SEMESTERRESA MED SEGELBÅTEN PEGASUS SOMMAREN 2006
Agneta o Runo

Göteborg- Orkney öarna
3 juni, den första dagen på semestern. Så nu skulle det äntligen börja,
båda såg fram emot att äntligen kunna koppla av och vara oss själva.
Gruppen, som vi gemensamt skall åka med hade bestämt att träffas i
Skagen, och med vår ständiga motvind, när vi har bestämt ett resmål,
så var det likadant denna dag, vind från väst och ca: 10 timmars resa åt
väst, inte nog med att det blåser, så blåser det mycket 8-12 meter/ sek.
Men SMHI hade lovat att fram på kvällen så vänder vinden och
kommer från Norr, och det skulle passa oss perfekt. Så vi börja dagen
med att ta det lugnt, fixa lite av sånt som inte blivit gjort. Men det finns
mer att göra vid nästa stopp.
Lite tur hade vi ändå i Göteborg, för det var uppvisning på andra sidan
älven av Försvaret, som bjöd på flyg (se bilden), motorcykeluppvisning, militärmusik och mycket annat, o vi låg väldigt bra
till i Lilla Bommens hamn för att se hela föreställningen via en stor
bildskärm som var riktat mot stan. Klockan 21 spelades tapto och
flaggorna halades och sist spelade militär-musikkåren ”Du gamla du
fria” precis som ett avsked till oss som strax skulle lämna hamnen och
Sverige.

Flyguppvisning över
Lilla Bommen
Så klockan 22.00 mojna vinden till nästa inget alls, så vi bestämde att
segla i väg. När vi så kom utanför trubaduren så har vi en bra vind i
seglet, men inte riktig så som vi önskat, utan det blir en riktigt bra
kryss i 8-12 meter, sådant bruka kännas efter ett tag (vi har lovat
varandra att vänta in vinden på rätt håll, så det blev sådär med detta
beslut just nu.) Agneta brukar också behöva en tid på havet för att
vänja kroppen till sin rätta rytm. Så följden blev den vi borde vetat vi
detta laget, så det var bara att ta konsekvensen. Resten av natten var
min, inte som Tomas Lundin sjunger ”natten är vår”.
Vi anlände Skagen klockan 8 på morgonen den 4 juni 2006.
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Attitude lägger till i
Skagens hamn.

Blev en lugn dag i Skagen. Fram på eftermiddagen så anländer första båten
ATTITUDE en Beneteu 39 med 3 vuxna och 2 barn. Familjen Lundgren består
av Farfar, son Peter med fru Anette och barnen Isabelle och Madelene 3 o 5 år
gamla. Senare kom även båten MARINA en Wasa 42 med en familj som också
heter Lundgren (ej släkt). Far Thomas med fru Emily och barn Hanna o Sofia, 6
o 4 år gamla, sedan var det med några gastar, Loui, Magnus och Mikael, som
skulle följa med till Skottland och där mönstra av. I och med detta så var alla
samlade till ett första skepparmöte ombord på Marina. Vi kollade upp vindar
och kom underfund med, att det skulle bli bra väder för överfart till Norge.
5 juni
Startade kl 10:00 från Skagen med en stadig vind från Nord. Rundade revet,
Skagens udde, vid 12 tiden, sedan bar det av i nästan rätt västligt riktning.
Vid 18 tiden mojnade vinden så det blev motor för resten av resan 18.00 10:00 dagen därpå.

Soluppgång över havet
6 juni
Anlände till en liten mysig stad Farsund, på Norska sörlandet, Skepparmöte
bestämdes till kl 20.00 på båten Attitude. Blev bjudna på snittar och
champagne trevlig inledning på kvällen. Efter att Thomas lyssnat av och tittat
på vindar och väder, bestämdes att vi ligger kvar till den 8 juni. Vaknade den
7 juni med ett härligt solsken och frukost i sittbrunnen. En underbar
semesterdag i Farsund, promenad i staden och lite mer bunkring av mat och
vatten. Klockan 18.00 kom en dykarbåt och hämtade Runo och Peter för ett
kvällsdyk i Farsunds vatten. Dykarna kom hem med kammusslor som skulle
tillagas. Först koka tills de öppnades och sedan smörstekas och sjudas med
vitt vin. Detta blev kvällens delikatess! Lundgrens från Attitud lät sig väl
smaka!

