
 
Hej igen. 
Jag börjar brevet där det förra slutade, i Mallaig på Skottlands västkust.   
Mallaig är en intensiv fiskehamn på fastlandet med färjeförbindelser ut 
till Hebriderna. Hamnen har dock en mycket bra marina med flytbryggor och 
service anläggning. Då det finns tågförbindelser med övriga Storbritannien 
byter många besättningar här. Jag gjorde en resa med tåg in till Fort William 
för att se inlandet. Gröna berg och tillika dalar med betande får präglar 
vyerna från tågkupen. Omväxling från seglings vyerna. 
Den 29/07 seglade jag ner till Tobermory på ön Mull. Då vinden kom från 
sydväst blev det kryss hela vägen. Vädret var dock bra, solen sken faktiskt 
nästan hela dagen. Vyerna var dessutom spektakulära med fastlandet på ena 
sidan och Hebriderna på andra. 
Från Tobermory gjorde jag en resa ner till klosterön Iona på Mulls västsida. 
Vid vårt förra besök seglade vi dit och försökte ankra i sundet mellan Iona 
och Mull. Efter en natt då ankaret släppte var gång tidvattnet vände ville jag 
inte utsätta för detta igen. 
Ionas kloster skapades av munken Columba Cille år 563 A.D. 
Han kom seglande från Irland i en skinnbåt. Klostret har gått genom många 
prövningar genom åren. Attacker från Vikingar och senare reformationen. 
Anläggningen finns dock kvar fast i förändrad form. Fortfarande finns en 
församling av personer som sköter anläggningen och upprätthåller en 
gemenskap. Husen har en medeltida karaktär. På kyrkogården ligger många 
stormän begravda. Många från Vikingatiden. Enligt uppgift skrevs den 
ovärderliga "Book of Kells" här innan den flyttades till Kell på Irland. Idag 
finns den att beskåda i Dublin. 
Även i Tobermory ligger man förtöjd vid flytbrygga. Ett intensivt publiv 
präglar staden, i varje fall på sommaren. 
Den 06/08 seglade jag ner till en vik som ligger vid tidvattensströmmen 
Corryvreckan. Här kan man tryggt ankra och iaktta de starka strömmarna i 
sundet mellan öarna Scarba och Jura. En öde och mycket intressant plats att 
besöka. Författaren och seglaren Björn Larsson har beskrivit den i boken: 
Den Keltiska Ringen. Ror man iland på ön Jura kan man se 
tidvattenströmmarna uppifrån en höjd. Det finns också stor chans att få se 
hjortarna som strövar omkring. 
Efter ett tre dagar här seglade jag åter norrut upp till Oban på Skottlands 
västkust. I Oban fick jag svetsat en spricka i mitt vindroder. 
Efter Oban seglade jag ner till Bangor på Nordirland. Bangor ligger i viken 
som leder in till Belfast, Belfast Loch. En välorganiserad och mycket skyddad 
hamn. Man förtöjer vid pontonbryggor bakom höga vågbrytare. Här finns all 
service man kan önska. Det till och med slutade regna vilket det annars 
gjorde dagligen. 
Kl. 20.00 den 19/08 avgick jag söderut mot republiken Irland. Resan 
präglades av stark motvind vilken plötsligt slog om och blev medvind för att 
sedan dö ut helt. Regn. dimma och därmed dålig sikt gjorde radarn och AIS 
mottagaren till oumbärliga hjälpmedel. 
Efter tröttsamma 107 Nm. förtöjde jag i Howth utanför Dublin. Howth 
betyder huvud på Norse, språket vikingarna talade. De styrde här under 



