
MED KAJAKK I BOHUSLÄN. 

Endelig året første kajakkekspedisjon – 3 dager i nytt og ukjent farvann.  Det er fredag 3. mai og våren har vært 

sen i år. Yr melder litt regn/sol/sky (vanlig helgardering) og vind opp mot 7 m/sek. Helt greie padleforhold. 

Storm derimot vil vi helt ikke se på for de melder vind opp i 14 m/sek – det betyr røffe padleforhold. 

Vi er på vei mot Bohuslän området, nærmere bestemt Råssö en ca 20 km syd for Strømstad. Denne turen 

hadde ingen mål om hvor vi skulle eller hva vi skulle rekke – bare at vi skulle padle, oppleve og nyte. 

Til planlegging av turen hadde vi mye hjelp av Orust Kajak (se www.orust-kajak.se), de har laget egne 

padlehefter med kart, teltplasser, vannposter osv for hele Bohuslän området. Anbefales på det varmeste. 

Vi fikk kajakkene på vannet før kl 11 og var fornøyd med det. Det begynte å blåse opp, så vi bestemte oss for å 

padle indre vei til Strømstad, og med kraftig vind i ryggen gikk dette unna. Det var ikke mye liv i Strømstad havn 

på denne tiden av året, så vi satte kuren vestover mot Styrsö som vi hadde fått anbefalt som overnattingsplass. 

Nå fikk vi kjenne på vinden som var økende. Og tross den korte avstanden (6 km) ut til Styrsö ble det en hard 

distanse. Teltplassen var topp og helt i le for vinden fra sørvest som fortsatt økte på.  

God mat er viktig! 

Når vi våknet neste morgen var det helt tydelig at det var Storm som hadde meldt korrekt vær. Vind på 14 

m/sek er røft i en kajakk.  Vi tok indre vei sørover igjen, og tross den kraftige vinden var det bemerkelsesverdig 

små bølger. Ikke noen problemer rent teknisk og padle bortsett fra at det gikk veldig tregt og det var hardt! 

Vi hadde ikke kommet veldig langt før vi måtte ha oss en lengre lunsjpause med varm mat, denne tok vi på 

nordsiden av Lyngholmen i god le. Det begynte å regne, så da er det best i kajakken. Vi hadde sett oss ut en 

teltplass ute i havgapet på noe som het Stora Grundskär. Der skulle det ligge en liten lagune med plass til et 

telt. 

Det ble en kraftanstrengelse som var litt i overkant for meg og komme seg dit ut. Følelsen av ett tak frem og to 

tilbake har aldri vært mer beskrivende. Sjøen begynte å bli så stor at vi ville fått problemer om vi måtte snu og 

fått den på skrå bakfra. Men endelig så kom vi fram, og for en plass vi fant. Det var vært hver eneste 

svettedråpe for å komme ut hit. Panorama utsikt, en herlig liten sandstrand og en liten gressflekk med plass til 

akkurat vårt telt. 

http://www.orust-kajak.se/


Akkurat plass til vårt telt! 

Den kvelden løste vi mange verdensproblemer, og den medbrakte rødvinen i 0,3 l kartong smakte som den 

beste Amarone vinen…. 

Om natten så våknet jeg av noe dunking, fikk på meg hodelykten og gikk ut for å sjekke. 2 kajakker var tatt av 

høyvannet og var på vei ut av lagunen. Hadde vinden fått tak i dem bare ett par minutter senere ville vi aldri 

sett noe til dem igjen. Utrolig urutinert av oss. Og ikke bære kajakkene opp til 100 % sikker grunn gjør man bare 

ikke. Heldigvis gikk det godt denne gangen, og vi slapp unna med skrekken og noen nye riper. 

Neste morgen spiste vi en god frokost med nylaget brød på stormkjøkkenet. Vinden hadde løyet noe og var nå 

på rundt 10 m/sek. Med den i ryggen gikk det som en lek å padle tilbake til Rassö. En god lunsj på primusen før 

vi vendte nesen hjemover igjen. 

Bohuslän er et padleparadis. Et utall av øyer og godt beskyttet for vær og vind. Vi liker å dra på padletur tidlig 

på sesongen – da finner vi en helt annen ro enn i juli. 

Padleparadis! 

En slik tur trenger litt planlegging og godt utstyr, vi hadde med oss Ekspedisjonsteltet VE 25 fra The North Face 

og var veldig glad for det. Vær og vind kan man ikke gjøre annet enn å forberede seg til – da gjør det ikke noe 

om ikke solen skinner hele turen og at det er blikk stille. Alt vær sin sjarm! 



 


