
~  december 2011  ~

Santa Cruz, Kanarieöarna

till 

Mindelo, Kap Verde



Vi drar till Las Palmas för att preppa det sista innan den stora seglingen och 
blir hyggligt medbjudna till S/Y Corinne på adventsfika, mums! 

S/Y Ninita är i Las Palmas, liksom S/Y Fulmar och S/Y Catalina, som vi stött på förut. 
Och så blir det nya bekantskaper. Las Palmas har en enorm marina och samtidigt som oss låg där 
30 svenskflaggade båtar. På fredagskvällarna hade svenskarna After Work på The Sailor – en av 
barerna vid marinan. Man fick komma om man hade jobbat på båten i veckan … så vissa 
långliggare såg till att jobba åtminstone en halvtimme i veckan för att kunna gå och ta sig en AW-öl.
Norrmannen Mårten på båttillbehörsbutiken bredvid var väldigt populär, för dit kunde vi svenskar gå 
och beskriva precis vad vi ville ha, på svenska!

Las Palmas rekommenderas starkt för den som vill ha ett stort ställe att förbereda atlant-
överseglingen på. 



Filippa

Johan och Liselotte på S/Y Corinne hade en surfbräda 
som vi fick prova. Den var en dm kortare och lite 
spetsigare än den vi provat i Peniche – och mycket 
svårare för oss! Så vi gick och köpte vår egen bräda och 
vi fick till några bra åk! (Finns på film. )

Egen bräda Martin
Johan



S/Y Corinne var Liselottes och Johans hem sen flera år tillbaka och att komma ombord 
där var som att kliva in i ett bekvämt vardagsrum med kök i öppen planlösning. De hade 
alla prylar man kan tänkas behöva och det gungade inte det minsta. Dessutom var 
Liselotte och Johan supertrevliga och inte nog med det hade de redan seglat runt jorden 
en gång och nu byggt sin egen drömbåt för att vara ute i flera år till. Inte så konstigt att vi 
gärna hängde där! Bland annat fick vi låna deras grov-symaskin och så fick vi nya nav-
program till laptopen. Samtidigt sög vi i oss av alla erfarenheter de hade att berätta om!



Så kom vi till den dagen då det var dags för S/Y 
Ninita att ge sig av ut på Atlanten! Det var roligt 
och spännande att se dem ge sig iväg, samtidigt 
som det var sorligt, för nu hade vi inte samma 
mål och planer längre. De ska stanna i karibien
ett helt år, medan vi siktar på två månader och 
sen genom Panamakanalen. Vi kommer inte 
träffa dem förrän de är hemma i Göteborg igen. 
Snyft. 

Det var en häftigt känsla att se några som vi 
kände ge sig iväg. Då började det bli mer på 
allvar för oss också. Och mer nerver! 



Det var mycket snack om de färska grönsakerna; hur de skulle hålla, vilka man skulle köpa, 
att komma ihåg att de inte skulle vara kylda i affären och att köpa hälften gröna. De skulle 
tvättas och läggas enskilt i pappersark. Frukten och grönsakerna köpte vi på mercadon i 
Las Palmas. Hälften grönt av allt. 

Apelsiner, äpplen, paprikor, tomater 
och meloner höll sig förträffligt bra. 
Bra med pappersarken för att skilja 
en möglig frukt från de andra. Tror vi 
fick slänga ungefär 5 % pga mögel. 
Avocado, isbergssallad och 
långa gurkor i plast kan vi 
inte rekommendera. De 
gurkor som hållit sig bäst är 
de korta med tjockare skal. 
Grön mango mognade fint. 

I förpiken hade vi dingen, 
surfbrädan och diverse mat.

Martin borrar fast de nya 
sjökojsskynkena.

Ny impellerpumpskoppling.



Dygn 1. Avfärd! Otroligt spännande! Hela månaden hade präglats av nerver 
och sammanbitna tänder. Men på avresedagen var vi kolugna och peppade. 
De som känner oss vet att teoretiskt var vi mer än väl förberedda, men vi hade 
ju ingen egen praktisk erfarenhet av veckor till sjöss. Hur skulle det bli? Hur 
skulle vi fungera? Hur skulle båten klara sig?

Vi hade en prognos som sa runt 12 m/s de första fyra dygnen och sen 
avtagande, så vi hade ställt in oss på fyra stökiga första dygn.

När vi seglade söderut mellan kanarieöarna hade vi vågorna och vinden med 
oss. 

