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PADLING  MOSKENESSTRAUMEN

HAVSTRØMMER 
OG MAGESUS

Fiskerne frykter den når været står på. 
Forskerne forstår den ikke. 

Vi skulle padle Moskenesstraumen.

TEKST OG FOTO RANDI SKAUG
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IKKE BARNESKIRENN: Åpne 
båter har blitt skrudd rundt og 
gått ned i Moskenesstraumen. 
Fordelen med kajakk er at det 
er en tett farkost. Litenfølelsen 
kan likevel bli mektig når havet 
viser krefter.
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Rett sør for Lofotodden ligger Moskenesstrau-
men, én av verdens strieste tidevannstrømmer. 
Den fosser som en elv i det syv-åtte kilometer 
brede sundet mellom Moskenesøya og den lille 
øya Mosken. Dette er ikke stedet for din første 
kajakktur i åpent hav. Her kan du møte virvler, 
strøm og strømkav med krefter det kan være 
umulig å måle seg mot. Strømmen er målt til seks 
knop, men båter med 10 knops fart har ikke klart 
å gå imot den. Tidevannsforskjellen er fire meter.
I tillegg til selve hovedstrømmen går det noen 
mindre strømmer inne ved land, kalt Strinnene. 
Oppslagsverket Den Norske Los har beskrivelse 
på hvordan strømmene går ved forskjellig tide-
vann. Vi forsøkte å tyde forklaringene. 
– Det er ikke lett å forstå strømmen, forklarte en 
lokal fisker vi bodde hos. Han var tydelig bekym-
ret for oss.  

SAKTERUTA hadde i år et mannskap på tre. 
Byssegutt Brian Morsund fra Reipå er en svært er-
faren og høyt kvalifisert padler. Gnist Runhild Ols-
en fra Reine er i gang med sin utdannelse innen 
våttkortstigen. Jeg har padlet Nord-Norgekysten og 
er SAKTERUTAs kaptein. Været var ustadig. Vi tok 
en oppvarmingstur på innsiden av Vestvågøy i ret-
ning Henningsvær mens vi ventet på et værvindu. 
På et øyeblikk økte vinden til kuling, minte oss om 
sin kraft og tvang oss i land før vi var halvveis. 
Neste morgen varslet yr.no værvinduet vi ventet 
på. Samme kveld satte vi ut fra Å med kurs for 
Helle på Lofotodden. Strinnene gikk som opprørt 
hav da vi kom rundt sydspissen av Moskenesøya. 
Vi snek oss langs land bort til Helle. Her skulle vi 
gå i land for å spise og synfare sundet fra en høyde. 
Full tank er en nødvendighet. Det finnes ingen 
plan B når du først har satt ut.

Timingen er avgjørende. Det var nip, det vil si 
halvmåne. Da er forskjellen på flo og fjære på det 
laveste. Ved fullmåne og nymåne er strømmen på 
sitt sterkeste. Vi hadde fått anbefalt en rute ut i 
strømmen og eksakt tidspunkt for avgang fra en 
lokal og erfaren padler. Vi måtte ikke komme for 
tidlig. Da bærer det til havs, og da er det «bare å 
sette seg og koke te» til strømmen snur. Vi måtte 
ikke komme for seint, da kunne vi bli ført inn i 
Vestfjorden og i verste fall havne syd for Svarvan. 
– Der må vi på ingen måte havne, sa Brian og pekte 
mot en gruppe holmer mellom oss og Mosken. 

Om vi spiste raskt ville vi rekke anbefalt tid etter 
første høyvann. Alternativet var å sove over på 
Helle og gå etter neste høyvann. Det ville være 
å foretrekke å gå på natta. Vinden stilner ofte 
da. Brian treiv kikkerten og tittet utover, men 
strømmene syntes tydelig også uten kikkert. I 
ytterkantene av hovedstrømmen brøt bølgene 
voldsomt og kastet hvitt strømkav til værs. 
– 10 sekundmeter i ryggen, men minkende, sa jeg 
og lukket yr.no. – Er dere klare? 
– Det ser ut til å være mulig å entre strømmen 
rett syd for Sørholmen som anbefalt, sa Brian. 
– Jeg kaller opp Bodø radio på VHF-en og varsler 
om at vi går over, sa gnisten Runhild. Det var 
ingen båter å se.

