














ligt svår och brytande sjö från N under en halvtimme. Seglade in i den 5M djupa och öde viken Loch 
Eriboll. Mäktiga vita kalkstensklippor med grottor vid inloppet. Natthamn bakom halvön Ard Neckie med 
gammal nedlagd kalkugn. Våra två båtar hittade där en blå boj som var ledig. Mycket öde, mycket vackert, 
mäktigt landskap. Vi planerade tidig start följande morgon, för att segla mot Orkney och Stromness. Viktigt 
att där passa slackvatten i Hoy Sound med svåra tidvattenströmmar. Envis N-NE-vind, vi planerade för 
kryss men fick en fin sträckbog (med delfiner) och anlände tre timmar för tidigt. Efter lite väntan beslöt vi 
pröva att forcera motströmmen i sundet. Strömvirvlar, ökande motström. Med motor och stor tog vi oss 
igenom, men farten över grund gick tidvis ner till 1 knop. Stromness har en ny gästhamn med flytbryggor – 
bekvämt, oberoende av tidvattnet! Middag på Stromness Hotel, där brittiska amiralitetet hade högkvarter 
under 1a världskriget. Vi ägnade en dag åt busstur till Kirkwall, Orkneys huvudort, som Jan-Gunnar besökt 
tidigare med SXK Atlantica 1992. Inköp av fin ylletröja och litteratur (Celtic Myths, samt Scapa Flows 
dramatiska marina historia), Internet, proviantering. På Orkney märker man tydligt influenserna från den 
norska tiden, när Orkney låg under norska vikingar. Ortnamn är fortfarande ofta skandinaviska. 
 
Hemsegling: Scapa Flow, Pentland Firth, prejning på Nordsjön 
Vi hade planerat att gå den säkrare vägen norr om Orkney till Westray. För att slippa en lång kryss i den 
envisa NE-vinden planerade vi istället om för att gå direkt hem via Scapa Flow där den tyska högsjöflottan 
från 1a världskriget ligger sänkt och vidare genom det illa beryktade Pentland Firth. Strömmen där går upp 
till nio knop, 16 knop har rapporterats i storm! Med noggrann kalkylering efter tidvattentabellerna, läsning 
av pilot-böcker och diskussion med hamnkaptenen beslöt vi att ta denna mer direkta väg. Passagen genom 
östra delen av Pentland Firth i slackvatten (när tidvattnet vänder) blev odramatisk, i ca 10 m/s N vind. Vi 
passerade öarna Swona, Pentland Skerries och Stroma samt Skottlands NE-hörn Duncansby Head. Sedan ut 
på Nordsjön. Sträckbog hela vägen, NE-vinden verkade ha stått i en månad. Första natten krabb och jobbig 
sjö med hårda slag i skrovet. Följande dygn lagom vind och måttlig sjö. Passage genom oljefälten, med två 
prejningar: En patrullbåt som fyrade av vita uppmärksamhetsraketer närmade sig. VHF-kontakt: ”Good 
morning Sir, you are sailing into a danger…” En kabelutläggare krävde säkerhetsavstånd 3 M, vi fick 
anvisningar för kursomläggning och säker passage. Nästa dag dags igen, patrullbåt med blinkande vitt ljus: 
Seismik-fartyget American Explorer krävde säkerhetsavstånd. Långa perioder med ”stim” av delfiner som 
lekte i synkron formation runt båten. Vi närmade oss Norge och lade waypoint utanför Mandal, eftersom 
vinden ev. skulle öka till kuling. På natten då vi närmade oss Norges sydspets Lindesnes, fick vi ösregn och 
dåligt sikt. Vinden ökade till E kuling, rakt emot. Alle man på däck, vi tog in rev 3 och kryssade mellan 
Norge och Danmark med dålig framdrift i svår motström. Kulingen blåste över på ett par timmar. Vi låg för 
nära norska kusten och hade motström 2 – 3 knop hela dagen, kom ingen vart varken för segel eller motor. 
När Kristiansand äntligen passerats gick vi längre ut i Skagerrak och strömmen släppte. Sedan ett 
avslutande dygn med sol, varmt (!) och lätt vind, blandat halvvind och motorgång. Oceankläderna åkte nu 
av! Vi slörade/länsade i lätt vä- 
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