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4 Mars – 16 april   Nya Zeeland Förberedelser 

Den 4 mars kom vi tillbaka till ett Whangarei i full brittsommar efter dryga tre kalla månader i 

Sverige. Månader som var fyllda med trevliga möten med släkt och vänner. 

Lindisfarne låg mellan fyra pålar och såg ut som om vi lämnat henne igår! Raskt flyttade vi över 

till en flytbrygga och lastade in all utrustning vi haft med oss från Sverige. Vi som trodde att vi 

inte hade några behov... Innehållet i tre stora väskor bara försvann med hjälp av Annikas 

stuvande. Bara vi/hon kommer ihåg var vi lagt allt! 

Planen var nu att beta av - att göra - listan och sen dra mot Tahiti när vädret var ok. 
Cyklonsäsongen var fortfarande i full sving, så riktigt bråttom var det inte. 

Annika satt nere i salongen och byggde om vår hemsida, något som varit på tapeten det senaste 

året, medan Björn fixade punkt efter punkt på vår långa lista. 

 

Den 25:e var vi så klara att lyfta för att bara byta propeller. Vi hade till slut tröttnat på vår  

flöjlande KIWI propeller och köpt en Variofold som vi tagit med från Sverige. Propellerbytet 

gick utan problem, men vi upptäckte att vår 2,5 år gamla bottenfärg var rätt slut, ett klart 

streck i räkningen. Den förra färgen höll bra i nästan fem år. Vi hade tydligen, trots 
försäkringar om motsatsen, fått en mjukare färg än den vi använt tidigare. 

Tillbaka i vattnet, vi hängde bara över natt i travelliften för propellerbytet, var det bara att 

börja planera för ny upptagning och införskaffa färg och avtala med målarna. Ja, denna gång 

skulle vi inte göra allt jobb själva.  

Vid kontakt med International i Auckland visade det sig att vår ”Göteborgsfärg” som vi målade 

med 2004 var hårdare än den vi målat med i Opua november 2008.  

20 liter Interspeed 642 (avsedd för kommersiella tank/lastbåtar) inköptes och tre dagar senare 

lyfte vi på Dockland Five. Riverside som vi utnyttjat tidigare var helt fullbelagd, så målarna fick 
komma över floden för att slipa och sprutmåla Lindisfarne med högtrycksspruta. Tur som tokar 

hade vi med torrt väder i tre dagar under två regniga veckor.  

De 20 litrarna räckte till tre sprutningar och efter det såg Lindisfarne ut som en 

kappseglingsbåt, jämt och slätt färglager med extra sprut längs vattenlinjen och övriga slitytor. 

Inte helt gratis, men med tanke på jämnheten så blir det nog inga ytor som tunnas ut pga ojämn 

rullmålning. Borde spara in ett ”extraår” och i så fall är det väl placerade pengar. Vi betalade 

bara mantimmar och det tar inte många minuter att sprutmåla... Flera båtar på yarden som stod 
och handmålade blev klart intresserade… 

Tillbaka i vattnet var det bara att bunkra och sen segla upp till Opua. Först och främst för att vi 

inte seglat en meter på nästan fem månader och sen var det en hel del vänner vi ville träffa 

innan vi lämnade Nya Zeeland för denna (sista?) gång. 

 

Vi fick fyra härliga seglingsdagar med fina ankringar emellan, innan himlen åter började gråta 

regn och vi la oss i Opua marina för att invänta väder för seglingen mot Tahiti.  

Den nya släta bottenfärgen och nya foldingpropellern gjorde att Lindisfarne flög fram i moderat 
vind. För motor gjorde vi 6 knop med 1300 varv, klar förbättring mot tidigare ineffektiv flöjland 

KIWI proppen. OK att den nya är lite större, men den har samma diameter som vår gamla Volvo 

propeller där vi fick klämma i med nästan 16-1700 varv för att nå över 6 knop. 20 % längre 

räckvidd för motor har vi bland annat uppnått i och med propellerbytet.  

Vi hälsade på Kerry och Jan samt svenska Ninni som lånade oss sin bil så vi kunde åka till Pahia 

och bunkra gas och grönsaker inför överseglingen. 

Loon III, en Kanadensisk aluminiumbåt med Aly och Ian, som vi träffade på Dockland, kom också 

till Opua med Tahiti som nästa mål. 

16 april – 3 maj   NZ – Tahiti, 17 dygn, 2300 nm 

Lördag den 16 april var det så äntligen dags. Vädret hade av och till flaggat för vissa 

möjligheter, men det traditionella lågtrycket nere vid Stewart som vi skulle ta rygg på mot öster 
ville inte dyka upp. Istället kom det ena högtrycket efter det andra och parkerade i söder, allt 

medan cyklonungar kom farande norrifrån och stökade till det hela. 

Nu såg vi nåt som bara var ”Tropical depression” och rörde sig långsamt mot öster. Detta gav oss 



en möjlighet att segla rakt mot Tahiti norr om lågtrycket (istället för den mer ortodoxa rutten 

ostsydost och sen norr mot Tahiti).  

Ryslig korssjö första eftermiddagen och natt i falnande nordvind som sen gav oss en lugn söndag 

med slö länssegling i svag västvind som mot natten övergick i squall och ökande vind.  

Måndagen och tisdagen bjöd på styv kuling från väster med kraftig, 5m, swell från sydväst. En 
del vatten bröt in i sittbrunnen från vågor på låringen trots länsvind, men vi gjorde extremt bra 

fart med kraftigt revade segel i den hårda 20+ m/s vinden. 

Västvinden vred till sydost och minskade till kuling. Vi följde med vindvridningen och seglade 60˚ 

mot vinden lite norr om mål. Kulingen höll i sig i fyra dygn efter att ha vridit tillbaka mot syd. 

Snabb men jobbig segling. Den förhållandevis grova sjön, som kom strax för om tvärs, bröt med 

några timmars mellanrum in i sittbrunnen. Inte värre än att bakre delen blev blöt, och då och då 

fick vi ca 15 cm vatten på durken, nåt som rätt fort försvann via självlänsarna.  

En morgon luktade det fisk, och till vår stora förvåning låg det en stor, nästan 30 cm, fisk på 
aktertoften! alltså inte en flygfisk. Hade väl följt med nån våg och vi hade inte skilt smällen från 

allt annat vågljud. 

Innanför vår bakvägg var det nästan helt torrt och förhållandevis bekvämt, trots ständig 20˚ 

lutning och grov sjö. 

När vi efter nästan tio dagar kom upp på ”ryggen” av lågtrycket, mojnade och vred vinden till ren 

väst och havet la sig till ro. Nu fick vi tre dagar med 5-6 knops segling på ett nästan platt hav. 

Först läns i avtagande vind som vred och gav oss halvvind och därmed fartvind. Den svaga vinden 

gav oss bra fart i den ringa sjön och den svaga vinden byggde ingen ny sjö. Otroligt att segla 
flera dygn i fem sex knop på ett näst intill platt vatten! Nu fick vi verkligen möjlighet att duscha 

vila och äta mer ”avancerad” mat. De avslutande fyra dygnen till Tahiti blev klart sämre.  

Nordost om lågtrycket kom vi in i ett instabilt högtryck som gav svaga vindar kombinerat med 

mycket regn och åsksquall. Dagtid gick det an, men på nätterna utan måne fick vi ingen 

förvarning när vindbyar på 20-25 m/s anföll oss. Ibland varade regnet och vinden i flera timmar, 

men ofta bara nån halvtimma i stöten. Efter ett tiotal ”anfall” per natt var vi rätt trötta. Vi var 

tvungna att segla bottenrevade nattetid för den starka vinden, vilket innebar att vi måste köra 
motor mellan squallen för att få nån framfart alls i den svaga vinden. En minst sagt tjatig och 

tröttande vädersituation. Det positiva var att squallen inte hann dra upp nån grövre sjö och att 

dom kom akter om tvärs hela tiden. Men natt efter natt!! Sista natten var squallen lite 

beskedligare och måndagen såg vi tom lite sol mellan regnen.  

 

3 maj - Ön Moorea dök upp mellan squallen dag 17 och vid förmiddagsfikat såg vi även Tahiti.  

Vid fyratiden efter 2320Nm hade vi ankrat vid Taina Marina omedelbart söder om Papeete. 

Strax före solnedgången kom Aly och Ian i Loon III. Dom var aldrig mer än ett femtiotal sjömil 
bakom oss, och de sista fem dagarna bara fem sex. Vi hade kontakt över kortvågsradion varje 

dygn plus att dom lyssnade varje hel timma under nätterna om vi ropade för att berätta om 

fartyg som vi såg på AIS:en. Vi låg i läge för skeppsrutten mellan NZ – Tahiti och NZ – Panama, 

så för ovanlighetens skull såg vi sex- sju fartyg under resan i vår relativa närhet. Ian på Loon 

III har nu beställt en AIS inför nästa etapp! 

Inklarering under tisdagen. EU-medlemmar får numera stanna hur länge som helst i Franska 

Polynesien om man har tillräckligt med bankmedel för att klara uppehåll och sjukvård, en nyhet 

sedan vi var här 2008. En annan nyhet var att Taina Marina hade lagt ut bojar på de flesta ytor 
som gick att ankra på tidigare. Bojarna kostade och inte bara det, även sophämtning var 

avgiftsbelagd. Redan 2008 var Papeete väldigt dyrt och inte hade det blivit billigare. En flaska 

vanligt bordsvin kostar 70-80 SEK! Tacka vet vi Systembolagets priser... 

 

På onsdagen seglade vi de 15 sjömilen över till Ophouna Bay på norra Moorea där vi ankrade 

innanför revet och gick en promenad in till botten av viken. Lite bad och annat pyssel mellan 

regnen hann vi också med innan vi på söndagen körde för motor tillbaka till Papeete. Nu la vi oss i 

Yachtklubben norr om centrum för att kunna gå in till stan för utklareringen.  
Kvar var nu bara tvätt, bunkring och utklarera inför etappen till Hawaii, som vi hoppades påbörja 

på tisdag den 10 maj.  



2 maj – 1 juni   Tahiti – Hawaii, 18 dygn, 2500 nm 

Det hann bli torsdag den 12:e innan vi kom iväg mot Hawaii. Ian och Aly hade gäster från Kanada 

och stannade några veckor till på Tahiti och inga andra båtar var på väg åt vårt håll så vi lämnade 

Tahiti helt solo. 

Sydosten gav oss en rutt som tangerade nordvästligaste Tuamotu och strax efter solnedgången 

den 13:e gick vi genom passet in i atollen Tikehau och ankrade ”strax till vänster”. Vi hade bra 

information och ankringsplatsen var alldeles i anslutning till passet utan några krångligheter. 

Men visst var det ändå med en viss vånda som vi beslutade oss för att gå in i skymningsljuset. 
Allt gick bra och strax var middagen på G. Skönt med en bonusnatt för ankar! 

Efter 20 timmar för ankare var vi på väg igen. Lite snabbare än planerat på grund av mörka moln 

i söder, moln som vi sen höll oss norr om i ett dygn innan dom försvann i väster. Vi fick inget regn 

men bakom oss några mil regnade det massor. Det är gött med lite tur ibland.  

Vår plan var nu att segla bekväm bidevind mot nordost, för att när nordost passade kommer norr 

om ekvatorn kunna falla av mot Hawaii i nordväst och få en hyfsat öppen bidevind även på den 

sträckan. 

Dag två kunde vi tom segla med spirade segel under åtskilliga timmar på vår kurs mot nordost. 
Dag tre, den 15:e, fick vi en lagom stor Wahoo, en lång och ful fisk med massor av tänder (vår 

första Wahoo någonsin!). Gott och en välkommen omväxling till alla guldmakrillar vi fångat. Den 

räckte i fyra dagar. Vi fiskar inte när vi har färsk fisk i kylen så spöt fick vila några dagar. 

Bekvämt ”söndagsseglarväder” nästan hela vägen till ekvatorn. Ibland blev det lite väl vindfattigt 

och Pentan fick träda in.  

Totalt körde vi 70 timmar på sträckan Tahiti – Hawaii, varav merparten söder om ekvatorn. 

Strax söder om ekvatorn var lite fundersamma över våra dieselreserver, vi hade ju inte ännu 

nått stiltjebältet norr om ekvatorn.  
Vi hade absolut inte behövt oroa oss. Högtrycket norr om ekvatorn gav mycket vind och brant 

sjö, så istället för stiltje och motorgång fick vi ostnordost 10-15 m/s med snabb tuff segling.  

Ingen dieselförbrukning och gott om vindkraft till batterierna. Vi var väldigt glada för vår 

”sväng” österut som nu med råge gav oss den öppna bidevinden vi hoppats få som belöning  för 

extramilen mot öster. 

När wahoon var uppäten började vi fiska igen och fick en liten skipjack tonfisk. Bortskämda som 

vi är släppte vi tillbaka den och fick dan därpå en stor Blue Marlin. Ja stor och stor...  
Dom kan väga 400 kg! Den här var drygt 1,3m och vägde mer lagoma 10-15 kg. Mums, detta är 

verkligen den perfekta sashimifisken. Dessutom kul att få upp fiskarna! På etappen till Tahiti 

fick vi flera fiskar som vi inte lyckades få hejd på. En tog hela reven med drag och allt. Att få 

lagom storlek på fångsten verkar vara det största problemet och bästa anpassningen verkar vara 

att ha en lagom klen krok som rätar sig när det är för tungt. 

Natten till den 22:e maj passerade vi ekvatorn för andra gången. Lindisfarne hade då varit fem 

år på södra halvklotet! Förra gången korsade vi ekvatorn i Atlanten på väg söderut i början av 

juni 2006 på passagen Kap Verde till Salvador, Brasilien. 
Kändes väl inte som att ”komma hem”, men visst var det lite speciellt. Vi kommer dock att nu i 

midsommartider fortsatt ha solen norr om oss ett bra tag till. 

När man seglar dom ”normala” jordenruntrutterna har man mestadels medvind och medström.  

Under ”motvindsrutten” NZ – Hawaii är det mycket motström, särskilt söder om ekvatorn. Vi 

hade en halv till en knop emot merparten av sträckan till strax söder om ekvatorn där den 

successivt släppte. När vi två dagar efter ekvatorn började styra mot Hawaii (320-340 grader) 

och kom in i den norra ekvatorialströmmen fick vi äntligen medström, naturligtvis mest för att vi 

nu seglade lite västerut. 
Det sydliga högtrycket låg kvar och fortsatte att ge oss ost-nord-ost vindar strax under 

kulingstyrka ända fram till Hawaii. Så var det denna gången på det Stilla havet, mer kuling än 

stiltje. God framfart men också ganska grov sjö. Vi var återigen tacksamma för att vi lyssnat på 

seglare som gjort sträcka flera gånger och följt rådet att segla så långt österut som möjligt 

innan nordost passadvinden norr om ekvatorn. Tack vare högtrycket var vinden dessutom mer 

ost än nord, nåt som gav oss halvvind under dom sista sju dagarna. Vi valde att följa raka spåret 

mot ön Oaho och därmed gå dryga 20 sjömil sydväst om Big Island. Trots avståndet blev det 



platt vatten och motorgång hela dagen i lä av ön. Mot kvällen när vi närmade oss sunden mellan 

öarna fick vi brant sjö och hård vind med byar över 15 m/s. Vi trodde nog att effekten av den 

hopträngda vinden mellan öarna skulle vara borta så långt ut. Om det blir en nästa gång seglar vi 

nog på lovartsidan, även om det medför ca 20 mil extra. 

Under natten kom vi i sjölä av ön Maui och fick lite lugnare förhållanden, för att under 
morgontimmarna återigen reva för passagen fram till Oahu.  

Vi angjorde Ko Olina Marina strax väster om Honolulu vid tolvtiden den 1 juni, 19 dygn (20 

timmars stoppet avräknat) och 2800 sjömil från Tahiti. Tillsammans med vår snabba tripp NZ-

Tahiti har detta klart överträffat våra mest optimistiska tidsplaner. 

När vi summerar erfarenheterna från dessa två ”motvindsetapper” blir nr ett; det är en enorm 

skillnad att glida med vind ström och vågor mot att dygn efter dygn luta 20°och banka i sjön (ja 

även Lindisfarne med sitt djupa skrov bankar i när det lutar så att skrovsidan då och då smäller i 

vågorna). Det är svårt att få nåt annat gjort än bara ”överleva” dvs äta, sova och sköta båten. 
Allt annat får anstå tills det är lugnare eller det måste göras för att inte något skall gå sönder. 

För första gången har vi upplevt att det är en befrielse att komma fram och sova i en båt som 

inte hoppar och slår. 

Båten får naturligtvis också väsentligt mer stryk än under undanvindetapper, nått som gör 

inspektion och underhåll mellan etapperna ännu viktigare. Det enda som inte klarade sig ända 

fram till Hawaii var våra styrlinor till vindstyrningen. För små block som skar, delvis på grund av 

det ökade slitaget av allt salt som nästan konstant sprayade på dom. Sista tre dagarna seglade vi 

med autopilot, nåt som inte innebar några problem eftersom vi hade överskott på ström i den 
starka vinden. Visserligen har vi inte fått så mycket fisk, men trots det har vårt förråd av 

hemgjorda konserver bara utnyttjats till 20%, dvs vi behöver inte fylla på före Alaska etappen 

där vi dessutom hoppas på mer fisk av kallvattenstyp.  

Gail och Dick, våra vänner i Ice Dancer II som vi första gången träffade i Tasmanien, stod på 

angöringskajen och tog emot oss. Dick lånade oss sin mobiltelefon och Björn ringde tullen. Detta 

var vår första kontakt med ”officials” och tre timmar senare kom en representant från 

immigrationen och en från jordbruksfolket till vår ponton i marinan. Vi hade sen 48 timmar på 
oss att hos tullen inne i stan ordna med tillstånd för Lindisfarne, cruisingpermit, som till skillnad 

mot i många andra länder som har dylikt, inte kostar något.  

Våra farhågor om extremt krånglig, terroristpåverkad, administration kom helt på skam. Det 

enda speciella dom efterfrågade var det visum vi för länge sedan fixade på ambassaden i 

Stockholm. Det gäller i tio år för ”multiple entrance” som det heter. Det verkar dessutom inte 

vara några som helst problem att segla omkring länge. Man får normalt 6 månaders 

uppehållstillstånd, men om man ville ha ett år verkade det inte vara något problem eftersom vi 

kunde påvisa behovet (tid för att segla omkring i USA!). Ovanligt förnuftigt och påminner om 
Australiens inställning till seglare, där vi hört om båtar som fått upp till fyra års visum. 

 

Marina är klart i lyxigaste laget och dagskostnaden skall vi inte tala om. Men månadskostnaden 

är densamma som marinakostnaden inne i Honolulu så vi betalade 586$ (3600sek, nästan samma 

som för en plats i NZ) och sen får vi se hur mycket vi utnyttjar. Kan vara bra att ha förbetalt 

när vi börjar leta väderfönster! Det är lätt att sticka för tidigt när dagshyran är 110$ (850sek). 

Middag i Ice Dancer första kvällen och sen skjuts in till stan (3 landmil) dag två för tull och 

matinköp. Utan marktjänst i form av skjuts är naturligtvis marinan lite avsides, men det regnar 
klart mindre här jämfört med inne i stan närmare bergen. 

Vi skall nu fixa båten inför sista etappen och invänta väderstabiliseringen i norr. Högtrycket 

(motsvarande de Azoriska på nordatlanten) skall inta sin ”sommarplats” för att ge oss lagom 

sydvindar och dom ilskna lågtrycken från Japan mot Alaska skall ha brutit nacken av sig innan 

det är dags. 

Koll/service av våra två värmare är just klart efter en del pyssel. Omkoppling av vår 

isolationstransformator från 220 till 110 volt har gått sådär... Vi har en dialog med Odelco och 

Mastervolt, men under tiden kör vi 110 volt till alla våra små omformare till datorer och skärmar. 
Även batteriladdare till våra kameror klara 110 volt. Det är bara vattenvärmaren och 

båtbatteriladdaren vi saknar. Batteriladdning får vi som ”normalt” från solpanelerna och det 

räcker mer än väl nu när alla PC-burkar går på 110 volt landström! Så vi får väl se om vi lägger 



mer krut på att försöka fixa omkopplingen i isolationstrafon, där även ett förkopplingsmotstånd 

i mjukstartern blåste när vi testade 110 volt inkopplingen. 

Har även investerat i en uppblåsbar tvåmanskajak (för Alaska). Kostade hälften mot på 

båtmässan i Göteborg!  

Vi fick email från Lars Hässler med sin båt Jennifer, som räknar med att angöra Alutien från 
Japan i mitten av juni, nåt som kan stämma med vår plan, om nu högtrycket är samarbetsvilligt.  

I skrivande stund kommer email från Loon III 500 nm norr om Rangiroa i Tuamuto. Förstaget 

har gått av! Dom har räddat masten tack vare fall och förlik och dom vänder tillbaka till 

Rangiroa i första hand och sen förmodligen Papeete där dom kanske lastar Loon III på fraktbåt 

till Seattle, nåt dom reflekterade över redan när dom planerade sin hemfärd till Kanada. 

Det är lite skrämmande så hårfin skillnaden är mellan succé och misslyckande. Vi gör nog en 

extra kolla av riggen innan vi lämnar Hawaii... framför allt att förstaget har full rörlighet i bägge 

riktningarna uppe i masttoppen!  
När -att göra- listan var avprickad gjorde vi en "ren nöjestur" in till Honolulu och hälsade på 

svenska Lisbeth och Janne som låg i Ala Wai marina. Dom hade förbrukat 52 dagar på trippen 

Panama - Hawaii, mycket stiltje... Under lunchen berättade dom hur dom kommit över sin Nordic 

Lady, en Malö 116. Något sa oss att vi kände igen vissa delar i berättelsen. Jomenvisst, vi hade 

läst om White Wings tur till Västindien året innan vi stack iväg. Så nu heter alltså White Wings  

- Nordic Lady och seglar vidare mot nya äventyr i en annan ocean. Vi kommer nog att mötas i 

Alaska framåt augusti där också Ariel, Liva och Jennifer rör sig. Alltså minst fem svenska båtar 

i Alaska i år. 
Just före publicering av denna logg fick vi besked från Cheryl om att Hans som vi träffade i 

Sydney, dec 2009, påträffats drunknad - mycket tråkigt att höra. Tecken tyder på att han fått 

bommen i huvudet och fallit i vattnet. Som om inte detta räckte skrev Cheryl också att en av 

Hans båtgrannar, som vi också träffade när vi lånade boj i Hans vik, några dagar senare fallit i 

vattnet från sin dinge och drunknat. 

Nu får vi tänka på något annat inför vår avgång...  

 
Söndagen den 19 juni lämnade vi Ko Olina Marina efter att vid marinans fuel dock ”knökfyllt” 

våra tankar och dunkar med diesel inför passagen av North Pacifics vindfattiga högtryck på 

vägen mot Alaska. 

Först en startetapp till Hanalei Bay på grannön Kauai, 90 nm mot nordväst. Kauai är en betydligt 

grönare ö jämfört med alla övriga Hawaii öar och visst, vi fick regn alla de tre dagar vi låg och 

rullade innanför revet i Hanalei. Man blir bortskämd av södra Pacifics, bakom rev med smala 

passager, skyddade ankringsplatser. Runt Hawaii finns det vad vi förstår inga ankringsplatser dit 

dyningen inte når. Hanalei ansågs vara en av de bättre. Men med mer än en halv sjömils öppning i 
revet, egentligen ingen öppning utan två små rev från vardera sidan, blev skyddet mot dyningen 

klart begränsat. När vinden dog och vi hamnade tvärs… inte var det särskilt komfortabelt!  

Nog om det, platsen och byn är vacker, omgärdad med höga gröna berg på tre sidor. Åtskilliga 

vattenfall syns från ankringsplatsen och en större, jollenavigerbar, å rinner ut i bukten. Perfekt 

för jolleangöring då risken med dyning mot stranden därmed helt kan undvikas. 

Hanalei har även ett annat förflutet. Vem minns inte 50-tals musikalen ”South Pacific”? En lite 

sötsliskig krigsromas (propagandafilm??) från andra världskriget, inspelad till stora delar just i 

denna bukt. Även i dag spelas det in mycken film i närområdet.  
Vintertid när jättevågor kommer in i bukten från söder är stället ett surfparadis och har länge 

varit ett inneställe för ”ungdomar”. Fester var redan tidigt uppenbart påbättrade av en hel del 

artificiella substanser. Peter, Paul and Mary skrev låten ”Puff the Magic Dragon” för åtskilliga 

decennier sedan. ”Puff” talar väl för sig självt, men the dragon, bergsryggen som går ut mot 

vattnet ser man i regndimmorna utan att behöva en ”joint”! Janis Joplin och ”Me and Bobby Mac 

G” hör också hemma här. Så nog är det historisk mark för oss som var unga och imponerade av 

det amerikanska flower power droglummiga på 60- och 70-talet!! 

Byn har flera trevliga restauranger och hör och häpna, en livsmedelsaffär med ett skapligt och 
prisvärt sortiment. Det hade inte alls varit omöjligt att bara angjort Kauai inför hoppet mot 

Alaska om man haft mera bråttom.  

Intrycket av Hawaii från våra fyra veckor är att det för seglare, bortskämda med skyddade 



ankringsplatser, inte är mycket att skriva hem om. Som ”turistöar” är det lite som Kanarieöarna, 

en blandning av öken och grönt, dock med ett något rikare utbud. USA har ju en stark influens 

från Latinamerika och framför allt Spanskan, så det spanska är även här välrepresenterat och 

ökar på likheten med Kanarieöarna. Nu var vi på Hawai bara tre veckor, men precis som på Fiji 

(Kiwis och Aussis Mallorca!) konstaterade vi att alla platser är någons Mallis eller Kanarieö även 
om dessa platser för oss pga avstånd har en mer exotisk klang.  

Utklareringen från Hawaii mot Alaska var nästan löjligt enkel. Eftersom vi skulle till en annan US 

stat var det bara att ringa tullen och informera om att ”nu åker vi”.  

Vi planerade att lämna på onsdagen, men helmulet, regn och en kuling med kraftiga vågor gjorde 

att vi sköt upp avseglingen en dag. Starta en lång vindfattig segling med höga vågor och hård 

halvvind kändes inte helt rätt. 

23 juni – 7 juli   Hawaii – Adak, Alaska, 14 dygn, 1950 nm 

Torsdagen kom med sol från en delvis klar himmel och en mer lagom sjögång.  

Vi kom iväg vid elvatiden, sa på återseende till Ice Dancer som låg och gungade än mer längre ut i 

viken och som planerade att gå dagen därpå mot samma mål. 

Fin halvvind och god fart för fulla segel mot Adak, 330 graders kurs. Några timmar ut såg vi ett 
AIS mål 25 nm norrut som gick sakta lite fram och tillbaka. Lite senare blev vi uppropade med 

vår båts namn, uppenbart såg man oss på AIS.  

Det visade sig vara ett krigsfartyg som frågade oss om våra ”intentioner”. Behålla kursen mot 

Alaska blev vårt korta svar. Nu visade det sig att det inte enligt deras mening var ”aktuellt”. Vi  

var redan inne i ett, för nån provskjutning, avspärrat område och ombads lägga om kursen till 

rakt norr. Enkelt om man har en motorbåt, men vi kunde knappt nå 0 grader, och då med långsam 

framfart mot vågorna. Dom lovade ropa upp oss så snart dom ”skjutit klar” och vi fick vackert 

drejabisegla tills vidare. Inte precis den början man tänker sig på en 2000 mila färd! 
Efter några timmars kämpande i motsjön sköt dom upp provet, dvs inte sköt utan avbröt provet!  

Typiskt! Men vi var trots allt glada att kunna falla av till halvvind och rätt kurs. Nu hade vi även 

en dryg halvknop ström med oss så framfart över grund blev snabbt 7-7,5 knop.  

Fram mot tretiden redan första natten kom Ice Dancer ikapp oss efter att ha lämnat Kauai 

samma dag som vi gjort. Dom kör 7,5-8 knop, c:a en knop snabbare än oss när vi har bra vind men 

förklaringen till deras tidiga ankomst var dels att dom inte väntat till dan därpå och dels våra 

undanmanövrar vid missilprovet. 
Vi såg Ice Dancers lanternor under nästan 10 timmar och hade även full koll via AIS. Dick var 

förvånad och imponerad av vår höga fart. Visst hade vi tidigare talat om våra respektive 

”normala” marschfarter, men detta var live och brukar kanske inte alltid stämma med 

”bryggsnacket” då vi brukar prata om 5,5 - 6 knop i snittfart över en längre sträcka. 

Vinden fortsatte att vara strax under kulingstyrka från ost med byggande sjö, så våra 

dygnsetapper blev klart över medel. Första fyra dagarna med sol och sen bildades ett litet 

lågtryck i det stora högtryckets södra sida med regn och NO som skickade oss nästan rakt 

väster ut under ett dygn. Därefter falnande vind, vridande mot sydost. Spirade segel tillbaka på 
kurs mot Adak som ligger flera dagsetapper väster om Dutch Harbor vilket vi tidigare sagt 

skulle vara bra om vi kunde komma så långt väster ut. Allting väster om DH blir med andra ord 

bonus. Vi hade en period t o m räknat med att inte kunna nå längre västerut än Kodiak, och det 

hade fått duga det med.  

Redan under dag tre siktades den första albatrossen. Norra Stilla havet har tre arter, varav en 

liknar den svartbrynade Albatrossen i södra Stilla Havet men är ”bara” 2m mellan vingspetsarna 

och heter Lysan Albatross. Det finns stora kolonier på Midway öarna en bra bit väster om oss, så 

vi får nog följe med dessa stora fåglar hela vägen mot Alaska.  
Sjunde dagen blev styrkan i sydosten för dålig. På med motorn i 23 timmar innan vinden vred mot 

ost och styrkan då räckte för en halvvindsegling i 4-5 knop i tät dimma på ett nästan platt hav. 

Ett hav som bara två dygn tidigare hade varit rätt ”styggt” mot oss med branta höga vågor och 

obekväm segling, trots halvvind. Nu på åttonde dagen glider vi bekvämt fram.  

Tack vare AIS (både mottagare och sändare) och vår radar med påslaget larm, seglar vi rätt 

avkopplande trots den under stundom täta dimman. Annika jobbar med datorer nere i båten och 

Björn sitter i sittbrunnen (under den skyddande sprayhooden) och ”datorskriver”. Fantastiskt 



vad den isolerade hårda sprayhooden håller undan dimman, som fäller ut som regn på exponerade 

ytor!  

Vi har fortfarande nåt hundratal sjömil kvar tills vi har högtryckscentrum öster och söder om 

oss. Gribfiler tankas ner så ofta det går för att vi skall kunna styra optimalt i det lite röriga 

lufthavet. Men minst två dygn till med svaga vindar är prognosen. 
Fiskelycka? Nja, första dagen fick vi stornapp, men innan vi hann bromsa rulle och båt, var reven 

slut på rullen och small av. Lina drag och lite blodvite på ett finger som kom i vägen när reven 

gick av var resultatet. Efter det la vi undan spöt och hängde ut fast lina. Inga napp förrän 

fjärde dagen då plötsligt en rätt stor guldmakrill surfade hängande i kroken. Vi hade ingen bra 

koll på hur länge den hängt där, men då och då gjorde den en kraftansträngning och dök. Klart 

lurigare att hämta in stor fisk med fast lina. Inget spö som fjädrar och ingen rulle som kan 

bromsa ut lina om fisken rusar. Alltså vänta tills fisken är tillräckligt trött och väl framme vid 

båten fick den en dusch av alkohol på gälarna. Efter det var det bara att ta stora huggkroken 
och lyfta den guldskimrande och hastigt bedövade fisken ombord. 

Tre dagar senare, strax efter solnedgången fick vi en ny guldmakrill, men kräsna som vi är lät vi 

den löpa och hoppas på lite god tonfisk. Ice Dancer som är några 100 mil före oss har fått både 

Blue Marlin och Albacore (förutom en del guldmakrill) så vi hoppas fortfarande.  

Dag 9 fick vi en lagom liten Albacore (en av många tonfiskarter), men tyvärr släppte den innan vi 

fått den ombord. 

