
Hej.  
Då har åter seglingssäsongen börjat efter vinteruppehållet. 
Lämnade Tananger 30/04. Gick till en ankarplats som heter 
Telöysund där jag ankrade för att testa mitt nya Rocna ankare. Det 
blåste från kuling upp till liten storm 22 m/s som det heter i Norge. 
Djupet var LW 8 - HW 10 meter. Satte ur 10 kätting + 40 meter 
blyad lina. Jag lät min GPS rita ett spår för att se båtens rörelser 
kring ankaret. Vinden nådde ner till båten men ingen sjögång. 
Skickar med en bild av båtens spår under ankringen.  
Gick sedan till en hamn som heter Gravdal utanför Bergen. Hamnen 
användes av tyskarna under krigsåren. Många av byggnaderna är 
från den tiden. Blev kvar en vecka och besökte vänner. 
Just idag ligger jag i en hamn som heter Korssund Fjalar i Yttre 
Sogn norr om Sognefjorden. Ett smalt sund som öppnar sig till en 
slags hamnbassäng. Platsen har använts sedan urminnes tider. 
Användes flitigt under Vikingatiden. Olav den Helige använde 
platsen då han for runt på kusten och kristnade landet. Han lät resa 
ett stenkors här. Dels som symbol men också som inseglingsmärke. 
Används fortfarande som detta. Tre sådana kors finns resta här på 
vestlandet. Förutom här finns ett på Kvitsöya utanför Stavanger och 
ett i Haugesund på Karmöya. Kung Olav fick nog använda buskarna 
för sina naturbehov, jag har emellertid tillgång till ett fullt modernt 
serviceanlägg. Det har ju med andra ord skett en viss utveckling sen 
1000-talet. 
Vädret har faktiskt varit riktigt bra sista tiden. Dessvärre blåser det 
en nordvind just nu som gör det svårt att bruka seglen i de trånga 
inomskärslederna. 
I morgon måndag 16/05 hoppas jag komma vidare norrut. Ska gå till 
någon hamn i Stadt-uddens närhet. Stadt är ett av norskt 
skärgårdsfolk fruktat område pga. strömmar och vindförhållande. 
Man rekommenderas att avvakta i dess närhet till rätta tillfället att 
passera. Norska sjöräddningen utför också dagliga eskadrar förbi 
udden. 
Då jag genom åren passerat flera liknande platser i Skottland, bland 
annat Pentland Firth tre gånger, känner jag mig inte så nervös för 
detta.  
Allt fungerar ännu så länge. 
Hälsningar från Tommy ombord på S/Y Alba Nova II    
  



  



  



 


