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Stenungsund, Sverige 

till 

Corpach, Skottland



Efter att vi stannat i Fevik i Norge där vi packat om hela båten p.g.a. av vikt- och 
balans-problem (tack för termen Sofia) och två 80-åriga damer kallat oss för 
förtjusande tattare, fortsatte vi längs Norges kust i Blindleja – en mysig och 
populär inomskärsled. Torsken som Martin fiskat upp i Fevik avnjöts på en 
lunchankring i solgasset. En pratglad norrmann paddlade förbi och sommaren 
var på gång.



Ett par dagars sommarväder, födelsedagsfirande och nattfiskande fick vi på 
Stokken, en lummig allmännings-ö utanför Kristiansand på Norges sydkust. Det 
var långhelg och varmt och många norrmän var glada och körde runt i 
fullpackade små jollar med aktersnurra dragandes en ölkyl på släp. Stämningen 
var hög. Säkerheten låg. Tur att de har så tydliga sjömärken i Norge i alla fall; 
som pekar åt vilket håll man ska köra.



Vi är båda överens om att mer 
turistande i Norge ska det bli i 
framtiden. Här är vi som hastigast i 
Egersund och väntar på bra väder för 
att korsa Nordsjön. 
Dramatiska, grönklädda klippor 
kantade fjorden när vi seglade in. 
Gästhamnen helt ok och mitt i centrum 
av den lilla staden. 
En promenad uppåt norr ledde oss till 
en sjö, en älv och en bred fors. Alltid 
roligt tycker vi. Kan stå i timmar och 
titta på forsande vatten. Helst står vi i 
vattnet, men det tenderar ju att bli kallt 
efter ett tag.



När vi väl skulle ge oss ut på Nordsjön var Filippa nervös eftersom färden 
över Skagerrak och längs Norges kust hade gjort henne mer sjösjuk än 
vanligt. Därför var det i sin ordning att prognosen var svaga vindar; hellre 
mindre sjö och motor än vågor och sjösjuka. Vi tog också rådet att förlänga 
vakterna till 6 timmar (tack Lur-Björn) för att få sova ordentligt. 
Nordsjöpassagen blev lyckad! Vaktgången funkade, sjösjukan hölls i schack, 
motorljudet gick att sova till, vinterkläderna hade kommit med i sista sekund, 
kylskåpet var laddat med sojgurt. Mitt i allt ihop kom det fin halvvind, solen 
kom fram, vattnet blev barbados-turkost och oljeriggarna sken i all sin glans. 
Mot slutet siktade vi en valfena av okänd valsort och Shetland syntes från 
långt, låångt håll den här morgonen. Längsta etappen hittills; 240 NM (55h) !! 



Lerwick (lervik) 
är den största 
staden på 
Shetland. Vi låg 
mitt i centrum 
och vi reagerade 
på att både 
shetlänningar
och skottar 
bemödar sig med 
att göra gamla 
pittoreska 
butiksskyltar 
istället för av 
plast och neon. 
Mycket trevligt. 
Vädret var klart 
två dagar av åtta

(första och sista dagen) och temperaturen var 10-12 grader både i luften och i vattnet. 
Ändå badade fjortisarna  varje dag i hamnen under mycket skratt och lek. 
Som mest var vi fyra svenska av ca tio båtar längs flytbryggan. En dag i veckan kom 
det in ett gigantiskt kryssningsfartyg och dess passagerare fullkomligt fyllde den lilla 
staden i några timmar, sen åkte de vidare igen. 
Det är vanligt att man hälsar på de man går förbi på Shetland och i Skottland. 
Turistnäringen är viktigt även om de har olja och ett mer väloljat turistmaskineri får 
man leta efter; kartor och foldrar över minsta lilla sevärdhet. Dessutom tog sig 
lokalbefolkningen gärna tid att berätta och hjälpa till med vad de kunde. 

Breiwick (Bredavik), 
Filippa gick en 
Bredaviksrunda varje 
dag.



Det var så vi träffade Maurice och Bobby. Vi sa hej, pratade om vädret och 
vips satt vi i deras baksäte bredvid två pavor whiskey och blev guidade på ön 
Barra. Förutom att 99% av ortsnamnen på Shetland är fornnordiska är också 
dialekten den klart lättaste att hänga med i för oss svenskar. 
På en liten ö i en liten sjö utanför Lerwick hade folket innan nordmännen, 
pikterna, byggt en av sina brocher; en rund stenbyggnad i flera våningar med 
dubbla väggar. Några teorier om brocherna är att de dubbla väggarna gav bra 
isolering samtidigt som de möjliggjorde en högre rund försvarsbyggnad.
När det regnade och ruskade som värst bakade vi pizza och kollade på film
… och åkte på utflykt till Sumburgh head, södra spetsen. 