några hundra år och anses även ha grundat Dublin. Howth förekommer i 
några av James Joyces böcker bland annat i boken: Ulysses. 
Författaren och frihetshjälten Erskine Childers smugglade in vapen här till 
Irish Volunteers under Irlands kamp mot engelskmännen. Han använde sin 
51 fots yacht S/Y Asgard byggd av Colin Archer i Norge. Den finns idag att se 
i Collins Barracks i Dublin. Namngivna efter den irländske hjälten Michael 
Collins. 
Marinan i Howth är rätt sliten och i behov av renovering enligt min mening. 
Trots detta kostar det 31 Euro per natt för en 28 fots båt. 
Mellan den 22/08 till den 27/08 strävade jag ner mot Irlands sydkust. Jag 
blev tvungen att vila ut i hamnarna Arklov och Kilmore Quay. Mina vanliga 
följeslagare motvind, regn, dimma och tidvatten tvingade in mig för några 
timmars vila. Man behöver dessutom hålla god utkik efter hummertinornas 
bojar vilka förekommer i stora mängder. Av allt detta blir man väldigt trött. 
Till slut förtöjde jag i Crosshaven County Cork på Irlands sydkust. 
Crosshaven är beläget en bit upp i floden Owenboy River. Man förtöjer vid 
pontonerna i Royal Cork Yacht Club. Det låter ju lite märkligt med 
ordet Royal i en republik. Segelsällskapet startades av lord Inchiquin William 
O´Brien och fem av hans vänner redan 1720.  Med andra ord något äldre än 
Sölvesborgs Segelsällskap. De är väldigt aktiva med ungdomsförbund och 
seglarskola. Det finns en bar med imponerande sortiment och restaurang. 
Staden Crosshaven är en liten trevlig plats. För att finna någon 
båttillbehörsbutik måste man dock ta bussen till Cork. Här finns dock ett varv 
nämligen Crosshaven Boat Yard där irländaren Tim Severin byggde sin 
skinnbåt St: Brendan. Med denna seglade han och några till över till Amerika 
1976. Tim Severin bok: Brendans resa rekommenderas. 
Den 04/09 kom äntligen det väderfönster jag väntat på för segling ner till 
Cabo Finistere. Jag behövde dock starta i motvind uppe på Irland för att 
hinna ner innan nästa lågtryck skulle komma in över Biscaya bukten. 
Lämnade Crosshaven kl. 17.00 i ösregn och motvind. De första 14 timmarna 
hade jag ett riktigt skitväder sedan dog vinden ut helt. Efter några timmar 
började det att blåsa från väst 10-12 m/s. Efterhand vred vinden över till 
nordväst och sedan till nord. Jag seglade med revat storsegel och halvt 
inrullad genua för att sedan endast segla med bara genuan. Allteftersom 
djupet ökade blev sjögången allt mindre. Temperaturen i luft och vatten steg 
ju längre söderut jag kom. Detta märkte jag tydligt då en sjö slog över mig 
när jag var tvungen att gå fram på fördäck. Min fenderlist hade lossnat och 
fick säkras med ett par tampar.  Då jag startat långt västerut besvärades jag 
ej heller av annan trafik. Sov en timme då och då. Radar och AIS övervakade 
närområdet. Mathållningen bestod av försvarets 24 timmars förpackningar 
bestående av tre frystorkade huvudmåltider och några mellanmål. Hade även 
gott om frukt med mig. 
På kvällen den 09/09 dog vinden ut helt. Jag låg då strax utanför Cabo 
Finistere. Då jag läst att kusten kunde vara full av hummertinor och flytgarn 
vågade jag inte gå för motor de sista milen i mörker in till land. 
Låg stilla och drev med storseglet beslaget. Den halvt utrullade genuan 
belyste jag med en LED strålkastare, vilket gjorde att båten sken som en 
fiskebåt. Sov en timme i taget med hjälp av äggklockan. Radar och AIS 