Vi fick tre dagar med platt vatten vid passagen av högtryckscentrum, varav vi kunde segla 

nästan halva tiden. Väldigt avkopplande och kraftbesparande. Särskilt dag nio, som efter en 
dimmig morgon blev solig och med fin, laber halvvind som gav oss en fin segling i nästan sex knop 

hela dagen, trots den svaga vinden 

Efter passagen av centrum var det meningen att högtrycket skulle ge oss medvind en bra bit 

mot norr, vilket också gribfilerna visade. Men ett lågtryck i norr tog över och gav en NV på 7 

m/s. Låter kanske inte helt fel, men dels var den för mycket norr så vi fick segla 20-25° istället 

för 350° mot Adak, och dels innehöll NV vinden en dyning, som av och till blev brant och hög när 

den mötte den medström vi seglade i. Framfarten blev med andra ord rätt gunghästig och 
uppbromsad, för att inte tala om obekväm! Vi hade svårt att komma över 5,5 kn genom vattnet 

och i dom värsta uppbromsningarna var vi nere i 4 kn.  

Vinden vred efter en natt mot väster och vi kunde återta kursen mot Adak, men fortfarande en 

enerverande kort och hög uppbromsande vågfrekvens. Tacka vet vi motström! Det tror man 

aldrig att man ber om, men med motvind och dyning emot är det ”hopplöst” med medström. Sjön 

bygger en brant och kort sjö även om det bara blåser 4-6 m/s, en sjö som dom flesta 

cruisingbåtar har svårt att få fart i. 

 
Med drygt 500 nm kvar var vinden nere mot VSV och blev svagare, plus att den fartvind vi fått i 

den mer nordliga västvinden dessutom var nästan borta. Dimma, regn och lite vind på låringen 

gjorde att motorn fick sköta framdriften. Vågorna blev efter hand klart mindre och endast en 

lång dyning från norr blev kvar och som motorn lätt övervann. Finessen med motorn är att den 

förutom att driva båten värmer vattnet i båtens värmesystem, nått som nu i regn, dimma och 

sjunkande temperatur är klart välkommet! Det är under 15°C i vattnet och luften håller dagtid i 

regnet detsamma. Nu gäller det att acklimatisera sig! 

Dag 10 har vi 450 nm kvar till Adak, och med den exceptionella vädersituationen med nästan 
ingen vind, i ett område som är notoriskt för mycken hård västvind, har vi fått överge planen att 

ta oss längre västerut mot Attu. Det stora högtrycket har flyttat sig längre åt nordväst än 

vanligt. Det ser ut som motorn får göra tjänst merparten av resterande sträcka. Tur att vi hade 

så bra med vind upp till högtryckscentrum!  

Adak är närmast och där finns det diesel, mat och väderskydd, det senare nog så viktigt, ”lugnet 

före stormen” ni vet. Det bildas ett tufft lågtryck sydväst om Aleutien öarna och kommer 

förmodligen ge hårda ostvindar runt öarna, men vi borde vara ankrade när det slår till.  

Våra vänner på Ice Dancer kom fram till Adak efter nio dagar från Hawaii, men så marchar dom 
nästan 8 kn konstant raka spåret. 

Vi har också kontakt med Hässler på båten Jennifer, men bara via email. Dom lämnade Adak för 

några dagar sedan och går från Dutch Harbor nästan samtidigt som vi anländer Adak. Hade varit 



kul att träffas, men väder och deras låsta tidsplan råder. Sunstone, med Vick och Tom som vi 

träffade på Fiji och hoppades återse i Alaska seglar just nu tillsammans med Jennifer och 

ytterligare en båt mot Dutch H, så vi får väl se om vi hinner ikapp. Dom har inte lika tuff 

tidsplan som Jennifer. Båda dessa båtar plus ytterligare två båtar kom över från Japan för 

några veckor sedan. Den väg vi planerat komma om vi inte ändrat planen i höstas i södra Stilla 
Havet. 

Vid 9 tiden dag 10 fick vi en svag sydväst. Snabbt av med motorn för att spara diesel. Vinden gav 

oss 5 kn i den i den svaga vinden och ringa dyningen. Lite kul med Hugo, Forgus 37:ans 

konstruktör, som brukar säga att ”Båten går lika fort som de blåser”, naturligtvis upp till rimliga 

styrkor... Nu hade vi 5 m/s relativ vind och vi gjorde 5 kn genom vattnet! Och detta med nära 

två ton extralastad båt, låt vara att det inte var någon bromsande sjögång, men heller ingen 

påskjutande. Dyningen var fortfarande emot kranbalksvis. Dessutom med 130% hårdvindgenua 

och rullstor! Ibland undrar man varför det filas på kilona... 
 

Frampå eftermiddagen dag 11, i dimma, fick vi en AIS signal 30 sjömil väster om oss på babords 

kranbalk. Maersk ”Gerd” skulle passera 7 nm framför oss på sin färd mot LA, snacka om 

storcirkelrutt. Vi funderade på ropa och fråga om dom såg oss på AIS och/eller radar när dom 

var 10-15 nm bort. Strax efter dom funderingarna sprakade det till i VHFn och Gerd ropade på 

Lindisfarne. Dom såg oss på AIS:en med namn och allt 20 sjömil bort.  

Det var en dansk styrman som ropade och han visste inte hur länge dom sett oss för han hade 

just gått på sitt skift och då var Lindisfarne där på AIS skärmen. Han berättade om ett danskt 
vikingaskepp, en replik alltså, vid namn Lindisfarne som seglat mellan Danmark-Sverige och 

Shetland och han undrade vad vi var för typ av segelskuta. Han blev lite imponerad när han 

förstod att vi var på väg till Adak från Nya Zeeland. Vi avslutade med att han lovade ropa när 

dom också såg oss på sin vanliga radar. Det tog inte mer än fem minuter så återkom ”Gerd” och 

meddelade att dom såg oss även på radar 13 sjömil bort.  

Det var helt klart att AIS är nåt som både vi och dom stora skeppen har stor glädje av. På vår 

radar kunde vi följa dom tills dom var 12 sjömil bort då skrovet förmodligen försvann nedanför 
horisonten. Vår Blipper radarreflektor sitter 10 m upp i masten, medan radardomen bara sitter 

3.5m upp. 

Nån timma efter detta avbrott i det lite monotona liv man lever i svag vind och dimma försvann 

vinden helt och vi startade motorn. Det är inte ofta vindmätaren visar 0 m/s uppe på dessa 

breddgrader! Kvällens gribfil visade ett ilsket lågtryck som om 5-6 dagar kommer att ge 

ordentligt med vind precis där vi är nu. Havet är som på fjället, vädret skiftar snabbt! Prognosen 

talar fortfarande om svaga till obefintliga vindar nästan hela vägen fram till Adak 390 nm i norr.  

Natten för motor var helt lugn med svag vind från söder, dimma och regnbyar. Regnbyarna var 
nog egentligen bara ännu tätare dimma som fällde ut och gav eko på radarn, för ingen som helst 

förändring av den svaga vinden kunde märkas. Middag intogs vid dukat bord nere i salongen, i en 

båt som nu var klart mindre rullig än för ankar i Hanalei Bay! 

12:e dagen är dimman fortfarande ganska tät och vinden näst intill obefintlig från sydväst.  

Sikten i dimman varierar hela tiden från knappa 100 m till en sjömil. Lite enerverande, men radar 

och AIS hjälper upp det hela. Problemet är att dom drivande regnsjoken triggar larmet på 

radarn, men det piggar upp i monotonin.  

 
Morgonens grib lovar ingen förändring de närmaste dagarna, så det blir att utnyttja vår 

dieselresurs för framdrift.Vi kommer att ha förbrukat större delen av våra medhavda 450 l när 

vi når land och det innebär att vi måste gå till Adak, det enda stället väster om Dutch Harbor 

som vi vet har diesel. Om vinden varit drivkraften hade vi gått längre västerut i ögruppen, men 

att vara utan diesel för framdrift och värme känns det inte bra. I trängda lägen när det blåser 

upp vill vi verkligen ha tillgång till alla våra resurser inklusive full motorstyrka. 

Dagen förflöt utan vind och med dimma som växlade mellan 0 sikt och 3-4 sjömil. Vid femtiden 

dök det upp ett AIS mål med kurs rakt på oss! Rätt fantastiskt när det finns en hel ocean att 
dela på. Vi lugnade oss tills det var en dryg halvtimma kvar för att vara säkra på att dom skulle 

höra vårt anrop, men då ropade vi upp ”Luna Spirit” som svarade nästan omedelbart. Om dom 

hade sett oss eller inte innan vi ropade var inte helt klart, men när vi frågade såg dom oss både 



på radar och AIS och meddelade att dom prompt skulle gira styrbord och gå knappa 2 sjömil 

akter om oss. Vi såg dom bara på AIS och vår radar. Dimman var så tät att det var omöjligt att 

ens ana var dom var. 

Strax efter att dom passerat upptäckte vi att Lindisfarne lutade annorlunda... Autopiloten hade 

växlat waypoint till en brytpunkt vi använt för många några dagar sedan utan att vi hört larmet. 
I dimma och ”oljigt” vatten är det inte lätt att avgöra om båten svänger långsamt. Tur att det 

inte hände 15 minuter tidigare, då hade vi nog haft Luna Spirit på VHFn omgående. Så även om 

tekniken är ett suveränt hjälpmedel kan den också ställa till det ibland.  

Alldeles som vi rättat till kursen kom nästa AIS alarm, det är stressigt på jobbet!! Nu var det 

ett lastfartyg som skulle passera 7 sjömil framför oss. Det klarnade lite och en stund trodde vi 

att vi skulle få se fartyget, men nej, dimman tätnade och det blev återigen bara med radarn vi 

kunde bekräfta AIS signalen.  

Nu har vi fyllt över all diesel från våra fem dunkar till huvudtanken, så nu får vi hoppas att 
resterande 220 liter räcker ända fram. Med normal framdrift och motorgång hela vägen, 250nm, 

skall vi trots allt ha god marginal. Vi drar under 0.5 l/Nm, eller strax under 2,8 l/h. 

En stor fördel med motorgången är den sköna torra värmen i båten. Varma golv och med 

justerad fart på elementen, 21° i salongen och 18° i sovkabinen. Med 12° i vattnet och 15° i den 

råa dimman är det verkligen skönt nere i båten. Men vi behöver nog lite tid att vänja oss efter 

Hawaiivärme till Alaska dimmtemperatur! 

Apropå temperatur. Vår watermaker tillverkar 70 l/h nominellt. I varma vatten innebär det att 

vi reducerar trycket 20% för att inte ”blåsa” membranet. Vid 13° var vi uppe i normalt tryck för 
att få vara 70l och längre norrut när tempen sjunker under 10° blir det successivt mindre antal 

liter. I Antarktis fick vi 30 l/h när det var nära 0° i vattnet. 

Vi tycker stundvis att det inte händer så mycket när vi tuffar fram i dimman, men så här tät 

fartygstrafik har vi aldrig upplevt. Med några timmars mellanrum dyker det upp AIS mål inom 

vår ”AIS synfält” på ca 25 sjömil. Det märks verkligen att vi passerar storcirkelrutten mellan 

Japan/Kina/Asien och Kanada/USA/Panama. Utan AIS och radar hade detta varit en mardröm! 

Och att se är viktigare än att synas, även om båda varianterna är att föredra. 
Nära 300 sjömil från närmaste land strax innan solnedgången såg vi vår första lunnefågel sedan 

Skottland 2005! Den var inte tillräckligt nära för att kunna skilja den från våra nordatlantiska 

lunnefåglar. 

 

Natten igenom blev det motorgång och inga AIS mål närmare än 9 nm, men dimma hela natten. 

Tidig morgon dag 13 började en nordvind på 5-6m/s blåsa, men innan sjön hann bli brant, vi hade 

fortfarande medström, falnade vinden och vred mot väster. Två timmars segling mellan kl 8- 10, 

då motorn åter fick träda i tjänst. Morgonens gribfil har fortfarande bara vind från kommande 
natt och ”angöringsdagen” dag 14, SV 7-8 m/s. Verkar som det blir motorgång fram till midnatt 

och därefter segling i ökande sydvästvind ända fram till Adak.  

Dagens stora begivenhet var annars dusch och vattentillverkning. I det kyliga klimatet använde 

vi för första gången sedan Chile den invändiga duschen. Med värmen igång var fukten snabbt 

utvädrad. Nu mår vi som prinsar och kan angöra land utan att lukta som seglare. Ni har väl hört 

vad norrmännen brukade säga om seglare förr i tiden? ”Dom är inte döda, dom bara luktar så”...  

Vinden vred vid tvåtiden på natten, men det dröjde ända till morgontimmarna innan det var 

seglingsbar styrka. Men vindvridningen var tacksam ändå! De monotona tröttande vågorna från 
norr ebbade ut och vi fick en lugn efternatt. Vid sjutiden spirade vi segel och stängde av motorn 

och fick en fin läns i lagom sjö och 8-9m/s från syd. 

Flera Lunnefåglar när vi närmade oss land. Flera så nära att vi med säkerhet kunde artbestämma 

dom som den norra stilla havsvarianten ”Tufted Puffin”, en lunnefågel som är mycket svartare än 

vår nordatlant variant (ingen vit ”mage”), 6 cm större, har två långa gula fjädrar från hjässans 

bakkant och den vita teckningen på kinderna är kilformad. Ser klart spektakulär ut, även om vi 

nog tycker vår ser ”snällare” ut.  

Under gårdagen studerade vi angöringen till Adak. Hamnen ligger på ostsidan och från söder 
måste man ta sig genom ett av två pass. Det enkla ligger en hel del öster om Kagalaska Strait 

som är det smala och svåra. Vi ville förstås gå Kag för att inte behöva kämpa mot sydvästen 

tillbaka mot Adak. Vi hade fått ett strömprogram av en Alaska bo nere i Nya Zeeland som nu 



kom väl till pass. Kagalaska Strait har hemska whirpools och stående vågor om man kommer i fel 

tidvattenfas och det dessutom blåser från syd. Alltså när är det rätt tid!! Programmet var helt 

ok, men vilken tid gällde. Till slut kom vi fram till att Alaska tid gällde. Låter kanske konstigt att 

vi tvekade, men vi är så långt västerut att Alaskatiden blir nästan löjlig. Men förmodligen bryr 

dom sig inte om den knappa procent som bor så här långt västerut. (solen går ner efter kl 24!! 
och då talar vi inte om midnattssol) 

När vi hade 20nm kvar till passet minskade vi segel så att vi kunde anpassa oss till 

eftermiddagsslacket. Vi såg Adak ön på radar i flera timmar och när vi hade två sjömil kvar 

började vi kunna skönja klippor och bränningar. Med GPS, sjökortsprogram och en radar att 

bekräfta att sjökorten ligger rätt är det inte särskilt bekymmersamt att angöra en främmande 

kust, även om den är dold i dimma och i total avsaknad av sjömärken och andra möjligheter att 

bekräfta sin position efter 14 dagar på havet. 

 
Passet var ganska brett mot havet i söder, men smalnade snart av och strömmen som vi haft med 

oss in i sundet vände. Vi hade timat slackvatten för den smalaste passagen av de 7 sjömil långa 

straitet. Vi fick en föraning om hur det kan se ut när det är full ström och hög dyning. Nu var de 

stående vågorna rätt beskedliga i de två knopen vi hade emot oss i början av sundet. 

Strömmen slog om strax efter vi passerat den trånga delen och i en ”lagun” därefter rullade vi in 

den kraftigt revade storen, som var allt vi haft uppe i sundet. Inrullningen var nog nån sorts 

ryggmärgsreflex, för egentligen skulle vi ju fortsätta mot väster och Adak efter passagen. När 

vi kom ut ur passet och ut på öppet hav igen fick vi hemska fallvindar från bergen, nu söder om 
oss. Lite förvånande med tanke på att det blåste knappt 10 m/s ute på havet. Fallvindarna var 

lätt uppe i +20m/s och krängde Lindisfarne för bara riggen rätt ordentligt. Gissa om vi var 

tacksamma för att vi rullat in! Nu gällde det att hitta en ankringsvik, men i den här blåsten... 

Första viken vi kollade hade gott om williwavs, dvs vindbyar som lyfte vattnet i virvlar, hur kul är 

det även om man har ankarsegel... Vi tuffade vidare i den byiga vinden, som stabiliserade sig 

efter en halvtimma till dom prognostiserade 10-12 m/s. Det var tydligen passet och dess 

omgivningar som hade dubbla vindstyrkan. Andra viken vi testade, nära Adak som vi ville vänta 
med till nästa morgon, var helt ok. En allvädersvik med bra svingrum och en dalgång från söder 

som riktade vinden så att byarna hela tiden kom från samma håll. Det är hopplöst jobbigt med 

”arenavikar” där byarna hela tiden kommer från olika håll. Med ankarsegel blir det då väldigt 

gungigt... 

Efter en klart tuff final av vår Hawaii – Alaska segling ligger vi nu tryggt för ankar med mycket 

kätting ute, ankarsegel och en Reflekskamin som puttrar mysigt. 

1950 sjömil på 14 dagar, varav 120 timmar motorgång. Inget dåligt facit med tanke på hur lite 

vind vi hade norr om högtrycket, ett område som normalt har stark till hård västvind. 
16 april lämnade vi Opua i Nya Zeeland och via uppehåll på Tahiti och Hawaii angjorde vi Adak i 

Alaska idag den 7/7. Totalt 7100 sjömil varav 290 timmar för motor. Totalt 51 dygns segling 

(inkl motortimmar) ger en snitthastighet om 5,8 knop, en rätt ok marschfart för en nedlastad 37 

fotare, särskilt när det är fråga om en sträcka som nästan inte innehåller undanvind. 

Nu skall vi samla oss, fylla diesel och sen börja utforska denna dimmiga del av världen.  

Juli och augusti har normalt 20 dagar dimma vardera, så det är tur att vi inte är här på en 

veckas charterresa! 

8 – 25 juli   Alaska, Aleuter öarna 

Alaska - USA's största delstat men med lägsta invånartalet. Från väst-öst är staten 2000nm, 

alltså knappt 4000km, och från norr-syd 1200nm, dvs knappt 2400km.  

I denna logg rör vi oss i området längst i väster, ö-kedjan Aleuterna som i sin tur sträcker 800 
nm från väst till öst. Vi gör också en avstickare på 320nm upp i Berings hav till ögruppen Pribilof 

och där befinner vi oss på samma latitud som mellan Varberg och Göteborg. 

I loggarna framöver kommer vi inte att med båten befinna oss längre norrut än vad som 

motsvaras av Finngrundet, mellan Söderhamn och Gävle. 

 

Fredag den 8 juli vaknade vi i vår första ankarvik, Thumb Bay (ett finger i Finger Cove) på Adak 



Island, efter en god och lugn natts obruten sömn, till en lite dimmig morgon. Det är lika skönt 

varje gång att första gången sova sammanhängande en hel natt efter många dygn till havs med 

mer eller mindre störd sömn. Vi lyckades komma en bra bit västerut längs Aleuter-öarna men har 

fortfarande nästa 1000 sjömil till Attu, den västligaste punkten av USA. Åt öster är det ca 500 

sjömin till Alaskahalvön, och ytterligare 500 till själva fastlands Alaska. Vi är nöjda med att 
trots allt ha kommit så här långt västerut. 

Efter frukost var det dags att göra klart skepp, dvs fixa det som vi sköt upp föregående kväll. 

Checkstay och inre förstag till parkeringslägen och jollen säkrad i läge ”ankarspel fritt och plats 

för Refleks skorsten”. Kvällen innan hade vi bara ”masat undan” jollen för att få dit skorstenen 

utan att ha säkrat jollen. Men först några foton på den nästan perfekta ankarviken. Plötsligt var 

det en ”sten” på en av bergsryggarna som nog såg lite speciell ut. Upp med kikare och 

teleobjektiv. Jo visst var det en vithövdad örn som satt och bevakade sitt revir runt mynningen 

på det lilla vattendrag som rann ut i vår vik. Sockeye Salmon vandrar upp i många vattendrag just 
nu, leker och dör sen, varvid laxen i delar följer med vattendraget ut igen. Ett dukat 

smörgåsbord för många djur. Vi tyckte örnen var ett gott omen för våra veckor i Aleuterna.  

Efter en halvtimmas motorfärd ”klarerade” vi in i Adak, dvs vi anropade hamnkapten som mötte 

oss på ”fueldock” där vi samtidigt fyllde våra dieseltankar. Lite speciellt att angöra en ”brygga” 

för näst intill supertankers. Men med frånlandsvind gick det bra och vi fick vår diesel, ja fick 

ock fick... här ute är den inte precis billig, nästan Europeisk prissättning. 

Tankning (90 gallon, dvs 340 l, vi förbrukade alltså 380 l på sträckan Hawaii – Alaska (vi 

återfyllde inte två förbrukade Jeepdunkar)), gav facit på hur nära ”tomma tankar” vi var. Trots 
våra långa och dryga motorpassager hade vi ”hela” 70 l kvar! Tur att det inte var några dagar 

ytterligare av stiltje... Efter tankningen gick vi in i den nybyggda (2005) small boat harbor där 

man till skillnad mot den stora hamnen var klart human med prissättning. I den privata stora 

hamnen ville man ha 100$ per dag för båtar mellan 33 – 65 fot mot 2$ för oss i kommunens lilla 

hamn. Det hör också till saken att stora hamnen inte gav båtar i vår storlek nåt egentligt skydd, 

så självklart valde vi kommunens hamn för några nätter medan vi cyklade och vandrade omkring. 

Annika frågade dieselkillen om det gick att köpa renkött. Det finns 1600 renar här, en ökning 
med 1000 sedan militären försvann -94... Men - Nej man fick inte sälja renkött Senare på kvällen 

kom killen till båten och gav oss två rejäla bitar frusen ren! Att ge bort är tillåtet. 

 

Dag tre var vikt för cykeltur till en lagun norrut på ön. När vi vecklade upp cyklarna kom 

entreprenören Allen med sin truck/bil och frågade om vi inte ville ha lift in till ”stan”. Efter lite 

prat fram och tillbaka erbjöd han sin tvättmaskin och torktumlare, så det blev lite uppskjutna 

cykelplaner. Med tvätt och cyklar på flaket och vi med kamerautrustning i hytten körde vi in till 

stan och hans radhus där vi tvättade och bjöds på kaffe.  
Radhusen och hela stan är klart ”underlig”. Massor med tomma delvis trasiga hus i hela stan. Det 

bodde 6000 soldater, många med familj, här fram till -94. Nybyggnation pågick ända fram till -

92 ! men nu förfaller allt. Avsaknad av underhåll gör att vinden snart får tag och man berättar 

att det är klart farligt att vistas i stan när det blåser riktigt hårt pga alla kringflygande 

husdelar.  

När torktumlaren var påsatt tackade vi och cyklade iväg mot lagunen. Det var inte mer än 10 km 

men grusväg och väldigt backigt. Ovanligt fint väder, dimman och molnen låg flera hundra meter 

upp... En hel del fågelsång, bla gott om bergslärkor på vägen ut. Vid lagunen var det sparsamt 
med aktivitet. Några sälar vakade i det inströmmande vattnet och en örn slog en and som den 

delvis åt upp och sen lämnade resterna till måsarna, var hela föreställningen. 

Lite stela i kylan cyklade vi sen tillbaka till Allen och vår tvätt. Han frågade om vi inte ville 

duscha innan han skjutsade oss tillbaka till båten och det var inte svårt att tacka ja till det 

erbjudandet. Vi hade blivit rätt fuktiga inifrån under färden. Allen ville också bjuda på middag 

till kvällen, men vi hade redan lovat bort oss via Elaine, hamnkaptenen, till en invigningsfest. 

I ett av radhusen bodde Mugg med sin familj och han hade byggt om sitt garage till en ”Man 

Cave” med bar och allt. Det var den som precis blivit klar och nu skulle invigas med grillfest och 
öl. Vi förstod att ett av behoven för en ”privat bar” var att på den lokala publika baren var det 

rökförbud och dessutom var ölen Aleutien dyr. Tiotal lokala och fyra externa gäster, lotsen, en 

representant för Coast Guard och så vi. Alla åt korv med tilltugg och drack öl, vi fick också flera 



lite annorlunda levnadshistorier oss till livs från inbyggarna. Man undrar vad det är som drar folk 

till ett så här gudsförgätet ställe. Inte bara klimatet är ovänligt, att bo i den här spökstaden är 

svårt att begripa hur man kan stå ut med.  

Alldeles som vi kom tillbaka efter vår cykling kom en Seattle båt in i småbåtshamnen direkt från 

Tokyo. Vi hjälpte dom med förtöjningarna, men sen var dom i behov av vila, så nån 
garagepubsinvigning var dom inte mogna för. 

 

Morgonen därpå bjöd vi Mary och Brian från Seattle-båten på förmiddagskaffe och dom 

berättade bl a om sina 7 månader i Palau. Ligger lite vid sidan av allfartsvägarna, men är ett 

veritabelt paradis. (Vi har redan skaffat gästflaggan!) Jo det var på vår begäran som dom 

beskrev landet. Det blev också en hel del prat om övervintring kring Vancouver Island och 

Seattle. Vi har börjat vackla om Alaska övervintring. Vinterkonservering av watermaker och 

värmesystem gör att en övervintring i södra Kanada är klart bekvämare och säkrare när det 
gäller frysgrader, dessutom är nederbörden kring Victoria mycket lägre än de flesta platserna i 

Alaska. Med lite lokalhjälp kan vi nog dessutom hitta en plats som är ekonomiskt lösbar. 

Kaffet blev långvarigt, dels pga vårt prat, men också därför att Elaine och Brett från Coastgard 

kom på besök, mera kaffe och Elaine hade med sig persikor, tomater och gurka som hon fått av 

kompisar som flugit hit från Anchorage. Under allt snack frågade Brian om det trots söndag gick 

att tanka diesel. Jovisst går det och Brian och Mary fick eld i baken för att gå till fueldock då 

dom var lite i tidsnöd för sin fortsatta färd österut. Det är verkligen inte kul att ha bråttom, 

särskilt med dåligt väder och när man upptäcker fina platser som man vill stanna på. Vi hjälpte 
dom att komma loss från bryggan. Pålandsvind utan bogpropeller är inte så enkelt!  

Vi bestämde att vi skulle mötas till kvällen i Finger Bay strax öster om hamnen och äta renkött 

tillsammans. Strax innan vi var klara, nån timma senare, såg vi Shibui, som Mary och Brians båt 

heter, stäva österut i den täta dimman. När vi kom fram till Finger Bay hade Shibui precis fått 

bra ankarfäste och vi kunde ankra på betryggande avstånd. Annika lagade en rengryta och vi tog 

den plus en liter rödvin och rodde över till Shibui där Mary fixat ris och sallad. En mycket 

trevlig kväll med en mör och välsmakande ren. 
Vi var tillbaka i Lindisfarne framåt elvatiden men ljuset gör att man tror att det är sen 

eftermiddag! Knepigt när man anpassar klockan till centrala Alaska som ligger massor med mil 

österut. Här går solen upp vid 7-tiden och ner efter midnatt!! Gissa om man blir kvällsmänniska.  

Det blev en lugn natt med lite regn och på morgonen bestämde sig Mary och Brian för att 

utnyttja det lugna vädret och dra österut. Vi tog dingen iland med kameror och vandrade upp 

genom dom gräsbevuxna kullarna till en liten sjö. Här finns inte ett enda träd, inte ens buskar – 

bara gräs och blommor. Vädret var för ovanligheten skull SOLIGT! Fina scenerier med snöhöljda 

berg i bakgrunden. Förunderligt hur omvärlden kan förändra sig på några timmar! Det är 
vansinnigt vackert här, men det är väldigt få dagar på året som man kan uppfatta det. Hoppas nu 

bara inte vi fått vår enda vackra dag här i Aleuterna. 

Innan vi hann tillbaka med dingen kom Elaine körande från Adak. Annika hade lovat att ta med 

stenar till Elaines fars grav i Kodiak. Nu kom hon med två rundslipade stenar, som förmodligen 

var två i en lång rad av stenar. Med sig hade hon också lite ”mutgodis”, paté på rökt lax och 

annat gott. Det finns olika Harbormasters här i världen! Nu skall vi leverera stenarna till Elaines 

mor i Kodiak och med lite tur sammanfaller det med Elaines uppgraderingskurs i augusti i Kodiak. 

Våra motorbåtsvänner på Ice Dancer har nu varit ute på Attu och mailledes meddelat att dom 
vänder tillbaka mot Adak dagen efter. Förmodligen strålar vi samman om två, tre dagar i nån vik 

längre öster ut. 

Eftermiddagen ägnade vi åt fiske. Vi tog dingen ut på djupt vatten utanför Finger Bay. Två 

portionsstora Hälleflundror (trodde vi) och en trekilos torsk blev resultatet. Lite besvikna blev 

vi på flundrans konsistens efter ugnsbakning. Lite fiskfärs över det hela, men god var den och 

med lite Chablis var det inga problem att konsumera den! Senare visade det sig att flundrorna 

hette Arrowtoth flounder och det är ingen riktig Hälleflundra... Torsken var desto godare och 

avåts dagen efter. 
 

Tisdag den 12:e lämnade vi Finger Bay tidigt för att hinna igenom Kagalaska Strait kl halv tio när 

strömmen enligt Annikas beräkning skulle vända. En knapp knops medström hela vägen dit och 



helt enligt beräkningarna vände strömmen när vi var mitt i. Fortfarande en hel del sol, även om 

taket var lite lägre än under måndagen. Dagens mål var Reed Salmon Cove på sydkusten av 

Kagalsaka ön. Den heter egentligen Quail Bay, men är känd för att laxen går in där för att leka 

upp i en sjö, hundra meter innanför bukten.  

Väl ankrade kunde vi bara förundrade konstatera att en bättre vik var svårt att tänka sig. Trots 
att viken vetter mot söder och hela Stilla Havet gör inloppet med sina skär, första sundet, och 

första svallbassängen, att den rätt stora slutviken är helt fri från dyning. Laxforsen och den 

fina sjön lite ovanför viken fullbordar den perfekta bilden. Glömde vi påpeka att god 

ankarbotten 14 m ner gav gott fäste för ankaret? 

Dinge iland för att reka plats för kajakuppblåsning och sen lunch. Tvåmanskajaken som vi köpte 

på Hawaii blev snabbt uppblåst och premiärturen gick längs stränderna mot havet. Flera grottor 

med god akustik och riktiga slukhål.  

Sillgrissla, Tobisgrissla, ruggande Ejder, Småskrak, Tuffted Puffin, Horned Puffin, Strömand 
samt icke artbestämd skarv blev resultatet av en dryg timmes paddling. Av de bägge 

lunnefåglarna är Tuffted helt svart förutom på huvudet, medan Horned ser ut som vår förutom 

att den har ett stort gult fält på inre delen av näbben. 

Även kajaken utföll till full belåtenhet. Stabil, lättpaddlad och inga problem med 

kursstabiliteten. Fantastiskt att glida fram ljudlöst. Man kommer djuren mycket närmare än när 

man står uppe på däck på Lindisfarne.  

Sen var det dags för torskmiddag. Om ”hälleflundran” igår var sisådär pga konsistensen, var 

torsken desto perfektare. Helt fantastisk, inmundigad på norskt vis med lite rödvin. 
Kvällarna är så långa här uppe (och ändå är vi bra mycket söder om Göteborg!!) så vi blir lite 

dagvilla. Middagen blir allt senare, men ibland skärper vi oss och äter före åtta. Men sen är det 

fortfarande ljust som på dan. Till kvällen blev det nätläggning före te och radiomailande. Vi får 

se om vi lyckas få någon av de hoppande laxarna i nätet till morgonen. 

Vi fick två rödspättor och två bergstorskar men ingen lax, så vi behöver inte svälta. Nej lax 

fångas i flytgarn. Plötsligt mindes vi våra undanmanövrar uppe i Bottenhavet efter Finska kusten 

där laxgarnen låg tätt. 
Vädret under dagen var i huvudsak dimmigt så några bra fågelbilder blev det inte under vår 

kajakfärd ut till mynningen. Till eftermiddagen lättade dimman över ankarplatsen och in över 

laxsjön. Vi rodde in till land och vandrade en sväng upp i berget och in till sjön. Bergslärkor, 

Ripor, Örnar och några obestämda vadare var det lite magra resultatet. Laxen hoppar väldigt ute 

kring båten men verkar inte ha börjat vandra upp till sjön ännu. Kanske håller dom på och tränar 

för forsfärden med allt sitt hoppande och rusande i vattenytan. Lite frustrerande är det att se 

dom hela tiden utan att kunna fånga dom. Dom hugger inte på drag under tiden dom förbereder 

lekvandringen påstås det. Våra försök att fiska med kastspö ger ingen anledning att ifrågasätta 
detta!  