Bye bye Las Palmas och Europa! Antigua here we come!

Liselotte och Johan

Kapten

Dagens julklapp:
Två små 
snapsflaskor 
och en CD med 
100 snapsvisor



Dygn 2. Jodå, stökigt var det. Vi sa inte så mycket 
utan låg mest och vilade. 

Ett bra tips vi fått av S/Y Allie var att ligga för ankars 
några dagar innan avfärd så att man får känna på lite 
gung. S/Y Ninita låg för ankars i en hel månad och på 
avskedskvällen när de skulle bjuda på linssoppa 
gungade det så mycket att Martin och jag blev 
sjösjuka. Men Nina och Ola mådde toppen. Vi fick 
flytta in middagen till S/Y Corinne istället.

Dagens julklapp:
Ett mini-förkläde
i Madeiratyg

Vyer från de olika sjökojerna. Den övre bilden 
visar vyn från babords sjökoj – där ligger den som 
har vakten. Nedre bilden, styrbords sjökoj, är på 
durken, jättegosig och är ”sovkojen”.

Nu när det skulle vara mindre fartyg och båtar i 
omlopp och därmed utkik mer sällan instiftade vi 
ett nytt vaktsystem: M vakt 21-00, F vakt 00-03, M 
vakt 03-06, F vakt 06-09 och under dagarna var 
det mer flytande. Den som har vakten ställer en 
timer på 20 min för att göra ett utkik. Funkade 
toppen hela vägen!



Dygn 3. Fortfarande stökigt. M på dåligt 
humör som han ofta blir de första dagarna. 
Men han lagade mat ändå, med sin mat-
bingo (stora bilden) som inspiration. Idag 
blev det tortellini, med papaya till efterrätt.

Dagens julklapp:
En rulle hampa 
till sjömansarbete



Dygn 4. Med jämna mellanrum kollar vi 
slitage på olika delar av rigg och vindroder, vi 
luktar på frukt och rötter och vi vänder på 
äggen.

Vinden mojnar, livet känns lättare och en 
atlantöversegling klart överkomlig. Det är 
dags att vända svagt västerut, mot Antigua!

Ett par timmar senare har vi konstaterat att 
bommens låsmutter vid fästet till masten 
(den som som lossnade innan Teneriffa och 
sen fästs med locktight) ändå har börjat 
jobba sig loss, samt att batteri-kapaciteten
har försämrats betydligt. Jaha ja, då får vi gå 
mot Kap Verde istället. Sagt och gjort. Vi 
vänder tillbaka söderut, får halvvind och 
vågor från sidan och fyra stökiga dygn till. 
Surt att inte få komma till karibien snart. Men 
det är klart att vi är nyfikna på Kap Verde 
också.

Dagens julklapp:
Jul-te och två fina 
prydnadsnissar

Ännu en vy från sovkojen – prydnadsnisse 



Dagens julklapp:
Handgjort fiskedrag 
för kastspö

Dygn 5. Nu har vi kommit igång ordentligt med ljudböckerna. Kommisarie Perez 
löser mord på Shetlandsöarna, Statsrådet löser mord i Sverige och Hornblower
seglar med oss över oceanerna. 

Vi trodde att flygfiskar var enstaka företeelser, men icke. De är ÖVERALLT! 
Minst var tionde minut flyger de ut från båtens sidor, de blir rädda för oss, och 
de nätter det har blåst lite extra hittar Martin alltid fem torkade på däck nästa 
dag.



Dygn 6. Ända sen start har vi haft två rev i 
storen och justerat genuan efter vindstyrkan, 
vilket sker ett par gånger per dygn. Genuan 
sköter vi lätt från sittbrunnen. Arne* – vårt 
vindroder – styr med den äran hela tiden. 
Solen är så varm att vi helst inte är ute och 
underkläder och en t-shirt har varit i mesta 
laget ända sen Las Palmas. Det är ett slappt 
liv. Likväl blir vi trötta av det konstanta 
gunget och äter som hästar och sover som 
grisar.

Martin upptäcker och lär sedan Filippa att om 
man drar in luft genom munspelet får man 
andra toner än om man blåser ut!

* Arne är döpt efter den redigaste gasten i 
mannaminne – Arne på S/Y Catalina. Vi har 
aldrig träffat honom och är inte helt säkra på 
om han är en uppdiktad legend. Men han ska 
tydligen kunna steka pannkakor i orkan och 
reva storen samtidigt som han halar in 
middagen på spöet och splitsar ett åttaslaget 
rep.