skötte vakthållningen. Kl. 09.00 den 10/10 startade jag motorn rundade 
Cabo Finistere och gick in till hamnstaden Muros i Galicien. Förtöjde där kl. 
13.00. 
Distans 609 Nm.                       
I Galicien sken solen och temperaturen steg till 20 grader under dagen. 
Resan från Tananger via Skottland och Irland hade mest präglats av regn, 
dimma och återkommande kulingar. Det blev inte många fina dagar per 
vecka. I Muros kom sommaren fast vi var inne i början av September. 
Muros är en liten fiskhamn med en bra marina väl separerad 
från fiskebåtarna. Pontonbryggor. El, vatten och dusch ingår i priset 11 Euro 
för min båt. Medlemskap i SXK ger 15 % på hamnavgiften. Det har jag aldrig 
fått i Sverige vad jag kan minnas. 
Nära till affärer, både mat och järnhandel med det mesta finns inom nära 
gångavstånd.               
Med buss for jag upp till pilgrimsorten Sant Jago de Compostela för att se 
den välkända katedralen. Då den mycket trevliga personalen i marinan 
lovade att passa båten blev jag kvar ett par dagar. 
För ett antal år sedan vandrade jag och min fru Ingrid på Pilgrimsleden El 
Camino vilken leder fram till Sant Jago de Compostela. På grund av tidsbrist 
nådde vi inte hela vägen fram. Stadens centrum har medeltida karaktär och 
fylls av mängder av pilgrimer från hela världen. 
Galicien liknar Norge något med berg och fjordar som skär in i landskapet. 
Bergen är naturligtvis inte så höga och fjordarna skär ej heller så djupt in i 
landskapet som i Norge. Priserna är inte heller så höga som i Norge, men är 
ju bara till fördel. En öl på krogen kostar bara 1,5 Euro. 
Galicien är ett utmärkt område att segla omkring i och ankra i någon vacker 
vik under natten. 
Den 23/09 avseglade jag i sådant syfte. På en del platser måste man ha 
tillstånd för att ankra. Detta fås dock lätt med digital ansökan. 
Under några dygn seglade jag  runt och njöt av sol och värme. Ankrade på 
flera platser. Den vackraste var ett par öar som heter Islas de Garabelos och 
ligger strax söder om hamnstaden Vigo. Öarna har halvmåneformade vikar 
på östra sidan vilket ger bra skydd från vind från sydväst till nordväst. Ett 
visst svall letar sig dock in och vaggar båten på ankringsplatsen. Höglänt 
grön terräng med gul sandstrand och grönt - blått hav ger en viss 
söderhavskänsla. Galicien turen avslutades med några dagar i hamnstaden 
Vigo. 
I Vigo finns flera marinor att välja på. Jag valde Real Club Nautico de Vigo. 
Den ligger centralt med kort gångavstånd upp till gamla stadkärnan. Bra 
pontonbryggor. El, vatten och dusch ingår i priset, vilket även ger tillgång till 
en simhall med gym. Min båt kostar 15 Euro per dygn. 
Vigo är en gammal sjöfartsstad. Den gamla stadskärnan omges av nyare 
bebyggelse. Man har satsat på gågator, enkelriktning och förträngning av 
gator med biltrafik. Grönområden med parker prägla områdena ner mot 
havet. Gamla stans restauranger erbjuder fina fiskmåltider till för oss bra 
priser. Förrätt: 6st. ostron. Huvudrätt: grillad Marulk med tillbehör. Ost till 
efterrätt. En flaska vitt vin till maten och en halv flaska rött vin till osten. 
Kaffe och konjak. Pris 40 Euro. 



För en gångs skull var jag inte minst bland de gästande båtarna. En 
svenskflaggad Maxi 68 med Dennis från Norrland ombord. Han hade till och 
med en cykel med sig. Han hade också tänkt sig medelhavet men var inte 
främmad för en atlantsegling. 
Den 01/10 avgick jag från Vigo. Strax utanför hamnen tog det stopp på 
grund av en tamp i propellern. Ett vinande ljud hördes sedan stoppade 
motorn. 
Fick begära bogsering tillbaka. Med mitt Merino - ull underställ som våtdräkt 
och cyklop simmade jag under båten och började skära. Vattentemperaturen 
var 17 grader så jag arbetade i 10 - 15 minuters perioder med vila och 
uppvärmning i sittbrunnen. Eftersom det tog resten av dagen blev jag kvar 
ytterligare en natt. På kvällen åt jag ovannämnda måltid som nån slags 
belöning. Tack och lov var inget skadat. Propeller och drev fungerade som 
vanligt igen efter att repet bortskurits. 
Dagen efter startades seglingen ner mot Portugal utan problem. Kryssade 
mig ut ur Ria de Vigo och runt Cabo Sillero. Portugisiska nordvinden kom och 
gick varför segling varvades med motorkörning. Gick det ej att segla på 
grund av vindbrist efter mörkrets inbrott låg jag bara och drev. Vågade inte 
köra motor under mörker. Även rätt långt ut till havs fanns hummertinor 
med tillhörande linor och bojar. Inga fler tampar i propellern. 
Klockan 14.00 onsdagen den 04/10 förtöjde jag i Club Naval de Nazares lilla 
men utmärkta marina i hamnstaden Nazare. Distans 175 Nm. 
Märkligt nog hade det varit mycket dimma under seglingen hit. Fick inte se 
mycket av den portugisiska kusten vilket jag hoppats på. Enligt pilotboken 
Atlantic Spain and Portugal är inte dimma ovanlig under höst och vår. 
Marinan i Nazare är väl skyddad bakom höga vågbrytare. Pontonbryggor 
med låst grind. El, vatten och dusch ingår i de 12 Euro det kostade mig att 
ligga där per dygn. Nazare är en utpräglad badort med stor sandstrand. Här 
finns dock också gamla kvarter med trånga gränder. Matserveringarna är 
talrika, priserna låga. 
En djup undervattenskanyon sträcker sig nästan in i inseglingsleden. Detta 
gör Nazare till vallfartsort för surfare. Verkligt stora vågor slår in över 
stränderna. Detta stör dock inte inseglingen. Enligt pilotboken är det alltid 
säkert att angöra hamnen. I många andra portugisiska hamnar kan svallet 
ställa till besvär vid inseglingen. Speciellt i de fall då hamnen ligger i en 
flodmynning. Porto är ett sådant ställe att undvika vid stark pålandsvind. 
Den 08/10 avseglade jag ner mot Lissabon. Samma förhållande upprepade 
sig änne en gång. Vinden försvann efter solnedgången, strax därpå infann 
sig dimman. Låg stilla mellan mörkrets inbrott till soluppgången. 
Följande morgon låg dimman fortfarande kvar. Det var trots allt så pass sikt 
att jag vågade köra för motor. Vid Cabo da Roca släppte dimman helt och 
landskapet framträdde klart. 
Någon vind kom inte så färden ända ner till mynningen av Rio Tejo fick 
fortsättas för motor. 
Under eftermiddagen gick jag in på Rio Tejo. Passerade förbi Belemtornet 
och sjöfartmonumentet som hyllar Prins Henrik Sjöfararen och alla 
portugisiska sjöfarare som upptäckte stora delar av världen. 
Gick under bron Ponte de 25 Abril, uppkallad efter Nejlikornas revolution 