Vädret fortsätter att vara högtrycksbetonat med väldigt lite vind. Bortsett från vår timma med 

hemska fallvindar när vi anlände har vi haft mindre än 7-8 m/s i en vecka och faktiskt väldigt 

ofta vindstilla eller näst intill. Inte precis vad Aleuterna är känt för. 

Torsdag förmiddag kom Ice Dancer till vår fina vik på Kagalaska. Dom hade gått över natt från 

Kiska. Frampå kvällen hade Annika gjort rengryta som vi alla fyra avnjöt i Lindisfarnes varma 

salong. Ice Dancer hade en läckande kylvattenslang, oåtkomlig under motorn, som gjorde att 

Dick och Gail lämnade viken på fredagsmorgonen för att gå direkt till Dutch Harbor (380 nm) 
för reparation. Själva lämnade vi efter lunch för att dels byta vik men också för att vår vik 

mynnade söder ut mot Stilla havet, och det var starkare sydvindar på gång. Vi ville förflytta oss 

med dingen på släp och kajaken på däck och då är det skönt att vågorna inte är för branta/höga. 

Nu var det inga svårigheter och sundet öster om Kagalaska bjöd helt enligt 

tidvattensprogrammet på medström. När det var som värst gjorde vi 13 knop över grund! Med 

vind och dyning i ryggen gick det bra. Visst var det duktigt med rippel och strömvirvlar, men med 

lite framförhållning gick det att hitta en något så när lugn framfart genom att styra lite kors 

och tvärs genom sundet. 
Nästa sund bjöd på dryga två knops motström, men då var dyningen helt borta så även det 

sundet gick bra även om det gick långsamt. Tät dimma nästan hela trippen och i motström är det 

då synnerligen svårt att hålla kursen. Minsta avvikelse så tar strömmen över och skickar iväg 



båten med 45° kursavvikelse. Utan plotter och radar hade det varit hart när omöjligt att komma 

rätt. Innan kvällen var vi ankrade i Igitkin Bight, en bukt utan dyning men med en del fallvindar 

som väl var kom från något så när samma håll.  

Bortskämda från förra viken som mestadels bjöd på vindstilla nätter, sov vi lite oroligt med alla 

vindljud och rörelser i båten när fallvindarna träffade lite från sidan och ankarseglet pressade 
iväg båten till i linje med kättingen/ankaret. 

Lördag den 16 juli lyste solen från en halvklar himmel! OK visst drev det dimmoln förbi men mer 

sol än vi sett sedan tisdags. Promenad iland bland en del småfågel och en falk som anföll 

småfåglarna, svepande förbi våra huvuden så nära att vi upplevde vinddraget och hörde den långt 

före vi uppfattade falken. Tur att inte vi var måltavlan!  

Vi drog dingen på stranden (på hjul) i flera hundra meter för att få medvind tillbaka till 

Lindisfarne så vi skulle ha en möjlighet att komma rätt i de starka fallvindarna. Allt gick efter 

planerna, men hu vad lätt det är att flyga förbi... Dingen är inte lätt att ro i hård vind, lägger sig 
snabbt tvärs vinden om man inte är snabb med årorna. Vinden höll i sig till fram på natten, men 

sen la den sig och prognosens 8-10 m/s dök inte upp. 

 

Söndagen ägnade vi åt att byta ö. Atka, 30 nm öster om Igitkin, och viken Portage Lagoon blev 

dagens mål. Tät dimma och nästan ingen vind. Planen var annars att utnyttja prognosens 7-8 m/s 

sydväst, men av det blev inget. Motorgång och vattentillverkning blev resultatet. Halva vägen 

bra medström men avslutande 10 nm hade vi mellan en till två knop emot och detta trots att vi 

inte körde genom några sund utan hade öppet vatten på ”tre sidor”. Strax före ankringsviken 
fick vi sällskap med nåt vi först trodde var delfiner som såg ut som små späckhuggare. Dom var 

helt tokiga och mycket ”livligare” än de delfiner vi normalt har kring bogen. Det visade sig när vi 

konsulterade ”delfinboken” att det var Dall’s tumlare, enda tumlaren som följer båtar och 

beskrivs just med sina plötsliga och snabba kursändringar. Väldigt trevliga och snyggt tecknade 

djur. Fick några bilder trots att dom inte är ovan vattnet mer än för andning. 

Två underhålls arbeten stod på programmet efter ankring. Rengöring av Refleks värmarens 

dieselrör, som är lågpunkten i systemet och samlar det vatten och andra föroreningar som finns 
i dieseln. Det andra arbetet var watermakern. Vi har för lite flöde till 5 micron förfiltret. 

Intagsgallret och 20 micronfilter byttes men vi ville inte provköra inne i viken med den stora 

tidvattenlagunen. Vi hade full tank så det var inget problem att vänta till nästa 

transportsträcka.  

Dimman lättade och vi fick en fin kajaktur in i lagunen. Fyra renflockar såg vi på bergssidorna, 

men bara en kalv. Två av renarna var vita, kanske jultomtens på sommarbete?? I övrigt var 

resultatet magert, en örn, trettiotalet skrakar och tiotalet strömänder under en två timmars 

paddeltur. 
Lugn natt trots att prognosen spådde ”liten kuling”, men tidig morgon började det regna och 

efter frukost kom vinden. Här låg vi med bergen längre bort och öppningen över lagunen mot 

söder styrde upp och jämnade ut vinden. Ankarseglet är klart bekvämare i jämn hård vind 

jämfört med byiga fallvindar, då vi hinner glida fram på kättingen mellan byarna. 

Under förmiddagen såg vi på plottern att vi sakta rörde oss ”bakåt”. Efter 8-10m på 6 timmar la 

vi ut 10 m kätting ytterligare samt kättingvikten (som vi på prov hade hoppat över dagen innan 

för att se om vi gled fram mindre och därmed fick mer komfort vid vindbyar).  

Fortfarande inte stilla. OK alltså för lös botten trots att vi dragit fast och vi nu draggade nu i 
samma riktning som vi dragit. Byta vik var inte aktuellt av många skäl (bla för mycket kajak och 

prylar på däck och dinge i vattnet...). Så upp med ankaret och på 8 m djup ut med Bruce + 5 m 

kätting kopplat till Deltats ”ände”, därefter 50 m normalt kopplad kätting plus ankarvikt. Nu låg 

vi som ”fastgjutna”. Vinden är stark, pendlar mellan 8-15 m/s och ankarseglet håller oss på plats 

bakom ankarna. Vindgeneratorn ger 8 - 10 ampere i snitt, så batterierna är snart fulla trots PC 

jobb.  

Vi hade planer på att gå iland, men i så fall med motor på dingen, men det gick inte. Täta dimmoln 

och hård vind höll oss i båten hela dagen. Dock intog vi alla måltider i sittbrunnen och beundrade 
omgivningarna när det mellan dimmolnen klarnade upp. Väldigt intensivt ljus i dimman på grund av 

strålande solsken strax ovanför, en nästan trolsk stämning. 

Dagen efter såg vädret ut att bli fortsatt blåsigt, men vi trodde ändå att det skulle gå att 



komma iland senare... Och det gjorde det med resultat en promenad åt andra hållet i förhållande 

till paddelturen. 

Planen är sen att under onsdagen då det skulle blåsa mindre flytta oss 30 nm utefter Atka till en 

ny vik som då får bli vår sista innan vi stuvar kajaken och tar dingen på däck för att vara mer 

vindoberoende på seglatsen till Nikolski 180 sjömin åt öster och sen vidare till Dutch Harbor. 
Prognosen talade om hårda sydvästvindar till slutet av veckan och Pacific kartorna visar flera 

djupa lågtryck på väg, så våra lugna dagar i Aleuterna kanske är över. 

 

Onsdagens förflyttning blev synnerligen lugn. Vi motorerade över ett spegelblankt hav men 

förstås en massa dimma. Sällskap med ett tiotal Dall’s tumlare fick vi nästan omgående och dom 

stannade kvar nästan alla dom 17 nm till nästa vik, en blidtarm till Deep Bay.  

Prognosens blåsväder talade om drygt 20 m/s från först sydost natten till fredag och senare 

vridande till väst. Med denna tuffare prognos var den första möjliga viken nog utsatt för 
kraftiga fallvindar så vi valde alternativ två.  

Watermakern ville inte alls, så det blev att felsöka ytterligare. Vi gjorde flera försök att mata 

systemet från en annan bordsgenomföring, en hel del fix med slangar och kopplingar. Vi matade 

även filtren med båtens kättingspolpump, men resultatet var detsamma; luft och undertryck i 

sista filtret. 5 micronfiltret var nytt och fortfarande skinande vitt skyddas av ett 20 micron 

filter som inte så för eländigt ut. Men väl ankrade plockade vi isär igen och satte in tvättade 

gamla förfilter, och plötsligt fungerar allt! Senare testade vi förpumpen för att se om den 

verkligen ger vad den ska – och det gjorde den. Boven i dramat var med största sannolikhet ett 
igensatt 20 micron förfilter. Den nya viken, en riktig ”idylldjävel” har ett helt annat vatten och 

en fin sandbotten, så det är varken problem att köra watermaker eller få ankarfäste. 

Vi gjorde omgående en dingetur ut till mynningen av huvudviken för att fiska. Antingen stod 

månen fel eller nåt annat omen var fel, för nån fisk fick vi inte. Tillbaka i land hittade vi en liten 

blåräv. Vi hade hört den skälla tidigare, men att hitta den och komma på fotoavstånd... På grund 

av den magra fiskelyckan la vi ut vårt nät inne i vår vik. Ett fåtal laxar hoppar runt oss i väntan 

på att gå upp i sjön innanför oss, men dessa förväntar vi oss inte längre att få i nätet.  
Natten blev lika lugn och spegelblank som dagen och på morgonen efter att ha tagit upp nätet 

och rensat fisk och nät var det dags för fotovandring upp i bergen. Det var fortfarande 

vindstilla så det gällde att passa på innan lågtrycket och den starka vinden skulle komma till 

kvällen. Dimma drev i sjok, men vi fick en hel del fina vyer, renar, ripa, lappsparv, snösparv mm. 

Från hög höjd såg vi ett fåtal alkor, mås och strömänder. Stora flockar av ruggande ejder ser vi  

också ofta. 

Tillbaka i båten var det dags att fundera på det annalkande ovädret. Deltaankaret låg väl 

förankrat nere i sanden, draget för sydvästvinden. Men första angreppet skulle enligt prognosen 
komma från syd/sydost. I den riktningen hade vi dessutom ett brant berg nära viken som 

förmodligen skulle ge en del påspädning av vindstyrkan. Lina iland eller ett andra ankare i 

sydostlig riktning. Valet föll på ett extra ankare. Vi är ju så bekvämt utrustat med ett 

ankarspel, 20 kg Manson Supreme och 60m kätting på akterspegeln så valet var nog egentligen 

självklart. Ut med alla 80 m i fören och sen backade vi upp mot det nya ankarläget och fällde 

Manson ankaret. Drog fast och sen ut med all kätting som med hjälp av en tamp och kättingkrok 

drogs fram till fören där Bruceankaret lagts på däck för att frigöra dess rulle för kättingen 

från akterankaret. Vi valde inte att koppla akterkättingen till deltaankarets kätting under 
vattenytan som vi ofta gör för att kunna svinga runt. På grund av prognosen med hård vind från 

sydkvadranten kändes det bättre att utnyttja den ökade säkerheten som det naturligtvis 

medför att ha bägge kättingarna ombord, med var sin snubberlina och var sin däckssäkring.  

Efter ankringsbestyren städade vi upp på däck, dvs packade kajaken, stuvade undan vindpiloten, 

kollade att inget var löst och surrade det som var kvar på däck. Dingen kvar i vattnet men med 

en ”specialtamp” över pontonen och ner till badstegen på Lindisfarnes akterspegel. På det viset 

ligger dingens för en halvmeter bakom akterpegeln med en lina som även håller ner dingen och 

hindrar den från att lyfta. Ett alternativ till att surra den på däck när det blåser mycket. 
När allt var klart fram på sen eftermiddag hade vinden börjat krusa vattenytan. Till 

middagsdags var den uppe i 10 – 12 m/s och under natten kulminerade vinden med 20 m/s och 

dom värsta byarna toppade med över 25m/s. Kändes helt klart skönt att ha dubbla ankare, även 



om vi naturligtvis under sydosten bara låg på Manson ankaret. Men skulle något fallera hade vi 

fortfarande Deltaankaret, även om det var draget för sydväst. 

Trots våra förebyggande åtgärder sov vi mycket dåligt pga alla ljud, inte minst från ankarseglet 

som nu efter två år i blåsiga områden börjar bli lite bukigt och då ”slår” när vinden byter sida. 

Det är alldeles uppenbart att ankarsegel skall sys av väv som inte töjer sig. Vi har tung dacron av 
bästa sort, men det hjälper tydligen inte... Vårt tredje ankarsegel skall bli lite mindre så det går 

att rulla för att kunna nyttja väv som inte töjer sig. 

På efternatten mojnade vinden och vred till sydväst för att efter frukost vara uppe i full styrka 

igen. Tur att vi har vår Webasto luftvärmare för Refleksen vill gärna puffa, dvs blåsa ut, när det 

är så här starka fallvindar. Egentligen inget problem för kaminen självtänder igen efter puffen. 

Men det blir tråkig lukt inne i båten som måste vädras ut så när vi nu har Webaston så får 

Refleksen vila nån dag. 

 
Lördag morgon och nästan två dygn med stormstyrka på vindarna i vår fina vik. I natt fick vi lite 

sömn på efternatten när vinden mojnade till under kuling och vred till ren väst. En liten dyning 

går in i viken sen vinden mojnade och vi kan se vågorna bryta dramatiskt ute i stora viken.  

En första ”skadebesiktning” gjordes när Björn satte tillbaka Refleksskorstenen. Verkar som det 

mesta har klarat sig utom att en åra saknas i dingen. Kan tyckas slarvigt, men årorna sitter fast 

på insidan av pontonerna och har klarat åtskilliga dramatiska upp och ned färder så vi har 

accepterat att dom kan vara kvar där även om dingen kultar runt i fallvindar. Men nu är en borta 

och det får bli att ”låna” en dubbelpaddel från kajaken som backup när vi är ute och kör. 
Förhoppningsvis är blåsningen över för den här gången och vi kan ägna dagen till att ta igen två 

nätters dålig sömn. Örnar sitter fortfarande och bevakar laxströmmen, men några laxar har vi 

ännu inte sett i forsen. Vi hör blåräven skälla, så även han har klarat blåsten. Renarna har vi inte 

sett till sen det började blåsa, men dom har väl nån bra plats där dom vet att vinden är mindre 

häftig.  

Vi lämnar inte viken förrän vinden är nere kring 10 m/s och sjön har lagt sig vilket enligt 

prognosen skall ske under måndag eller tisdag. 
Vi lastade dingen med fiskeprylar och klädde oss med flytväst och stack iväg för att se om åran 

spolats upp i lä. Två blårävar på stranden och två vithövdade örnar strax bredvid tittade storögt 

på oss när vi synade vår viks stränder. Lite ”med livet som insats” tog vi oss sen över Deep Bay, 

stora viken utanför vår lilla vik, för att kolla dess lästrand. Vågorna var rätt stora så det blev 

”lite” blött och en hel del kelp gjorde färden extra spännande. Nåt fiske blev det inte i den 

grova sjön och vi var rätt blöta när vi utan åra återvände till Lindisfarne. Mycket skönt med 

Refleksvärme nere i båten efter den blöta kalla jolleturen.  

Omväxlande sol och mulet med en hel del byig vind från väster, men lufttrycket fortsätter att 
stiga så vi har säkert mindre vind framför oss. Till eftermiddagen blev det landtur med dingen 

och promenad utefter den norra stranden ut till havet. Blåräven följde oss halva vägen, och runt 

udden såg vi för första gången Black Oystercatcher, dvs svart strandskata, och en hel del 

strömänder och förstås örnar. Dyningen gick hög efter två dygns hård blåst. 

Kvällen blev lugn, nästan utan vind, en vind som sen under natten återigen tog i, men det märktes 

klart att lågtrycket brutit nacken av sig. 

Söndag morgon vaknade vi till sol och nästan ingen vind. Bestämde oss att efter en snabb 

frukost ta upp ankarna och byta vik. Vi hade inte mer än börjat med ankarna, en timma senare, 
förrän vinden pep i igen. De som tagit upp ett akterankare i aktern samtidigt som det förliga 

ankaret håller båten vet att det är ingen enkel operation. Vi släppte ut alla 80 meter på förliga 

kättingen. Och försökte hålla upp aktern mot akterankaret. Inte lätt, fören ville hela tiden ”lova 

upp” mot förliga ankaret. Men med dikt styrbordsroder och bra kraft framåt, gick det att få 

ner fören mot lä och sedan omedelbart slå back. Efter fyra, fem sådana operationer var 

akterkättingen + Manson ankaret uppe. Vid det laget blåste det mer än 10 m/s i byarna så 

beslutet att byta vik reviderades och förliga kättingen anpassades till ”normal ankring” dvs 40m 

på det grunda vattnet. Sen blev det syning av det nedtagna ankarseglet som ”gått av” på tre 
ställen i omvikningsduken kring akterliket. Vi kom fram till att liket måste vara konstruerat på 

ett från seglet fristående sätt, dvs en dyneema/spektratamp bör ligga fritt inne i omvikningen 

och ta krafterna från det hårt spända fallet (på Lindisfarne fungerar dirken som fall till 



ankarseglet) ner till fästet i däck. Seglet bör sedan sitta fast i fallet i fallhornet men vara löst i 

halshornet, där ett arrangemang typ Cunningham reglerar segellikspänningen helt frikopplat från 

fall/stagspänningen. Vi har uppenbart dragit sönder likbandet/omvikningskanten, som varit för 

stumt i förhållande till dacronväven, när vi spänt fallet för hård vind (25-30m/s). Dom två 

mässings pistolhakarna i överkant segel har slitits rätt hårt mot det rostfria 10 mm staget. Vi 
hade en hake tidigare, men efter ankringarna i Tasmanien och Stewart i södra Nya Zeeland var 

den rätt slut så det blev två istället. Men uppenbart är det en förbrukningsvara. Först 

funderade vi på att byta till Wichards rostfria dito, men det är bättre att hakarna slits till 

förmån för wiren! 

Efter en sen lunchmiddag vid tretiden (ungefär klockan tolv enligt solen...) tog vi dingen ut i 

Deep Bay för att fiska. Lunchmiddagen gjorde nämligen slut på färskmaten så det var hög tid 

för påfyllning. Några fallvindar gjorde viken obekväm i dingen så efter en tur till botten av viken 

körde vi hemåt utan fångst. Strax innan vår vik blev vindarna lite vänligare och avdriften vid 
”stillaliggande” inte så häftig. Ner med dragen och genast högg nåt på Björns hälleflundra 

arrangemang vi fått av Ice Dancer. Men antingen gjorde Björn fel som reflexmässigt högg emot 

(vilket man tydligen inte skall göra med hälleflundra) eller så blev hälleflundran irriterad av 

Annikas drag som fastnade i ryggen strax bakom huvudet.  

Effekten blev i alla fall att vi båda fick ”napp” samtidigt och precis när dragen nått botten med 

sekunders mellanrum. Björn drog upp sin rev och konstaterade att inte var det nån fisk där inte. 

Men Annika hade problem med att hålla sitt spö över vattnet. Björn övertog spöet och lyckades 

nästan pumpa upp fisken innan rullen rusade ut några tiotal meter. Till slut fick vi upp den till 
ytan och kunde konstatera att det var en rätt stor hälleflundra. Att få upp den i dingen utan 

huggkrok kände mycket riskabelt eftersom draget bara satt med en av trekrokens krokar i 

ryggen. Beslutet blev att sakta bogsera fisken till stranden bakom Lindisfarne där vi hade 

rensplanka och färskvatten för ”slakt”. Vi ville också ge rävar och örnar resterna efter 

fileandet. Bogseringen lyckades och tio minuter senare drog vi upp hälleflundran på stranden till 

rävarnas stora nyfikenhet. Vi hade tidigare aldrig kommit dem närmare än tiotalet meter, men 

nu fick vi kasta småsten för att dom inte skulle bita i den ”flaxande” stora fisken, trots att vi 
stod alldeles bredvid. Lukten och rörelserna triggade väl nån reflex som överred den naturliga 

flyktreflexen. 

Hälleflundran vägde runt femton kilo och det blev mycket mat för oss och rävarna. Vi blev 

nästan lite fundersamma på hur dom klarade så mycken föda, men förmodligen var det inte 

första gången dom åt ett skrovmål. Det händer nog ibland att dom kommer över nåt stort 

strandat eller resterna från nån ren. Rävarna lämnade inte mycket åt örnar eller mås förutom 

inälvor och maginnehåll. 

Tillbaka i båten för detaljfileande och provsmakning. Några småbitar bara kokta i havsvatten. 
Mums med lite rödvin. Nu har vi mat för åtskilliga middagar, både enklare och snabbare än 

nätfisket som visserligen ger säkrare fångst, men också en hel del bök. Sen är det ju egentligen 

inte heller tillåtet... Men här finns inte en själ på 100 sjömil!  

Örnarna vakar över laxforsen, men än är det tydligen för tidigt. Vi ser fram emot första Red 

Salmon fångsten!  

25 juli – 2 augusti   Pribilof öarna ToR, 550 nm 

Måndag den 25 bestämde vi att antingen byta vik eller om dyningen efter blåsvädret inte var för 

svår segla en bit norrut i Berings hav till St Paul, den norra ön av Pribilof öarna dryga 300 sjömil 

åt NNO.  

Vi plockade iordning båten, vilket tar en stund när man legat ankrad i fyra dygn och ”bott in sig” 

i en vik. Nu skulle vi dessutom vara offshore säkra med dinge och allt säkrad på däck. 
Vid tretiden kom vi iväg och vågorna var inte allt för avskräckande så det blev kurs på St Paul 

med ankomst planerad till torsdag morgon. Det är lite kul hur avdramatiserat ett beslut om en 

havsetapp nästan lika lång som Norge – Skottland har blivit. Vi minns, inte utan saknad, vår 

första Nordsjöpassage och dom våndor som föregick den! 

Fin vind från sydväst om 8-9m/s, men vågorna var rätt stygga fram till midnatt, då det bara var 

nya vindvågor och en lång hög gammal dyning som nu bara var positiv och ”sköt på”. Medström 



hela tiden och jämn vind ett helt dygn med nästan sju knop över grund. Frampå förmiddagen vred 

vinden till nordväst och minskade något. Gribben talade om falnande vind redan till lunch och mer 

nord. Verkligheten blev att vi fick behålla NV och gjorde skaplig fart tack vare bidevindsvinkeln. 

Men till kvällen var det bara knappa 2 m/s kvar och då blev det motor, några timmar senare än 

planerat efter grib filerna. 
Tack vare all medström såg det nu ut som vi skulle komma fram före mörkret redan på 

onsdagskvällen. Ja såg och såg... det var det inte mycket vi såg efter att vinden lämnat oss. Allt 

ifrån 100 m till två sjömil var sikten i dimman, skillnader som är svåra att bedöma nattetid.  

Stora skeppens rutt mellan Nordamerika och Japan/norra Kina går norr om Aleuterna. Vi hade 

under första natten och dagen tiotalet båtpassager, en del ganska nära i dimman. AIS 

transponder B, som vi har, sänder ingen uppgift om huruvida vi seglar eller går för motor och vi 

har lärt oss att flera program hos mottagarna är programmerade att visa ”under engine” när dom 

får in en B transponder. Därför ropar vi upp alla båtar på vår styrbordssida när vi seglar, det 
kan ju bli lite förvirrat i dimman annars. Samtliga vi talat med har verkat klart tacksamma för 

informationen, eller så är dom bara artiga. Det känns i alla fall skönt att få konfirmerat att dom 

noterat oss som en seglande båt på skärande kurs, som dom dessutom sagt sig hålla koll på och 

justera sin kurs. 

Andra natten var vi norr om storcirkelrutten och AISen var tyst. Till vår förvåning började nya 

AIS mål dyka upp. Samtliga var ”engaged in fishing”. Nu var det här inte kustfiskare utan lite 

större båtar och dom har tydligen AIS, och självklart är det viktigt när man fiskar i ett område 

med så här intensiv fartygstrafik och dessutom notorisk dimma större delen av året. 
Frampå sen eftermiddag andra dagen dök St Paul upp vid horisonten. Ja märkligt nog lättade 

dimman när vi närmade oss ön där det istället låg ett molnområde. Vi anropade hamnen och fick 

besked att det var ok att gå in i småbåtshamnen.  

Exakt kl 21 knöt vi fast i dom ordentligaste flytpontoner vi sett. Alldeles nybyggt och byggt 

enbart för ”Hälleflundraflottan” som försåg industrin med råvara. Vi kom lagom som dom flesta 

små kustfiskebåtarna kom in och det blev stor uppståndelse över vår entré. Tre killar i lägre 

tonåren satte sig på bryggan bredvid oss och på ungars vis ”frågade ut oss”. När vi frågade om 
det ofta kom segelbåtar hit blev svaret ”ja”. När vi frågade hur ofta? Kom förtydligandet ”varje 

år”. Med andra ord är det med våra mått klart ovanligt att det kommer gästande båtar hit, och 

vi som visste att Ica Dancer skulle komma i dagen efter. Det blir väl stora chocken att ha två 

gästande båtar samtidigt! Turister på denna ö kommer flygledes från Anchorage för att se på 

pälssäl, valross och fåglar, så dom är på inget vis ovana vid turister, även om flygturisterna är få. 

Ständig dimma gör att de fyra planen i veckan ofta inte kan landa. 

 

Vi möttes av väldigt snälla och omtänksamma människor. OK en del fyllbultar finns naturligtvis, 
ett känt problem i många utmarker. Men dom få vi mötte var rätt harmlösa.  

Ingen hamnavgift och det var ok att ligga här några nätter nu när det var fint väder. 

Underförstått, när vädret skrotade ihop kom hela flottan av småfiskebåtar till hamnen för att 

ta skydd. Prognosen talade om en veckas lugnväder, och innan det var slut planerade vi att ha 

hunnit med St George och på väg tillbaka till Aleuterna och Dutch Harbor.  

Efter en lugn natts välbehövlig ostörd sömn efter två nätter på havet, utforskade vi byn. Det 

lilla museet, den ryska kyrkan, handelsboden (som nästan var lika dyr som i Adak) och slutligen 

kommunkontoret där djurskyddarna höll till. Man måste ha tillstånd för att besöka sälkolonierna. 
Det kostar inget, men man måste skriva på att man tagit del av bestämmelserna. 

Just denna veckan skulle dom ha ”harvest”, dvs man skjuter av ett antal unghannar, och det 

kunde man betala 15$ för att få vara med om. Nej tack vi nöjer oss med att skjuta med våra 

kameror!! Det är uppenbart en eftergift för kraven från urinvånarna att få utnyttja sin 

traditionella rätt som gjort att myndigheterna tillåter jakten. Men dom får inte sälja nåt av 

bytet som inte är förädlat i form av hantverk, dvs kött eller hela pälsar får inte säljas, framför 

allt inte till aliens. Aliens är turister som inte är bosatta i Alaska! enligt deras definition. 

Nåväl vi fick våra tillstånd, men vi kunde inte utverka tillstånd för Gail och Dick eftersom man 
var tvungen att underteckna själv.  

Ice Dancer kom runt kl ett och väckte stort intresse. Självklart är fiskegubbarna mer 

intresserade av en stor motorjakt! 



Efter att dom fått sina tillstånd vandrade vi tillsamman ut till sälkolonin och fågelbergen där vi 

sen tillbringade hela eftermiddagen. De få vi mötte talde om vilket extremt fint väder vi hade 

med oss. Juli hade tydligen hittills bara varit dimma och inställda plan. Eftermiddagen bjöd tom 

på en hel del sol, nåt som i varje fall Dick och Gail inte hade förväntat sig under förmiddagen då 

dom körde i tät dimma mot St Paul från Dutch Harbor. 
Vi har sett pälssäl tidigare, men inte Northern furseal och inte en massa kutar. En rätt 

fantastisk upplevelse att komma så här nära (man står i byggda skydd, skydd som skymmer oss 

för sälarna och som skyddar oss från angrepp!) Sista biten av vägen till skyddet var befolkad av 

stridslystna unghannar, två till fem år gamla, som inte flyttade på sig i första taget. Såg ut och 

lät rätt skräckinjagande. Men en lugn och långsam gång fram emot gömslet fick dom att backa. 

Mycket av djurs stridslystenhet handlar om att markera, inte så mycket fysiskt våld så vi kom 

säkert in i skyddet utan några som helst problem. 

Vi träffade senare en ”parkförvaltare” som berättat hur han ”räddat” turister som blivit 
instängda i skyddet, omringade av stora pälssälar och om hur turisterna betraktat förvaltaren 

som heroisk hjälte som trotsat sälarna, trots som han sa; det var uppenbart att jag bara gick 

fram till dom medan sälarna ”flydde”. Det lönar sig att läsa på om beteenden i förväg... 

Fågelklipporna beboddes av tiotalet arter, fler arter än vi är vana vid från fågelbergen i Europa. 

Förutom dom vanliga sillgrisslorna fanns här flera mindre fåglar som vi inte har/vet några 

svenska namn på. Lunnefåglarna var naturligtvis förstahandsbytet vid fotograferandet, men dom 

var dels skygga och dels satt dom oftast på skymda ställen i berget. Men visst fick vi bilder...  

Fredagen bjöd inte på samma fina klara väder. Hade väl i så fall betraktats som världens åttonde 
underverk... Så det blev lite skriv- och bildbearbetning inomhus under förmiddagen. Dimma, även 

om den inte är tät är förödande för fotograferande med teleobjektiv! 

 

Tyvärr fortsatte den täta dimman att belägra ön även under lördagen. Nu var det dax att ta 

beslut. Gribfilerna visade på ett rätt kraftigt lågtryck onsdag morgon och sen vet man inte när 

nästa väderfönster dyker upp. Vid tolvtiden kastade vi loss och begav oss ut i dimman mot St 

George, den andra av dom bebodda Pribilof öarna, 40 sjömil närmare Dutch Harbor. En faktor i 
planerandet var naturligtvis som vanligt kvarvarande dieselresurs. Vi vill definitivt inte bli 

liggande i stiltje och bli upphunna av nåt ilsket lågtryck, lite samma filosofi som i andra tuffa 

vatten, tex när vi körde motor nere mellan Tasmanien och Stewart Island i två dygn för att sen 

kulingen skulle hinna föra oss i hamn innan nästa storm. 

En timma efter att ha släppt St Paul såg vi blå himmel och dimman lättade. Tyvärr varade det 

bara två timmar, sen drog det ihop igen. Framme vid St George var det rena ärtsoppan. Vi körde 

med samma security anrop som på St Paul, men här var det ingen respons. Vi ropade ändå när vi 

hade en minut till piren, och det var nog bra för ur dimman matrealiserade sig en liten vit 
fiskebåt på väg ut ur hamnen. Självklart låg vi på fel sida om varandra dvs styrbord-styrbord 

men han som hört oss var ju mer beredd och ropade en fråga på VHF; starboard to starboard? 

