
Sommerferie 2008.  Fra Angelvik til Silda og retur. 

4. Juli starter turen. Heiser seil rett utenfor Ran, det blåser ca 9 m/s fra nordøst.  Første overnatting 

er på Herdla, 3 Ranbåter, 6 voksne, 1 ungdom og 2 barn.  Ferien i år går nordover, dagestappene går 

litt etter humør og vær.  Vi er innom Sauøy på Rongevær. En flott plass for barn, med kai og 

badestrand. Litt fiske fra småbåt må vi ha, håper 

på noen selvfiskede middager underveis.   

Skjerjehavn må vi innom for å se på 

kongestatuen og landhandleren. Ferden videre 

går til Hardbakke, det er ymse vind, vi seiler så 

lenge vi kan.  I Hardbakke må vi alltid ta en 

fjelltur, til topps for å se utover sjøen.  Svanøy 

er det en fin hjortefarm på den ene siden og på 

andre siden er det butikk og ute-servering, altså 

noe for både liten og stor. Ospa er en historisk 

plass og har flere fine steder å ligge med seilbåt. 

I Florø var det dårlig vær, så der tar hele gjengen buss til Førde for å shoppe.  Vel, det er mye penger 

å spare på en tur nordover, for utvalget er ikke det samme som på Sotra.  Men en busstur er alltid en 

avveksling, særlig når kulingen uler i masten. Kalvåg er en fin havn, der kan man leie sykler, eller gå 

turer.  Fra Kalvåg gikk turen rund Bremangerlandet, vi begynte så fint med seiling, men vinden stilna 

og det var tung gammel sjø, hvor vi ble litt sjøsyke nesten alle mann.  Silda virker det som mange har 

tilknytning til, der traff vi folk som vi hadde felles kjente på Sotra med, og vi fikk historier fra krigens 

dager av lolkal-befolkningen.  Flott naust med servering hadde Silda også. Solnedgangene på Silda er 

veldig fine, det ble fotografert og filmet. Her går vi kulturstien, hvor det også er mye krigshistorie 

med tyskerhola.  I Måløy var det mange forberedelser til ”Tall ship”, men de hadde en matbutikk til 

oss.  Rugsund har en fin og lun havn, i år var det litt regn også der, men de hadde god pizza servering.  

Der er også fin natur til å gå på tur. Brua fra Rugsund står det 15 m høyde på, men kjøpmannen 

garanterte minst 19 meter, så vi tok sjansen, vi er 17 m høy, det gikk fint.  Vi seilte fra Svanøy til  

Værlandet i kuling, og det var en flott seiltur.  På Værlandet er det alltid kjekt å være, han som driver 

marinaen er allsidig, han spiller 

trekkspill, og han ordner opp for 

småbåtene.  Vi leide sykler til hele 

gjengen, hadde en flott tur over til 

Bulandet, og retur.  Utrolig flott 

landskap, nesten slett vei, med tre 

bruer og flott fjell med flotte farger.  

Fra Værlandet er det ikke langt til 

Alden, og der må vi til topps, 480 m 

o h, det er en tur alle burde ha hvis 

de er i nærheten. Færøy er en fin 

havn, med mye flott natur.  Hille er 

en øy som vi hadde fine dager på, 

med mye bading og soling.  På Vassøyne ser vi over til Fedje.  Vassøyne er en plass hvor fiskebåter 

søkte ly i gamle dager, der er en stor molo og lun havn.  I år var vi på Fedje på en mandag, og 

mandager er alt stengt og dødt.  Det var varmt på land og i vannet, så bading ble det mye av.  Seiling 



over til Horsøy, der er det også fine 

plasser hvis en er litt kjent.  Der er det 

en flott liten strand av skjell, som 

kommer og går, skjellene blir vasket ut i 

sjøen av store bølger, og dratt med inn 

igjen av bølgene. Fisk er det her også.  

Bøvågen er en handleplass og ikke 

spesielt fint å være med småbåt. Kalven 

er en fin rolig havn, med utgravninger 

fra vikingtiden, og en liten rotur over til 

Lygra.  I år var det delvis solformørkelse 

mens vi var på Kalven.  Været er så bra 

at vi kan se speilbilde av solen i sjøen og 

se solformørkelsen der.  I Lillebergen har 

vi siste stopp før Bergen, da bare for å bade, vi har hatt fantastiske varme uker hvor vi alle har måtte 

avkjøle oss i sjøen med jevne mellomrom.  I Bergen har vi middag ute alle voksne, ungdommen får 

endelig skikkelig Mc Donalds mat igjen, og en film så han kan være barnevakt for de minste, slik at vi 

voksne får en flott avslutning på vår herlige ferie.   