Dagens julklapp:
Munspel från Galenskaparnas show 
Cabaret Cartwright



Dygn 7. Idag täcks hela båten av röd 
sahara-sand! 

Vi mår rätt kymigt, men vi har 200 Nm 
(mindre än två dygn) kvar till Mindelo, Kap 
Verde, så snart får vi slappna av.

Det är nu vår styrhytt betalar av sig! Visst 
har den varit bra i regn på Nordsjön och 
den är alltid bra när vi ligger still, men nu 
är den underbar mot solen och sen på 
natten när vi ska kravla oss upp och göra 
ett utkik! Gött!

Dagens julklapp:
En påse skumtomtar



Dagens julklapp:
8 kilos tonfisk

Dygn 8. På slutet av dygn åtta siktar vi Kap Verde! Det 
kliar i fingrarna på Martin, för han har inte kunnat fiska 
på hela vägen! I ett sista desperat försök slänger han ut 
linan bara några sjömil från land och det hugger direkt!
Det visar sig vara den tyngsta fisk Martin nånsin fått och 
det blir en man-mot-fisk-kamp på en halvtimma där 
kapten samtidigt kämpar för att bromsa båten i medsurf 
och medström, för att fisken ska bli lättare att hala in. 

Tonfisken räcker till 20 
portioner och alla på 
bryggan som vill ha får 
sig ett par kotletter till 
middagen.

Mycket liten fisk



Vid julafton lunch stävar vi 
in i Mindelos hamn på Kap 
Verde. För ankars ligger 
S/Y Gulliver G som vi 
träffade på Porto Santo 
och vid bryggan tar PG 
och Pia på S/Y Svea emot 
med en inbjudan till 
julmiddag. Bredvid oss 
ligger S/Y Fulmar och 
framför S/Y Shaddock som 
vi träffat i Las Palmas. 
Svenskbryggan alltså! 
Kvällen blir härlig och 
julmaten var toppengod!



Det finns en super china i varje stad. Även i Mindelo. Valutan 
är Escudos, S/Y Gulliver G kallar dem ”dudos” för att de är 
svåra att uttala. 10 dudos per krona.

Intrycket av den lilla kullerstensbelagda staden och dess 
invånare var att folk gärna bar stora saker på huvudet, 
medelåldern var låg, runt 25 år, grönsaker såldes på alla 
gator, inte i affären, folk i allmänhet verkade tillfreds och 
coola, de hade mer vett att ha svala kläder i värmen än vad 
de hade i Spanien. Hus ska vara färgglada. Det regnar sällan.

Här åt vi på ett litet fik. Man får oljat ris och pommes till allt.



Svetsning av bom –
sicken tur för oss att 
Stefan hade egen svets 
med sig!

Här sticker Pia och Stefan på S/Y Shaddock. 
Klarera in i Mindelo gick hur smidigt som helst, men när vi skulle klarera ut var det konstiga 
helgdagar och sen fick immigrationstjänstemännen för sig att de skulle vara ute på flygplatsen ett 
par dagar och ingen visste när de skulle var tillbaka. Tur att vi fick vänta på vädret så vi fick våra 
stämplar till slut. 

Vi är här:  Kap Verde

Vi ska hit: Antigua

Nya fräscha batterier. 
2x100 Ah i banken.



2012 firade vi in med S/Y Gulliver G, S/Y Fulmar och ett helt gäng 
amerikanska familjer…eller det kanske bara var två familjer, men i den ena 
var det sex barn. Fantastisk hur de får till det på en 32-fots katamaran.

I alla fall, nyårsafton var även den supertrevlig. När vi gick ut för att äta var 
det helt folktomt i staden och sen till de rejält påkostade 
stadsfyrverkerierna kom ALLA ut på gatorna. Det var fullsmockat. Lokal 
kändis spelade gungig musik på en stor scen, alla kunde sjunga med i 
hans låtar. Vi försökte också.



Ännu en uppladdning inför flera veckor till havs. Filippa håller
uppe moralen hos sin besättning genom att lägga upp ett lager 
av favoritmaten att ha ute till sjöss. 

Citat från Martin, tredje dygnet till sjöss från Las Palmas:
” Jag ligger här och försöker bestämma mig för om jag ska 
rapa eller fisa … och du ligger här och skriver poesi!”