8 juni
Å, så kom då dagen, som pirrat en aning i magen, med 2-3 dygn på havet
framför oss. Väderprognos, hade lovat ett stort högtryck mellan England o
Norge, första dygnet skulle det vara NW vilket betyder kryss. Sedan skulle
det avta och vara växlande vindar. Vi hade tankat diesel så vi kunde köra
motor ett bra tag om det skulle behövas. Kl 9,30 kom vi i väg som första båt,
det var en baktanke med att vi kom ut först eftersom vi är, på pappret, den
långsammaste båten av dom 3. Det började första dan med en kryss i 8-12
sekundmeter, och detta höll på ända fram på morgonen därpå. Då tog vinden
slut, som beräknat, och vi satte på motorn för att ta oss fram.

SEMESTERRESA MED SEGELBÅTEN PEGASUS SOMMAREN 2006
Agneta o Runo
9 juni
Solen har inte visat sig, så det är bra med kläder som gäller. Värmaren
ombord har fått göra nytta också.
Vi har varje jämn timme rapport över VHF: en för att få varandras positioner
och hur läget är ombord. Det känns tryggt, att veta, att det finns vänner där
ute på havet, fast dom inte syns med blotta ögat så finns dom i närheten. Det
var vid kl 10.00-rapporten, ca 20 distans till närmaste båt. Vi kan också
nämna lite om hur vi delar upp arbetet ombord. När vi ligger i hamn, så fixar
Agneta det mesta med maten, men när vi är på havet så är det mitt jobb,
eftersom Agneta känner av att det gungar nere i båten. När vi kör båten på
dagen har vi inte något speciellt schema, utan vi tar det som det kommer, är
någon trött så tar den en tupplur. På natten däremot, så delar vi upp det
ungefär på följande sätt 20.00 tar Agneta över och Runo lägger sig för att vila
fram till 12. Därefter kör Runo fram till 4, Agneta fram till 8. Där upphör
schemat att gälla, då tar autopiloten över och vi lägger oss båda två?? (skämt)
I natt när Runo gick på, så fick vi besök av delfiner som simmade runt oss, i
nästan 1 timma, det var en riktig höjdare att få se, vi tänkte kanske går det att
ta ett kort på dom, men när första blixten gått så såg vi inga mer delfiner,
kanske dom tyckte att blixten var för skarp.
10 juni
Soluppgången var höljd i dis och dimma, ingen vind och inga vågor. Havet
låg alldeles spegelblankt. Klockan 05.30 tar Agneta över och vid 6-tiden får
båten besök av 5-6 delfiner. Vattnet är så klart att man tydligt ser delfinerna
simma utmed båten, för att ta fart och simma framför fören på båten och
göra flera hopp upp ur vattnet. En alldeles förträffligt vacker syn och trevlig
underhållning. Vid 7-tiden kom vinden tillbaka och vi segla med det lilla
seglet och focken i en härlig slör på 6-8 sekundmeter. Hela dagen förflyter
och vi kan konstatera att vi kan vara framme vid Orkneyöarna till 23- tiden,
som då stämmer in med strömmar och tidvatten. Men säg den frid som får
råda hela resan – vid 19-tiden kommer vind – och mycket vind – upp till 25
m/sekund i byarna brassar tag i båten och middagen får abrupt avslutas.
Reva seglen och bara ha lite genua utrullat surfar vi fram på enorma vågor.
Hela kvällen och en bra bit in på natten får vi jobba hårt med att hålla båten
borta från inbrytande vågor. Kommer in i det beryktade och sundet mellan
Swona och South Ronaldsay och vågorna avtar, vinden avtar och pust ….
Vi klarade det!!! Klockan kommer att bli 03.30 innan vi ligger fast på kaj på
ön Hoy. Härligt !!!! Ett litet snack över en ankardramm och sedan fort i
säng.