Vi var et kvarter etter skjema. Fra Helle fører 
en beskyttet vik ut mot storhavet. Vi padlet taust 
og litt alvorsstemt side om side. Bølgepadling er 
krevende. Det hadde vært stridt i går. Runhild 
kjenner havet på godt og vondt. Hun arbeidet 
som fisker i sin ungdom. Hennes far forliste og 
omkom i dette farvannet. Sjøvannet utenfor vika 
var mørkeblått. Kveldssola var på vei ned mot 
horisonten. 
Vi stakk en kurs vestover i god avstand fra strøm-
men. Bølgene buldret. Vinden suste. 
– Da krysser vi, sett kompasskurs 280 grader, 
ropte Brian etter en stund. Vi befant oss i rett 
linje mellom Sørholmen og sydspissen av Værøy. 

«Kajakken pløyde vannet. Det skummet rundt baugen. 
Bølgene reiste seg bak oss og brølte.»

STRITT: Strømmen går som en elv i det åpne havet. På begge sider skvalper det i viltre bølger.
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PAUSE: Strandhogg på Mosken i midnattssol. Havet venter på oss padlende besøkende.
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Om planen holdt ville strømmen bringe oss rett 
til nordspissen av Mosken, flere kilometer lenger 
øst enn den kursen vi styrte etter.

Medvinden ga oss surf. Det suste av sted. Vi 
måtte holde sammen nå ellers kunne en eventuell 
redningssituasjon bli svært ubehagelig og farlig. 
Langt fremme så jeg ytterkanten av strømmen 
der bølgene reiste seg i spisse og viltre formasjon-
er. Det var ennå langt dit. Det betød at bølgene 
var større enn de så ut til. 
Runhilds kajakk er kortere og går saktere enn 
Brians og min. Jeg forsøkte å holde igjen. Selv om 
jeg stoppet opp padlingen drev kajakken avgårde 
i stor fart. Bølgehøyden var omtrent en meter. Jeg 
drakk fra kamelbacken med jevne mellomrom. Vi 

hadde mat lett tilgjengelig til åtte timers padling 
om vi bommet på strømmen. Om vi traff godt 
ville det ta et par timer. Et par heftige timer.
Hovedstrømmen hadde snudd som forutsatt. Den 
brakte oss østover. Det skjedde nesten umerkelig, 
men avstanden til Mosken ble stadig mindre. 
Det roet meg. Havdønningene løftet oss opp 
og senket oss ned. Kraften i sjøen brakte oss fra 
hverandre. Det uroet meg. 
– Kom igjen, Runhild, ropte jeg. Hun hadde havnet 
et stykke bak. En surfebølge feide inn bak meg. Vi 
nærmet oss ytterkanten av hovedstrømmen.

Foran oss reiste bølgene seg med skremmende 
kraft. Det var et vilt skue. Her var det bare å 
manne seg opp og gå rett på. Det fantes ingen 

anledning til verken å stoppe, vente eller snu. Ka-
jakken kastet på seg og skjøt fart. Med ett var vi 
midt inne i et lite inferno av strøm, bølger og hav. 
Jeg padlet med raske korte tak for å holde kursen. 
En diger surfebølge rev i kajakken og truet med 
å svinge den rundt. Jeg la meg mot bølgene og 
styrte med åra. 
- Padle, padle, ropte jeg til Runhild. Hun måtte 
ikke bli etter her.

Kajakken pløyde vannet. Det skummet rundt 
baugen. Bølgene reiste seg bak oss og brølte: 
«Nå kommer jeg og tar deg.» Igjen og igjen. Bare 
kom, så skal vi danse, tenkte jeg. Dere er ikke 
halvparten av bølgene jeg hadde i Øst-Finnmark 
i fjor. Jeg smilte. Den som overlever er den som 
beholder humøret. 
– Snacks? ropte Runhild. 
– Når vi er inne ved Mosken, ropte jeg og kjente 
hvor fort frykt kan tære på humøret. 
– Vi drives mot Svarvan om vi stopper nå.

