Runt Nordkapp
och
Lofoten 2009
Segling i solen.

Planering och erfarenheter

seglade J-G & H-R efter midsommar. A-K
& Ulrika flög senare till Kirkenes vid Barents Hav. Rejält kallt och fuktigt uppe i
Finnmark (Norges nordligaste Fylke –
län). Vi rundade Nordkapp i NW kuling.
Med dålig väderprognos och öppen kust
österut, återvände vi till Harstad. A-K &
Ulrika bokades på Hurtigruten Kirkenes
– Harstad. P.g.a. dimma vid kusten landade de i Ivalo i norra Finland med lång
nattlig bussresa förbi Enare Träsk till Kirkenes. Från Harstad seglade vi alla fyra
runt Vesterålen och Lofoten i varmt sommarväder, från Andenes i norr till Værøy
i sydväst. J-G & H-R ”avrustade” och vin-

Besättning Jan-Gunnar & Anna-Karin
samt Hans-Roland & Ulrika Lindgren.
Med Johanna II vinterupplagd i Harstad i
Nordnorge fanns flera möjligheter: Hem
längs norska kusten, norrut mot Nordkap, fortsättning österut och via ryska
kanaler och sjösystem till Finska Viken. I
Ryssland nu förbud för utländska fartyg
på inre vatten, oklarhet om lotstvång,
kostnad, mm. Vi seglade därför norrut
runt Nordkap och tillbaka till Lofoten. Vinteruppläggning igen i Harstad Båtforening.
När J-G ”vårrustat” och sjösatt avMerikarhut - Sjöbjörnarna 4/2009
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Puffins – Lunnefågel.

terupplade i Harstad – i början av augusti i 30° värme!
Nordnorge: Storslagen natur, vänliga
människor och norrut knappast några
seglare. Midnattsolljuset var en upplevelse. Upp till Hammerfest höga snöklädda fjell, längre norrut flack trädlös
tundra. Lunnefåglar (puffins, ”havspapegojor”) i mängd. Sista seglingsdagen
närkontakt med en val. Gynnsamma vindar, spinnaker ett par dagar. Vi drog
snabbt färsk fisk. Levande kustbygd imponerade, småskaligt fiske, småjordbruk, omfattande infrastruktur. Stor produktion av torrfisk för export. Små gårdar
utan landförbindelse nedanför fjellen.
Dessvärre algblomning även i Lofotenområdet, stora stråk av röda alger. Havet
har turkos färg, färgförändring senaste
10 åren.
Norrut inga hamnavgifter, men flytbryggor överallt (bra, med 2,5 m tidvatten), ofta el för värme och torkning. Däremot sämre med faciliteter iland. Kylan
i Finnmark gav rejäl kondens ombord.
Fladenoverallerna och gummiklädda
handskar oumbärliga i norr! Is för kylboxen och lågskattad diesel (8 NOK/liter
= 0,9 EUR/liter) lättillgängligt. Bra pilotböcker, nya elektroniska Norwegian Cruising Guide utprintad, samt innehållsrika
”Den Norske Los”. Många papperssjökort behövs. VHF-väder 5 gånger dagligen.

däck och drog på extra varmt! Uppklarnande med vackert midnattsolljus. Hamnen på Senja anlöptes på natten, flytbrygga vid nybyggt hotell. Promenad till
nedlagd nickelgruva, vackra vyer. Kryss
norrut med rev 2 i frisk NE-vind och sjögång utanför Senja, till Sommarøy vid
Hekkingen fyr. Havsörn jagades av måsar. Norskt seglarpar berättade om Svalbardsegling förra året med många problem, havsbogsering, startmotor som
brände vid överspolning, en man bröt
revben.
Fin kryss/sträck inre vatten, bra höjd
i medström. I Tromsø trevligt pub-besök
med tyska seglare. Kvinnlig skeppare i
38´ båt som världsomseglat, nu med
dotter som gast, samt två unga systrar i
en stålbåt med två killar som paying
crew. Tjejerna seglade förra året till Svalbard, nu på väg till Island. Internationellt
på bryggan, USA-, holland-, tysk- och
australienflaggade båtar. I Tromsø kan
Svalbardseglare hyra gevär, krävs för
skydd mot isbjörn!
Fortsatt envis N-NE emot. I havsbandet spektakulära 759 m höga NordFugløya med branta stup där lunnefågeln
häckar. Där på fjellet finns gott om mylte
(hjortron, lakka) för den som i finväder
vågar gå iland med jolle. Fin halvvind till
charmiga lilla fiskehamnen Arnøyhamn,
med enbart fiskebåtar. Bara 60 bofasta,
men affär, kyrka och färjeförbindelse.
Spegelblankt vatten i midnattsol under
snöklädda fjell. Kryss mot öppna Lopphavet, dålig höjd i motström och avtagande vind. I bleke och högvatten genväg över 1,8 m grund revel innanför Marholmen, till fiskehamnen Bergsfjord. En

