Resedagbok 3 Inverness till Tobymore
Nairn - Inverness 12-14/6
Vi gick ut från Nairn tidigt (kl 2 på natten) för att vara
säkra på att tidvattnet skulle räcka till ut genom det
inlopp som vi tidigare fick tillbringa på sidan. Nu hade
vi tydligen räknat rätt och marginalen hade vi, så allt
flöt på fint, och vi kom lyckligt ut i havet från marinan
(skönt att ha vatten under kölen igen). När vi närmade
oss Inverness tidigt på morgonen så hade vi en kraftig
motström(det visste vi om), vi gjorde som man bör,
droppade ankaret mitt i sundet och låg där och åt
frukost och väntade ett par timmar på att det skulle bli
lugnt. Tuffade in under bron till första marinan som låg
runt hörnet, där står det en kille med sin tjej (Torbjörn
o Helena) på bryggan och börja prata svenska, så där
gick fort någon timme, vi delade information om sånt
som kan vara bra att veta. Dels fick vi veta att den
marinan inte var så mycket att hänga i granen, långt till
staden och dålig service så vi fick rekommendationer
att gå in i kanalen och lägga oss i den marinan.
Dagen efter så handlade vi och lagade mat, så det
skulle stå sig några dagar när Berit o Gunnar, Liselotte
o Åke skulle komma från Sverige. Vi stuvade om en del
så att alla skulle få plats.
På kvällen mötte vi gästerna på stationen i Inverness.

14/6 Inverness – Loch Dochgarmon
Det blev en kort resa den första dagen, dels var det
många slussar att ta oss upp genom dels tyckte gänget
att vi skulle fira lite, en god middag med avslappnande
promenader blev dagens medicin.

15 -16 Loch Ness - Fort Augusta
Denna by ligger i slutändan av Lock Ness som vi
seglade över på några timmar med bra vind från
aktern och en del regnskurar på slutet. Fantastisk sjö
med höga kullar och vackra vyer att se på, tyvärr fick vi
INTE se något odjur vid namn Nessie. Vi slussade upp 4
slussar med massor av åskådare, Japaner o många
andra nationaliteter, undra hur många foton o film
Pegasus är med på? Nästa dag blev vi liggande stilla i
denna lite mysiga by och tog dagen med lite ro och
små utflykter och pubbesök på kvällen.
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Så här närma kom vi odjuret Nessie!!!

18/6
Denna dag hade vinden vänt och därmed också vädret,
som det brukar här i Skottland, massor av blåst och
regn i mängder. På med alla regnkläder som finns, inte
nog med elände så kom också knotten, våra gäster
döpte därmed Skottland till passande Knottland.
19/6
I regn och rusk gick färden vidare över sjö och kanaler
till en plats som heter Gairlochy där vi stannade för
natten. Nästa dag kom vi fram till Corpach intill Fort
Willam, där väntade 8 slussar ner till havet, vi slussade
tillsammans med den svenska båten Mare som gärna
ville fira midsommar med oss (trevligt när ungdomar
vill umgås med oss gamlingar). Väl nere så förtöjde vi
vid en brygga med Mare utan på oss, vi hade hoppats
på en liten mysig plats att fira midsommar på.

Midsommaraftons förmiddag besökte herrarna
destilleriet i Fort Williams, Ben Nevis och damerna
gjorde en shoppingtur.
På eftermiddagen firade vi midsommar i sittbrunnen
med sill o potatis, jordgubbar och tårta med väl
tillknäppta dragkedjor så att knotten skulle stanna
utanför, stämningen blev hög fram på kvällen med
allsång.
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21-23/6
När våra gäster lämnat oss tog vi oss så småningom ut
från Fort William, det blåste en del (rätt i näsan) och
regnade. Turen blev därför inte så lång första dagen
utan vi la oss i en lite vik . Nästa dag var också
gråmulen och trist men barometern den steg dag för
dag. Vi tog hjälp av motorn och gick till en ö Lisimore vi
ankrade i en vik Port Ramsay och vaknade på
morgonen med sol från en klarblå himmel, bästa
tänkbara väder. I med jollen och in till stranden, med
mycket möda fick vi iland jollen(kom in vid lågvatten),
det var att bära den i gyttja och tång ca 50 meter pust
o stön (måste skaffa hjul till jollen och tänka mer på
tidvattnet i fortsättningen). Det blev en
heldagspromenad på ön och vi fann en Broch (
fornlämning från bronsåldern) med vidunderlig utsikt.
Lunchen serverades med makrill på macka och på
toppen av borgen. Lugnet var helt otroligt, inga
motorljud bara måsar o får som väsnades, ett Skottiskt
par som var där samtidig sa ” can´t it bee better then
these” och vi bara instämde. När vi satt och njöt av
utsikten så fick vi se delfiner som lekte och skuttade i
vattnet (för långt bort för bild o film), men vi njöt av
naturen o solen så det stod härliga till. Nackdelen med
dessa öar är ju att internet kan vi känna oss blåsta på,
men friden den är total,( man kan vara avkopplad utan
att var uppkopplad).
24-27/6
Nästa anhalt blev Tobymore på ön Mull, där vi blev
liggande i 4 dagar, för vädret var ju med oss och
högtrycket det låg kvar, det blev till och med ett par
dopp i havet (bara Runo), temperaturen i vattnet den
steg från 11 grader till hela 12, då var det dags för året
första dopp! Övrig tid så, blev det ett par promenader
dels norr ut till en fyr och nästa dag söder ut i en natur
park. Nu känns det som vi kommit på hur man gör när
vi slappnar av!
HA EN SKÖN SOMMAR TILL VI HÖRS NÄSTA GÅNG

Agneta o Runo
Ett inlägg från våra gäster
Hej alla! I måndags kväll kom vi hem efter en dryg vecka på Pegasus. Besättningen mår jättebra och
alla får hälsningar och kramar genom oss. Framförallt till barn och barnbarn. Vi har haft en jätterolig
vecka. Blandat väder sol, regn och ösregn genom Caledoniska kanalen och över Loch Ness med
fantastiskt vackra vyer. Vi tackar för den fina midsommarfesten ihop med båten Mare och givetvis
för hela veckan. Var rädda om er och Pegasus i hög och lågvatten.
Kramar från Anton, Berit, Lise-Lotte och Åke.