Söndag 11 juni
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Ön Hoy med halvön S Walls
Vakna frampå förmiddagen med sol och värme och en härlig frukost i
sittbrunnen. Promenad på land känns bra för sjöbenen, en liten by med en
affär (ej öppen söndag), ett hotel med pub och toalett med dusch, det var allt
av faciliteter. Trevliga och gemytliga människor på ön. På eftermiddagen
var vi inbjudna till båten Marina, där kapten Thomas fyllde år. Kladdkaka
med vispgrädde och kaffe smakade utmärkt. Vi var alla församlade totalt 10
vuxna och 4 barn och en härlig stämning. Kvällen – ja den tillbringade vi på
puben – scotch whisky och öl – kunde vi inte motstå!!!
Måndag 12 juni
Ny avresa kl 10.00 mot staden Stromness på ön Mainland. Ca 2 timmars
segling i medvind kändes lätt som en plätt. Kom fram till en jättefin
nybyggd marina med flytbryggor. Behöver inte tänkta på ebb och flod, vi
bara följer med. Just nu, har Runo och 3 av besättningen på Marina tagit en
taxi till staden Killwall där Highland whisky tillverkas. Första destilleriet
skall besökas. Highland park som ligger i Kirkwall.

Tisdag 13 juni
Låg kvar i marinan hela dagen. Agneta tog en långpromenad runt ön och
fick en upplevelse med att se sälar ligga på stranden knappt hundra meter
från vägen. Runo fick ett nytt dyk i fjorden där det ligger ett 40 tal gamla
krigsfartyg på botten, dessa tyska fartyg togs till fånga av engelsmännen
under 1:a världskriget, under de förhandlingar som skedde mellan länderna
slutade det med att hela tyska flottan sänkte sig själva i bukten som heter
Skapa Floo. Så det blev två dyk under dagen, skeppen som vi dök på heter
König och Dresten. Första fartyget låg upp och ner, och det var två stora hål
i botten, ett i maskinrummet och ett i fören. Det andra fartyget låg på sidan
och var en stor upplevelse att få simma runt fören och fram till bryggan på
skeppet. På kvällen var vi bjudna till båten Attitude på födelsedagskalas, där
den lilla Isabelle fyllde 3 år.
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Onsdag 14 juni
Ny avresa, nu till Yttre Hebriderna. Första målet var att få se ön Hoy från
utsidan, en stor brant ligger på östsidan med en jätte rauk som står som en
staty vid vattnet. Resan började kl 13,00 med tidvatten ut genom sundet, det
blev åter motorgång för att ta oss fram, vinden kom rätt in från näsan. En
mycket skvalpig och obekväm resa. Vi var framme klockan 12:00 dagen
därpå. Skönt med fast mark under fötterna igen. Ön Lewis med staden
Stornoway ska utforskas!
Vi alla från de tre svenska båtarna fick låna hamnkontorets styrelserum för
där kunna titta på matchen mellan Sverige och Paraguay. Hamnmastern var
väldigt tillmötesgående och bjöd oss på kaffe, och visade bilder tagna från
öns västra sida. Dit måste vi bara ta oss, troligen blir det på söndag då vi
hyrt en bil för att kunna se oss omkring.
Torsdag 15 juni
Cyklarna tog vi fram och cyklade vänstertrafik i staden. Det gällde att hålla
tungan rätt i mun, för det väldigt mycket biltrafik! Vi cyklade och titta på ett
gammalt slott som låg inbäddat i en enormt vacker naturpark med vilda
rododendron som blommade för fullt just nu.