Och vi kvitterade omedelbart att det var ok. Lite typiskt är det att man inte ser en båt under 6 

timmar och så dyker den upp, skymd av dimma och en hög pir, det senare gjorde att vi inte fick 

nån förvarning på radarbilden, plus att radarn förmodligen inte hade kunnat separera båten 

mellan alla tätt liggande höga pirarmar. Så ”snikandet” runt pirarmar på ”fel” sida är aldrig bra, 

förr eller senare kommer det en båt på rätt sida runt hörnet... Är det som nu dessutom tät 

dimma blir situationen lätt lite stressande. 
Hamnen var i och för sig välskyddad med sin ytterbassäng för att ta hand om dyningen och sin, 

jämförbar med St Paul, lilla inre hamn. Inga nya fina flytbryggor här inte. Pålade 

strandskoningar där öns fyra fiskebåtar låg längs. Vi la oss utanpå den största båten, som 

praktiskt nog var en knapp meter längre än Lindisfarne. Praktiskt därför att knapar satt ungefär 

där man vill ha dom! Lite verksamhet på lördagskvällen i dimman, vi såg knappt tvärs över den lilla 

hamnbassängen. En av båtarna hade varit ute och vi fick en lagom stor (fyra middagar) 

hälleflundra. Det var lite tveksamt om dom skulle ut på söndagsmorgonen, men dom får väl väcka 

oss tänkte vi och gick till kojs i en absolut stilla båt i väntan på söndagsmorgonens blåsning från 
väster. 

Ingen vind på hela natten men vid morgonens gribfils nedladdning var vinden fortfarande aktuell. 

Talade med Ice Dancer som låg kvar på St Paul via SSB. Dom hade inte sett den sol vi såg under 



gårdagen, så vi hade inte missat nått med vårt byte av ö. 

Till vår förvåning upptäckte vi nu att öns by ligger på andra sidan ön! På nåt vis känns det som 

självklart att hamnen ligger i anslutning till byn och inte nästan 9km bort över berget och vi 

hade gjort vår förhandstitt på i huvudsak St Paul. Nu visste vi inte riktigt vad vi skulle göra, ok 

vi skall vara i Dutch Harbor före lågtrycket onsdag morgon, men dagens utlovade lilla kuling från 
väster verkar utebli i dimman... Det är 200 nm härifrån till Dutch så vi måste lämna St George 

senast måndag lunch och vi har diesel ända fram om det mot förmodan skulle fortsätta att vara 

stiltje. Det har faktiskt inte blåst nåt sen vi startade motorn ett dygn söder om St Paul i natten 

till onsdagen. Man blir lite fundersam över talesättet ”Lugnet före stormen” och undrar om det 

är en urladdning på gång. 

Vi gick en promenad iland med kompass i fickan och funderade på att fortsätta båtandet 

söderut under eftermiddagen. Gribben har en del nordlig vind för måndag och tisdag så till 

Dutch skulle vi nog komma, även om det kunde bli en del motorkörning. 
På väg tillbaka till hamnen och Lindisfarne mötte vi en av öinvånarna i sin truck. Han hade varit 

nere och fotograferat Lindisfarne och frågade om vi ville se byn och det ville vi förstås. Antony, 

en pensionerad Aleut med ryskt påbrå, körde oss över högplatån till byn på nordkusten där han 

släppte av oss vid ryskortodoxa kyrkan. I byn kunde vi konstatera att det faktiskt blåste enligt 

gribben, men att det i hamnen på västkusten blev nåt konstigt fenomen med bergen bakom när 

vinden inte var starkare. 

När vi gjort byn i dimman knackade vi på hemma hos Antony och han bjöd oss in i köket och 

berättade om ön och sin familj. Tre barn, varav två bodde kvar med sina familjer i byn. Den 
tredje hade flyttat in till Anchorage enbart på grund av att ett av barnbarnen behövde närhet 

till sjukvård. Svårt för oss att förstå hur alla i en familj, generation efter generation vill och 

kan bo kvar på en så här utsatt plats. Antalet bofasta sjunker och är nu nere i under 100. 

Tillbaka i båten tillredde vi en salladslunch och fortsatte ett påbörjat brödbak. Degen hade 

nästan jäst över kanten under vår förlängda bortavaro. 

Lunchen var aväten och brödet precis ur ugnen när nån hojtade uppe på vår grannfiskebåt.  

Annika gick upp och talade med två tjejer, varav en jobbade med sälforskning och en var en 
turistkompis. Dom var helintresserade av cruisinglivet och vi bjöd naturligtvis ner dom i 

salongen. Dimma och rusk ute, varmt och mysigt nere i Lindisfarne... Dom fick nog nästan en för 

positiv uppfattning hur det kan vara i en cruisingbåt även i kalla dimmiga vatten. 

Nåväl efter nån timmas småprat körde dom hem till byn i regnet, bara för att en halvtimma 

senare komma tillbaka med ryggfilén av en nyskjuten ren! Den var fortfarande varm! Kompisar 

som jagade men inte åt ren, utan gav bort köttet hade dom visserligen talat om i båten, men så 

snabb återkoppling hade vi inte räknat med. Nu får vi se hur färsk ren från Pribilof smakar 

jämfört med fryst ren från Adak. So far är det enda vi köpt i dom jättedyra affärerna i Adak 
och St Paul ett vitkålshuvud för dryga 5$ kilot, ägg och ett paket kex.  

Måndag förmiddag lossade vi förtöjningarna och gled ut i dimman med destination Dutch Harbor 

200 sjömil mot sydsydost. Gribben lovade 8-10 m/s från norr vridande mot väst under tisdag 

eftermiddag. Efter en timmas motorgång släppte dimman och vinden börjad vrida mot norr och 

friska. Härligt att kunna hissa på och spira segel efter all motorgång dom senast dygnens 

”segling”. Nu hade vi även en horisont åtskilliga sjömil iväg. Ytterligare nån timma senare kom 

solen. Hela vägen ner till Dutch hade vi sen god sikt, förutom nån timma på måndagsnatten då 

regn och dimma drog förbi. Fin akterlig vind gav oss visserligen en hel del sjö, men så länge den 
kommer rakt akterifrån ger den nästan bara merfart... 

God framdrift hela tiden och redan vid sextiden på tisdag kvällen angjorde vi small boat harbor i 

Dutch Harbor. 

Återigen, en välsignelse med AIS. Massor med stora fiskebåtar på väg mellan fiskebankarna 

kring Pribilof och Dutch och sen passagen av skeppsrutten mellan Nordamerika och Asien. Vid 

ett tillfälle hade vi tre stora skepp inom två sjömil, det närmaste 0,8! Kan inte påstå att det var 

mer rogivande att nu kunna se dom, jämfört med när vi seglade i dimma. En fiskebåt hade 

parallellkurs men gick 8 kn. Han kom stadigt närmare och CPA växlade, pga vår växlande kurs i 
den grova sjön. Vi ropade på ”Wanguard” när CPA började visa värden under 0.5nm och han 

justerade sin kurs 15° mot väst. Det tog nog fyra timmar innan han kört om oss under natten och 

som det nu blev såg vi bara hans topplanterna på grund av våghöjden.  



3 - 10 augusti   Alaska, Dutch Harbor – Sand Point 

Dutch Harbor ligger otroligt bildskönt på en ö i en mycket stor vik öppen åt norr och 

grannsamhället Unalaska nås över en bro åt öster. Dutch är en enda stor produktionsanläggning 

för fiskprocessing, med en hel del infrastruktur med två butiker, flera restauranger, bibliotek 

mm. Klart mer utvecklat än Adak och St Paul. 

Nu skall vi försöka bunkra mat, tvätta, tanka och hitta nåt Wifi så vi äntligen kan lägga in våra 

alster på hemsidan, innan vi drar vidare österut.  

 

Den 6 augusti lämnade vi Small boat harbor i Dutch och gick till bränslebryggan och bunkrade 63 

gallon diesel (250 l). Helt klart är att kyla och därmed värmare på drar extra diesel, men 

naturligtvis är det våra rätt långa motorkörningar som drar mest. Turen till Pribilof-öarna blev 

nästan ett dygns motorkörning och våra förflyttningar mellan vikar på Adak och Atka har i 

huvudsak varit motorgång. Det är tur att vi har en ”Orustbåt” med ordentlig motor och 

tankvolym. 

Efter tankningen som var klar vid elvatiden drog vi österut. Först hade vi haft en tanke om att 

gå redan kvällen innan, men när vi studerade straitet, som vi skulle gå söderut i, öster om 
Unalaska, ön runt Dutch Harbor, så visade det sig att mellan klockan ett och fem var det några 

knops sydgående ström, resten av dygnet var det mellan 2 och sex knops nordgående ström. 

Ibland blir besluten enkla!! Alltså tankade vi tidigt för att kunna vara på plats i straitet när den 

ruskiga norrströmmen vände!  

Det blev en timmas motorgång tills vi kom ut ur snurreruntvindarna inne i Dutch fjorden innan vi 

hissade på och kunde sträcka runt nordudden av Unalaska och sedan falla av mot ett av de mest 

beryktade straitet i Aleuterna. Vi spirade och kunde segla med 90 – 130 graders vind, beroende 

på hur strömmen satte båten och vi var tvungna att kompensera. När det är flera knop emot 
eller med i lite olika riktningar, blir båtens ”heading” helt knasig för att COG (kurs över grund) 

skall bli rätt. Hängde ni med?? Om strömmen sätter tre knop kranbalksvis (45 grader) måste vi, 

om vi gör 3 knop genom vattnet, styra 90 grader ”åt motsatt håll” för att komma dit vi avsåg och 

självklart blir vindeffekten på seglen inte den plattläns som man trodde sig ha när man tittade 

på sjökortet och kände vindriktningen. Lite speciellt, men samma fenomen upplevde vi under vår 

första ”utlandsresa” till Orkneyöarna år 2000, där strömmarna är helt jämförbara med dessa 

förhållande. 
Vårt datorprogram för ”strömberäkning” i dom olika sunden är helt perfekt! Stämmer nästan på 

minuten och knopen hittills. Under hela dagsetappen hade vi medström mellan en till tre knop i 

det ”styrande” straitet. De delar som vi passerade, som vi då inte kunde välja annan tid för, hade 

mellan en knop emot och en knop med, så när det gäller ström var dagsetappen helt ok. 

Vindstyrkor och riktningar lite si och så. Förutom det ovan beskrivna där båtens relativa riktning 

spökar till vindens riktning relativt båten, så bytte vi ocean! Genom passagen av straitet lämnade 

vi Berings hav och kom tillbaka till North Pacific. Vi hade en kall nordväst på dryga 10 m/s när vi 

länsade genom sundet, för att när vi mötte dyningen från Pacific få en sydväst på 8 m/s. 
Naturligtvis en bit ”nollvind” däremellan med dyning mot ström... Omöjligt att försöka glida 

igenom på fart, båten tvärstannade i den knepiga dyningen. På med motorn i drygt tio minuter 

för att nå den nya vinden. 

Efter en timmas segling i sydvästen kom vi söder om nästa sund från Berings hav... Jo vinden 

blev nordlig igen och starkare. Dessutom hade vi nu en mer ostlig kurs så det blev att reva och 

segla en tuff bidevind med kulingstyrka de sista två timmarna till vår ankringsvik på ön Akun och 

viken Trident Bay, en vik med låglänta slänter utan de fallvindar som tidigare gett oss tuff 

avslutning av dagsetapper.  
Efter ankring och ett välförtjänt glas vin efter dagens ”dont”, som var ovanligt frisk och kall, 

bestämde vi oss för att ta ner soltaket och segla ”nedkabbat” i fortsättningen. Samma 

konfiguration som vi använde i Tasmanien och det blåsiga södra Nya Zeeland. Det blir helt klart 

lättare att handskas med vindiga förhållanden i en ”ren” sittbrunn utan rörställning för soltak! Vi 

får leva med att väggarna i akterkabinen inte vetter in mot sittbrunnstältet utan ut mot den 

regniga och kalla yttervärlden. Skillnaden skrivs i kondensproblem på vissa ytor, som vi löst 

genom att tältet höjer värmen på dessa väggar. Men seglingskomforten/säkerheten får väl ha 



ett pris...  

Söndagen kom med ”som vanligt” lågt i tak. Men dimbankarna höll sig på avstånd. 

Nu skulle vi i första hand ägna dagen åt lunnefågelkolonin på ön Kaligagan ca 17 nm österut från 

ankringsplatsen Trident Bay. När vi kom inforsande med revade segel och därmed fullt 

sysselsatta märkte vi inte av så mycket fågel i dom yttre delarna av vår ankarvik, men på 
söndagsmorgonen när det var näst intill vindstilla upptäckte vi att alldeles öster om vår 

ankringsvik häckade tusentals Tufted Puffins. Första timman körde vi genom den ena stora 

flocken efter den andra. Vi funderade lite på hur guideboken kunde ha utnämnt Kaligagan till 

”the Puffin Colony” när det fanns sådana mängder här på sydöstra Akun. 

Vinden lyste med sin frånvaro hela dagen. Den lilla som fanns var västlig och gav absolut ingen 

fartvind. Strömmarna var i huvudsak med oss. Dock passerade vi tvärs ett pass där strömmen 

var så kraftig att vår heading var mer än 30 graders skillnad mot kurs över grund (COG). Tack 

och lov för GPS och instrumenten som visar COG. Visst skjutton har man lärt sig räkna med 
strömvektorer, men när strömmen ändrar riktning och styrka stup i kvarten är det inte riktigt 

möjligt att manuellt fixa detta. Lagom när man bestämt sig för vilken riktning och styrka 

strömmen har och kan börja räkna, ändrar den riktning och styrka! 

Strax innan fågelön rekade vi en eventuell ankringsvik men det var på tok för mycket kelp så vi 

vände. Innan vi drog på la vi ut ett betat drag för lunchfisk. Det var bara drygt tio meter djupt 

så det var nog chanslöst... Annika vevade upp draget och fick se en hälleflundra ”jaga” betet mot 

ytan. Döm om vår förvåning när den högg betet bara nån meter under ytan och fastnade. Snabbt 

fram med huggkroken och middagen var fixad. Lagom god storlek på 4-5 kg. Sen gick vi vidare 
till viken närmast fågelön där vi lunchankrade, tog ner en färsk gribfil och funderade på hur vi 

skulle lösa logistiken för de närmaste dygnen. 

Efter fågelön skulle passet där alla skepp från Beringshav går ner i Stilla Havet och omvänt 

passeras, en sträcka om dryga 30 sjömil. Därefter var det lite si och så med ankringsplatser de 

närmaste 50 sjömilen österut, lite beroende om man följde fastlandshalvön eller gick rakt 

österut mot öarna Unga och Sand Point. Området omedelbart söder om fastlandshalvön är fullt 

med grundområden, så antingen ”kärar man land” eller så håller man en mer ostlig kurs och går i 
huvudsak söder om grundområdena. 

Vi skulle, som ett extra logistikproblem, ta oss till Sand Point innan onsdag lunch då Berit från 

Göteborg skulle komma flygande från Anchorage. Vädret lovade svag västvind i två dygn och 

därefter ostlig. Vi fick inte riktigt ihop det till dagsetapper med rådande gribfiler, så efter 

lunchankringen körde vi en sväng runt lunnefågelkolonin, som faktiskt hade färre fåglar jämfört 

med morgonens kolonier, innan vi gav oss ut i det trafikerade passet. 

Vi vågade inte vänta på seglingsvind utan motorerade hela kvällen och natten i svag medvind. 

Passet passerade vi med 30 graders korsningsvinkel, så när vi såg ett AIS mål från öster en bra 
bit innan vi var över trafiksepareringen girade vi 20 grader norrut för att passera några sjömil 

norr om fartyget. Turligt nog såg vi bara tre fartyg medan vi var i själva trafikområdet, men 

senare under natten när vi motorerade mot öster, väl norr om trafikområdet, vimlade det med 

fartyg i ”rännan” mot passet. Rena motorvägen! Norr om oss i fjärran skymtade vi då och då 

under eftermiddagen fastlandshalvön som oftast var dold i dis och dimma. Under nån timma 

klarnade det och över molnen reste sig tre massiv, ett berg var en perfekt vulkankon, precis som 

det berömda Fuji i Japan.  

I mörkret passerade vi en sjömil norr om Sanak som vi bara såg på radar när vi bekräftade 
sjökortets exakthet. 

Efter några timmar av dagsljus under måndagen var vinden tillräcklig för segling. Det är 

verkligen en befrielse att stänga av motorn efter trettio timmars surr och ”ljudlöst” forsa fram 

i samma, eller högre fart med spirade segel. Dessutom blev pendlingen försumbar när vi fick upp 

focken mellan stor och genua. Motorgång med dyning i häcken genererar en hel del pendling, 

trots planskotad stor.  

Vid niotiden på måndagskvällen var vi så äntligen framme vid vår ankringsvik Coal harbor på Unga, 

grannön till Popof Island med Sand Point dit Berit skulle komma på onsdagen. Ice Dancer låg och 
väntade på oss i Coal Harbor och Dick hade gett oss detaljbeskrivning av viken över radio. Skönt 

med förhandsinfo när man kommer på gränsen till mörkret att det inte är möjligt att gå till en 

annan vik. Fullt med gamla vulkankäglor i land och en ute i viken, helt överbefolkad med tretåig 



mås och Horned Puffin. Kul med lite variation. Under söndagen hade vi ju bara sett Tufted 

Puffin, den nästan helsvarta varianten. Det är helt klart att Horned Puffin, som mer liknar vår, 

är den vi tycker ”är” Lunnefågel. 

Vi körde helt nära Ice Dancer och hejade på Gail och Dick och vi konstaterade alla fyra att det 

var vila som gällde för oss efter dryga 35 timmar på sjön. 
Vi drog oss längre in i viken och ankrade på fem meters djup, sisådär trehundra meter från Ice 

Dancer. Det är ju trots allt en stor motorbåt med surrande generator många timmar på dygnet... 

Perfekt stilla och tyst ankarvik som bidrog till vår ostörda tunga sömn hela natten fram till 

soluppgången strax före åtta. Ja ni läste rätt, Soluppgång! Ingen dimma och nästan inga moln... 

Dick och Gail körde sin dinge till Lunnefågelkolonin i viken medan vi bytte olja och filter i motor 

och backslag. Det var drygt 200 timmars motorgång sedan bytet i Hawaii. 

Eftermiddagen och kvällen ägnade vi åt samvaro i Ice Dancer. Annika splitsade dyneematampar 

som ersättning för brustna kättingar till Ice Dancers antirullplattor, två aluminiumplåtar med 
gångjärn emellan som bromsar båtens rullning genom att fälla ihop sig på nedgång och fälla ut sig 

på uppgång. Fungerar faktiskt fantastiskt bra. Sen var det middag och avslutande film på 

”storduk” dvs en 42tums plattskärm. Strax före ett var vi tillbaka i Lindisfarne efter att ha 

sagt adjö till Gail och Dick som nu skulle ta sig mer eller mindre direkt till Kodiak, lämna båten 

och flyga hem till Anchorage för några veckor.  

10 – 28 augusti   Sand Point – Seward   Berit med på resan 

När vi vaknade på onsdagsmorgonen, samma dag som Berit skulle komma med eftermiddagsflyget 

till grannön, hade Ice Dancer redan avseglat. Sol igen från en klarblå himmel!  

Efter frukost lättade vi också för att gå dom tio sjömilen ”runt hörnet” till Sand Po int på Popof 

Island. Vi ville hinna tanka diesel och vara färdiga för en kort sightseeing i byn när Berit kom. 

Under färden till Sand Point ropade Dick på VHF att dom sett massor med valar söder om passet 
vid Sand Point. Kanon, det var ju där vi skulle passera innan kvällen. 

Sand Point var ett väldigt mycket större samhälle (1500pers) än vi förväntat oss. Ok vår 

referens från folktomma Aleuterna var kanske lite knepig. Men hamnen var full med små och 

medelstora fiskebåtar där alla verkade ha semester i det fina vädret. Flera vi mötte talade om 

det exceptionellt fina vädret och uppmanade oss, mest på skoj, att inte berätta det för någon. 

Underförstått; dom ville ha kvar sina fria vidder utan massturism. Vi förstår dom, området är 

bedövande vackert och enda anledningen till att det inte vimlar av båtar och turister är förstås 
det karga klimatet med mycken dimma, blåst och regn. Sen får man naturligtvis inte glömma 

temperaturen i luft och vatten! Men nu i sommarsolen var familjer på båttur till dom fina 

sandstränderna rund Sand Point trots att det var mitt i veckan! Förklaringen visade sig vara att 

man inte fick fiska lax, vilket många var specialiserade på, på grund av att den ännu inte börjat 

vandra upp i forsar och älvar. Man väntade på klartecken från de stationer som mätte mängden 

lax som passerat upp för att leka. Lite imponerad blir man av den regleringen som ju faktiskt 

garanterar beståndet på ett rationellt och säkert sätt. 

Vi fick vår diesel och hamnkaptenen gav oss en gratis långsidesplats medan vi väntade på Berit 
som anlände på utsatt tid. Sen en promenad genom samhället till affären innan vi gav oss av mot 

en ankarvik på samma ö som vi redan tillbringat två nätter på, men nu på ostsidan alldeles 

innanför den stora havsvik/sund som Ice Dancer sett alla valarna i. 

Det var med en vis spänning hos oss alla tre som vi gled iväg från Sand Point, förbi flygplatsen 

där Berit just landat, och ut i den stora havsviken. Vi undrade förstås om valarna var kvar eller 

hade simmat vidare. Till vår glädje kunde vi, så snart vi fått ”rent siktfält”, konstatera flera 

blås på avstånd. En halvtimma senare var vi nästan helt kringrända av stora knölvalar, helt 

upptagna med att jaga småfisk. Vi uppskattar att det var mer än tjugo valar i vår omedelbara 
närhet, ja en del var lite väl nära... Valarna var nästan med oss in i vår ankarvik Barlof Bay på ön 

Unga, som i den rådande svaga västvinden var helt lugn och befriad från dyning, trots att den 

var rätt öppen.  

Inte nog med att vi fått många valar att fota runt båten, förhållandena var nästan idealiska i det 

sena eftermiddags-kvällsljuset och nästan spegelblankt vatten. Många fina stjärtlyft med 

pärlande vatten rinnande av fenan i solsken! 



 

Planen för torsdagen var att runda Popof ön, fiska för middagsmat och sedan ankra för 

promenad på nordsidan av Korovin ön i Grosvold Bay. Men först blev det mer valar. ”Våra” 

knölvalar var kvar och vi gjorde en liten extrasväng för att få några bilder i morgonljus. 

Fortfarande sol från en molnfri himmel!  
En av valarna låg uppenbart och sov vid ytan, för när vi kom ”hoppade” den till, förmodligen drog 

den några djupa andetag, och snabbdök. Vi var inte på kurs mot den men när den uppfattade oss 

och vaknade dök den väl som reflex utan att egentligen vara medveten om var vi var, 

propellerljud dryga hundra meter bort räckte tydligen som ”beslutsunderlag”. Nu var valarna om 

möjligt ännu aktivare i sitt fiske. Helt uppenbart att dom samverkade under fisket. Vi fick dom 

flera gånger väl nära och fick väja när dom dök upp alldeles framför oss. De regler som vi 

erfarit på andra ställen talar om att inte ta sig närmare än tre hundra meter kändes här lite 

löjliga! Valarna verkade inte bry sig om vår närvaro, utan fiskade och simmade ibland rakt mot 
oss så att avståndet pga valarnas agerande blev så kort som något tiotal meter. Närmare vill man 

dessutom absolut inte ha dom! Vi blev lite betänksamma över möjligheten att nån skulle upp och 

andas rakt under vårt roder!! En fantastisk upplevelse är det, även om det är lite nervpirrigt, att 

ha dessa 30 tons djur så tätt inpå.  

Vi fortsatte, efter en timmas valskådning, för motor på det spegelblanka vattnet för att på 

nordostsidan av Popof Island stanna över ett tjugometersgrund och fiska. Det högg omedelbart 

när de betade dragen kom ner på botten. På en knapp halvtimma hade vi tre fina torskar och en 

lagom stor hälleflundra. Alla i båten hade fått upp fisk! 
Dagen bjöd inte på någon vind utan det blev motorgång utefter spektakulära klipp- och 

lavaformationer. Vår ankringsvik var stor och långgrund så det var långt in till stranden, allt för 

långt för att ro, särskilt som vi var tre i dingen så det blev motor. En lång strandpromenad med 

havsuttrar som huvudattraktion stod på schemat.  

När vi skulle ut igen visade det sig att i det falland vattnet var svårt att hitta en plats där tre 

personer kunde embarkera dingen. Björn snurrekörde ut och hämtade kajaken och bogserade sen 

Annika och Berit ut till Lindisfarne. Kajakens ringa djupgående jämfört med en V-bottnad 
aluminium dinge ”räddade” situationen i den extremt långgrunda viken. Till saken hör att 

vattentemperaturen var runt 10-12 grader och trots kort vadningssträcka hann fötterna bli 

riktigt kalla. 

Vid solnedgången kom en tuff vind från bergen och gav en choppig sjö. Snabbt tog vi upp ankaret 

och flyttade oss fem- sex hundra meter närmare bergen, tvärs viken, och blev därmed av med 

vågorna. Sen sov vi ostörda hela natten.  

Fredagen blev återigen en härligt solig dag med ringa vind. Motorerade utefter fastlandet och 

många fina naturscenerier. Vi kom nära förbi en liten Stellar sjölejonkoloni som låg och solade 
sig på några skär. Natten tillbringade vi i Kupreanov viken på Paul Island. 

 

Lördag 13 augusti, tidig start för att gå en längre sträcka då kuststräckan framför oss inte bjöd 

på många ankringsställen. Vi stannade efter nån timma och fiskade en fin hälleflundra och en 

rockfish (smakar som fast torsk). Fina klippformationer och ett i övrigt fantastiskt landskap. 

När vi för motor närmade oss passagen av dagens första fjord fick vi i stiltjen en choppig sjö 

emot oss. Vi revade storen till lagom hårdvindsstorlek och var beredda att rulla ut genuan lagom 

när vinden kom, som vi förstod blåste ut ur fjorden. Vi fick bidevind som så småningom vred till 
halvvind och sen slör under passagen med vindstyrkor mellan 10 – 15 m/s. Klart omväxlande mot 

förmiddagens stiltje! Efter passagen som tog en knapp timma försvann vinden igen tills nästa 

fjord, men efter fjord två bestod vinden höll sig strax under kulingstyrka. Vår tilltänkta 

ankarvik låg 5-6 nm upp i en fjord, rakt mot vinden. Inte alls kul och faktiskt inte möjlig på 

grund av den korta krabba sjön som snabbt byggts upp. Nästa alternativa ankarvik visade sig 

ligga på en kurs som gav 30 grader relativ vind. Konsultation av sjökort och pilot gav oss en 

möjlig ankarplats, om inte helt idealisk, 15 nm österut tvärs över bukten i halvvind. Klockan 

började bli sen så det är tur att solen går ner väldigt sent. När vi efter två timmar närmade oss 
udden vi skulle runda såg det ut som vinden mojnade ”bakom hörnet” och vår ”tredje ankarvik” 

skulle kunna erbjuda skydd. Men efter rundningen kom vinden tillbaka och viken låg en sjömil upp 

i motvind.  



Med stark motor är ju det inget problem trots williwavs som lyfte vattnet i rykande moln. Men 

även på den korta sträckan in till viken byggdes en brant kort sjö upp som fick Lindisfarne att 

gunghästa sig fram. Ja fram och fram... det gick med en dryg knop över grund och vinden 

tryckte oss än åt styrbor och än åt babord. Det var inte långt kvar till solnedgång och det var 

inte fritt från grund och småkobbar. Efter att nästan inte ha kommit framåt på tjugo minuter 
vände vi och gick till havs. Nu var det inte längre läge att leta ankringsplats i det tilltagande 

mörkret och vind med kulingstyrka, även om den i huvudsak kom från land. Vi hade vid det här 

laget motorerat och seglat 75 nm sen tidig morgon, men det enda säkra var att styra kosan till 

havs och Kodiak 120 Nm i öster. Första tiotalet sjömil hade vi en hel del valar alldeles i vår 

närhet framför båten, vilket ytterligare kryddade anrättningen i den nu nästan helt mörka 

omgivningen! Vi passerade en ö i mörkret, som vi bara såg på radar, efter två timmar och kunde 

sen lova 20 grader och styra direkt mot vårt mål på södra Kodiak. Strax efter passagen av ön 

kom fullmånen fram och seglingen blev rätt fantastisk med spirade segel, medström, grov sjö 
och en vindstyrka som pendlade mellan 8 – 15 m/s. Det gick fort! Morgonen kom med sol och lite 

vridande vind, vilket föranledde oss att ta ner spirbommen och segla halvvind i den nu lite 

lugnare vinden. Sjön lugnade också ned sig under förmiddagen och det blev rena smörseglingen 

resten av vägen. Närmare land ökade vinden igen, men sjön hann inte bygga. Vårt enda bekymmer 

hade varit att vi hade jollen på släp och kajaken på däck. Vi hade ju inte alls förberett båten för 

en tuff havssträcka. 

Allt gick över förväntan och fram på tidig söndag eftermiddag angjorde vi Kodiak i tuff halvvind, 

strax väster om ön sydspets. Återigen var slutsträckan in i sidofjorden, Lazy Bay, i hård 
motvind. Men till skillnad från senaste försökets choppiga branta motsjö, var det här normal sjö 

och bara hård kulingvind som höll emot. Vi kunde utan vidare hålla 6 knop med lite förhöjt varv 

på motorn. Efter 20 minuters körning mot kulingen kunde vi vika av in i vår ”kanal”, Rodman 

Reach, som låg vinkelrätt mot vindriktningen. Det blev nästan ”vindstilla” och ringa dyning mellan 

tio meter höga brinkar när vi kom en bit in i Rodman Reach och där ankrade vi. Efter 

ankringsproceduren konstaterade vi att loggen fortfarande visade fart! Det var 0,6 knops ström 

i kanalen. Alltså inget ankarsegel och förmodligen skulle strömmen hålla oss längs den lilla 
dyningen hela natten, vilket senare visade sig stämma. Varje slack märkte vi genom att båten 

hamnade tvärs en stund under strömskiftet.  

Vi hade ätit en enklare middag under eftermiddagens segling så nu blev det bara en välförtjänt 

ankardram med tilltugg. Vi hade ju missat gårdagens och nu dessutom seglat 75 sjömil efter 

kusten och sedan 125 över till Kodiak sen senaste ankringen. Jättefin ankring med en god och 

lugn natts välbehövlig sömn. 

 

Måndag morgon hade vi inte bråttom. Sundet nere vid sydudden som vi skulle igenom hade 
motström fram till strax före fyra och dit var det bara fem sjömil. Dagens etapp var 30 sjömil. 

Annika och Berit rodde iland för att beundra omgivningarna innan vi tog upp ankaret och slörade 

iväg i den fortfarande friska nordvästen. Sol, vind, rätt lugn sjö och medström gjorde passagen 

av sundet enkelt. Efter sydudden svängde vi upp på västkusten i halvvind. Nu var det en rätt 

grund passage med en massa kelp. Noggrann kelputkik där Annika kollade styrbordssidan och 

Björn babord. Stackars Berit styrde och försökte begripa vem hon skulle ”lyda” när vi skrek 

styrbord/babord för att undvika kelpen på ”vår” sida. En sträcka på flera hundra meter 

passerades med tjugotalet snabba kursändringar och allt gick bra, och visst var det skönt att vi 
seglade halvvind i full fart med vår foldingpropeller ”hopfälld”. 

Kvällens första alternativa ankringsvik visade sig vara en idyll. Vi fick sällskap med en massa 

laxfiskebåtar, men ingen så nära att deras generatorer/motorer störde. En fantastisk fullmåne 

kom upp lagom när våra vind och solnötta ansikten ville möta John Blund. 

Skillnaden i trafik här och längre väster ut är enorm. Ok att laxfisket just kommit igång, men 

här på Kodiaks västkust vimlar det av fiskebåtar. Tisdagens etapp till Old Harbor bjöd på mer än 

trettiotalet laxbåtar som vi nån enstaka gång fick väja för när dom drog sina ”snörpgarn” i den 

ringa vinden. Vi seglade halva sträckan och resterande blev motor med vattentillverkning under 
en klarblå himmel med delvis snöklädda berg i nordost.  