På Sumburgh head ligger Jarlshof; ett arkeologiskt 
dregelställe. På ett och samma område, stort som en 
fotbollsplan, finns boplatser bevarade från åtskilliga 
århundraden, från pikter till nordmän till skottar, från små 
sten-och-ler-hyddor till hjulhus, brocher och medeltidsborg. 

Det finns tre saker som gör Martin själaglad – djur, barn 
och informationsskyltar. På den här resan har han haft 
många lyckliga stunder med de senare. Bara Jarlshof hade 
över tio stycken. 

Tydligen var malning en viktig syssla, för i 
varenda liten bohåla fanns en malsten.  

Hjulhus (notera att rummen är som ekrar).



Längst ut på Sumburgh head ligger ett gammalt fyrtorn och 
numera är udden ett mecka för lunneskådare. Det fullkomligt 
kryllade av lunnefåglar, tyckte vi, men vi fick veta att de var 
fem gånger så många för ett par decennier sedan. 

Mindre och löjligare än man tror 
när de rör sig och inte det minsta 
skygga.

Stormfåglarna bodde längs klippkanterna (se 
ovan, små vita prickar) och lunnefåglarna 
bodde i små kaninhål (se nedan).



En vacker dag tog vi färjan 
över till Bressay. Som 
överallt på Shetland var det 
fullt av övergivna stenhus, 
de bara lämnades i 
landskapet. 
Får var förstås också 
vanligt återkommande. 
Träd var det ont om på 
hela Shetland. Inne i 
Lerwick fanns det träd kvar 
i vissa trädgårdar. Vår vän 
Maurice hade kanske 10 % 
av dem. 



Martin hittade en 
informationsskylt, 
djur och WW2-
flygplansvrak på 
samma plats, så var 
den dagen gjord… 
Tyskt väderplan, 
nerskjutet, 
besättningen blev 
kompisar med Fair 
Islarna och kom 
tillbaka och hälsade 
på ibland.

Fair Isle. Svårt att göra denna ö rättvisa med foton. Att Johan var där kan ha 
förblindat oss något, men alla som vi hört har varit där innan oss har också 
varit betagna av denna lilla ö. På bilderna ser vi Orkestern som ligger utanför 
Good Shepherd IV. Ian the Boatbuilder sa till oss: ”- Nice boat. Safe.” Han var 
fåordig men det kändes tryggt att höra från någon som bor på en ö där de 
drar upp sin färja på slip de flesta dagarna om året, för att alla föregångarna 
förlist. Vi ser lammen som leker herren på täppan på en eka. Vi ser en vacker 
stenstrand som vi klättrade ner till. Vi ser Johan och Filippa som, med 70 m 
stup utanför sig, studerar tordmulen och dess bo. Tordmulen visade upp sig 
för Martins kamera, många fina bilder blev det. 



Egentligen hade vi 
inte tänkt gå igenom 
Caledonian canal, 
men vi hade lite ont 
om tid så den fick 
det bli. Och se så 
glada vi blev för det 
beslutet! Börjar man 
i Inverness blir 
kanalen bara 
vackrare och 
vackrare längs 
vägen.



Alexander kom på besök och lyste 
upp, särskilt Martins födelsedag! Alex 
var i Skottland och letade efter 
rep/band-avbildningar på forntida 
stenar och smycken. Här i Corpach
fanns det inte så många stenar, men 
som tur väl var hittade Alex ett smycke 
på det lilla muséet som gav vatten på 
hans hypoteskvarn, han var så lycklig 
att han prompt ville ha på sig vindex-
mössan!
För mamma Anitas skull förevigade vi 
Martin innan vi klippte av hans hår. 
Tyvärr var vi de enda som inte fick 
någon bild på Martins långkalsonger.
Vid Corpach ligger Ben Nevis, 
Skottlands högsta berg. Just när vi låg 
här (kanalen slutar här) så kom Three 
Peaks Race hit. Ett segel-och
bergslöpar-race. Man seglar till foten 
av Englands, Wales och Skottlands 
högsta berg och sen springer man upp 
och ner för dem. Mitt i natten på 
Martins födelsedag kom de vinnande 
löparna i mål precis utanför vår båt. Vi 
var enda publiken. 



Martins bästa pryl för juni: fiskespöt
Filippas bästa pryl för juni: skidvantarna

Vi avslutar med ett citat vi hållit hårt på i juni:
”A gentleman never sails windwards.”

Fair winds!

Filippa och Martin



Blommor till alla som bistått och hjälpt oss att göra 
den här resan möjlig!
Ja, just DU som känner dig träffad, ett rungande 
TACK SKA DU HA!! Hipp hipp Hurraaaa!


