Hej.
Sen sist har jag seglat upp till Lofoten. Ligger i skrivande stund på en plats som heter
Stamsund på Vestvågöya. Ett gammalt fiskevaer som det heter häruppe. Det har faktiskt
nästan samma latitud som Abisko vid Torne Träsk. Midnattsolen kan ibland skönjas i en
glipa i de regntunga skyarna.
På vägen hit besökte jag några intressanta platser bland annat St. Sunnivas kloster på ön
Selja. Klostret var egentligen helgat åt St. Michael under sin aktiva tid. Dessa kloster låg
gärna ensligt belägna på öar vid havet. Vi har tidigare besökt Mt. St. Michele vid franska
atlantkusten, idag en riktig turistfälla. Då vi seglade till Dingle på Irlands västkust seglade
vi förbi Michael Skellig vilket ligger flera sjömil ut i havet och är fortfarande riktigt
otillgängligt. St. Sunniva är idag en ruin men ön är fortfarande Norges minsta "Bispedöme"
som det heter på norsk. Tio personer är fastboende på Selja idag, biskopen bor faktiskt i
Sarajevo. Två ortodoxa munkar finns dock i den lilla byn Selje som ligger på norska
fastlandet.
Passagen av Stadt bjöd ej på några svårigheter. Hade faktiskt medvind dock med regn
och dimma. Med AIS och radar hade jag full kontroll på både omgivande trafik och
grynnorna vid Bukketjuvane. Dessa bröt så kraftigt att de gav radarekon.
Gästhamnen i Ålesund ligger mitt i stan. Ålesund brann ner totalt tidigt 1900-tal. De så
typiska norska vita trähusen man ser överallt utmed kusten ersattes med Jugend stenhus.
Detta kan ha berott på att Kaiser Wilhelm av Tyskland stöttade uppbyggnaden av
Ålesund. Han for ofta till norska vestlandet med sin yacht Hohenzollern innan första
världskriget. Finns faktiskt ett minnesmärke med hans bild i Ålesund. Att samma person
några år senare ansåg att Verdun skulle jämnas med marken är en annan historia.
Ålesund har också ett intressant akvarium, Atlanterhavsparken. Värt ett besök.
Efter Ålesund ankrade jag vid en ö som heter Storfosna i havsbandet utanför infarten till
Trondheim. Geologiska krafter har bildat en lagun inne på ön. Att den är mycket lämpad för
ankring visste redan vikingarna vilka hade ett stormanssäte där. Nästa ankarplats blev ön
Villa uppe i Nord Tröndelag. Här fanns Norges sista koleldade fyr. Står fortfarande kvar i
restaurerat skick. Rekommenderar intresserade att läsa om den på Wikipedia.
Efter att ha passerat Polcirkeln kl. 2200 lördagen den 4 Juni gick jag till en hamn i yttre
skärgården som heter Selsöyviks Handelssted. En gammal handelsplats för
kustbefolkningen. Idag fortfarande handelsplats med gästhamn och all service.
På nationaldagen slog vinden om till sydväst och jag seglade över till Moskonesöya i
Lofoten. Då vinden låg 10 - 12 m/s slörade jag med endast genuan utrullad. Vindrodret
styr bäst så vid slör eller läns. Hagel, regn och dimma präglade överseglingen. Då annan
trafik verkade vara liten tillbringade jag mesta tiden av de 98 distansminuterna nere i
hytten. Radar och AIS skötte övervakningen och äggklockan skötte min vakenhet. Sov
ostörd i flera 30 minuters perioder. Var uppe på däck och justerade vindrodret ett par
gånger.
Tänker nu segla runt i Lofotenområdet under en vecka innan jag fortsätter mot Tromsö.
Vädersajten yr.no har lovat sol under några dagar framledes. Hade varit skönt med sol och
framför allt sikt när jag nu vistas i ett naturskönt landskap.
Hälsningar från Tommy.