Strax innan Old Harbor kom en aluminium båt ikapp där farmor och farfar ville visa en segelbåt 

för sina två barnbarn. Dom berättade att det nog gick att angöra pontonbryggorna i Old Harbor 



och det gick utmärkt nån timma senare. Hamnkapten tog 20$ och bjöd på filead lax. Han 

berättade att Jennifer (en Stockholmsbåt) hade varit här några veckor tidigare. Stadens polis 

lovade att visa oss runt till de vanligaste björnställena till kvällen. Han tyckte nog det var 

säkrare så än att vi gick på upptäcktsfärd på egen hand. 

Vi åt en tidigare middag i solen på bryggan eftersom polisen skulle hämta oss vid sextiden. Under 
middagen hörde vi på VHFen larm om att nån ramlat i sjön. Det visade sig vara en av fiskarna 

som gått över bord, fastnat i nätet och dragits under båten i fyra minuter... Stor dramatik och 

räddningspådrag. Vår polis blev naturligtvis pga detta försenad nån timma, men när killen som 

överlevde var säkert levererad per flyg till Kodiak stad kom han och hämtade oss.  

Vi såg inga björnar, förmodligen var det för varmt i solen, men han visade oss bebyggelsen och 

berättade om ”staden” och dess olika delar samt de problem han hade att handskas med, allt 

från närgångna björnar till argsinta fyllerister. Ja här som i många utbygder är alkohol ett 

problem för samhälle och ett antal individer. Det lönsamma fisket medverkar inte heller till en 
investeringskänsla hos fiskarna, man vet att även om man bränner pengarna går det snabbt att 

tjäna nya. Samhället försöker att intressera ungdomar för studier och alternativa jobb som ger 

mer tillbaka till samhället och inte bara till individen, men det är svårt i konkurrens med det 

lönsamma fisket.  

 

Onsdagsmorgonens grib talade om regn och kuling på torsdag och fredag. Slut på det fina vädret 

alltså. Snabbt bestämde vi oss för att utnyttja onsdagens fina väder till en lång 60 nm etapp till 

Kodiak stad, för att kunna ”göra stan” under de regniga dagarna. 
I stigande vatten navigerade vi oss norrut i en fin skärgårdsmiljö, under det att vi med kikare 

kollade slänterna efter björn. Massor med björnstigar och nedtrampad vegetation kors och 

tvärs på bergssidorna men inga björnar.  

Efter några timmar i skärgården kom vi ut på öppet vatten och vinden började dra lite 

försiktigt. Några sjömil ut kunde vi stoppa maskin och segla med spirade segel resten av dagen 

fram till några sjömil innan Kodiak som vi angjorde vid niotiden i bleke och en fantastisk 

kvällssol. Vi kunde segla med spirade segel hela tiden vi hade vind, trots att kursen ändrades 40 
grader när vi rundade nordudden. Berit fick nu kvitto på att vår spirning med hård skotad fock 

bakom storen går att segla ända upp till 90 grader vind med full fart. 

Från det att vi kommit ut på öppet vatten hade vi en molnbank med dimma i sydost som kom 

närmare under eftermiddagen och delvis skymde solen. Solen kom tillbaka och vi seglade ifrån 

dimman under den sena eftermiddag när vi passerade mellan land och en ö några mil innan 

rundningen mot Kodiak. 

Dagen bjöd även på en del valskådespel och inte ”bara” knölvalar. Vi mötte en gråspräcklig val på 

rätt nära håll som vi bestämt tror var en gråval.  
Vid angöring av Kodiak passerar man en liten klippa/grund som heter Humpback rock och visst 

liknade den en knölval som var uppe och andades. Men döm om vår förvåning när en knölval kom 

upp och sen dök med stjärtfenan högt upp i kvällssolen just som vi passerat klippan. Då hade vi 

inte sett valar på de senaste fem timmarna… 

Dagen blev en fin avslutning på en vecka med, för Alaska, absolut fantastiskt väder. Sol från en 

klarblå himmel i över en vecka! Massor med fina vyer och bra fotoljus, framför allt under morgon 

och kväll.  

Dick och Gail från Ice Dancer stod på bryggan i Kodiak och tog våra tampar, men klockan var 
mycket och efter lite bryggsnack med överenskommelse om gemensam middag på 

torsdagskvällen i Ice Dancer gick var och en till sig för natten. 

 

Torsdagen kom med det utlovade regnet. Vi drog på oss regnställ och promenerade dom fem km 

in till centrum. Kodiak har två hamnar, en yttre och en inre i centrum. Ice Dancer som skulle bli 

kvar här i tre veckor medan Gail och Dick flög hem till Anchorage, fick bara plats i yttre hamnen 

och eftersom vi ville ”festa av dom” la vi oss bredvid Ice Dancer. Vi behövde motionen och rätt 

klädda var regnet inget problem. Efter besök hos turistinfo, hamnkontoret, biblioteket med 
Internet vände vi tillbaka. Ingen handling eftersom vi skulle flytta till centrumhamnen på 

fredagsmorgonen efter att Gail och Dick flugit till Anchorage. 

Lite som blöta katter kom vi tillbaka till Lindisfarne lagom för att byta om och gå över till Ice 



Dancer med våra laxfiléer vi fått i Old Harbor. En trevlig kväll som vi avslutade relativt tidigt 

eftersom deras plan skulle lyfta, om dimman tillät, redan vid åttatiden. 

Fredag morgon flyttade vi in till centrum, ja vi fick platsen precis där rampen kommer ner till 

pontonbryggorna så vi var verkligen i centrum.  

Elaine, harbormaster i Adak, hade som vi skrivit om tidigare lämnat oss två stenar för hennes 
fars grav här i Kodiak. På fredagsförmiddagen tog vi kontakt med Elains mor, som före lunch 

kom och hämtade stenarna. Med sig hade hon fyra T-shirt som tack för hjälpen. Med dom 

godisarna Elaine gav oss, var ”betalningen” för stentransporten klart till vår fördel... 

För övrigt var fredagen nästan lika regnig som torsdagen, men nu kunde vi göra kortare turer i 

staden, bla tog en gasflaska slut efter frukost. Ja ni hörde rätt, för ovanlighetens skull inte 

mitt i nån tillagning!  

Flaskan fylldes prompt på närmaste bensinmack. 6,5 kg för 20$. Vår 2:a aluminiumflaska, inköpt i 

Nya Zeeland flaska har samma koppling med luftningsventil som är standard i US så hittills har 
vi inte haft några problem med att få den fylld. 

Efter ölprovning på det lokala bryggeriet blev det lite matshopping och sen middag i Lindisfarne. 

Vi fick även tag på en likadan pump som vi har som förpump till watermakern, som reserv för vår 

som börjat konstra. (man får knacka till den för att den skall starta. Förmodligen kolen...)  

Lördag morgon, dusch och sen vattenfyllning före avgång mot fastlandet. Ja egentligen 

planerade vi att motorera i den nu obefintliga vinden efter lågtrycket ca 45 sjömil till 

nordvästra Kodiak, som avstamp för passagen över Shilokof Strait till fastlandet.  

Spegelblankt vatten med låga moln gav fina vyer. En massa havsutter och några knölvalar 
underhöll oss medan vi motorerade i ett skärgårdslandskap som mycket påminner om Stockholms 

skärgård, med tät granskog på öar och skär. 

Kraftig medström gjorde att vi framåt eftermiddagen beslutade oss för att fortsätta över till 

fastlandet och Geographic Harbor, berömt för sina många björnar. Lite tight med dagsljus på 

slutet skulle det bli, men i den ringa sjögången var det hanterbart. Till beslutet att fortsätta 

bidrog även gribbens söndagsväder med västvind, rätt i näsan vid överfart till fastlandet. 

Stödsegel och motor gav oss med lite medström 7 knop, vilket skulle räcka för en ankring just 
efter solnedgången. Efter händelselösa 35 sjömil av överseglingen fick vi syn på en 

karaktäristisk rak, hög ryggfena kranbalksvis i lovart. Var det verkligen sant!  

Jo en minut senare hade vi ett späckhuggarpar alldeles på vår låring, passerande akter om oss 

bara tjugo meter bort i kvällsljuset. Frånsett lite dåligt ljus fick vi fantastiska bilder, nåt vi 

hittills saknat under våra sex år på haven. Detta är en av de många tjusningarna med cruising, 

nästa minut kan bjuda på just den där upplevelsen man drömt om, utan någon som helst 

förvarning. 

Uppståndelsen ombord vid späckhuggarmötet gjorde att våra bekymmer för sen ankomst till 
ankringsviken nästan glömdes bort. Medströmmen höll sig fram till fjorden där en svag motström 

tog vid. Men då var det bara tre sjömil kvar och vi anlände till den lilla kanalen från 

huvudfjorden in i vår ankringsbalja just som solen gick ned. Då hade den för länge sedan skymts 

av moln och höga berg, men vi hann göra vår vanliga rekognoseringsrunda innan ankaret fälldes. 

När ankaret var draget och allt kvällskollat var det mörkt! Men vi låg tryggt i en av de mest 

skyddade ”ankringsdammar” man kan tänka sig. Enda öppningen var en smal, knappa hundra 

meter, lång kanal. Visst hade lagunen höga berg på en sida, så fallvindar kunde nog vara häftiga 

under nordvästlig kuling, men denna natt var ingen vind alls på programmet. 
Upp tidig söndag morgon för att motorera de återstående sjömilen in till botten av fjorden och 

björnriket.  

Där inne låg tre båtar för ankar, två förtöjda ihop och en separat. Det visade sig vara två 

företag som flög in gäster med sjöflygplan från Kodiak.  

Vi hade info från Ice Dancer om massor av björnar på stränderna! Nu såg vi en hona med en 

fjolårsunge... Men längre bort i viken där en älv mynnade såg vi ”turister” och björnar i kikaren. 

Frukost och sen dingen in till deltaområdet. När vi hade hundra meter kvar till stranden 

upptäckte vi att vi hade två björnar mellan oss och turistgruppen längre upp. Vad göra? Vi 
stannade och väntade ut björnarna som till slut vandrade bort efter stranden och vi kunde 

”smyga” in och ansluta till turistgruppen. Kändes lite säkrare att stå tillsammans.  

Vi var ca tio personer och en massa exklusiv fotoutrustning på den lilla gräsplätten i deltat. 



Guiden för sällskapet sa att det var vanligt att björnarna tuggar på dingar! Vi tog det som ett 

skämt och kontrade med att vi redan fått en dinge tuggad av en leopardsäl i Antarktis. Vi vet att 

isbjörnar ger sig på dingar, men om det här var allvar eller skämt blev vi inte kloka på . Vi tittade 

lite oroligt på dingen, 200 m bort, varje gång en björn var nära den... 

Då och då lite duggregn och mygg, men också en massa björn på ibland oroligt nära håll. Tur att 
man har kameran emellan! Den som var närmast under laxjakten var nog bara fem meter bort... 

Deras snabba rörelser när en lax upptäcktes ingav respekt... 

Enstöringen björnen accepterar andra björnar nära bara i samband med laxfiske och tydligen 

omfattas vi människor också av den accepten. Inga incidenter trots snabba rusher i vattnet 

alldeles i vår närhet.  

Lite kusligt blev det när vi skulle gå tillbaka till dingen. Två björnar som var på väg bort, ändrade 

sig och vandrade tillbaka mot oss och dingen. Vi stannade pronto och väntade ut dom. En av dom 

la sig till ro för middagssiesta ett tiotal meter vid sidan av dingen. Försiktigt och långsamt bar vi 
dingen ut till lågvattenlinjen, sjösatte och drog en suck av lättnad när vi kommit ur björnens 

närområde. Vi fick massor av fina bilder och filmsnuttar, men man kan fråga sig hur stor risk vi 

utsatte oss för. Så här efteråt var det naturligtvis en fantastisk upplevelse som vi nog gör igen 

om vi får chansen. Men bara på ställen där björnarna är vana att se folk på nära håll. 

Sen eftermiddag tog vi oss ut till mynningen av Geographic Bay, där vi efter lite fruktlösa 

fiskeförsök ankrade för natten i en skyddad vik. 

 

Måndag den 22 augusti lämnade vi för att segla österut mot Kenai halvön. Halvön avgränsas i 
nordväst av Cook Inlet i vars botten Anchorage ligger. Planen var att mellanlanda på öarna 

alldeles öster om Kodiak 60 sjömil mot nordost. När vi kom ut i Shelikof Strait hade vi en ström 

som satte en dryg knop emot. I den svaga sydvinden gav detta en kort bromsande sjö som krävde 

motorsegling för att få nån framfart. Men trots motor bara dryga fyra knop över grund! Alltså 

ingen chans att ta oss över Shelikof före solnedgången. Beslutet blev att fortsätta till Kenai 

halvön över natt då vi enligt gribben skulle få en västlig vind på 10 -15 m/s under kvällen/natten.  

Efter en rätt händelselös segling, inga valar i närheten, kom vi fram till vår ankarvik vid lunchtid. 
Trots det mulna och lite dimmiga vädret hade vi under förmiddagen sett en del glaciärer högt 

upp i bergen. Gribfilerna talade om kuling från NO till torsdag, som lokala vädret graderade upp 

till stormvarning så småningom, varför vi tog oss en funderare innan vi bestämde oss för att 

stanna för natten. Rutten österut gick genom det närbelägna Mc Arthurs pass, ökänt för starka 

strömmar och farlig sjö, som krävde tidsanpassning för att passera under slackvatten. Det 

visade sig vara svårt att uppfylla slack kravet, varför vi började räkna på hur kraftig 

motströmmen skulle vara om vi stack omgående. Det var ju trots allt nip och ingen swell att tala 

om. Det fanns dessutom en skaplig ankringsvik öster om passet som skulle duga för nattankring 
under de lugna förhållanden som rådde. 

Upp med ankaret och iväg vid fyratiden och två timmar senare passerade vi det beryktade 

passet med en knop emot. Snacka om Västgötaklimax! Vi hade dessutom haft nästan en knop med 

oss hela vägen fram till passet. Ankringen ”runt hörnet” var en öppen vik mot havet med en liten 

öppning in till en lagun, visserligen rätt djup men skyddad av en stor grynna i mynningen mot 

havet.  

Efter en lugn natt fortsatte vi mot Granit Island som var vårt val av skyddad ankarvik för den 

kommande blåsningen. Piloten beskrev viken i halvt lyriska ord och talade moderata williwavs.  
Viken visade sig vara det ”hole in the wall” som piloten beskrev. Alldeles fantastiskt, med en 

trång ingång som dessutom hade en ö mitt i. Innanför öppnade sig viken åt båda håll med 

tvärbranta bergssidor runt om. Vi fick lite vibbar av Berefjord i Norge (mellan Lista och 

Stavanger). Djupt och lite mjuk botten medförde två ankringsförsök utan acceptabelt fäste. 

Men innan vi beslutade oss om åtgärd, klarnade dimmorna upp och vi motorerade in i 

Northwestern Fjord för att se på tidvattenglaciärerna innan kvällen. 

När vi kom ut ur vår vik, passagen ut var bara tjugo meter bred mellan den lilla ön och huvudön, 

såg vi till vår förvåning en segelbåt. Dom var på väg till vår vik och vi bestämde att träffas till 
kvällen när vi gjort vår glaciärtur. 

Att passera baren, den gamla moränvallen där glaciären ”stod stilla” fram till slutet av 1800 

talet, gjordes inte utan viss noggrannhet. Piloten talade om ”lokal kännedom” som en 



nödvändighet för säker passage. Lagom när vi närmade oss moränvallen kom en snabb 

aluminiumbåt och passerade just där vi tänkt oss, vilket kändes som ett kvitto på att vårt 

underlag var ok. 

Glaciärerna kalvade i vattnet och gav oss lite av den känslan vi haft i Patagonien när vi 

navigerade fram bland isblock till glaciärfronter. Med ankaret i vattenytan och sakta fart 
framåt tog vi oss fram bland isblocken till ca 100 m från isvallen. Till och med solen bröt fram 

och gav oss spektakulära vyer över fem glaciärer, varav tre fortfarande når vattnet. Vi var nu 

flera sjömil innanför moränvallen där dessa glaciärer, då som en glaciär, slutade för drygt 

hundra år sedan. ”Global warming” är inget nytt påfund!  

Framme vid glaciären träffade vi tre fransmän i en gummibåt. Dom hade ägnat sig åt 

glaciärklättring och hade sitt ”moderskepp” ankrat i närheten. Ofta när vi träffar människor 

som ägnar sig åt lite extrema aktiviteter är dom från Frankrike. Det är kanske ett folk som 

oftare söker utmaningar? Dom pekade upp på en av glaciärerna och informerade oss om att där 
var det bättre klättring, precis som det var självklart att det var just det vi letade efter... 

Ett antal hundratal fotos senare tog vi oss sakta tillbaka genom isen och vidare över vallen till 

vår Granit Island.  

Utanför mynningen skulle det vara bra hälleflundrefiske, så vi stannade och fiskade en stund. 

Ett flertal napp, men bara en lagom stor Rockfish kom med upp. 

Efter ankring, med Bruce ankaret som vi bytt till för bättre fäste i den lösa botten, och lina 

iland, tog vi dingen bort till andra ändan av viken och hälsade på grabbarna i Raven, en Janneu 39 

från Seward. Efter en öl och lite snack om dom lokala förhållandena frågade dom om vi visste 
nåt om vädret! VHF var deras enda kommunikation med omvärlden förutom mobiltelefon. 

Ingendera hade kontakt med land i dessa bergiga områden. Dom blev lite spaka när vi beskrev 

den lokala rapporten tillsammans med gribfilen, men sa att dom nog skulle ut och försöka ta sig 

tillbaka till Seward på torsdagsmorgonen. 

Efter en lugn natt konstaterade vi att dom lämnat oss och när dom ropade på VHF vid vår 

frukost trodde vi att dom ville rapportera om förhållandena nordost om ön och var lite 

förvånade att dom nådde oss tvärs över ön som trots allt var åtskilliga hundra meter hög. 
Det visade sig att dom var tillbaka i vår vik och låg knappt tre båtlängder från oss! Vågorna var, 

trots att vinden ännu inte nått kulingstyrka, för tuffa för att få nån egentlig framfart. 

Problemet med vår viks djup och dåliga ankarbotten blev nu väldigt tydlig. Med sina två små 

(15kg) CQR ankare med 50% kätting och resten rep hade dom svårt att få fäste. Swing 

utrymmet i viken var klart begränsad med dess långsmala form. Dom hade haft ännu större 

problem med fästet i den södra änden av viken, varför dom nu försökte nära oss. Tack vare att 

vi hade lina i land fanns det plats, om än väldigt tajt. Men det förutsatte naturligtvis gott 

ankarfäste!  
Dom kom över till oss på kaffe och nybakad sockerkaka. Annika demonstrerade vårt sätt att via 

SSB tanka ner väder. På frågan om vi kunde maila, förstod vi att dom ville meddela sig med 

fruarna. Dom var ju bara ute på en tredagars tur och nu såg det ut som dom skulle bli kvar här 

till söndag. Mail sändes till en av fruarna som tacksamt svarade innan kvällen. 

Efter kaffet började fallvindar ”skena” genom viken med rykande vatten. Pilotens ”moderata 

fallvindar” kändes inte helt uppdaterad. Dessutom kom dom från helt galen vindriktning. Vi hade 

ankrat och lagt lina iland mot gribbens nordostvind. Nu kom fallvindarna från nordväst-väst! Och 

dom var inte nådiga. Vi bestämde oss för att landlinan måste flyttas mot ”lovart” för att 
samverka med ankaret. Med bara en åra i dingen fick det bli motor. Annika stannad ombord för 

att manövrera Lindisfarne i fallvindarna så att Björn och Berit fick möjlighet att flytta 

landlinan. Landlinan hade dessutom fastnat i ett kringflytande träd, vilket inte var helt lätt att 

komma när med dingen i de starka vindbyarna. Efter att ha gjort loss landlinan i land, pålsteken 

var nåbar från vattnet, körde vi dingen mot det nya fästet. Att komma upp till träden ser alltid 

enklare ut på håll. Berit kom iland, men sen var det lygens att komma upp till närmaste träd. 

Björn höll dingen vid en klippa med motorn i framväxelläge för att kunna hålla dingen i den starka 

vinden. Nu hände det som bara inte får hända.  
En extra stark fallvind lyfte vattnet och dingen, som for upp i luften över Björn med propellern 

snurrande. Det senare var mindre dramatiskt än det låter. Dingen hamnade upp och ner över 

Björn med propellern i luften och motorn heldränkt. Den stannade naturligtvis omedelbart. Med 



stövlar och fullt regnställ trängde vattnet lagom långsamt in, så den förväntade ”kallchocken” 

uteblev helt. Istället blev det full koncentration på att hålla sig flytande (ingen flytväst! vilket 

nog var en förutsättning för att kunna dyka ut fån den upp och nedvända dingen) och bogsera 

dingen iland. Lyckligtvis var det bara några meter mot lä till land, men ack så långa metrar då det 

inte fanns någon strand utan bara tvärbranta block och därmed 10-talet meter djupt nästan 
direkt. Samtidigt som Björn fått fast berg under stövlarna i meterdjupt vatten på några block 

kom en ny fallvind som drog Lindisfarne ut på ankaret och Berit var tvungen att släppa landlinan. 

Nu hade vi ingen motor, en paddel och ingen lina ut till Lindisfarne. Vindstyrkan i dom värsta 

byarna var +30m/s vid vattenytan så situationen var inte helt självklar. Lyckligtvis var två av 

gubbarna i Raven ute med sin dinge för att rekognosera och dom lyckades återbörda linan. Berit 

höll linan till den fortfarande upp och nedvänd dingen och Björn fick landlina som snabbt 

fixerades runt det utsedda trädet. Adrenalinet hjälpte förmodligen till när det ”ouppnåeliga” 

trädet nåddes med linan! 
Därefter lyckades vi vända dingen, vilket inte var helt lätt, stående i meterdjupt vatten och med 

en tung motor som gjorde den där sista tippen över vertikalplanet nästan omöjlig när den lägre 

pontonen gled undan i vattnet. Med dingen på rätt köl var det ”enkelt” att längs linan ta sig ut till 

Lindisfarne.  

Väl ombord och innan en vid det här laget huttrande Björn hann gå ned och duscha, ropade 

kapten på Raven nåt om att hans Crewe var fast iland. Efter en stund fick vi syn på dom och 

förstod att dom fått soppatorsk alldeles i lä av oss. Knappt hundra meter bort låg dom med 

jollen bland strandblocken. Vi tog vår nyinköpta 6 mm dynema tamp och försökte med en fendert 
i änden av tampen låta vinden styra tampen. Men strömmen och vinden ville annorlunda. Av med 

den blöta motorn från dingen och sen stack Annika iväg i dingen utefter linan mot dom 

nödställda. Vid fendern i änden av linan paddlade hon iland och kunde sen bogsera dom till 

Lindisfarne. Bogserandet bestod i att Annika hämtade hem lina i dingen mellan byarna och Björn 

gjorde detsamma på Lindisfarnes akterdäck. Väl där fick grabbarna lite bensin så dom kunde ta 

sig tillbaka till Raven. Nu var det en ordentligt huttrande Björn som äntligen fick av sig dom 

blöta kläderna och in i en het dusch. Döm om förvåningen när T-shirten närmast kroppen var 
alldeles torr mellan axlarna. Björn hade ju trots allt simmat i åtskilliga minuter. Mustos grejor är 

kanske värda sitt pris i alla fall? Den torra delen av ryggen var nog förklaringen till att det gick 

att fortsätta fungera något så när normalt i avsevärd tid efter det kalla badet. 

Vinden fortsatte att pressa Lindisfarne mot land och klipporna. Enda ”tillgodohavandet” var att 

det var absolut noll dyning, bara vindvågor som uppstod när kastbyarna kom rykande och dom gav 

ingen ”gungeffekt”. Alternativen var inte många, särskilt med Raven draggande omkring framför 

oss. Efter att Björn hade tinat upp beslutade vi oss för att lägga ut ett ankare till i 

fallvindsriktningen och informerade Raven om vår avsikt. I vanliga fall använder vi vårt aktre 
ankarspel och lägger ankaret innan vinden tar i, men nu hade vi fått fallvindar som var mer än 

hundra grader ”fel” i förhållande till den förutspådda vinden som nu blåste ”utanför” ön. 

Nu var enda möjligheten att lagra upp akterankarets kätting på fördäck och mata ut den över 

det förliga spelet, en vansklig metod som krävde stor försiktighet och noggrannhet. Efter alla 

förberedelser körde vi framåt och höll Lindisfarnes bog i vindriktningen med hjälp av landlinan 

och Bruceankaret. Väl på plats la vi försiktigt ut vårt Manson Suprem, vi hade ju redan prövat 

Delta ankaret två gånger med mediokert resultat. Försiktigt för att inte tappa kättingen (26 m 

hängande kätting = 33kg + 20 kg ankare!!) eller klämma fingrarna när kättingen för hand matades 
ut via det roterande ankarspelet. Ett rätt spännande moment, särskilt i dom rykande vindarna, 

för att inte tala om det ständiga regnandet...  

Besvikelsen var stor när vi backade och fortfarande tjugo meter från land inte fått fäste. Upp 

med ankaret och nytt försök längre ut. Nu fick vi perfekt fäste med aktern på Lindisfarne mer 

än trettio meter från land. Med landlinan kunde vi nu hålla de bägge kättingarna lagom spända 

och inte åka fram mellan vindbyarna. Nu var egentligen Raven vårt enda orosmoment. Dom 

ankrade om i södra delen, men kom efter en timma tillbaka framför oss. Vi lånade ut vår 

ankarbuddy, 12 kg kättingvikt, som dom skickade ner femton meter mot sitt huvudankare och 
situationen blev något bättre. Men vi såg någon i sittbrunnen hela tiden tills mörkret föll. Vi 

behöll ljus i sittbrunnen, som nu var full av blöta regnkläder och Björns stövlar och kläder, så 

dom lättare kunde bedöma sin position under natten.  



Vindprognosen var att kulingen/stormen skulle maxa på fredagsmorgonen och klinga av mot 

fredag natt, för att sen öka igen under lördagen. Kändes lite jobbigt efter en intensiv torsdag 

som vi trott skulle bli fylld av inomhusaktiviteter... 

 

Vinden avtog markant frampå natten och på fredagsmorgonen var det ”normala” förhållanden i 
viken. Gubbarna i Raven som fått mail hemifrån på torsdagskvällen, uppläst av Annika över VHF, 

var nyfikna på vad väderprognosen sa. Den lokala textrapporten talade fortfarande om kuling 

och mer än 20 m/s från nordost, men gribfilen såg nu helt annorlunda ut jämfört med 

torsdagskvällens. Visserligen nordostvind, men bara 5-10 m/s. Efter frukost gav sig Raven iväg 

och det gick tydligen tillräckligt bra för dom kom inte tillbaka. Nån VHF rapport var inte att 

tänka på grund av ”berggrytan” vi låg i som bara öppnade sig åt väster. 

Annika och Berit rodde iland, efter att först kapat och borrat våra nya träåror, nått vi 

naturligtvis skulle gjort innan vi tog dingen med motorn på iland. Fast å andra sidan hade vi nog 
inte klarat att ro i dom förhållanden som rådde i viken under torsdagsdygnet.  

Lite lingon och några trattkantareller blev resultatet av landpromenaden. I övrigt blev fredagen 

en andhämtning inför lördagens blåsning. Lördagen blev helt odramatisk, dels på grund av att 

vinden var klart snällare än torsdagens, dels att vi nu var förberedda med två ankare och en 

landlina på rätt plats och dels att Raven som draggat framför oss var borta. Återigen; det 

största orosmomentet med ankring är andra båtar! 

28 augusti – 3 september   Seward och Anchorage 

Söndag morgon 28/8 kom med det planerade solskenet och ingen vind. Efter frukost och nån 

timmas arbete med landlina och två ankare samt en hel del stuvning kom vi iväg vid tio tiden. 

Glaciärerna runt oss var om möjligt ännu spektakulärare mot en molnfri himmel. 

Dom 40 sjömilen in till Seward blev fina om än rätt gungiga på grund av all gammal dyning. 
Vid femtiden var vi förtöjda och strax efter det kom Janne och Lisbeth från Nordic Lady (ännu 

en svenskbåt i Alaska) och hälsade oss välkomna till Seward. Efter ett glas vin i Lindisfarnes 

sittbrunn bar det av till duschen. Vi hade blivit inbjudna av Dave, Ravens kapten, att vara hans 

gäster på Yachtklubben. Förnämliga utrymmen och fina duschar. Dessutom Internet mm. Nu är 

det bara tvättmaskin och jollemotorreparatör vi jagar innan vi åker in till Anchorage för att 

Berit skall flyga hem och vi skall gästa Gail och Dick några dagar. 

Vi fick tag på en bil och tisdag förmiddag bar det av mot Anchorage (knappt 200km) i ett lätt 
regn.  

Vi hade inte mer än börjat färden när det stod en älgtjur i diket, så nu har Berit prickat av alla 

måste se djur utom bergsget och isbjörn! På vägen tog vi en avstickare till Whittier, ett litet 

samhälle i västra kanten av Prince William Sound. Man var tvungen att åka i en flera kilometer 

lång enfilig tunnel som ursprungligen var gjord för enbart tåg. Nu samsas trafikslagen och varje 

halvtimma skiftas riktningen. Whittier är inte mycket mer än ett färjeläge och en massa 

turistfällor. 

På tillbakavägen åt vi vår medhavda lunch vid turistinformationen i Portage Valley med isblock 
flytande i sjön där tre glaciärer slutar. 

Vid tretiden var vi inkvarterade alla tre hos Gail och Dick i deras stora hus med utsikt över hav 

och berg. Efter en trevlig kväll gick vi tidigt i säng för att Björn och Dick skulle köra Berit till 

flygplatsen före fem på onsdagsmorgonen. 

Berit var på plats vid incheckningen exakt två timmar före avgång och resan hem förlöpte sen 

utan förseningar vid de två planbyten hon hade till Göteborg. 

Efter ytterligare några timmars sömn serverade Gail frukost och efter den åkte Annika och Gail 

in till centrum, medan Björn och Dick var kvar i huset.  
Efter lunch gick vi tillbaka in till centrum för att gå på museum, köpa skor och ett filter till vårt 

nya teleobjektiv som Dick hade hjälpt oss att få sänt till deras hus i Anchorage. Tillbaka i huset 

blev det tvätt, tre fulla maskiner och sen middag. 

Dag tre åkte vi runt med Dick och Gail, handlade mat och filter till motor och VM för att sen 

lasta in allt i hyrbilen. Efter att ha tackat för inkvartering och allt, önskade vi dem lycka till på 

flygningen tillbaka till Kodiak och Ice Dancer och åkte sen hem till båten i Seward.  



Nu hade vi strålande väder och såg alla fina vyer på vägen. I Seward låg Lindisfarne tryggt i 

marinan och väntade, lite utkyld men torr och välbehållen. Innan vi lämnade tillbaka hyrbilen 

hämtade vi vår nyservade motor. Den hade överlevt badet! Med ny olja i motor och drev betalade 

vi bara $185, ett äventyr som lätt kunde ha slutat med en ny motor. Motorn var trots allt under 

vatten rätt lång tid och sen dröjde det fem dagar innan den kom under slutlig vård. Annika hade 
utfört ”första hjälpen” med sötvatten osv strax efter motorn kom upp på Lindisfarne, vilket 

förmodligen bidrog till den lyckliga utgången av olyckan.  

Fredagen var ursprungligen tänkt som avgångsdag, men med ostlig kuling och tungt regn ute vid 

kusten blev det istället Yacht klubben och jobb med hemsidan via deras trådlösa Internet.  

Det är lite frustrerande att Seward har ett mikroklimat som gör att det sällan blåser inne i 

viken trots att det är kuling/storm 10 sjömil längre ut i fjorden. Tur att vi har tillgång till 

Internet med satellitbilder. Fiskarna som kommer in ger också en bekräftelse på vädret därute. 

Alltså tar vi det piano och väntar på en lucka i de lågtryck som ger ostliga vindar, så vi kan sticka 
öster ut över Prins William sund och sen Gulf of Alaska till skärgården i sydöstra Alaska.  

3 - 14 september   Alaska, Seward – Juneau, 640 nm 

Efter nästan en vecka i Seward inklusive en tredagars avstickare till Anchorage lämnade vi 
Sewards marina sen lördagseftermiddag den 3:e september. Vår ursprungliga plan var att gå 

redan tidigt fredag morgon, men vädret ville annorlunda. Vi utnyttjade tiden till att i Sewards 

Yachtklubb, som vi blivit inbjudna att använda, skriva färdigt och lägga in våra loggar och album 

så ni får nått att läsa och titta på. 