Norrut till kylan i Finnmark
Start 25 juni, kryss/sträck till havs utanför Senja, vacker ö med djupa fjordar från
Atlantsidan. Kallt, regn, dålig sikt. HansRoland som inte brukar frysa gick under
23
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slipen. Långa Sørøysundet i svag vind,
ökande till hård plattläns. Besvärligt att
rulla in genuan i hårdvinden. In till Kårhamn, blåsigt i hamnen, flytbryggan reserverad, förtöjning utanpå fiskebåt.
Stora magasin med torrfisk. Kort segling
till Hammerfest, Europas nordligaste
stad. En gasterminal bidrar till kommunens goda ekonomi, LNG-tankers ankrade på kö. Holländarna i Workum förtöjde utanpå oss. Besök i den moderna
kyrkan och återuppbyggnadsmuseet, intressant skildring av ockupationstiden,
tyskarnas förstörelse av Hammerfest
och samhällena i Finnmark – den brända
jordens taktik – befolkningens umbäranden under evakueringen, samt återuppbyggnaden. Fortsatt ostadigt, regn, blåst
och tåke (dimma). Kryss ut med 2 rev,
sen sträck-halvvind över öppnare vatten
i sjögång. Lunch i sjölä av Rolvsøya, segling genom trånga Havøysund mot
Måsøya. I Østervågen på Måsøya låg
en stor belgisk segelbåt, Zamma från

Torrfisk skörda i Kårhamn.

seglare kom in, konverterade Folkbåten
Workum med holländarna Henk och
Tineke som vi mött i Henningsvær på
Lofoten förra året, som också vinterupplagt på Harstad Båtforening. Ankardram
(whisky) ombord hos oss. Första och
enda gången gott om mygg. 60 bofasta,
fiskanläggning, en holländare driver

L

Sjögång vid Nordkapp.

Merikarhut - Sjöbjörnarna 4/2009

24

Antwerpen. Litet samhälle med några
fiskebåtar, men som vanligt kyrka, skola
– för 2 elever! – och förbindelsebåt. Iskalla vindar, vi värmde oss i vänthuset för
förbindelsebåten. Elstolpar men ingen
el så vi körde Thermo fotogenvärmaren.
Hans-Rolands 66-årsdag firades med biff
i ugn, bearnaisesås och rödvin.

6 –7 knop, max 9 knop. Regndis och
blött, landkänningen försvann. Vi
”krysslörade” med genomvindsvändningar i hård medvind och grov sjö. Fladenoverallerna och gummihandskarna
ovärderliga! Efter passage av mäktiga
Helnes fyr på E-sidan av Magerøya fick vi
sjölä. I Honningsvåg förtöjning bland fiskebåtar. Privat plats, men fiskaren bjöd
på el och lånade ut kort för dieselbunkring. Nu bara 7 °C ombord, 8 °C i vattnet
gav mycket kondens. Kryssningsfartyg
ankrade upp vid Honningsvåg, tät trafik
av barkasser. Fortsatt dålig prognos,
kyla, regn, dimma, hård vind. Vi avskrev
segling till Kirkenes längs öppna Barentskusten och seglade tillbaka mot Lofoten.
Liggedag i Honningsvåg för torkning ombord och besök i Hurtigrutens MS Finnmarken – stort och flott, mer klassisk
marin träinredning än i Östersjöfärjorna.
Vi bokade Anna-Karin & Ulrika från Kirke-