då regimen störtades den 25 April 1974. 
Förtöjde i Marina do Parque dos Nacoes som är belägen en bit upp i Rio Tejo. 
Marinan byggdes i samband med världsutställningen i Lissabon 1998. Det är 
en bit att åka in till centrum, men bussar och metro går med täta intervaller. 
Området har all tänkbar service och många attraktioner att besöka. Lissabon 
Ocenarium är ett sådant. Här visar man olika miljöer som finns jorden 
runt. Från Arktis med sälar och riktig is till korallrev och djungel med fritt 
flygande fåglar. Mycket sevärt. 
Idag den 4: November har jag legat här en månad och skall strax avsegla 
mot Lagos på Algarvekusten som blir min vinterhamn fram till April nästa år. 
Mer om Lissabon med omgivningar kommer i nästa brev.               
        
 

 
 
1. Lågvatten slipen i Mallaig. 
  



 
2. Utsikt mot öarna Eigg och Rhum. Hebriderna. 
 

 
3. Fiskepiren i Mallaig. lågvatten. 
 



 
4. Insegling Mull Sound i kvällssol. 
 

 
5. Klosterkyrkan med St: Martins kors på Iona. 
 



 
6. Skriften uppslagen i klosterkyrkan. 
 

 
7. St: Johns kors kastar skugga mot munken Columbas gravkapell. 



 

 
8. Olika sorters Single Malts. Oban Distillery. 
 

 
9. Gulf of Corryvreckan. Strömmen syns från ankringsviken. 
 



 
10. På gångtur på ön Jura med Gulf of Corryvreckan. 
 

 
11. Hjort på Jura. 
 



 
12. Häger på bryggan i Howth. Republiken Irland. 
 

 
13. Lågvatten Howth. 
 



 
14. Howth klosterruin med marinan i bakgrunden. 
 

 
15. Crosshaven Marina Irlands sydkust. 
 



 
16. Crosshaven stad. 
 

 
17. Möte med handelsfartyg mellan Irland och Iberiska halvön. 
 



 
18. Cabo Finistere. 
 



 
19. Katedralen i St: Jago de Compostela. 
 



 
20. Stadsvy över St: Jago de Compostela. 
 

 
21. Kvällsbild från torget framför katedralen. 
 



 
22. Alba Nova II i Muros marina. 
 

 
23. Äntligen bestående värme i Muros. 
 



 
24. Hamnen i Muros. 
 

 
25. Ankringssignaler och spansk gästflagga. 
 



 
26. Isla de Garabelos. 
 

 
27. Isla de Garabelos. 
 



 
28. En av Vigos parker. 
 

 
29. Solnedgång Nazare. 
 



 
30. Kyrkan i Nazare. 
 

 
31. Stadsvy över Nazare. 
 



 
32. Insegling Lissabon. Belemtornet. 
 

 
33. HMS Gladan ankrad i Rio Tejo. Lissabon. 
 



 
34. Prins Henrik Sjöfararens monument. 
 

 
35. Belemtornet. Solnedgång. 
 