Yachtklubben hade under helgen stor samling i Thumb Cove, en dryg timme ut i fjorden där det 

trots vädret utanför var lugnt. Dit ställde vi kosan på lördagseftermiddagen och efter ankring 

samlades vi i hos John och Marcy i Tlingit dit också Dave med familj och vänner från Raven (som 

vi kamperade ihop med i vår äventyrliga vik veckan innan!) Fullt hus och mycket mat och prat.  
Alla var lite bekymrade över att vi skulle vidare mot Prins William sund på söndagen. Söndagen 

hade moderat vind, men måndag och tisdag spåddes upp till 30 m/s. Förslagen var många om var 

man kunde ankra på söndagskvällen för att vaka ut stormen. Dom riktigt bra vikarna låg för långt 

bort och för långt åt väster för att vi med hyfsad vindvinkel skulle kunna fortsätta mot Cordova 

på onsdagen. Hur som helst så plockade John fram Cruising guiden för Prins William Sound för 

att det skulle bli nån ordning på den ”Polska riksdagen” av ankringsförslag. Det hela slutade med 

att vi fick guiden, en alldeles fantastiskt vänlig gest. Den kommer verkligen till pass, inte minst 
nästa år då vi nog tänker göra Prins William Sund en längre rättvisa under början av sommaren 

och då återse några av de trevliga och vänliga seglare vi mött i Seward. 

Tillbaka i Lindisfarne konstaterade vi att en häftigare uthamn för en Yacht klubb är svårt att 

tänka sig. Stor vik som lätt rymmer femtio båtar, branta bergssidor med tre glaciärer som 

slutar en bra bit upp på bergssidorna. Denna helg kunde vi räkna in 25 båtar. Enda minus är att 

det är djupt. Mer än trettio meter på de flesta ställen, vi ankrade på 48m. Det kompenseras av 

att mikroklimatet i bukten är extremt bra tack vare fjorden utanför och öar som näst intill 

förhindrar dyning att ta sig in. 
Efter en lugn natt drog vi upp ankaret före åtta och åt frukost medan vi motorerade ut ur 

fjorden. Första tio sjömilen ut till udden var vattnet helt platt och vi hade medström. 

Rundningen av udden var lite som Islandsberg, dyningen kom åt och spegelsjö bildades. Här stod 

också en ostvind på 8-9m/s, typiskt nog mitt i nosen. Sjön var klart obekväm trots att vi hade 

motström, dvs strömmen hade samma riktning som vinden, nått som normalt ger bättre sjö. Vi 

föll av för att kunna motorsegla och för att avståndet mellan vågorna skulle bli lite drägligare. 

Grib-filen hade talat om ost på morgonen och från lunch vridande till sydost. Det senare visade 

sig stämma och redan vid elvatiden kunde vi justera kursen mot mål. På grund av motströmmen 
gjorde vi knappt fem knop över grund, så alternativa ankringsvikar i Prins William var inte så 

många. I princip har man fem sund att välja mellan när man skall ta sig österut in i Prins William 

sund. På grund av den kommande ostliga stormen valde vi det andra sundet räknat från SO och 

en ankring som såg vettig ut i sundets sydöstra ände, Fox Farm Bay, en rätt stor ankringsplats 

med gott om svajrum för extra lång kätting och skyddad från i princip alla håll. Det fanns ett 

grunt litet sund mot nordost där vind och lite sjö kunde ta sig in. 



Väl där vid femtiden på söndagseftermiddagen försökte vi ankra bakom en udde, vid sidan om 

det lilla sundet. Botten 18 m ner var helt lös! Inte en tillstymmelse till fäste med Deltaankaret 

vid två försök. Vi ankrade om i stort sett framför sundet på 12m och nu satt Deltat som gjutet. 

Vår plan var att under måndagens morgontimmar ankra om med två ankare och/eller landlina när 

vi sett hur fallvindarna betedde sig i denna vik. Allt för att inte upprepa förra veckans 
felbedömning då vi ankrade för att klara grib-filens vindriktning, men den lokala 

bergformationen vinklade om vinden mer än 120grader!! 

 

Måndag morgon vid sextiden började vinden öka. Gribben talade om max från lunch och framåt. 

Vid sjutiden tog vi upp ankaret och gick in bakom udden igen och la vårt Manson Supreme från 

häck ankarspelet på ungefär samma ställe som vi försökt med Deltat. Absolut inget fäste, men 

skam den som ger sig. I blåst, som var klart snällare i lä av udden, och ösregn ankrade vi om med 

samma urusla resultat! Ok det är inte ankarna det är fel på, vissa bottnar har helt enkelt ingen 
hållfasthet. 

Nu fick det bli ”heavy duty” ankare, dvs två! Vi gick tillbaka ut mot udden, dock fortfarande i lä 

och la både Bruce och Deltat kopplat efter varandra på samma kätting. På 16 m djup och 80 m 

kätting till Deltat och 8m kätting till Bruce ankaret ”framför” fick vi nu kanonfäste. Det är lite 

trixigt att lägga ut arrangemanget. Man måste ha en lina fäst i Bruceankaret för att kunna fira 

ut det med Deltat hängande just nedanför ankarrullen med ”Brucekättingen” kopplad i ”nosen”. 

När kättingen mellan ankarna är sträckt, fästs linan i kättingen några meter efter Deltat för att 

kunna användas ”omvänt” vid upptagningen. När linan då kommer upp stoppas ankarwinchen och 
linan tas loss och kättingen matas vidare tills Deltat är just under rullen. Nu säkras kättingen 

med kättingkroken och kättinghjulet frikopplas på winchen. I detta läge kan winchtrumman på 

ankarspelet utnyttjas för att med hjälp av linan spela upp Bruceankaret. När Bruceankaret väl är 

säkrat och Deltat därmed är avlastat är det bara att spänna ankarwinchen och spela hem Deltat. 

Med Bruce och 8 m kätting hängande i Deltat orkar inte ankarwinchen lyfta ankaret över rullen. 

Vår gamla ankarwinch hade ingen lintrumma, men numera är detta verkligen lätt och spar många 

för ryggen riskfyllda lyft. 
Men vi ville ju inte ligga och snurra i ström och fallvindar och ett ankare till var med den dåliga 

botten längre in inget bra alternativ. Alltså landlina. Björn rodde in, nu med flytväst på! 100 m 

flytlinan som Annika satte boj på i ”båtänden” och skarvade med vår nya 6mm dynema (som också 

flyter) för att Björn skulle nå in till land och kunna knyta fast i ett träd. Därefter hämtade 

Annika hem på linan och Björn rodde ut till båten och hämtade grova ankarlinan som schacklades 

i 100 m flytlinan, varefter dynema linan hämtades hem. Grova ankarlinan (flätad 18mm 

polyestersilke) schacklades via ett kastblock till huvudankarets (ankarnas) kätting och sänktes 

ned fyra meter under vattenytan. Tack vare kastblocket kan vi med genuawinchen justera och 
spänna landlinan och tack vare arrangemanget med boj, sjunkande lina och kastblock nere på 

kättingen kan vi svinga över linan om ström eller vind vill så.  

Förra vikens landlina var flytande hela vägen, vilket vi försökte ändra på när vinden visade sig 

komma från en ”oplanerad” riktning. Det var då, i den stenhårda byvinden, som dingen gjorde sin 

180 graders saltomortal i längdriktningen med bad för Björn och den stackars utombordaren 

som följd.  

Flytande lina är bra för slitage mot bottnens stenar, men tar en del bottenfärg när båten vill 

svänga över linan (bara bottenfärg i bästa fall!). Genom att kombinera flytande lina ut från land, 
där stenar är vanliga närmare stranden, och sen avsluta med en sjunkande lina de sista trettio 

metrarna ut till båten kan man förhoppningsvis få det bästa av två världar! Låt vara att man 

kanske måste ”snurra upp sig” innan ankaret kan tas upp, ett pris som är lätt att leva med om 

resultatet blir en bekymmerslös ankring trots stormstyrka runt hörnet. 

Frampå eftermiddagen kom vindbyarna upp i full stormstyrka, men tack vare att landlinan höll 

kvar oss bakom den skyddande udden blev vi sällan eller aldrig utsatta för full styrka. Ca 25 m 

norr om båten blåste det rackarn med ständig sjörök som följd genom det lilla sundet mot ost, 

ett sund som bara hade vatten vid högvatten. Vinden och byarna höll i sig till långt efter 
midnatt, för att sen komma tillbaka, om än med någon mindre intensitet, med morgonljuset. Ja 

ljus och ljus! I det konstanta regnandet som bara varierade sig mellan hällregn och normalt regn 

var ljuset inte mycket att skryta med. Vi har tömt dingen två gånger när vattnet nått 



underkanten på sittoften! 

 

Tisdag morgon tog vi sovmorgon och lagade inte frukost förrän vid niotiden. Grib-filen lovade 

minskande vind till sydost 15-20 m/s. Inget svårt alls att bestämma sig för att ligga kvar i vår 

regniga men skyddade vik och invänta onsdagens lite lugnare väder. Regnet skall tom minska då. 
Dagen ägnades åt bildsortering och lite montagearbeten samt mailhantering. Mottagaren för den 

i Anchorage inköpta trådlösa fjärrkontrollen till autopiloten monterades. Vi hade redan provat 

den under söndagen, provisoriskt inkopplad.  

Onsdagen kom med fortfarande ihållande regn. Det har regnat konstant sedan söndag 

förmiddag! Grib-filen spår fortfarande tuff motvind för segling mot Cordova. Dessutom bildas 

ett nytt lågtryck bakom det lilla högtrycket som utlovas under slutet av veckan. Uppenbart är 

att hösten kom tidigt i år!  

Det är bara att revidera planerna för Prins William Sound och spara det till nästa vår. För att ta 
sig dom trehundra sjömilen från Prince William till South East Alaska och Cross Sound måste 

det vara högtryck eftersom lågtrycken går söder om oss och ger hård motvind. Nästa högtryck 

kommer kanske inte förrän om fjorton dagar och det vågar vi inte vänta på. Högtrycken är 

dessutom korta och instabila. 

Den reviderade planen pekade på att lämna ankarviken torsdag lunch för att vara i Elfin Cove 

söndag förmiddag innan nästa lågtryck hinner ikapp.  

Onsdag kväll la sig vinden och regnet upphörde ”nästan”. Vi utnyttjade detta till att ankra om för 

att spara tid på torsdagen. Landlina in och dubbelankare upp. Allt fungerade som tänkt, men en 
viss förbättringspotential finns för dubbelankar arrangemanget. Femtonmeters linan som vi fäst 

i Bruce ankaret och sedan i kättingen, väl ”hitom” Delta ankaret skall flyttas från Bruceankaret 

till mitt på kättingen mellan ankarna för att enklare få kättingen in över rullen innan 

Bruceankaret är uppe vid rullen. Borde naturligtvis ha varit arrangerat så från början, men det 

har väl varit för få tillfällen för dubbelankare för att tankeverksamheten ska ha varit fullt 

påkopplad. Nu tycker vi nog att det fungerar relativt snabbt, viktigt om en hastig vindkantring 

kräver en snabb omankring. (Se bild på dubbelankare i Tips på Bild och Tips i Text)  
 

Torsdag morgon kom med gråväder och svag nordostvind. För att anpassa vår ankomst till 

tidvattnet i Cross Sound, angöringen öster om Gulf of Alaska, var det slow start som gällde. 

Vid lunchtid lättade vi och gav oss av tillbaka västerut en liten bit för att runda öarna och 

komma ut till havs för att undvika sunden innanför öarna. Ute till havs stod en knappt märkbar 

vind men en del gammal sjö efter stormen två dygn tidigare. Motorgång, som trots stödsegel 

blev rätt rullig hela första dygnet. Sjön bättrade sig under dag två, men fortfarande motor 

utom några timmar mitt på dagen. Dag tre fick vi fram på eftermiddagen en fin slör på babords 
låring. Under eftermiddagens segling med uppklarnande väder, upptäckte Björn att molnbanken i 

norr började likna snöklädda berg. Efter en stund konstaterade vi att det var berg som stack 

upp ur molnen! Bergen var magnifika, särskilt när dom belystes av den nedgående solen. Större 

delen av natten seglade vi i fyra till sex knop fram till fyratiden på morgonen då vinden dog helt.  

Trots att vi medvetet seglat långsamt under natten kom vi fram till Cross Sound nån timma för 

tidigt. Motströmmen var tidvis hela tre knop. Om vi haft medvind och kraftig vågor med oss 

hade vi varit tvungna att dreja bi ute till havs och invänta slack. Nu påverkade inte strömmen 

sjöns utseende alls. De områden som var varnade för på sjökortet passerades utan en ”krusning” 
på vattenytan. Vi blev belönade med en fantastisk soluppgång just som vi kom in bland öarna i 

Cross Sound och en knapp timma senare var vi förtöjda vid bränslebryggan i Elfin Cove. Elfin 

Cove är ett mycket speciellt fiskesamhälle med kraftigt tidvatten och nästan bara bryggor att 

gå på runt stränderna och inne mellan husen. Det senare nog mest på grund av det kraftiga 

regnandet i området. Diesel serverades inte före kl ett på söndagar om man inte ville betala 30$ 

extra. Vi tyckte att ordinarie pris 5$ per gallon, en dollar mer än vi blivit vana vid, var hutlöst 

nog, så våra resterande 150 liter fick nog räcka till nästa tankmöjlighet med ”anständigare” 

prissättning.  
I det klara vädret blev det för frestande att inte fortsätta till Glacier Bay även om vi var lite 

trötta efter tre nätter till havs. En rask promenad runt på alla ”landgångar” och sen iväg vid 

niotiden. Nu hade strömmen vänt och vi gjorde bitvis mer än nio knop över grund genom Indian 



Pass och North Passage som vattenområdet väster om Glacier Bay heter. Väl inne i North 

Passage såg vi ett AIS mål med Svenskt MMSInummer. Vi ropade på Nordic Lady och Janne 

svarade att dom var just på väg ut ur Glacier Bay på väg mot Icy Strait och senare Juneau. 

Tredje gången vi kommit precis i hälarna på dom. I Kodiak hade dom just lämnat och i Seward 

hann vi precis träffas innan dom stack österut. Inte att förglömma att vi först träffades i 
deras båt när dom var på Hawaii.  

Vi utnyttjade medströmmen och ”forsade” norrut i Glacier Bay för att om möjligt nå glaciärerna 

medan det för ovanlighetens skull var kristallklart solsken. Normalt skall man angöra Bartlett 

Cove och där betalat för ett tillstånd att få vistas i reservatet. 

Vi hade av vänner fått klart för oss att efter den 1 september behövdes inget tillstånd, men att 

Rangers i Bartlett Cove var tacksamma om vi anmälde oss över VHF när vi kom in i Glacier Bay, 

vilket vi naturligtvis gjorde. 

Vi kom inte ända fram till den tilltänkta John Hopkins glaciär innan det blev för mörkt, men vi 
ankrade framför Reid Glacier i Reid Inlet strax före åtta, sextio sjömil efter Elfin Cove. Lite 

besvikna att inte hunnit ända fram i det fina ljuset. Men det var minst tre timmar fram och 

tillbaka mellan Reid Inlet och John Hopkins. När vi väl ankrat och börjat laga mat föll mörkret 

och vi konstaterade att det var bara dumheter att fundera på om vi hade hunnit... 

Nu fick vi hoppas på måndagens väder. Lite väl optimistiskt kändes det, tre dar i rad med 

solsken är väl inte möjligt, även om gribben inte spådde regn.  

Efter en enkel middag stöp vi i säng, totalt slut efter tre dygn till havs och sen en dag med 

intensiva scenerier. Det var ingen av oss som ville gå ner och sova under färden in i Glacier Bay 
med fjälltoppar, glaciärer, valar och uttrar på avstånd!  

Efter en absolut stilla natt gick vi upp redan före sex och rodde iland med kameror och stativ 

för att få bilder i gryningsljuset med Lindisfarne på ett spegelblankt opalfärgat vatten framför 

glaciären. Glaciären når bara precis fram till vattnet och ingen is hamnar i vattnet varför vår 

ankring innanför glaciärens gamla moränrygg och en liten ö var helt skyddad, om än kall pga den 

närliggande glaciären. Vi fick alltså vår ”bonusdag”! Tillbaka i båten blev det ankare upp och 

frukost under gång mot John Hopkins glaciären.  
Vi hade på frågan; vilken, om vi bara skulle se en glaciär i Glacier Bay fått svaret ”John Hopkins 

av flera skäl”. Ett var att kryssningsfartygen inte går in i den fjordarmen på grund av all is och 

ett annat var att det var den mäktigaste glaciären som fortfarande kalvar i havet. Dessutom låg 

Mt Fairweather, 4650 möh, söder om glaciären och gav en enastående fond vid bra väder. 

Namnet antyder att om man ser berget är det bra väder! 

Vi passerade Lamplugh Glacier där kryssningsfartygen vänder och en del is började påkalla vår 

uppmärksamhet. Strax väster om Lamplugh gör fjorden en nittiogradare mot sydost och Mt 

Fairweather blir synlig över fjordens ände där John Hopkins Glacier kalvar direkt i fjorden. 
Fjorden var av och till täckt av isbitar i varierande storlek, allt från små isberg på hundratalet 

kubikmeter ner till fotbollsstora bitar. Med Bruceankaret hängande i vattenytan för att styra 

undan "fotbollarna" krånglade vi oss sakta fram mot glaciären under ett ständigt fotograferande 

i det överdådiga vädret. Detta var ”bra betalt” för våra regndagar borta i Prince William! 

Massor med is i en opalfärgad, spegelblank fjord med snö och isklädda, över fyratusen meter, 

höga berg som fond. Glaciären var väldigt aktiv och det mullrade intensivt med rätt korta 

mellanrum, klart aktivare än vi varit med om tidigare, även jämfört med glaciärer i Antarktis och 

Patagonien. Kanske årstiden eller det myckna regnandet påverkar hastigheten med vilket 
glaciären kryper fram och därmed kalvar. När vi kom närmare blev sjögången av alla issjok som 

störtar ner klart märkbar som en långsam mjuk hävning, vilken inte störde den spegelblanka 

vattenytan mellan isblocken runt oss. När vi efter två timmar kämpat oss fram i isen var det 

stopp. Inte så att det var helt omöjligt att komma närmare, men isen blev kompaktare och 

grövre de sista fyra hundra metrarna till glaciärfronten. Dessutom kändes det inte bra att 

befinna sig närmare fronten där isbergen var större och små tsunamis bildades då och då när 

extra stora sjok störtade ner i fjorden från glaciären. Nu kunde vi säkert stänga av motorn och 

njuta, fota och ro runt i dingen, det senare inte helt enkelt i det av isblock fyllda vattnet.  
 

Tiden gick och vi konstaterade att det var hög tid att påbörja återfärden genom isen som nu 

faktiskt var ännu tätare. Det tog flera timmar att ta oss ut. Nu var isen väl förbi Lamplugh och 



det var först när vi närmade oss vår ankringsvik, Reid Inlet, som det blev mer eller mindre 

isfritt. Från norr och Tarr Inlet kom ett stort kryssningsfartyg på väg mot Lamplugh. Vi kände 

med passagerarna som betalat dyrt och nu inte fick komma ända fram till John Hopkins och se 

fjorden och dess Mt Fairweather. Det hade dessutom nu börjat skya på så även färgerna var 

borta. Vi var verkligen lyckosamma, en hel förmiddag med fint väder, ensamma i isen uppe i John 
Hopkins Inlet! Vad mer kan man önska sig, Söderhavet släng dig i väggen! Nåja, så drastiskt är 

det väl inte, men det är inte mycket som går upp mot en perfekt dag i dessa omgivningar.  

Under färden söderut mot Blue Mouse Cove som var vår tilltänkta ankringsplats, var det ständig 

utkik efter isblock som gällde. Till skillnad mot gårdagen då vi inte såg en isbit, passerade vi 

åtskilliga under eftermiddagen, en del precis i vår kurslinje! 

Vid fyratiden, strax innan vi var framme vid Blue Mouse Cove ropade Ice Dancer på oss över 

VHFradion. Vi hade haft mailkontakt under passagen av Gulfen så vi visste att dom var strax 

efter oss på sin passage från Kodiak till Cross Sound, men att dom stannat över natt i Elfin Cove.  
Nu låg dom för ankar i Finger Bay, ytterligare femton sjömil söderut i Glacier Bay, och frågade 

om vi ville ha ugnsbakad hällflundra till middag. Enkelt beslut! Vi fortsatte till Finger Bay där vi 

ankrade strax före sju och satt till bords i Ice Dancer en knapp halvtimma senare. Dom hade, 

motorbåt som dom är, haft en näst intill perfekt överfart av Gulfen, inte så konstigt eftersom vi 

bara hade seglat under mindre än 20% av tiden och då i fem-sex m/s på låringen. Dom lokala 

fiskarna menar att efter den 15 september är mer än någon dags lugnväder unikt i Gulfen. Det 

gäller alltså att passa på även om det inte blåser seglingsbart. 

Efter middag och en massa snack om vad vi varit med om sedan vi sågs i Anchorage rodde vi 
tillbaka i månskenet till Lindisfarne och en välbehövlig natts sömn. 

På tisdag morgonen var det slut på det fina vädret men vi såg en svartbjörn på stranden igen – 

förmodligen samma som under ankringen kvällen före. Det regnade lite från en inte helt jämngrå 

himmel och en svag sydvästvind, som bara nätt och jämnt lyckas få vindsnurran att producera 

någon ampere, drog försiktigt genom viken. 

Vi hade planerat en vilodag för att komma ikapp den senaste veckans strapatser. Ice Dancer var 

egentligen på väg in mot glaciärerna, men i regnet blev dom också kvar för ankar. Problemet är 
väl bara att onsdagen skulle komma med mer ihållande regn enligt prognosen.  

Under sen eftermiddag bestämde vi oss för att flytta oss femton sjömil närmare inloppet in till 

Glacier Bay och ankra vid Bartlett Cove. Vi hade tänkt ”klarera ut” med ett besök hos Rangers 

och Glacier Bays visitor center. Det såg också ut som tidvattnet var fördelaktigt om vi lämnade 

tidigt onsdag morgon. Vi skulle då hinna en bra bit i Icy Strait innan tidvattnet vände emot. 

Ice Dancer gjorde detsamma och ankrade bredvid oss. Vid sjutiden serverade Gail Spagetti 

Boulongese, det var förmodligen sista kvällen tillsammans för en lång tid framåt. Vi var på väg 

mot Juneau och dom mot Sitka, Kanada och sen USA igen så fort som möjligt. Vår resplan var 
mer långsam och dessutom skall vi stanna i Kanada över vintern. 

Onsdag morgon kom med småregn och helmulet. En sydost på 8-10 m/s var väl ok, men det skulle 

nog bli choppig sjö pga medström och motvind ute på Icy Strait. 

Rangers verkade inte vakna för ingen svarade när vi kallade på VHF. I regnet beslutade vi oss 

för att visitor center var nog inte så intressant... Istället blev det upp med ankaret strax före 

åtta och iväg ut ur Glacier Bay. Motström! Det är något som inte stämmer med tidsangivelserna. 

Våra olika tidvattenprogram i datorerna ger samstämmig bild över skeendet, men likafullt verkar 

det vara nån timma minst som skiljer mot verkligheten. Ute i Icy Strait fick vi efter en stund 
medström, men det var verkligen ingen fördel! Två knop medström mot 10 m/s vind som 

visserligen i sydosten gav oss ett bra kryssben mot öster dit vi var på väg, men ”strömvågorna” 

kom nästan vinkelrätt mot färdriktningen. Spelar ingen roll om man har flera knop medström, 

farten genom vattnet bromsas av den branta choppiga sjön så att fart över grund blir lägre än 

med nån knops motström, hur konstigt det än låter. 

Andra kryssbenet mot söder blev desto bättre, 6,5-7 knop genom vattnet och lite motström gav 

oss en fart över grund som var flera knop snabbare än ostbenet mot sjön. 

Vi seglade på söderbent och motorstöttade för sjön mot öster. På det viset fick vi en något så 
när ”normal” kryssfart framåt. Vid tolvtiden la sig vinden något och strömmen avtog, varpå sjön 

nästan började likna ”hemmaförhållanden” med fin segling över fjärdar med smult vatten. Vid 

fyratiden var vi framme vid Swanson Harbor, vår tilltänkta ankringsvik trettio sjömil raka 



spåret från Glacier Bay. När vi rundade udden och kom ut i Lynn Canal som går norrut mot 

Juneau och Skagway, blåste en fin sydvind. Hastigt och lustigt bestämde vi oss för att det var 

för bra för att inte utnyttjas, särskilt som vi kryssat och kämpat oss fram hela dagen i motvind. 

Ut med hela länsstället och full fart mot Juneau. 

14 – 26 september   Juneau – Ketchikan, 260 nm 

Säg den glädje som varar för evigt, någon timma senare när vi åt middag falnade vinden och vi 

fick starta motorn och rulla in seglen. Det blev motorgång resten av kvällen de femton sjömilen 

som återstod in till Auke Bay i norra Juneau där vi i den fulla marinan la till utanpå Nordic Lady 
nån timma efter solen gått ned. Festligt med Janne och Lisbeth som vi varit i bakhasorna på 

flera gånger. Vi var övertygade om att dom var längre söderut, men på vägen in såg vi deras AIS 

transponder, och fick på det viset en perfekt anvisning om var vi kunde lägga oss i nattmörkret. 

En bra bonuseffekt med AIS! 

Torsdagen ägnade vi åt långpromenad, internet och middag i Lindisfarne med Lisbeth och Janne. 

Vi hade redan på morgonen flyttat oss in till bryggan precis framför dom, så nån strapatsrik 

promenad hem efter middagen hade dom inte. 

Fredagen bunkrade vi diesel, nästan 400 l, fixade lite i båten och efter lunch kom Brett, som vi 
träffat på Adak, och hämtade oss. Först dom obligatoriska turistbesöken, Mendelhal glaciären, 

alla gamla hus i Juneau downtown och sen bryggeriet innan vi åkte till Costco och bunkrade mat. 

Sen hem till Brett och hans fru Rebecca för middag, dit även Bretts chef med fru var bjudna. 

En mycket trevlig kväll med massor av historier från deras liv i Coast Gard. Med deras 

sjöbakgrund och mycket segling på fritiden var dom inte bara artigt intresserade av våra 

äventyr på haven. 

Brett skjutsade hem oss med alla våra inköp, plus lite av hans vakuumpackade hemrökta lax. 

Lördagen var eventuell avgång, men tidvattnet var lite för långt gånget, så vi promenerade dom 
3,5km enkel väg till Safeway, livsmedelshallen vid flygplatsen. Där hittade vi några bra 

kompletteringar och fick lite ytterligare motion innan vi sätter oss i båten igen. 

 

Söndag morgon blev det tidig avgång. Dels på grund av tidvattnet men kanske mest för att 

hamnen hade ett lustigt sätt att mäta dygnet. Var man vid bryggan kl 06.00 på morgonen så var 

det dygnet ”kört”. Dvs om vi gick fem minuter före sex på morgonen behövde vi inte betala sista 

natten! Nån sa att saker och ting jämnar ut sig. I Dutch Harbor hade man kl 24 som 
betalningsgräns, dvs alltid en extranatt. Dyrt om alla gjorde så och man bara har en natt i varje 

hamn... Nu är det inte några Europapriser vi pratar om men ändå. Vi har klarat oss med ca 20 US 

dollar per natt i hamn hittills - men många bäckar små... 

Iväg kom vi med tidvattnet och en svag vind, som för ovanlighetens skull var nordlig. Vi fick fin 

segling bland en massa Fenvalar runt Doughlas Island ner i Stephens Passage, förbi Taku Inlet 

och Gran Island. Lagom när vi kom fram till Taku Harbor, som har en fin vik med flytbrygga, 

vände strömmen och nordvinden falnade. Vilken service att gratis använda en flytbrygga i en öde 

vik. Statliga ”floats” finns i de mer populära vikarna i sydöstra Alaska och så här utanför 
säsongen är dom mestadels lediga. Cruising guiden talar om dom, men skriver samtidigt att vill 

man utnyttja dom måste man vara där före lunch, känns det igen?? 

Sydvinden kom enligt gribben sen eftermiddag, varför vi vände Lindisfarne så nosen pekade mot 

vinden. Man hade uppenbart placerat flytbryggan längs dom två vanliga vindriktningarna. 

Ett försök att utanför viken fiska middagsmat misslyckades totalt. Två simpor var det magra 

resultatet efter två timmars idogt fiskande. Vi blev nog lite bortskämda med nappvilligheten ute 

i Aleuterna. 

Det blev lite regn på natten och byig sydvind under tidig morgon. För att utnyttja tidvattnet var 
vi tidigt igång även på måndagsmorgonen. Vi hade bestämt oss för att under alla förhållanden gå 

ut och känna på ström o vind ute i Stephens Passage. Vi hade fullständigt klart för oss att om 

sydvinden var för stark, dvs vågorna för höga, skulle vi inte ta oss fram om strömmen är med oss 

då de höga vågorna ”trycks ihop” och blir väldigt branta .  

Även fiskarna talar om att det är ingen ide att ge sig ut om vinden är emot och strömmen med, 

så det är bara att hoppas och bida sin tid. 



När vi kom ut i Stephens såg vi hög sjö och vita skumtoppar långt ute. Vi var i lä av en lång udde 

mot strömmen, men när vi efter en timma kom ut i ström och sydvind hade förhållandena ”lugnat 

ner sig”. Soluppgångsvinden hade lagt sig och nu återstod bara en 5-6 m/s rakt mot strömmen. 

Vågorna blev snabbt hanterbara för Lindisfarnes skrov och vi gjorde 6 knop genom vattnet utan 

extra motorpådrag. 
Förbi Holkam Bay, där Tracy Arm och Endicott Arm mynnar, blev det lite rörigare pga allt 

vatten som kom ut ur de bägge fjordarmarna tillsammans med en del isblock. Vi sökte oss 

närmare land för att bli av med medströmmen och det fungerade bra. Trots en halv knop emot i 

kontraströmmen utefter land fick vi bättre fart över grund tack vare lägre och längre vågor. 

Dom sista tio sjömilen till Hobart Bay var rätt ok med normala vågor och en sydvind som ökade 

till dryga 10 m/s. Entrance Island i mynningen till Hobart Bay har en liten och gammal flytbrygga 

med plats för sex båtar. Så här sent på året spelar verkligen storleken ingen roll! Det är tomt!  

Till skillnad mot förra viken var den här så liten att svajankring inte var nåt alternativ till 
bryggförtöjning. Trots liten kulingstyrka runt hörnet var det helt lugnt vid bryggan inne bland 

höga träd på den låga ön. Ingen risk för fallvindar här inte. 

Nu känns det som vi har bra  gång söder ut trots lite tuffa ström och väderförhållanden. Dom 

lokala väderrapporterna är ”överförsiktiga” och håller folk i hamn, medan vi litar mer till våra 

grib-filer och hittills har det varit rätt. Nordic Lady som fått sin cirkulationspump i motorn 

utbytt i Juneau under lördagen ligger kvar där, förmodligen till stor del beroende på dom lokala 

väderrapporterna och de sydliga vindarna.  

Tisdagen gav gribfilerna inget hopp om möjlig fortsatt färd mot Petersburg så vi ägnade dagen 
åt fiske (utan resultat) och en del dator-job. Utsikterna för onsdagen såg inte så kul ut heller 

för passage av Fredrick Sound mot söder till Petersburg. 

 

Onsdag morgon vaknade vi till absolut ingen vind. Fort iväg, och ute på Stephens Passage var det 

fortfarande ingen vind, men en svag dyning från nattens nordan (ja, nordan blåste under 

natten...) i dom norra delarna av Stephens Passage. När vi hade klar sikt söder ut såg det än 

bättre ut med lite blått mellan molnen. Vi blev inte särskilt uppskrämda när VHF’n varnade för 
storm mellan Dixon Entrance och Cape Fairweather (dvs hela SE Alaska som är ca 300Nm), dels 

var det ute på kusten och dels brukar dom ju överdriva. Vi behövde köra motor för laddning och 

vattenproduktion ändå, vilket bidrog till att vi drog iväg redan före frukost och hoppades att 

vindhålet skulle hålla i tre-fyra timmar så vi kunde nå fram till nästa vik. 