Runt Nordkapp
Med prognos NW 12–15 m/s bedömde
vi att kunna slippa kryss för rundning av
Nordkapp och ön Magerøya till Honningsvåg på Barents Hav-sidan. Vi tog in
rev 2 och sträckte längs W-sidan av Magerøya. Ökande sjö med några överspolningar och bottenslag, men HR 29an är
snäll i sjön! Sedan lättare skot och halvvind förbi Nordkapp. Tillfälligt lite bättre
sikt så vi kunde fotografera. Den flacka
Knivskjellodden, N 71° 11´ på Magerøya
är Norges och Europas nordligaste
punkt, den 309 m höga och mer spektakulära Nordkapp-klippan ligger strax öster därom på N 71° 10´. Fastlandeuropas
nordligaste punkt ligger 40 M österut i
Barents Hav, Nordkinn N 71° 08´. Slörade vidare i grov sjö, 3 m vågor. Slingring
i sjön, en våg in i sittbrunnen. Snittfart
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nes till Harstad med MS Nordkapp. Fiskebåtar klargjorde jättetinor för fångst av
Kamchatkakrabba – ”King Crab”. I Honningsvåg arrangeras turistturer till Nordkapp, men vi hade ju sett klippan från
sjön.

fågel på vattnet. Sommarhus, många
småbåtar. Vi prövade fiske, nu utan resultat. För natten svajankring i Nordkjosen, lite dyster vik med vattenkraftverk
och en ensam gård. Säsongens första
bad i 14° vatten. Blandad segling och
motorgång i havsbandet ner till Sommarøy. Lokala fallvindar och regn bildades över ett isområde. En bättre finvädersrutt än de tråkiga inre sunden kring
Tromsø! Fiske igen, snabbt 9 sejar, middagen räddad! När H-R fileade i Sommarøy knep en trut snabbt två sejar. Här
låg en svensk båt, Mistressen Anja som
legat i Norge under 10 år. De hade seglat
till Svalbard och Island. Skepparen Tor
Kihlman från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg hade många gemensamma kontakter med både J-G och
H-R. Vi fick fina hamntips för Lofoten och
lån av Johan Bojers bok ”Den siste Viking”. Intressant skildring av Lofotenfisket förra sekelskiftet, då man i öppna
råtacklade båtar seglade långt både från
söder och norr, till Lofoten och vinterfisket av skrei (vandringstorsk). Livet i båtar
och rorbur var hårt. I en svår storm på
Vestfjorden drunknade över 400 fiskare.
Kriget mellan fiskare i rodd/segelbåtar
och ångfartyg med stort sjöslag i mars
1890 vid Trollfjorden beskrivs. Från Sommarøy inomskärsetapper med häftiga
regnskurar. Natthamnar i Finnsnes och
charmiga Engenes på Andørja. Efter en
frisk halvvind anlöpte vi Harstad, där vi
städade, torkade och provianterade i
väntan på våra hustrur.

Åter mot Lofoten i söder och värmen
Återsegling i regndis och tåke genom
strömma Magerøysundet, över vägtunneln mot Nordkapp. Åter hamn i Østervågen på Måsøy vid en fiskares pontonplats med el. Vid Havøysund finns varv
och vindkraftverk vida synliga – om sikten är god! Diset lättade, friskande förlig
vind, spinnaker mot Hammerfest. Holländska Folkbåten Workum låg kvar. De
hade legat 5 dygn i Hammerfest, men
vädret var för dåligt för fjellvandring. Vi
hade valt det bättre alternativet att segla.
Solen tillbaka efter en regnig och kall
vecka. Från Hammerfest mest motorgång i svag vind till Hasvik i SW-änden av
Sørøya. I Kåfjord vid Alta i inlandet låg de
tyska slagskeppen Tirpitz och Scharnhorst under kriget. Vid Sørvær på Sørøya
ligger vraket av den ryska kryssaren
Murmansk som under bogsering strandade julafton 1994. Sørøya/Hasvik flygplats låg mitt inne i samhället. Pub med
dansebar – samlingspunkt för ortens bilburna ungdomar. Svaga vindar till Skjervøy, lite större samhälle som anlöps av
Hurtigruten. Där låg Chris från Harstad
Båtforening med sin Beneteau, som J-G
träffat vid sjösättningen. Nu soligt och
varmt sommarväder. Liggedag i Skjervøy för tvätt och vandring upp till fjellet
ovanför samhället. Vidunderlig utsikt
över skärgården och isbren (glaciären)
intill. J-G fick lift för dieselbunkring. Kort
etapp med segling (ner till 0,5 knop!) i
svag varierande vind, till närbelägna
Vannvåg. Vi låg vid ny flytbrygga ännu
utan landförbindelse. Sedan vacker utskärsled Skagøysundet mellan Rebbensøy och Ringvassøy. Gott om lunne-
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Runt Vesterålen och Lofoten
i fint sommarväder
Anna-Karin och Ulrika anlände med MS
Nordkapp på morgonen 17 juli. Efter frukost och stuvning avsegling i regndis,
svalt, blåst och tidvis tåke. Sträck i friskande vind och dålig sikt upp mot Andenes, nordligaste spetsen av ökomplexet
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MS Richard Witt vänder i Trollfjorden.

