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     På väg mot Norge 

       Seawind i Lysefjorden 

 
Till Norges västkust med seaQwest sommaren 2005 (22/7-21/8) 
 
 
Fredag 22 juli och äntligen semester! Handlar det sista, packar in för fyra veckors semester 
och släpper tamparna. Härlig segling över till Skagen där vi till slut hittar en plats i den 
fulla hamnen kl. 00.30. 
Lördagen ägnas åt mera bunkring, denna gång av dryckeskaraktär, och pyssel med båten. 
Dagen efter kan vi själva konstatera sanningen i uttalandet:  
”om du ska till Norge, stanna inte i Skagen”. Kämpar i fyra  
timmar mot hög sjö, kraftig ström och västlig vind 12-13  
m/sek utan att komma speciellt långt, och när vi inser att  
om vi fortsätter så här så blir målet i bästa fall Oslofjorden  
om något dygn så vänder vi. Nästa dag beslutar vi att gå ändå.  
Lite bättre vindriktning och vi har ju semester så målet är ju  
inte det viktiga. I bästa fall styr vi mot Norge, men först och  
främst seglar vi någorlunda bekvämt, vilket gör att vi till slut  
lägger till i Risör mitt i kolsvarta natten. Spännande angöring i hög sjö. 
 
Får ett par härliga, soliga dagar på väg söderut efter Sörlandet i motvind, som snabbt 
passeras för motor, medan väder och vind blir allt mer rätt för oss. Kan segla förbi 
Lindesnes och Lista i lätt nordostlig vind och en vecka efter avgång lägger vi till på Kvitsöy 
utanför Stavanger. En liten skärgårdspärla, där Fantasi 37:an Seawind, som gick en vecka 
före oss, ligger och väntar. Kusten mellan Lista och Stavanger består av två helt olika 
landskap. Först passerar man den höga ön Hidra och därefter reser sig höga bergsmassiv 
hela vägen upp till Egersund. Ett par ”hål i väggen” finns där man kan gå in till mindre 
samhällen vid bra väder. Åtminstone skulle inte vi våga oss på dessa smala passager i dåligt 
väder. I Egersund finns hamn och all service, men också ett par friarealer med fina 
tilläggsplatser. 
Därefter är landskapet platt och de få hamnar som finns är för grunda för oss. 
 
 

Tillbringar sedan en vecka i området runt Stavanger 
med bl.a. en fantastisk dag inne i Lysefjorden som 
bjöd på hisnande naturupplevelser. Det är mäktigt, 
och man känner sig väldigt liten, när berget reser sig 
600 meter rakt upp och man samtidigt har 400 meter 
vatten under sig. Solen tittade fram, men ett moln låg 
envist kvar runt den berömda Preikestolen när vi skulle 
ta kort.  
 

 
Preikestolen är en platå 600 m upp med fantastisk utsikt.  
Hit går utflyktsbussar flera gånger om dagen. Natten  
tillbringas i pytteliten hamn vid Lysefjordens inlopp där  
vi fyller upp hela gästbryggans två platser.  
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Vi hann också med ett stadsbesök i Stavanger där vi uppskattade ”gamla stan”. I mysiga 
Skudenes tillbringade vi semesterns regnigaste dag och givetvis vandrade vi runt ibland de 
vita husen. Skudenes har utsetts till Norges näst bäst bevarade sommarstad, efter Lyngör. 
Slutligen fick vi ett par dagar ute på ödsliga Utsira, som vi hört om i så många 
väderrapporter. 
Ön är mycket större än vi trodde och på en hel dag hann vi bara vandra runt halva ön i den 
kuperade terrängen. 
Mellan dessa hamnbesök fick vi några härliga seglingsetapper där vi också fick känna på hur 
vågor från riktigt öppet hav känns. 
 

     
Skudenes                                                          Utsiras ostsida                                 Segling från Utsira i hög sjö 
 
 
Avslutade veckan med återbesök på favoriten Kvitsöy, som liknar Sör-Koster i miniatyr. 
Små, klippiga öar men beväxta med gräs som betas av får. 
 
Här vill vi passa på att utfärda en liten varning:    
Stäng av alla instrument som går genom masten  
när du kommer hit! Antennen på ön är så stark att  
instrumenten ”får ett spel”. 
En del säger sig även ha fått sina instrument förstörda.  
Våra klarade sig, men visade helt tokigt, eller vad  
sägs  
om vindstyrka 95 m/sek från flera olika håll!? 
         Vår favorit Kvitsöy  
 
 
En stor skillnad mot Sörlandet är de behagligt låga hamnavgifterna. Vi betalade 25-100 kr 
och med välfylld båt med mat från Sverige och dryck från Danmark upplevde vi att vi haft 
en ovanligt billig semester. 
Sammanfattningsvis har vi haft bättre väder än väntat, både vind- och solmässigt. Många 
rapporter om regn har vi fått hemifrån. Vattnet var däremot kallt, ca 14-15 grader, så 
några bad blev det inte. 
 