En timma senare var skiten över oss! 25-30 m/s i byarna och 20 i medelvind rätt i näsan. Bara 

att vända tillbaka till vår förhoppningsvis fortfarande perfekta hamn. Dingen snurrade förstås 

direkt när vi vände med vinden, men efter lite kämpande fick vi en tamp genom främre 

handtaget och kunde lyfta upp nosen så den inte plöjde ner sig (fortfarande upp och nervänd). 
Det fanns ingen möjlighet att dra dingen på rätt köl mer än några sekunder, men upp och ner 

gick det bra med dingen nästan inne över badplattformen. Dingens akterspegeln är nästan ur 

vattnet tack vare tuberna. Vi hade vänt tillbaka när farten över grund gick under 2 knop, nu med 

vinden gick det runt sex knop. Vi ville inte köra för fort med tanke på dingen! 

Väl framme vid vår skyddande vik på Entrance Island blåste det nästan rakt in i viken, men tack 

vare vikens ringa mått och flytbryggan alldeles intill lovartstranden hade vi inga problem att 

lägga till på insidan, med fören mot vinden, och land bara några meter bort på styrbordssidan. 

Ordentligt med fendrar och masten väl mellan bryggans stolpar som vid lågvatten kändes lika 
långa som masten! Och satt dessutom bara 20 cm in från bryggkanten. En lina iland från fören 

hjälpte både till att hålla oss mot vinden och från bryggan. Men visst var det mer vind in i viken 

nu och granarna runt oss vajade kraftigt i byarna.  

Efter vår salladslunch snurrade dingen runt igen (det var väl pga vanan...) och när vi gick upp för 

att vänd och lägga den mera skyddat kom en fiskebåt in mot ”vår” vik. Björn hjälpte honom att 

förtöja och fiskaren berättade att han ”got beaten up” där ute, försökt att ankra i lä av vår ö, 

men bara draggat. När han fick syn på vår vik blev han själaglad, men hans sjökort visade att det 

var grunt och ingen flytbrygga. Eftersom han såg vår segelbåt vågade han sig in och låg sen väl 
förtöjd och kunde andas ut på ”utsidan” av bryggan. 

Frampå eftermiddagen vred vinden från sydost, som gick rakt in i viken, till mera syd och det 

blev nästan helt lugnt i viken. Det är skönt med en lugn vik, men lite frustrerande att inte veta 



hur det ser ut där ute när man ligger och väntar på att ge sig av vid första tillfälle. 

Vi kunde konstatera att vår bedömning på tisdagskvällen att det var tidigast torsdag som gällde 

var helt korrekt! Men lugnet på morgonen gjorde det svårt att inte försöka, dessutom behövde 

vi ju både ladda batterier och göra vatten! Det är svårt med el när man parkerar så här skyddat 

och det bara regnar. 
Läxan är att vi får nog besvära oss att surra dingen på däck vid nästa försök...  

Torsdag morgon kom med vind och regn såsom gribben visat, så vi tog det lugnt för att se om 

det förmodade lilla högtrycket som skulle vrida vinden till vår fördel verkligen uppenbarade sig. 

Och si himlen sprack och vinden mojnade så vid 11-tiden var vi iväg igen efter att "vår" fiskare 

ropat på VHF och talat om hur det såg ut ute på Stephens Passage. Starten blev dessutom under 

segel i nån timma innan motorn fick träda i tjänst igen. Uppehåll, lite sol, några försök att få fisk 

och en vind som vred mer o mer på nordost gjorde livet lätt att leva. Fram till Petersburg kom vi 

under mörker sen torsdag kväll. 
Vi vaknade tidigt i Petersburg av att vinden verkligen tog i. Björn var uppe vid femtiden och 

kollade förtöjningarna och säkrade dingen som låg på däck. Vi släpper lite på fastsättningen när 

vi sätter upp Refleks kaminens skorsten, men i den starka vinden kändes det bra att spänna ner 

dingen. 

När vi senare vaknade i normal tid, hörde vi på lokalradion (vanlig FM radio) att skolan, 

biblioteket, kommunkontoret osv var stängda på grund av att träd och jordskred hade skadat 

kraftledningen från vattenkraftverket uppe i bergen. Visserligen tyckte vi nog att vinden tagit i 

under morgontimmarna, men att samhället skulle ”slagits ut” var väl att ta i.  
I regnet var det inte aktuellt att kolla närmare, utan det var först efter 12 som vi gick en sväng 

och åt lunch på en bar som hade Wifi. Huvudsyftet var att uppdatera vår web, inte lunchen... 

Stan var som vanligt, förutom att reservdieselkraftverket på huvudgatan gick för fullt!  

 Petersburg gör reklam för sig som lilla Norge, men förutom samlingslokalen som heter ”Sons of 

Norway” med några norska flaggor på planen framför, är det inte mycket i byn som påminner oss 

om Norge.  En liten håla med en stor hamn och vi träffade inte någon som kunde norska. 

Promenaden till supermarknaden som låg halvvägs till flygplatsen avslutade våra äventyr i 
Petersburg.  

I hamnen låg en svensk Overseas 40, med  namnet Noomi. Såg ut som den var förberedd för 

övervintring och enligt lokalbefolkningen hade den anlänt norrifrån för någon vecka sedan. Vi har 

för oss att en båt med det namnet gjort Nordvästpassagen under två säsonger och den tidplanen 

kunde stämma med att båten ligger här nu.  

Till kvällen blev det middag i Ice Dancer, som hade vänt österut från Sitka när dom tuffare 

vindprognoserna kom i slutet av förra veckan. 

 
Lördag morgon var det Wrangell Narrows söderut som gällde. Det smala sundet är en 

vattendelare så tidvattenströmmen är betydande och går åt olika håll ”samtidigt”. För att få 

medström hela vägen skulle man lämna hamnen två timmar före högvatten som på torsdagen var 

kl 13.  

I bland passar tiderna bra för en långsam start...  Vi lämnade Petersburgs vid elvatiden och 

motorerade söderut i den omskrivna strömmande passagen. Det var visserligen nästan tre knop 

med i början, men längre söderut blev det klart moderata hastigheter på vattnet. När vi kom till 

”mitten” hade strömmen redan vänt och vi fick lagom medström hela vägen ut i  Sumner Strait. 
Wrangell Narrows är ca 20 sjömil lång. Halvvägs ner i Narrows såg vi spår av den kraftiga vinden 

på fredagsmorgonen. Massor med nedblåsta träd, en del med husskador som följd. Ett träd hade 

rotvältan lyft upp halva verandan, en lite annorlunda effekt av nedfallna träd!  

Senare fick vi höra att Snow Passage, söder om Sumner Strait, hade loggat 45m/s i medelvind 

och över 60m/s i ”byarna” så det vi erfor i Petersburgs hamn var bara en antydan om hur det var 

strax söder om oss.  

Ute i Sumner Strait fick vi en fin slör ner mot Snow Passage, som nu låg helt stilla med en svag 

nordost. Vi passade på att fiska i den falnande vinden. Vi gjorde två till tre knop genom vattnet, 
perfekt fart för laxtrolling, och dryga fem knop över grund men inte fick vi något napp trots bra 

förutsättningar.  Innan mörkret var vi ankrade i Exchange Cove på Prince of Wales Island. Ice 

Dancer som både lämnat före oss och som marchar runt åtta knop ankrade en bra bit söder ut på 



samma ö.  

Uppe med tuppen på söndagsmorgonen för att hinna långt i det fina vädret, andra dan i rad, innan 

den förutspådda sydvinden skulle sätta in. Fina omgivningar med mycken skärgård utefter Prince 

of Wales Island. Med alla granar var det lätt att tro att man var på  svenska ostkusten, men 

avsaknaden av hus och andra båtar gjorde att jämförelsen haltade lite. Vi lämnade ”övärlden” 
och kom ut i Clarence Strait, som man under förra veckan haft så många stormvarningar för på 

VHF radion. Nu var det sol och ingen vind. Ice Dancer kom ut ur ”sin” vik och körde om oss på sin 

väg mot Ketchikan. Vid lunchtid började en sydvästvind dra och vi ändrade dagens mål till 

Meyers Chuck på Cleveland Peninsula tvärs över Clarence Strait. En fin sträckbog tog oss i 

byggande sjö dom tio milen över sundet. Vi la oss vid ”public float”, dvs don kommunala 

gratisflytbryggan med fören mot morgondagens tuffa vind, som vi tänkt vänta ut.  

Meyers Chuck var ett lite underligt ställe så här efter sommarsäsongen. Det förmodades bo 

några här året runt, men vi såg inte en själ, trots att det rök ur några hus och vi hörde nån 
hugga ved.  

En intressant detalj, vid stranden stod ett litet portabelt ”sågverk”. Med en liten horisontell 

bandsåg kunde man göra plank av timmer, nåt som uppenbart utnyttjades flitigt nu med allt 

flyttimmer. Nästan alla husen hade gulröd, bred, brädpanel...  

Kvällens grib lovade nordost under torsdagsmorgonen istället för den sydostliga kulingen man 

varnat för tidigare.  

Upp tidigt på måndagsmorgonen och tätt efter land seglade vi mot Ketchikan i tuffa fallvindar. 

Det är en kompromiss att segla nära land. Vinden blir extremt byig, men sjön hinner inte bygga. 
Efter Meyers Island tog det oss en stund att komma in under land och bara den  korta sträckan, 

en knapp sjömil, gjorde sjön hysteriskt brant. Några hundra meter från land seglade vi i ”smult” 

vatten med vind mellan 5-15 m/s. Tack var halvvind fungerade en revad stor och en nästan full 

genua, som i byarna fick släppa en del vind i toppen genom att vi lovade något i byarna. Full fart, 

nästan sex knop över grund trots en dryg knop emot.  

När vi skulle korsa Behm Canal och inte längre hade några fallvindar räckte inte vindvinkeln 

riktigt, utan vi motorstöttade för att hinna över till Revillagigedo, ön där Ketchikan ligger , i tid 
innan sydostkulingen skulle börja dra. Vi seglade med fulla ställ in mot Tongass Narrows när 

vinden dog och vi rullade in, lagom för att några minuter senare ha 12-15 m/s i nosen. Men nu var 

vi nästan framme i Ketchikan och genom att kära babordslandet fick vi ingen sjö att tala om.  

26 september – 1 oktober   Ketchikan, Alaska – Prince Rupert, Kanada 

Klockan ett, efter trettiofem sjömils regnig och tuff segling, var vi förtöjda vid City Floats i 

centrala Ketchikan. Till skillnad mot publika flytbryggor i vikar och småsamhällen, tar de större 

samhällena betalt mellan 15 – 25 $ per natt. Ketchikan är känt för mycket regnande och 

september är en av de värre månaderna. Dessutom verkar det bli rekord i år! Lokalbefolkningen 

talar om novemberväder sedan juli!  

Vi gick till tullen för att kolla proceduren för utklarering och träffade på en ”terrier”. När han 

förstod att vi inte enligt alla konstens regler ringt tullen i varje ”stad” börjad han tala om böter, 
konfiskerad båt, aldrig kunna återvänd till US osv... Det är ju inte läge att då berätta att dom vi 

trots allt ringt och träffat inte varit det minsta intresserade. Vi påstod att killen vi trots allt 

träffat i Dutch Harbor inte informerat oss om detta. Lyckligtvis kom vi ihåg hans 

danskklingande namn och killen i Ketchikan kände tydligen honom. Om det var därför han nöjde 

sig med en skriftlig varning som vi fick skriva under vet vi inte. I alla fall blev han allt vänligare 

när han fått visa sina muskler och tipsade oss om att annullera vårt cruisingpermit innan vi 

lämnade för att enklare få ett nytt nästa år. Man kan nämligen inte få ett nytt när man redan 

har ett giltigt och man måste vara 15 dagar ur landet innan man kan få ett nytt. Det senare 
visste vi om, men trodde att vi kunde få ett nytt bara vi inte visade det gamla... Detta var klart 

bättre och följde dessutom deras spelregler! Problemet med rapportering är att tullen bara har 

telefonnummer, men det är i princip ok med mail osv, men det finns inget system för annat än 

privata mailadresser så det avråder dom från att använda. Lösningen blir för vår del i 

fortsättningen att utnyttja möjligheten att via VHF rapportera till Coast Guard, vilket tullkillen 

sa var helt ok. Det är inte lätt att hänga med i alla turer... Det var nämligen inte ok att bara 



meddela hamnkaptenen som vi gjort.  

I Ketchikan låg Ariel IV (som gick igenom NordVäst Passagen förra sommaren) under presenning 

och väntade på att Eric och Birgitta skall återvända nästa år. Ariel hade klarat 

fredagsmorgonens blåsning galant, förtöjd närmast land med fören mot den värsta vinriktningen. 

Flygplatsen tvärs över hamnen hade mätt upp 35 m/s från sydost i medelvind.  
Vi tyckte att Ketchikan var regnig och stängd, det senare på grund av att de sex 

kryssningsfartyg man kunde ha per dag hade säsongavslutat för några dagar sedan, vilket 

tydligen innebar att halva stans butiker också stängde för säsongen. Visserligen är det skönt att 

slippa turistrushen, men om effekten blir spökstäder kanske man tänker om. Nu gick vi på 

folktomma promenadstråk i strilande regn bland stängda kaféer och souvenirbutiker.  

Väderprognosen för de närmaste dagarna lovade kuling på Dixon Entrance, ett vatten som vi 

måste passera för att komma till Kanada och Prince Rupert där vi skall klarera in. Vi bestämde 

oss för att utnyttja tisdagens sydväst och segla ner mot Dixon och invänta bättre väder i Foggy 
Bay, en välskyddad ankarvik på fastlandet öster om Duke Island, 55 sjömil norr om Prince 

Rupert, men fortfarande i Alaska.  

Vi kom iväg vid tolvtiden efter att ha fixat tull och hamnbetalning och dessutom tankat. Diesel 

kostar betydligt mer i Kanada, nästan svenska priser, så det kändes nonchalant att inte ersätta 

dom dryga hundra liter vi förbrukat sen Juneau.  (när vi sen kollade i Kanada var skillnaden mot 

US inte så häftig, dom ville nog bara sälja!)    

Ute i Tongass Narrows mötte vi en otrolig massa flyttimmer. Isberg visar 10-15 % av sin volym 

över vatten, men dom här stockarna, en del flera kubikmeter, flöt ibland knappt över vattenytan! 
Dessutom var en hel del väldigt mörka. Ofta var dom koncentrerade till strömkanter som vi 

passerade, men många log helt ”oplanerat” och flöt i den växande sjön. Seglingen i sydosten ner 

till Foggy Bay blev fin i lagom vind för fulla ställ och en knop medström. Men stockarna!  

Ständig koll för att inte segla på nån bamse. Småbitar dunkade ofta mot skrovet och nu förstår 

vi verkligen varför man inte seglar här på nätterna! Vi blev omkörda av en stor plastmotorbåt 

som gick 25 knop mellan stockarna och justerade ständigt sin kurs. Hur vågar dom? Vi hade 

svårt att se stockarna tillräckligt tidigt med vår ringa framfart.  
Vi uppskattar att vi såg ca 500 stockar i vår närhet under dagens dryga trettio sjömil. Nu 

hoppas vi att det är den exceptionella blåsten under natten mot fredagen som rensat stränder 

från stockar och nu flyter omkring några dygn tills tidvattnet har ”lagt upp dom” igen, om det nu 

är så det fungerar...(senare har vi fått oss berättat att det är springhögvatten i första hand 

som bär skulden till att stockarna lämnar stränderna)  

Fem sjömil före ankringsviken, där vi skulle runda några småöar och skär, friskade vinden i och 

sjön som var mot strömmen byggde upp på nån minut. Snabb inrullning av storen till ”1:a revet” 

och några rull på genuan och verkligen full fart i den kaotiska sjön. Tjugo minuter senare kunde 
vi rulla in genuan och gippa in mellan skär och stockar mot vår tilltänkta vik. Mynningen strax 

norr om vår infart var utloppet från ett större vatten innanför. Sjökortet varnade för ”rippels” 

och nu med höga vågor med oss mot det utgående tidvattnet blev det spektakulärt. Toppiga 

stående vågor, kryddat med en och annan mörk bamsestock gjorde bilden ganska dramatisk. Men 

god sikt och bara en revad stor för framdrift, samt att vår kurs bara tangerade det av 

motström upprörda området, gjorde att vi säkert kunde ta oss in i vårt knappt trettio meter 

breda inlopp, gira 90 grader, rulla in resten av storen och motorera in i en trehundra meter lång 

smal kanal, parallell med kusten, till vår vik. Tack vare att den avslutande viken var rätt liten 
blev strömmen i kanalen inte störande. Klockan sex var vi ankrade och kunde pusta ut i 

sittbrunnen och beundra en fantastisk solnedgång med en kombinerad ankardram/sundowner 

som avslutade en regnig och blåsig intensiv ”stockdag”. 

Ice Dancer som också valt att mellanlanda i Foggy Bay för att inte behöva gå över natt till Prince 

Rupert lättade ankar vid halv sju på onsdagsmorgonen i den svaga sydvinden. Vi som behöver mer 

vind och framför allt vind som ger oss fart mot mål även i choppig tidvattensjö tog sovmorgon 

för vi visste att gribbfilen inte pekade på seglingsbara förhållanden förrän tidigast fredag, två 

dagar senare.  
Och så blev det, ja faktiskt än värre, det var inte förrän på lördagen det var möjligt att ta sig 

söderut. Torsdagsdygnet bjöd tom på sydostlig storm med åska och hagel! I vår skyddade vik 

fick vi några små körare, och så förstås hasselnöts stora hagel med en rejäl åskknall.  



Dessa tre dagar (tisdag till lördag) bara försvann med vila, återkoppling och en massa pc jobb. 

Drygt 1000 bilder att sortera/gallra sedan Seward tar en hel del kraft och tid...  

Vi var också lite efter när det gäller mailboxen... Mellan varven var det enkelt att fiska middag 

direkt från akterdäck och i denna vik fick vi både plattfisk och en ny sort som heter SableFish. 

Den högg ideligen så Annika fick sluta fiska efter 7 st. Den var riktigt god.  
Lördag 1:a oktober bar det av med soluppgången för att hinna de 55 sjömilen innan tullen gick 

hem i Prince Rupert. Vi skulle nu lämna USA och klarera in i Kanada. Utklareringen från US var 

redan gjord och det var helt ok att ligga på US sidan och vänta på väder, men inte att gå över 

gränsen till nästa ankarvik i Kanada för att där vänta in en väderlucka. Har man väl passerat 

gränsen måste man ovillkorligen gå till första inklareringshamn.  

Strålande solsken och en svag nordan som tråkigt nog inte räckte för segling med tillräcklig 

speed för att hinna med tullen. Vi behövde ladda batterierna efter tre dagars pc bruk, så 

motorgången var nödvändig av två skäl.   
Strax efter nio blekte det ut alldeles och en svag dyning från söder kunde märkas. Nu blir man 

misstänksam, är det ny vind på gång eller... När vi passerade fyren Tree point, som också är 

USA:s sista utpost, och skulle passera Portland Inlet fick vi en tuff nordost uppe från bergen 

längs fjorden. Tidvattnet som nu vände och började strömma in i fjorden gjorde förhållandena 

än tuffare. Portland Inlet, som är gränsfjorden mellan USA och Kanada, är smått ökänd för att 

under lugna förhållanden ute i Dixon Entrance skicka ut en kall nordost från bergen ut längs 

fjorden. När denna vind av kulingstyrka möter tidvattnet på väg in i fjorden blir sjön brant och 

hög. Vi hade den rakt i sidan så den påverkade inte farten, som låg strax under åtta knop genom 
vattnet, men det blev stundtals både kallt och blött. Ytterligare krydda på tillvaron var att vi 

seglade rakt mot solen och i den röriga glittrande sjön var det extremt svårt att se stockar och 

kelp i vattnet. Vi seglade på en stock, som väl var av det mindre slaget, 30 cm i diameter och fem 

meter lång, men det får en att undra vad som händer när den där riktiga bamsen ligger i vägen... 

Vi såg flera så kallade deadheads, dvs dom flyter nätt och jämt och då vertikalt. En hade säkert 

en diameter på nära metern och stack upp en meter ur vattnet då och då.  

Nu hjälpte det inte att vi kom öster om Dundas Island som normalt är milstolpen vid passage av 
Dixon Entrance eftersom den besvärliga sjön inte kom utifrån havet. I lä av Green Island tog vi 

några rull på stor och genua, varefter förhållandena blev mindre intensiva.  

Fyra timmar efter att vi fått vinden över oss från Portland var den slut. Detta var ett 

synnerligen lokalt mikroklimat, påverkat av höga snöklädda berg, en lång fjord och ingen 

sydvästvind från havet som höll emot.  

Sista timmarna in till Prince Rupert gick vi för motor över ett nästan spegelblankt hav. Sällan 

har väl tesen ”vädret skiftar snabbt på havet” varit mera välfunnen!  

24 september – 11 oktober   Prince Rupert, Kanada med några utflykter 

Vi angjorde Prince Ruperts Yachtclubb vid fyratiden och fick telefonkontakt med tullen. Dom 

har som vi (i Sverige) rationaliserat och den som svarade satt i Victoria! När vi lämnat en mängd 

uppgifter om oss, båt och innehåll i båten lovade ”Victoriadamen” att lokala tullen skulle komma 
snart.  

En knapp halvtimma senare kom två tullare ut på bryggan, stämplade passen stående på bryggan 

och gav oss ett kontrollnummer för Lindisfarne. Det hela var överstökat på tre minuter för att 

dom hade bråttom. Men inte mera bråttom än att det fanns tid för småprat när vi sa nåt om 

dyrland... Hon som var ”in charge”  hade nyligen varit i Europa och menade på att där var det 

dyrt! Det visade sig att hon sökt sina rötter i Schweiz! Och vi menade att schweizerfrancen är 

hopplöst övervärderad så självklart är det landet ett extremt högprisland. Erfarenheter 

utbyttes om Argentina som ett lågprisland osv, den snabba tullhanteringen kompenserades av en 
halvtimmas ”socialt snack”. Varför dom sa att dom hade bråttom fick vi aldrig klart för oss, 

kanske för att dom inte ville gå ner i båten... Men trevliga var dom!  

Skönt att vara framme i Kanada och ha klarat av Dixon Entrance. Nu är det bara 500 kvar till 

Vancouver Island med lågtryck med sydvind och en massa timmer i vattendragen!  

Svenska båten Liva med Jan och Gunilla Nogeus, som är söder om oss drygt 200 närmare 

Vancouver Is, talar om att segla i norrländska timmerälvar som en jämförelse!  

Vi stannade en natt i Yachtklubbens hamn, för att under söndag förmiddag flytta till en 



betydligt mer skyddad plats i Rushbrook, public float. Billigare och klart bättre väderskydd, 

viktigt eftersom vi nu bestämt oss att lämna Lindisfarne för några dagar.  

I Terrace som ligger 150 km inåt landet bor Niki och Campbell som vi lärde känna i Whangarei 

NZ, där dom köpt en drygt 40 fots aluminiumsegelbåt, som dom sen seglade hem till Kanada. Dom 

kom och hämtade oss sen söndagseftermiddag och vi tillbringade nästan fyra hela dagar i 
Terrace med kanonväder och fina höstfärger. Vi gjorde flera fina utflykter med 

vandringar/promenader i omgivningen. Ja omgivningen, vi är i Kanadas ”obygd” och omgivningarna 

är STORA. Det blev en hel del bilåkning mellan begivenheterna. Trevliga middagar, en del med 

gäster, bidrog till en bra och avkopplande semester från seglandet, även om det naturligtvis blev 

mycket prat omkring detta ämne...  

Campbell skjutsade oss tillbaka till Prince Rupert under torsdagseftermiddag och vi försökte att 

åtminstone få betala bensinen, det var ju trots allt 300km tor, men se det gick inte. Inte nog 

med att dom la en massa av sin tid på att underhålla oss under fyra dagar,  resa tur och retur, 
god mat och dryck därtill var nästan för bra.  

Tillbaka i båten var det i regnet och den sydliga kulingen skönt att konstatera att vi betalt för 

hela oktober. Dygnspriset för fem dagar blev nämligen lika med vinterpriset för en hel månad! 

Nu kunde vi utan hänsyn till marinakostnad i lugn och ro planera, bunkra och motionera i land.  

Vi hade också i Terrace reserverat vinterplats för Lindisfarne i Nanaimo från mitten av 

november, så nu gällde det att fixa flygbiljetter till Sverige. Biblioteket hade fritt internet så 

vi tillbringade en del av fredagen där, men det var först under lördagsförmiddagen som vi fick 

allt i lås och då var biblioteket stängt. Men det löste sig genom att Safeway, den stora 
matvarukedjan stod för fritt internet i caféhörnan.  

Resultatet blev flygresa från Vancouver den 29 nov till Florida för att bo hos vänner, Scott och 

Mary i motorbåten Egret, en vecka innan vi den 7 dec flyger till Köpenhamn. Tillbaka blir det i 

slutet av februari då vi mellanlandar några dagar i Chicago och hälsar på en barn/ungdomsvän till 

Annika. Flygbiljetten blir bara löjligt lite dyrare av dessa två stopp, trots att det första är en 

klar omväg för flygningen över Atlanten.  

Thanksgiving firas i US i slutet av november, men i Kanada är det nu i början av oktober som 
gäller. Vi blev bjudna på Thanksgiving middag av Marty och Mae  som bor nästan granne med 

marinan där dom har sin segelbåt. En väldigt trevlig upplevelse, men som tyvärr, precis som vårt 

julätande, innebär för många goda rätter!  

Vi var totalt åtta vuxna och två tonåringar som åt pratade och såg på bildspel från vår dryga sex 

år långa resa, som vi på begäran ställt samman. Ett arbete som nog var ett av de tuffaste av 

våra ”bildransoneringar”. Lördag eftermiddag och söndag förmiddag kämpade vi för att komma 

ner till knappa hundrafemtio bilder från ett urval av nära trettioåtta tusen bilder!!!  

Dom frågade om vi fotograferar för National Geographic, och det var väl betyg nog...  
Måndagen blev vilodag med lite skypeande, handling och övriga förberedelser för fortsatt tur 

mot Vancouver Island. 

11 – 19 oktober   Prince Rupert – Port Hardy, Vancouver Island 

Tisdag den 11 oktober kastade vi loss och gav oss ut i regn och motström. I den ringa sydvinden 

var det motorn som fick tjänstgöra hela dagen. Exposed Inlet, betydligt bättre än sitt namn, 

blev kvällens ankringsplats, efter en frustrerande dag med motström även när vi skulle haft 

medström!  

Vi var medvetna om att vi var ”ur fas” med tidvattnet. Inside Passage har merparten av sträckan 

nordgående ström vid ”Flood” och lågvattnet var vid niotiden på morgonen, alltså motström under 

minst sex av dom ljusa timmarna. Eftersom nattkörning är uteslutet, pga alla stockar i vattnet, 

är det bara att acceptera ineffektiv motströmskörning. 
Dag två blev det än tydligare i Greenville Channels södra del att vi måste hitta på nåt! Uppe 

tidigt för att utnyttja några timmars medström, men redan vid tiotiden fick vi dryga tre knop 

emot! En timma senare ankrade vi i Lowe Inlet för att under lunch invänta lägre fart på 

motströmmen.  

När vi kom ut igen några timmar senare var det fortfarande drygt två knop emot, en ström som 

höll sig ytterligare en dryg timma. Först när vi var ur Greenville Channel fick vi medström ner till 

Curlew Bay på Fin Island där vi rätt trötta ankrade för natten. Vi hade i planeringen tänkt oss 



hinna till Bishop Bay och dom heta källorna men så blev det inte. Det grämde oss för på 

torsdagen stämde tidvattenströmmarna inte alls för Bishop Bay, som är en avstickare nordost 

från Inside Passage.  

Vi lättade tidigt i regn från Curlew Bay och tog oss tillbaka mot strömmen till leden där vi skulle 

få medström. Men tydligen är det inte lätt att bedöma hur tidvattnet sätter runt öar, 
påverkade av vind, nip eller spring. Hur det nu var så kom vi till ”vägskälet” för Fraser Reach, 

Inside Passage och Ursula Channel, den senare leder upp till Bishop Bay. Vi såg att en stor 

Australiensisk motorbåt som vi hejat på under onsdagen just lämnat dom heta källorna (det är 

bra med AIS), så vi ropade upp dom på VHFen och frågade hur det såg ut där uppe. 

Konversationen slutade med att vi ansåg oss inte kunna köra värdshus förbi utan svängde upp i 

Ursula Channel. När vi en halvtimma senare mötte motorbåten, 76 fot lång/stor, stannade dom 

och vi körde upp till deras sida för att hälsa och fick ytterligare bekräftat att Bishop Bay är ett 

måste. 
Vi kom fram till flytbryggan vid dom heta källorna vid tvåtiden i solsken med knölvalar som lojt 

simmade omkring i viken. Vi förtöjde vid flytbryggan, som under säsong har åtskilliga båtar 

förtöjda utanpå varandra. Nu hade vi hela härligheten för oss själva, förutom de fem knölvalarna 

som verkar vara stationära i viken.  

Badet är under ett litet skärmtak över en bassäng, 3x3m med ett litet tvättbadkar utanför som 

fylls på genom breddning från den heta bassängen. Ett mycket enkelt och smart sätt att få folk 

att rensa sig före inträdet i den rena varma bassängen. I nått skede hade en yttre, lika stor 

bassäng anslutits, men ett feltänk gjorde att bassängerna kommunicerade, med följd att löv och 
andra föroreningar kom in i klarbassängen. Vi pluggade hålet till den yttre bassängen varpå allt 

ytvatten gick ut i rensbadkaret och vattnet klarnade märkbart redan efter nån timma. Större 

delen av eftermiddagen låg vi i badet, filosoferade och drack vin, naturligtvis efter en noggrann 

tvätt i yttre badkaret... 

Fredag morgon var kall och klar. Valarna kallade på uppmärksamhet och dagen ägnades mer eller 

mindre i sin helhet åt valfotograferande i solsken. Tidig salladsmiddag och kvällsbad med 

stearinljus och fotogenlampa. I det klara kalla vädret blev vattenångorna mytiska i det levande 
ljuset... 

Det är verkligen suveränt att segla väl utanför säsongen. Tänk att få ha en sån här anläggning 

helt för sig själv. Klart att vi tänkte på vårt bad i Chile vintern 2007 då vi också hade den heta 

källan för oss själva, men här var det betydligt mer välordnat. Särskilt med transporten mellan 

bad och båt! I Chile var det dinge 2 km tvärs över fjorden från vår ankringsplats till badet...  

Vi blev på klart bättre humör! Vi kunde till och med konstatera att det var bra att våra 

ursprungliga planer om att nå Bishop Bay under onsdagen misslyckades! Onsdagskvällen var ju 

badet ockuperat av den Australiska motorbåten och dess fyra invånare. Klart mysigare att inte 
dela anläggningen med fyra andra...  

Lördag förmiddag, efter morgonbad med efterföljande frukost, gav vi oss av efter nästan två 

dygns vederkvickande avkoppling. Men inte förrän vi utan motorn påslagen drivit igenom valarnas 

lekplats/matplats. Ytterligare några fina bilder, nu med valarna ganska nära Lindisfarne.  

Så var vi då på gång igen ut i motströmmen i Ursula Channel. Döm om vår förvåning när vi hade en 

knop med oss. Nere i Fraser Reach skulle det vara medström, och det var kanske lika förvånande 

att det stämde. Verkar som dom två första dagarna var nåt av ett ”prov” på vårt tålamod. Nu 

gick det nästan som tåget med en till som mest två knop med. Tyvärr ingen vind, men hellre det 
än hård motvind med den sjö som det innebär i dessa strömmande vatten. Vi kom nästan ända ner 

till i höjd med Klemtu där vi ankrade i viken Bottleneck på Finlayson Channels östra sida. En 

suveränt smal och skyddad vik, fullt i klass med våra fina små skyddande vikar i Patagonien. 