ström, vi siktade på lunch i Trollfjorden
för att se Hurtigruten gå in och vända. I
smalaste faret 4 knop emot – ren forsränning. Som förra året lunchförtöjning
vid kraftverkskajen inne i Trollfjorden.
Småbåtar och turistbåtar inväntade skådespelet med Hurtigruten. MS Richard
With anlände och vände med stäven
nästan mot fjellet. Ut ur Trollfjorden offrade J-G sina ”sunksockor” – utslitna
Helly Hansen – till vädergudarna. Vi mötte nu flera segelbåtar. Frisk slör till Store
Molla, liksom förra året svajankring i
Gullvika. En brittiskflaggad HR 38 låg här,
en norsk Beneteau anlände. J-G drog
upp småsejar och sill, H-R fick en stor
torsk. Vacker kväll, klart väder. Nästa dag
kort segling till Skrova, trevlig fiskehamn
med fyrplats. Vi såg nu flera seglare –
”koss vad det vemlar av segel ida…”
som det heter i visan! En svensk långseglare, ketchen Siri af Stockholm med
hemmahamn Torekov anlände. Drink i
solen i sittbrunnen, middag på den färska fisken. Promenad på ön, fina vyer mot
”Lofotveggen”, fjellen längs Lofotenkusten mot Vestfjorden. Lunchpaus i
Svolvær, svårt att hitta plats bland alla jättemotorbåtar. Färska räkor köptes från
fiskebåt. Svolvær präglas av turism. Vi
fortsatte på eftermiddagen till Henningsvær, även där turister, nya hotell och
många båtar, men lite lugnare. Fick bra

Vesterålen. Knepig insegling mellan jernstenger i grunduppfyllda områden mot
öppna Atlanten. Liggedag med valmuséet, köp av varma kängor till Ulrika och
Anna-Karin, färska räkor, samt promenader. Måsarna bygger bon på hustak och
under fönster och för ett våldsamt oväsen. Kunnig guidning på valmuseet av en
ung valforskare. Engagerad guide på Polarmuséet kring livet på Svalbard. Från
Andenes motorgång ut det besvärliga
orena västra inloppet. Efter segelsättning fin slör-läns över öppet vatten ner
mot Stø. Vi mötte whale watch-fartyget
Leonora från Stø, som hade sett valar på
nära håll. Modernare valsafarifartyg söker upp valarna med sonar. I Stø fin kväll,
grillmiddag i solen. Vi avnjöt midnattsolen över havet. Från Stø kan man gå på
tur till öde fiskeläget Nyksund på Atlantsidan. Lär vara intressant, men vi utnyttjade gynnsam vind innan ökning till kuling. Från Stø läns/slör Gavlfjorden och
inomskärs Sortlandsundet mellan Hinnøya och Vesterålen. Utanför Hennes
kom kulingen, vi lade oss ändå att fiska i
sjölä. En stor långa fångades till middag,
innan vi gick det smala hamninloppet.
Vackert belägen hamn nedanför fjellet
Møysalen 1266 m. Proviantering på morgonen i Kalfjord tvärs över viken. Fortfarande hård nordan. Segling ner smala
strömmande Raftsundet, tyvärr mot27
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Nusfjord, pittoreskt fiskeläge.

Val, Nise, Porpoise som leker kring vår båt.

för gästande båtar. Från Reine motorgång söderut i lugnt men disigt väder
förbi Lofotodden och den beryktade
Moskenstraumen (Malströmmen, omskriven bl.a. av Jules Verne) som kan
vara farlig i hårt väder. Nu snäll passage
i bleket. Passerade höga ön Mosken
med toppen i moln och tog hamn i Sørlandsvågen på Værøy, en charmlös stor
industriell fiskehamn utan faciliteter för
seglare. Samhället gav ett lite blandat
intryck, affär med begränsat sortiment,
turistbyrån hade mest stickat och broderat med julmotiv! Vi avstod från ögruppen Røst längst i sydväst och vände åter
norrut. Motorgång upp mot Lofoten och
läns i friskande SW-vind till Stamsund,
förr hemmahamn för valfångstfartyg.
Flytbrygga nedanför hotellet med pub.
Där låg en seglare vi mött i Svolvær. För
återvägen till Harstad tog vi Gimsøystraumen, vackert skärgårdsavsnitt, till västsidan av Lofoten. Svag vind och motorg-