 

Så var det dags att vända hemåt, kompisarna hade ju 
startat en vecka före oss och skulle börja jobba om en 
vecka. Tillsammans seglade vi söderut för gennaker (!) 
i ökande nordvästlig vind. Efterhand som vinden ökade 
och sjön reste sig fick vi så småningom byta till genua 
när båtarna forsade fram i 7-8 knop i hög sjö.  
 
 
På väg söderut för gennaker 
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Efter tips från seglare som varit här tidigare lade vi till  
i lilla, lilla Beresfjord, som ligger lite norr om ön Hidra.  
Här finns en helt fantastisk liten lagun, med 4 meters  
djup, som man hittar efter att ha tagit sig in genom  
ett ”hål i väggen”. 
Längst in finns dessutom ett litet vattenfall med  
kristallklart vatten. 
                    

Lagunen i Beresfjord 
  
 
 
Dagen efter går vi in till Kirkehamn på Hidra. Besättningen på Seawind bunkrar, och efter 
en härlig tid tillsammans tar vi farväl, och de sätter kurs mot Sverige. När de passerar Lista 
ringer de och tjejerna ombord tjuter av glädje för de har träffat på en flock valar. Två 
gånger kom de till och med! 
 
 
Själva har vi nästan två veckor kvar och ska nu ta  
det lugnt så vi stannar och utforskar Kirkehamn  
lite närmare. Här finns också bra tvättmöjligheter  
i en liten privat hamn som öppnat ganska nyligen.  
De har dessutom en trevlig restaurang med rimliga  
priser! 
Promenad upp till högsta punkten där vi belönas  
med en fantastisk utsikt. Det är rena Tolkien- 
landskapet och vackert så att det gör ont i hjärtat. 
 
 
               Kirkehavn på ön Hidra 
 
 

 
Går sedan ner förbi Lista och med kulingvarning i ryggen rundar vi 
även Lindesnes och lägger till i pyttelilla Lillehavn. Här finns 
ingen gästhamn men man kan ligga vid privat hus mot att man 
lägger 30 kr i burken på stolpen! Kulingvarningen håller i sig ett 
par dagar men vi ser inget av den utan glider för gennaker vidare 
österut i 3-4 knop samtidigt som vi drar upp 10 makrillar på 10 
minuter. Mums, grillad makrill till kvällen! 
 
 

 
På utresan, i Skagen, träffade vi en kille från Kristiansand som gav oss flera fina hamntips 
för denna sträckan så vi la till i en stor lagun vid Monsöya/Ny Hellekant. Skyddat och fint. 
Här låg flera båtar som skulle till Stavanger som blev imponerade av att vi rundat 
Lindesnes i kuling? Varningen kvarstår men vi ser ingen kuling….. 
Snabbstopp i Kristiansand för bunkring, men här får vi en mildare variant på ”torgskräck”, 
vi som inte besökt ett större samhälle sedan Skagen lämnar snabbt stan efter våra inköp. 
Prövar ytterligare en tips-hamn, Stocken som ligger lite sydost Kristiansand. Jättemysigt 
fri-område med fina bryggor. Här blir vi kvar ett par dagar. Fixar bl.a. toaletten som 
krånglat denna sommar på grund av felaktigt toapapper (Icas eget, blev som betong). 
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Nu ska vi äntligen glida med ”solgangsbrisen” genom Blindleia är det tänkt, men vi vaknar 
istället till nordostlig kuling?! Det blir återigen motorgång och helt plötsligt upptäcker vi 
att vattnet är slut. En omöjlighet, vi hade ju mer än halv tank  
i morse!  
Felet visar sig vara en slang från varmvattenberedaren som  
lossnat och vi har pumpar ut 200 l varmvatten ner i kölsvinet.  
I den höga motsjön hördes inte länspumpen när vi gick för motor!  
Ny lärdom: Måste få någon indikation när den går.  
Men det blev väldigt rent i alla utrymmen, kändes bra efter  
gårdagens pyssel med toan! En titt i sjökort m.m. visar dessutom 
att vatten kan man fylla på i slutet av Blindleia så det blir inget  
mysigt tillägg här denna gången heller.                                          Norskt sjö märke ”grönprick” 
 
 
Istället går vi upp till Lillesand. Ett mysigt samhälle som har ett fint litet torg och trevliga 
restauranger. Nästa dag är det tänkt att bli naturhamn innan överfarten till Sverige, men 
väderprognosen säger återigen kuling på gång till i morgon kväll så vi packar snabbt ihop 
och kastar loss. 
 
Jättefin segling i stadig vind, väst 4-5 m/sek,   
för gennaker och efter 23 timmar lägger vi till  
vid Lilla Kornö. Slösegling ett par dagar och  
semestern avslutas med Tjörn Runt som vi  
bryter efter att ha avverkat 5 Nm på 5 timmar! 
 
 
21 augusti lägger vi åter till vid hemmabryggan  
i Björlanda Kile efter en härlig månad ombord  
och 815 avverkade Nm. 
 
 
Heléne & Bosse på seaQwest, Najad 360 nr 12 
 
 


