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•Försäljning av säkerhetsutrustning t ex livflottar, 

JonBuoys, PLBs o nödsignaler samt Monitor vindroder
•Servicestation för livflottar, JonBuoys 
•Intensivutbildning Utsjöskeppare (tidvattenlära)
•Examination (aukt NfB) för Förarintyg, Kustskeppare, 

Utsjöskepparintyg samt Kanalintyg
•Försäkringsförmedling Alandia, Atlantica, Pantaenius

ombordinnan@telia.com, 070 626 99 55

S/Y Lindisfarne i Alaska 
19 augusti, 2011
Den 16 april lämnade vi Opua, Nya 
Zeeland och seglade under 51 dygn 

upp till Adak i Aleuterna med stop over på 
Tahiti och Hawaii, totalt 7100 sjömil varav 

290 timmar med 
motor.

Vi  a n g j o r d e 
Adak i dimma den 
7 juli. Efter lite vila 
och sightseeing 
på Adak började 
vi ö-hoppa bland 
Aleuterna för att 
den 25 juli segla 
norrut i Berings 
hav, drygt 300 
sjömil till Pribilof-
öarna. Där finns 
de enda kvarva-
rande pälssälskolo-
nierna. 

Dimma stora 
delar av tiden och 
oftast riktigt tät 
dimma! AIS trans-
ponder är en väl-
signelse, särskilt 
när man passerar 
storcirkelrutten 
mellan Nordame-
rika och Asien!  
Vi hade tur och 
fick en dag med 
sol bland sälar och 
lunnefåglar. Till-
baka i Aleuterna 
och Dutch Habor 
kunde vi konstatera 
att alla övriga fyra 

svenska båtar i Alaska var öster om 
oss och att vi hade en klart långsam-
mare framfart bland sevärdheterna 
och därmed nog missar samtliga möj-
liga svenskmöten. 

Vi kommer att tillbringa augusti och 
september bland björnar och glaciärer 
i Prins William Sound. I slutet av sep-
tember/ början av oktober fortsätter vi 
söderut över Gulf of Alaska, cirka 300 
sjömil oskyddade vatten, till området 
runt Glacier Bay och sydöstra Alaska. 
I Ketchikan, där vi klarerar ut från 
USA, kommer vi förmodligen se en 
tom övervintrande Ariel IV. 

Därefter seglar vi i ”höststor-
marna” ner längs kanadensiska British 
Columbia till Vancouver Island, där 
vi i december lämnar båten för några 
månader i ett torrare och lite varmare 
klimat än i Alaska. Nästa säsong går vi 
norrut igen mot Glacier Bay i långsam 
takt.
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Christensson 

S/Y Jennifer i Alaska 
31 juli, 2011
Vi är fyra OSK - båtar här i Alaska; Jennifer, 
Nordic Lady, Lindisfarne och Ariel IV. Det 
måste vara första gången vi har så många här 
borta?

S/Y Jennifer  framför Aialikglaciären.

North Pacific Fur Seal (Nordlig pälssäl på svenska). 