h
hamntips
ti
av svenskt
kt seglarpar.
l
Nästa
Nä t
etapp spinnaker till Nusfjord, fint litet fiskeläge med gammalt trankokeri, nu museum. Trång skyddad hamn, inklämd
mellan klippor där måsarna har bon. Nusfjord är det bäst bevarade läget i Lofoten,
hus från 1800-talet, gammaldags affär.
Rejält regnigt. Via Reine gick vi inre fjorden till lilla samhället Vindstad. Vacker
kväll med fjellen speglade i blankvattnet.
På morgonen vandring över näset/fjellsadeln till samhället Bunes, nu övergivet, vid en enormt stor öde sandstrand
mellan höga fjell på västsidan mot Atlanten. Hastigt dopp i iskallt vatten. Bunes
övergavs efter en minexplosion då flera
invånare dödades. Fortfarande fanns en
mängd rostiga minor i sanden. Tillbaka
över infjorden till Reine, klassat som
Norges vackraste ort. Knappt manöverutrymme vid lågvatten och dålig service
Merikarhut - Sjöbjörnarna 4/2009
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ång. Tjocka dimbankar genom ett svårnavigerat orent område före hamnen vid
Laukvika. Vi anlöpte hamnen efter ett
mindre lastfartyg, Storfosna från Harstad, som manövrerade fram och tillbaka
i det trånga inloppet. Hon grundstötte
och skadade stäven, men lossade sand
hela natten vid kajen i Laukvika. Omfattande byggarbete för förstärkning av moloerna (pirerna) med stora stenblock och
betong – här ligger hela Atlanten på.
Dyra anläggningsarbeten för små skärgårdskommuner, centralt finansieringsstöd behövs säkert. Vi hittade en tom
gästponton med välkomstskylt. Hamnavgift skulle betalas på hamnkontoret,
men det låg i Svolvær! Vacker solnedgång i västerhavet – midnattsolen nu
förbi för denna säsong. Vi drog mera sei
på en grundbank och seglade mot Sortland intill bron mellan Andøya i Vesterålen och Hinnøya. Natthamn vid Sjøsenteret i Sortland, fint servicehus med dusch,
tvätt och klubbrum intill den lilla molohamnen. Fortsatt segling i svag vind till
Risøyhamn, utan service. Fina omgivningar, långgrunda steniga öar med
buskvegetation. Sista etappen för motor
genom Risøyrenna och till Harstad. I innerskärgården fick vi besök av en val! 4
m lång, liknade delfin men större, Nise
på norska, Porpoise på engelska. 20 minuters bowriding och lekfulla rusningar
under kölen – en fantastisk uppvisning
och en fin avslutning på semesterseglingen!

Minor i sanden.

Johanna II åter på land, Harstad Båtförening.

ning – i strålande sommarväder och 30°
värme! Vid Båtsenteret Harstad återsåg
vi lastfartyget Storfosna sliptaget för
svetsning av nya bottenplåtar i stäven,
efter grundstötningen i Laukvika. Hemresan till Stockholm tog som vanligt två
dagar, övernattning i Töre norr om Luleå.
Vacker resa över fjällen. Loggat 1100 M.
Som förra året fantastiska naturscenerier, fina seglingsetapper och trevliga kontakter med lokalbefolkningen. En intressant fråga är om Norge i längden orkar
finansiera och kan bevara sina levande
kustsamhällen. Det lokala fisket har redan minskat, fiskelägen har lämnats öde
särskilt på västsidan av Lofoten. Fritidsbåtarna har ökat i Lofotenområdet,
främst motorbåtar men också seglare.
Rundningen av Nordkapp var förstås en
minnesvärd upplevelse, trots det kylslagna vädret!

Avrustning och vinteruppläggning i
Harstad
Vi anlöpte Harstad 1 augusti, stuvade
utrustning i magasinet och förberedde
avmastning. A-K och Ulrika flög hem.
Avmastning vid lågvatten (för att kranen
skulle nå högre) och upptagning vid högvatten, kölen tog ändå i rampen så det
blir lite kölspackling i vår. J-G och H-R
jobbade ett par dagar med motorkonservering, tvätt, urlastning och vintertäck-

Jan-Gunnar Persson och Anna-Karin Aminoff
HR 29, Johanna II
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