Efter en lugn natt startade vi före frukost i det första gryningsljuset för att dra nytta av 

tidvattnet som nu var på väg ut. Återigen fungerade det. Medström hela dagen, även efter att 

tidvattnet vänt, eftersom vi ”läste” fjorden och tänkte på hur en flod rinner när den meandrar. 

Följde bakvattenkanter och lyckades på det viset ta oss fram i medström trots tidvatten emot. 

Vi bytte fjord genom Jackson Pass till Mathison Channel, därefter genom Percival Narrows, en 
kort smal passage där vi inte kunde undvika två knop emot under en halvtimma. Efter Percival 

Narrows fick vi lite dyning från havet, men strax var det dax att svänga österut, in mot 

fjordarna igen. Motvind och lite motström, underligt eftersom vattnet var på väg in, gjorde att 



det tog lite tid att komma fram till Bella Bella, en liten stad med starka 

ursprungsbefolkningsrötter ute i ödemarken, som vi passerade i regn och snålblåst. Det var ju 

söndag och ingenting öppet.  

I Lama Passage, några mil sydost om Bella Bella, ankrade vi i Fancy Cove. En välskyddad vik, dock 

inte lika bra som Bottleneck. Ankarbotten var lite lös och först vid tredje försöket fick vi 
ordentligt fäste. Vikens geometri gjorde det också lite knivigare att få ett bra svängrum, trots 

att den var större än den gångna nattens vik.  

På grund av tidvattenskifte redan vid tiotiden kör vi igång med ljuset redan före åtta och det 

ger oss skapligt med tid att färdas trots korta dagar. Det mulna och regniga vädret som 

återkommit gör inte omvärlden ljusare! Vi gör trots, eller tack vare , detta dryga femtio sjömil 

om dagen, vilket så länge motvinden håller sig i schack ger oss bra farmdrift mot Vancouver 

Island.  

Redan på natten märkte vi att det var väderomslag på gång och väderinfo talade på 
måndagsmorgonen om sydlig kuling lite norr om oss.  

Vi bestämde oss trots allt för att gå ut och känna på förhållandena. I medström körde vi de 

återstående sjömilen öster ut till Fisher Channel, där en sjö just hade börjat bygga. Vi gjorde 

trots sjön sex knop och lite mer över grund. Men efter en halvtimma började sjön bli för tuff 

för att stäva emot. Vi hade just några öar strax om styrbord som vi svängde in bakom och 

ankrade i ”lugnvattnet”. Ja i förhållande till hur det såg ut ute i Fisher Channel alltså!  

Ny gribfil som lovade lite mindre vind mot eftermiddagen. Alltså brödbak, lunch och skrivjobb i 

väntan på lugnare sjö. Skulle vinden inte mojna bedömde vi att med ankarsegel satt var det nog 
helt ok att stanna över natt, och tisdagen lovade helt klart mindre motvind igen.  

Vid halv tvåtiden bedömde vi att vågorna var hanterbara igen, tog upp ankaret och gav oss ut i 

Fisher Channel igen. Med stigande vatten var det nu motström ute i fjorden, nåt som tillsammans 

med den lugnare vinden gjorde att vågorna var klart mindre branta. Vi körde tätt intill stranden 

för att få nytta av bakströmmarna och på det viset tog vi oss framåt i knappa 5,5 knop. Efter 

sex sjömil började sjön bli brant igen trots att vinden nu var under sju m/s. Det var fortfarande 

dryga sju sjömil kvar till vår tilltänkta ankringsvik på västra sidan. Efter ett kort rådslag släppte 
vi ut genuan och seglade vi istället tvärs över fjorden till Fougner Bay i inloppet till Burke 

Channel. En liten skärgård med flera helt tillslutna ankringsvikar där vi ankrade vid fyratiden, 

rätt nöjda med att trots förhållandena kommit ytterligare nästan tjugo sjömil närmare mål. 

Fiskedonen kom fort fram och strax var middagen säkrad. 

Tisdagen kom med den utlovade svaga sydvästen. Uppe med tuppen, dvs vid åttatiden när solen 

går upp och iväg före frukost. Inga vågor kvar ute i fjorden och en till en halv knops medström. 

Efter nån timma försvann vinden totalt och solen började titta fram! Mer än sex knop över 

grund hela dagen, som avslutades i havsdyning med en gungig färd mellan grynnor och öar in till 
Millbrooke Cove på norra sidan av Smith Sound före klockan fyra. Kombinerad ankardram och 

sundowner i T-shirt och solglasögon! Inte precis vad vi är vana vid från de senaste två 

månaderna. Nu är det bara fyrtio sjömil kvar till helt skyddade vatten mellan Vancouver Island 

och fastlandet. Denna del av skärgården är tämligen ensartad. Det är grönt grönt grönt, allt är 

täckt av saftigt grön barrskog och den vattnas flitigt och ofta. Dagliga möten med val gör resan 

värd både motström och regn, oftast... 

Onsdag den 19 vaknade vi med dimma och ingen vind. Upp med ankaret och iväg. Gårdagens 

sjöhävning var nästan borta när vi kom ur sjölä och lämnade Smith Sound och styrde ut på Queen 
Charlotte Sound. Detta är en rundningspunkt på fastlandet som ofta är utsatt för tuffa vindar 

och besvärlig sjö och blir därmed en naturlig vändpunkt för båtar söderifrån. Precis som i Norge 

avtar mängden fritidsbåtar norr om besvärliga passager. 

Vi styrde söder ut mot Nigeil Island och Port Hardy på norra delen av Vancouver Island, förbi 

Cape Caution och lämnade därmed fastlandet. Vår första plan var att stanna på Walker Group 

som ligger mitt mellan fastlandet och Vancouver Island, mellan Queen Charlotte Sound och 

Queen Charlotte Strait. Men eftersom vi kom ända till Millbrooke Cove under tisdagen kändes 

det fel att stanna halvvägs till Port Hardy, där vi dessutom kunde handla lite färska grönsaker. 
Vi angjorde Port Hardy vid fyratiden, handlade och gick en välbehövlig långpromenad som vi 

avslutade med en öl på den lokala puben. Vi kände nog att vi var värda det efter att ”äntligen” 

kommit fram till Vancouver Island, även om det var åtskilliga mil kvar till vår vinterhamn.  



20 oktober - 3 november   Port Hardy - Ganges på Salt Spring Island 

En lugn och tyst natt trots att vi låg i en fiskehamn med flera industrier runt om. Frost på 

bryggan när vi kastade loss och stävade ut i dimman som vi hoppades att solen, liksom dagen 

innan, skulle värma bort innan lunch.  

Nu skulle vi försöka sammanstråla med Jan och Gunilla Nogeus på sin båt Liva, som varit i Alaska 

och British Columbia sedan juni förra året. Vi har haft massor med mailkontakt under de senaste 

två åren, men nu skulle vi äntligen sammanstråla med våra respektive båtar. Det är drygt tio år 

sedan det hände senast och då på Färöarna. 
Vid lunchtid kallade Jan på Lindisfarne över VHF sedan han sett vår AIS signal. Hackig sändning 

pga nära 20 sjömils avstånd och en massa öar emellan. Tre timmar senare var vi ankrade bredvid 

Liva i en vik på ön Harbledown, öster om Queen Charlotte Strait och norr om Johnstone Strait, 

precis där övärlden mellan Vancouver Island och fastlandet börjar. 

Verkligen roligt att träffas efter dryga tre år sen sist i Göteborg, strax innan dom begav sig ut 

på denna sin andra resa till Alaska/BC via Japan. Visserligen hade vi haft tät mailkontakt, men 

det fanns ändock mycket att tala om. Middag i Liva första kvällen och efter en regnig 

fredagsmorgon blev det eftermiddagskaffe och senare middag i Lindisfarne. 
Lördagen tuffade vi gemensamt vidare österut genom trånga, strömmande sund till Burial Cove 

på East Croft Island nära Havannah Channel och Johnstone Strait där vi bestämt oss för att 

gemensamt äta dom krabbor vi fick i vår nya bur i viken på Harbledown.  

Söndagen den 23 var det dax att skiljas från Liva, som skulle stanna en natt till i Burial Cove. 

Upp med ankaret, ja det trodde vi ja... Kättingen kom upp så långt att det gick att ta loss 

snubberlinans hanfot, men sen var det stopp. Vi satt fast i botten med fortfarande 40 m kätting 

ute. Kättingkroken på däck fästes i kättingen och ankarspelet frikördes, varefter Annika 

backade, respektive körde framåt för att lossa kättingen. Vi kom både ”hit och dit” åtskilliga 
meter under dessa manöver, men fortfarande var kättingen sträckt. Vi förstod nu att vi satt i 

nåt som vi kunde flyttade på botten. Nu, efter losskörningen, klarade ankarspelet att sakta lyfta 

det vi satt i. Ner från mörkret kom ett ”paket” snyggt inslaget i kätting. Den rostfria kättingen 

”lyste” nere i mörkret runt nåt stort och mörkt. 

Det visade sig, närmare ytan, att det var en stor stubbe med långa rötter som kättingen sno tt 

sig kring flera varv när båten rört sig runt i tidvatten och den ringa vinden. Vi lyckades få 

paketet upp till ytan och så småningom få en tamp kring rötterna så att vi kunde avlasta 
kättingen med stubben hängande i tampen. Nu gick det rätt enkelt att linda loss kättingen, men 

änden mot ankaret ville hela tiden spänna kättingen med hjälp av sin vikt. När vi fått de flesta 

varven av stubben släppte vi stubben, med kättingen avväxlad från spelet med kättingkroken för 

att inte få nåt ryck i spelet om stubben skulle fastna igen på vägen mot botten. När stubben väl 

var på botten kunde vi koppla in ankarspelet igen och utan ytterligare problem hämta hem resten 

av kättingen och sen slutligen ankaret. 

Vi får nog fundera på om inte vår teknik med bojar på kättingen som vi använder bland koraller 

vore bra även i dessa vatten med vikar fulla av rester från skogsavverkning. Hittills har vi trott 
att det bara gäller att ha returlina på ankaret, för att få upp det ”bakvägen” om det fastnar i 

skrot eller stubbar på botten. Men det är uppenbart ett problem även med kättingen.  

Nåväl det gav oss ytterligare en erfarenhet som slutade bra och tog bara en knapp halvtimma. 

Jan var nog mer ”stressad” av att stå på Livas för och vilja hjälpa till från dingen. Men dels 

trodde vi oss om att klara oss själva och dels ansåg vi det farligt att ha en jolle i vattnet nära 

stubben som kunde slå runt eller halka ner på kättingen utan förvarning, varför vi avböjde 

handräckning.  

När vi något försenade körde sydväst i Havannah Channel mot Johnstone Strait hade vi en knop 
medström och absolut ingen vind. Vid svängen österut i Johnstone Strait var det nån timmas 

svag motström innan tidvattnet vände och vi fick medström igen. En ström som i smala passager 

gav oss 10-11 knop över grund. Det är verkligen viktigt att hålla reda på tidvattnet i dessa 

farvatten. 

Vi rundade Chatham Point sen eftermiddag och försökte ankra i Otter Cove alldeles söder om 

Chatham Point. Viken var helt full av delvis sjunkna stockar. Dom stod med en ända på botten och 

den andra nådde oftast ytan i olika vinklar beroende på stocklängd, och detta på ett djup av ca 8 



meter. Helt hopplöst att ankra utan att kättingen snor in sig i en eller flera stockar, och särskilt 

efter morgonens upplevelse hade vi ingen som helst lust att ens försöka ankra bland dessa 

stockar och stubbar.  

Ut i sundet igen, som nu efter rundningen av Chatham Point bytt namn till Discovery Passage och 

som leder vidare mot det ökända Seymour Narrows.  
Nån timma senare strax före solnedgången ankrade vi i Small Inlet, en totalskyddad vik, som 

efter att vi passerat en flera hundra meter lång kanal utvidgade sig till nått som liknar en liten 

alpin sjö. Perfekt ankringsdjup över sand och inga stockar.   

Efter en lugn natt var det dags att ta sig an Seymour Narrows. Tidvattnet vände till vår fördel 

först vid elvatiden ute i Discovery Passage så det blev lite sovmorgon... Upp med ankaret strax 

efter nio, men alldeles som Björn börjat wincha upp kättingen upptäckte han tre vargar på 

stranden dryga hundra meter bort. Naturligtvis, tysta som möss plockade vi fram fotoprylar och 

försökte få användbara bilder, trots avstånd och lite ljus. Tysta som möss var en reflex, 
vargarna hade ju faktiskt inte reagerat på ljudet från ankarspelet!  

Under fem minuter kunde vi beundra dom välväxta djuren när dom sökande vandrade fram i 

strandlinjen för att längre bort på stranden försvinna in i skogen. Fascinerande att inte bara 

höra talas om vargen utan också få se den, och detta händer i vår sista ”skogsankring” för 

säsongen. Snacka om sista chansen! 

Inga stubbar kring kättingen denna gång, så iväg var vi några minuter efter vargarna försvunnit 

in i skogen. 

Ute i Discovery Passage var det gott om små fiskebåtar med flytande laxgarn härs och tvärs. 
Svårt att se på avstånd vilken sida dom hade näten, så det blev en hel del kursändringar under 

vägen mot Seymour Narrows. Strålande väder och en medström som ökade ju närmare vi kom 

the Narrows. 

1958 sprängde man ett grund mitt i den smalaste passagen efter att många fått sätta livet till i 

fartygsolyckor, orsakade av strömvirvlar kring uppgrundningen. Passagen är fortfarande ökänd 

och lokala fritidsbåtar passerar nästan uteslutande vid slackvatten. Med erfarenheter från 

Skottland och Orkney tycket vi nog att det vid nip verkade vara väl försiktigt, särskilt som vi 
skulle tima passagen ut i Strait of Georgia och uppåtgående vatten i vår nästa hamn i Pacific 

Playground Marina vid Oyster River. 

Visst var det en hel del kraftiga strömvirvlar som ville styra båten lite hit och dit, men inget 

som ens förorsakade ökad hjärtfrekvens. Men bra medfart fick vi, långa stunder bra över 10 

knop över grund, en fart som toppade på 13 knop. 

Ut i Strait of Georgia hade vi tre knop med oss, så det är lätt att förstå hur det kan se ut med 

en sydostlig kuling mot den strömmen. Nu hade vi absolut ingen vind, utan ”flög fram” över ett 

spegelblankt hav. Enligt piloten var det ”tide meet” alldeles vid udden före vår hamn, och mycket 
riktigt, när vi hade udden tvärs vände strömmen. En ström som nu ute på innanhavet bara var en 

knapp knop och minskande. 

Vi fann bojarna som markerade inloppet till den muddrade kanalen in till Marinan alldeles söder 

om Oyster River, en kanal som vi bara kan passera med en meter plustidvatten. Nu hade vi god 

marginal i stigande vatten och inga problem att följa kanalen i det klara vattnet.  

Pacific Playground är en campinganläggning av det större slaget, numera också med en relativt 

nygrävd Marina. Vi fick en bra plats och strax efter vi förtöjt kom Betty och Dave, anledningen 

till att vi angjort marinan. 
Betty hade hittat oss på internet via båten Mahina Tiare och en sökning om yoghurt! Amanda 

hade i sin Galley Companiondel på deras hemsida beskrivit ”Annikas kefir” efter ett besök i 

Lindisfarne förra året i Fiji. Snacka om långa trådar! 

Nåväl, Betty sände oss ett mail om vinterförtöjning efter att då ha läst våra senaste resebrev, 

och på den vägen är det. 

Två dagar med skogspromenader och trevlig samvaro i deras hus, med middagar och bastubad. 

Betty har rötter i Finland, varför dom hade en förträfflig vedeldad bastu, med ett gigantiskt 

stenmagasin, som vi avnjöt andra kvällen.  
När vi kom in i marinan la vi oss av en slump bredvid deras segelbåt, som dom tänker utrusta för 

längesegling, så självklart var långsegling vårt största gemensamma intresse och samtalsämne.  

Efter två dagars intensiv samvaro och service med transport till mataffären, lämnade vi marinan 



på eftermiddagen efter att förmiddagens kuling från sydost blåst färdigt. 

Tyvärr var det mycket kvar av vågorna, förmodligen understödda av strömmen, så det blev 

motiga tre timmar ner till Comox utgrundning, där vi vek runt hörnet mot nordväst. En timma 

senare, just som mörkret föll ordentligt, var vi förtöjda vid en boj i lä av låglandet söder om 

själva hamnen. Bojen som Betty ”fixat” hittade vi inte i skymningen, förmodligen låg det en båt 
på den, så vi lånade helt sonika en annan. Så här års är det gott om tomma bojar. Nästan 

varannan boj var ledig, vilket naturligtvis gjorde att det var många röda bojar att gå fram till 

och kolla om det var rätt boj. Ankring var inget alternativ bland bojarna. 

Hela torsdagen stannade vi i båten. Dels lite trötta efter dom senaste intensiva dagarna, men 

dels för att skruva på Refleksens regulator och förbättra effekten på kaminen. Regulatorn är 

enkel och mekanisk, men det tar tid att begripa funktionen för alla ställskruvar. När man tror 

att man begriper och börjar skruva tar det dessutom tid för lågan att stabilisera sig efter varje 

justering. Till slut var vi nöjda och båten varm bara med hjälp av Refleksen. 
En hel del logg- och mailskrivande samt förstås bildbehandling fyllde resten av dagen. Med andra 

ord dagen försvann fort...  

Fredagen gick vi in till Comox Marian och la oss för att få en promenad, men framför allt för att 

träffa Mary och Bruce som seglade med sina fyra barn till Nya Zeeland på 70-talet.  

En kompis i Göteborg seglade crew från Vancouver till Los Angeles och ville att vi skulle 

kontakta dom. En trevlig kväll där vi förutom sedvanlig dusch och klädtvätt, bjöds på middag och 

sen förstås en massa snack med bilder (även deras) om våra olika erfarenheter av Stilla Havet 

och Nya Zeeland där dom, efter att ha sålt sin båt, stannade och drev Bed & Breakfast i många 
år innan dom efter ett år i Australien flyttade tillbaka till Kanada.  

Trots lågsäsong kostar det 25 – 45 $ att ligga i marinor här i Kanada så på lördag eftermiddag 

gick vi tillbaka ut på bojen för att invänta bättre väder utan att betala ”onödiga pengar”. Natt 

mot söndag var det sydlig kuling på programmet. Bojen vi ”lånat” låg nära den i söder skyddande 

udden, så ingen sjö alls men en lagom stark vind för att vindsnurran kunde knökfylla batterierna 

med 60 amph under natten. Välbehövligt nu när vi inte kan köra med landströmsladdning (pga 110 

volt), nåt vi måste lösa till nästa säsong. Förmodligen blir det en ny laddare som klarar 90-250 
volt som det finns flera bra på marknaden. När vi köpte vår senaste laddare trodde vi att vår 

isolationstransformator skulle klara 110-220 problemet...  

 

Måndagen den 31, sista dagen till vinterhamnen, blev verkligen en seglingsdag! Iväg från Comox 

redan före soluppgången för att hinna till Nanaimo 55 sjömil söderut. Motorgång dom första tre 

timmarna ner mellan Denman Island och Vancouver Island, för att få seglingsbar nordväst när 

Strait of Georgia kom åt oss utan störande öar. Vi fick en jättefin undanvindsegling från halv 

elva till strax efter fyra, när vi la till vid Newcastle Islands flytbryggor. Efter en rekordsnabb 
förtöjning och stängning av båt gick vi en välbehövlig långpromenad i naturreservatet och var 

tillbaka just som solen gått ner.  

I morgon blir det utvärdering av vår reserverade vinterplats här i Nanaimo, varefter vi seglar en 

vecka i övärden omedelbart söder om Nanaimo för att bl a träffa Ali och Ian från båten Loon 

III som vi seglade tillsammans med från NZ till Tahiti. 

Kort motorkörning tvärs över vattnet mellan Newcastle Island och Nanaimos hamn inledde 

morgonen den första november. Tankning var nästa prioriterade åtgärd, 242 l, vi förbrukar 

hemska mängder med ständig uppvärmning av båten på toppen av all motorkörning. Här i Kanada 
kostar diesel 1.35$ så för närvarande ligger vi klart över budget när det gäller dieselinköp. 

Efter tankning la vi oss bland fiskebåtarna där man kunde ligga gratis några timmar, för att 

kunna kolla vår vinterplats. Allt verkade näst intill prefekt, förutom att Wifi i båten var dyrt 

och långsamt. Vi gick långa promenader i omgivningarna för att ”lära oss stan”. Bra tillgång på 

båtbutiker och nära till livsmedel. 

Klockan blev mycket innan vi kastade loss, så vi gick bara tillbaka ut till Newcastle Island. Fast 

den här gången ankrade vi utanför bojområdet.  

När Annika morgonen därpå satte upp Wifi antennen för att kolla om vi hade kontakt, kom en 
liten arbetsbåt fram och hälsade oss välkomna till Nanaimo. Det var Rob, en före detta 

långseglare som bosatt sig på Protection Island, grannön till Newcastle. Han hade just kört sin 

fru till jobbet inne i Nanaimo och bjöd oss på förmiddagste om vi hade tid. Vi skulle ju ändå 



sjösätta dingen innan vi fortsatte ner i övärlden. Så en timma senare puttrade vi in till ön. Kallt 

som det var startade utombordaren inte meddetsamma, varpå vi tänkte att den nog trots allt 

fått nog efter badet uppe i Taz Basin. Men igång kom den, även om det var svårt med 

tomgången, förmodligen på grund av kylan för det gick bättre ju varmare den blev. 

Rob hade byggt ett väldigt genomtänkt hus, precis lagom för två personer. Uppvärmning i 
huvudsak från kökets vedeldade spis. Kompletterande elslingor i badrummet t ex gjorde huset 

toppmodernt och bekvämt. Massor av lösningarna var sånt vi resonerat om för den händelse vi 

skulle flytta iland. Kul att träffa och utbyta tankar med likasinnade, som verkligen förstår vad vi 

talar om när det gäller dimensionering, isolering, energisnålhet och naturmaterial. Mycket av 

träkonstruktionerna hade Rob sågat upp av ilandflutna stockar, så de generöst tilltagna 

dimensionerna var inte så kostsamma som dom såg ut. Det stora skärmtaket framför entrén 

hade 25x25 cm stolpar hopfogade med trädymlingar till motsvarande dimension på takstolen och 

allt detta av ilandflutet cederträ! En klart unik byggnad med ett minimalt underhållsbehov. 
Rob erbjöd oss att förvara segelsäckar, kajak, tampsäckar mm i hans sjöbod, och även att titta 

till Lindisfarne inne i Nanaimo då och då när han skjutsade in frun in till jobbet. Kan det bli 

bättre? 

Efter te och mera snack bl a om att besöka lokala segelklubben tillsammans på ett möte om två 

veckor, sa vi på återseende och tackade för nu. 

Snurran startade snällare nu och strax var vi tillbaka i Lindisfarne. Den något försenade starten 

av dagens etapp var bara bra, för Dodds Narrow söder om Nanaimo hade motström fram till kl 

ett. När vi kom fram var det tre-fyra knop med oss så hastigt och lustigt skjutsades vi ut i Gulf 
Islands skärgård söder om Nanaimo där vi tänkt tillbringa en dryg vecka innan det blir dags för 

vinteride. 

Strax före fyra var vi ankrade i Pirates Cove, en av de populäraste ankringsvikarna i norra Gulf 

Islands. En normal sommardag ligger här minst trettio båtar med akterlina iland för att få plats. 

Så här i början av november är det ingen trängsel, vi hade viken helt för oss själva. Efter en 

absolut stilla natt rodde vi iland och vandrade omkring på ön några timmar i det generösa 

solskenet. Svårt att tänka november... 
Efter lunch tog vi upp ankaret och gav oss ut i Trincomali Channel som skulle ta oss till och runt 

Salt Spring Island där Ali och Ian väntade på oss. 

En fin solskenstur i ingen vind tog oss på fyra timmar till Ganges, största orten på Salt Spring 

Island, längs ofta branta stränder med många storslagna sommarhus. Gulf Islands har tidigare 

varit ett, för amerikaner, billigt ställe att bygga generöst tilltagna sommarhus. Många står idag 

tomma största delen av året på grund av bl a den sviktande US$ och det skakiga läget i US i 

kombination med Kanadas ökade skatteuttag och stigande CAN$. 

3 – 29 november   Ganges på Salt Spring Island, Kanada 

Ali stod på bryggan och välkomnade oss till Ganges. Vi förtöjde på samma flytbrygga som Loon 

låg och åkte sen upp till deras hus på bergssidan ovanför Ganges. Massor med snack om deras 

resa efter att vi lämnat dom på Tahiti. Dom seglade från Tahiti via Hawaii till Vancouver Island. 
Men på vägen till Tahiti gick förstaget av, masten stod kvar med hjälp av genuafallet, och dom 

vände tillbaka till Tahiti för att få ett nytt stag. Det fanns alltså en del att ”debriefa”... 

Efter en trevlig middag skjutsade Ali oss tillbaka till Lindisfarne och en natts sömn, fastknutna 

vid en flytbrygga. 

Vid middagsbordet var det snack om priser för vinterplatser. Det stod strax klart för oss att 

Ganges Public Floats hade ovanligt billig vinterprislista. Om man betalade för min tre månader i 

förväg var priset en tredjedel mot priset på vår bokade plats i Nanaimo, som i sig var ok i 

jämförelse med sex andra marinor i området.  
När vi fått i oss frukostgröten uppsökte vi Harbour master och undrade om det möjligen fanns 

plats för ytterligare en båt i den fulla marinan. Jo det är fullt, men kanske... 

Den tillskapade platsen blev till och med en av de bättre platserna, längst in i marinan, skyddad 

av två kraftiga flytbryggor mot sydost. Alla andra väderstreck har ingen sträcklängd alls från 

vikens tre sidor. Allt finns här, tom Wifi! Segel mm som behöver förvaras i land kan Ali och Ian 

ta hand om och Ian tittar till Lindisfarne varje gång han tittar till Loon, som ligger tjugo meter 



utanför oss. Vi som inte trodde det kunde bli bättre än Nanaimo! Här får man tom bo i båten 

utan restriktioner eller extrabetalning. Vi bestämde oss på stående fot och skickade email till 

marinan i Nanaimo och till Rob om våra ändrade vinterplaner. 

Hastigt och lustigt hade vi nu, en dryg vecka tidigare än planerat förtöjt på vår vinterplats. Att 

segla runt ytterligare en vecka och riskera att platsen här i Ganges försvann var inte att tänka 
på. Dessutom är det inte fel att i lugn och ro förbereda båten för vintervila. Det är både en och 

flera åtgärder som ska till, för att inte tala om en grundlig rengöring med efterföljande 

avtorkning med vinäger/ättika på alla ytor. Vi har gjort det tidigare efter rekommendation och 

kan konstatera att behandlingen hjälper bra mot mögel på ytor som annars lätt blir lite prickiga 

av dålig ventilation. När man måste flytta om allt för att komma åt tar det avsevärd tid, särskilt 

som vi bor i båten hela tiden. Kvällen ägnades åt ytterligare en trevlig middag hos Ali och Ian 

efter en gemensam promenad uppe på berget ovanför deras hus. 

Kvällen därpå var dom middagsgäster i Lindisfarne, men sen började vi röja, städa och fixa med 
båten, så frekvensen på våra möten blev därefter mera normal. Bl a följde vi med till Victoria en 

dag, en tilltalande, mycket engelsk liten storstad, där vi hittade en batteriladdare som löste 

våra 110 volts problem. En Xantrax laddare som arbetar med 90-270 volt, nått vi naturligtvis 

skulle haft i båten långt tidigare. Men med vår 110-220 volts Isolationstransformator kändes 

det lite tårta på tårta och ”universal laddare” är inte helt vanliga i Europa/Sverige. Nu har vi full 

laddning på batterierna och har därmed kunnat byta olja och konservera motorn som nu inte 

skall röras förrän i mars. Watermakern har i år inte bara fått konserveringsmedel utan även 

”livsmedels antifrysmedel” inför vinteruppehållet. Det fryser inte här men vi tar det säkra 
före... 

Vi har haft fem nätter med temperaturer på flera minusgrader så vi har nu beställt elström 

under vår bortavaro. Förmodligen en överloppsgärning när det gäller frost, men på köpet får vi 

en torrare båt som blir klart snabbare att värma upp när vi kommer tillbaka i början på mars. 

Ytterligare en nästan osannolik händelse/sak med Salt Spring Island: 

Våra vänner i Florida som vi skall besöka på vägen hem till Sverige frågade i ett av mailen, efter 

att vi anlänt till Ganges, om vi visste att gemensamma vänner byggde hus på Salt Spring Island! 
Det var New Paige med Joan, Rodger och Paige som vi träffat på många ställen i Stilla havet 

efter första mötet på Suwarrow 2008. Vi visste att dom bodde i västra Kanada nära Calgary, 

men inte att dom sålt av där och dessutom sålt New Paige, en Nordhaven 57, och köpt tomt med 

ett inte färdigbyggt hus på alldeles nära vår vinterplats. 

Dom blev eld och lågor när dom fick veta att vi vinterlåg i marinan och kom nästa morgon på 

kaffe och senare samma dag blev det visning av husbygget. Nu har vi ”problem” med vem som 

skall få ta hand om dom grejor vi vill lagra på land... 

Man säger ofta att världen är liten, ett talesätt som här blev osannolikt sant! Snacka om att åka 
in i bygemenskapen på ett bananskal. Blir nästan svårt att flyga iväg i tre månader. Vi får trösta 

oss med att vårrustningen av Lindisfarne i mars blir en rolig tid i alla avseenden.  

Liva kom på besök några dagar på sin färd till sitt vinterkvarter på Orca Island, några mil 

söderut in i USA. Återigen fick vi några trevliga dagar tillsammans. 

Ön Salt Spring Island har färjeförbindelse till både Vancouver och Vancouver Island, och vårt 

bokade flyg avgår från Vancouvers flygplats. Det visade sig att för att komma till flygplatsen 

per färja skulle vi börja med en färja västerut för att där byta till en österut, förbi Salt Spring 

Island, och det betyder flera timmars resa toppat med en och en halv timme med buss och tåg 
från färjeterminalen till flygplatsen. Alternativet är en kort flygtur med sjöflygplan som startar 

bara ett stenkast från vår båtplats. Under hela Alaska och Kanada tiden har vi sett fler 

sjöflygplan än vi gjort under alla år, så varför inte kolla priset och tiderna. Visst lite mer än 

dubbelt så dyrt men det kan det vara värt, och tiden perfekt - så valet blev rätt enkelt.  

 

Med några dagar kvar till Floridaflyget och inte så många punkter kvar på förberedelselistan 

känns det äntligen som vi har tid för sånt som inte blir gjort när man är på resa hela tiden. 

Mycket skönt. 
Återstår nu bara att se om vintern blir snäll i år både med tanke på båten och vår tid i Sverige. 

Vi tar nu paus i loggskrivandet och nästa kommer i mars 2012.  

Ett litet tillägg till alla loggar som gäller både Alaska och Kanada är att vi inte beskrivit alla 



möten med fåglar, valar, fiskar och däggdjur för då hade vi inte kunnat skriva om något annat. 

Detta är ett fantastiskt rikt naturområde och våra förväntningar har uppfyllts med råge. 

8 – 31 december   Några rader från Sverige 

8 december   Helsingborg 

Nu har vi landat i Sverige.  

Vi kom just före stormen i torsdags och alla resor gick bra. Ett försenat bagage var enda 

strulet. 

Veckan i Florida var varm och fylld av utflykter till både Everglades och Key West.  
Ett stort tack till Mary och Scott på båten Egret för en trevlig och välfylld vecka.  

Vi kommer nu vara i Helsingborg till efter jul. 

 

Onsdag 21 december Helsingborg 

Igår meddelade SMHI att det blåst 10m/s i genomsnittsvind sedan vi landade i Skåne den 8:e 

december.  

Vi som här i Helsingborg har daglig utsikt över sundet kan bara instämma. Så lång blåsperiod var 

det länge sen vi hade någonstans. Troligen inte sen i Patagonien 2007. 
 

Annika & Björn 

Lindisfarne 

www.sailaround.info 