Vi var ute av strømmen, men inne i grunnere 
farvann der surfebølger presset seg inn mel-
lom Buholman rett nord for Mosken. Vi fosset 
inn mellom de ytterste holmene der en skokk 
av havsuler satt på reirene sine og latet som om 
de slettes ikke hadde noen egg. Oftest går de 
til angrep. Med det samme vi kom inn mellom 
holmene stilnet sjøen. Midnattssola skinte på 
Mosken, Buholman og havsulene. 
Det var uendelig vakkert. 
– 11,7 kilometer i timen i toppfart, sa Brian 
fornøyd. Vi kunne ta det med ro nå. Moske-
nesstraumen var passert. Foran oss lå ei lita 
strand på Mosken og lyste hvitt. Det så lett ut da 
vi så oss tilbake. Det er lett å la seg lure, ja.

Dette er Randi Skaugs spreke kajakk, og 
planen var å padle Nord-Norgekysten sam-
men med den i løpet av en hel lang sommer i 
2012. Det ble i stedet fordelt utover tre somre 
og tusen gylne øyeblikk. SAKTERUTA fortset-
ter, og plukker nå utvalvgte padleperler langs 
vår langstrakte kyst, og filosofien ombord er 
at det tar den tida det tar. 
www.sakteruta.no

Moskenesstraumen er en tidevannstrøm mel-
lom Moskenbesøya I Moskenes og øya Mosken 

I Værøy kommune i den ytre delen av Lofoten.

Sundet har en dybde på mellom 40 og 60 
meter og er mellom 7 og 8 km  bredt. Selve 
malstrømmen oppstår som følge av at tide-
vannet flyter inn og ut mellom Norskehavet og 
Vestfjorden. Midt mellom flo og fjære dannes 
strømvirvler som følge av at strømmen skifter 
retning. Høydeforskjellen på havflaten innenfor 
og utenfor kan bli opptil 4 meter.

Kilde: Wikipedia

SAKTERUTA i Moskenesstraumen

CHECK: Lykken er å ha padlet 
Moskenesstraumen sammen.

Les mer på www.hvitserk.no, følg oss på Facebook eller ring oss 
for en hyggelig turprat på 23 21 30 70

NEPAL
BLI MED OSS TIL

Hvitserk er Norges ledende arrangør av ekspedisjoner og eventyr-
reiser. I tretti år har vi reist til Nepal, og ingen annen norsk tur-
operatør har hatt med like mange fornøyde gjester på fottur i 
Himalaya som oss. 

Nepal er i ferd med å reise seg etter jordskjelvet som rammet landet 
i april. Det vakre Annapurna-området og turstiene til Everest 
Basecamp, der Hvitserk har turer, er igjen trygge og farbare. For 
alle som er glade i � ell, er det å vandre i Himalaya det hygge-
ligste, vakreste og mest spektakulære du kan gjøre. På alle våre 

turer kan vi garantere utrolige turopplevelser, utsikt mot mektige, 
snøkledde � ell og møter med fantastiske mennesker. 
Nå trenger Nepal turister, og den beste hjelpen du kan gi landet 
er å reise dit med en turoperatør som tar bærekraftig, rettferdig 
turisme på alvor. For deg som turist, betyr en reise til Nepal mange 
inntrykk og opplevelser. For nepaleserene betyr din Himalaya-tur 
livsviktige inntekter og arbeidsplasser. Sammen med vår dyktige,
lokale samarbeidspartner tar vi deg med så du får oppleve lydene,
luktene, fargene, folket, naturen, religionen og mystikken som 
gjør en reise i Nepal så fantastisk.
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Har du ikke mulighet til å reise med Hvitserk til Nepal, men likevel ønsker å bidra til gjenreisningen etter jordskjelvet? 
Da anbefaler vi at du støtte Røde Kors sitt arbeid i Nepal ved å send SMS med kodeord NEPAL til 2272 (250 kroner)
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