
Åland 2019 - Sommertogt med Svante 
17. juni til 7. august - Besætning: Merete Mortensen & Thomas Kirkegaard 

Frederiksværk - Hornbæk - Helsingør - Espergærde og Ven 

Thomas lærte at sejle i en Mirror jolle på 40 kg, ved et tilfælde i Zimbabwe i 1986. Siden blev det den lille 
skærgårdskrydser Stortriss mk2 på 585 kg, senere en Trio 80 på 3 ton og nu en Hanse 320 på 5,2 ton, (der 
efter-hånden har 13 år under kølen). Merete har sejlet motorbåd tidligere, men hoppede på sejlbåden i 1998. 
Siden har vi to faktisk tilbragt alle vores sommerferier på havet, levet af kærligheden og kildevandet om man 
så må sige, med alt ting i en arms-længdes afstand, og kun det mest nødvendige omkring os. 
Handelsbyerne langs havet, er stadig levende, med spændende historier der går tilbage til Kong Volmer og 
Harald Blåtand. Du kommer jo (som dengang), sejlende ind og oplever landet, byen og de uudtømmelig histo-
rier op gennem tiden - og møder andre sejlere med samme længsel, - og det er måske derfor vi ikke er blevet 
trætte af at sejle. Havet drager, det bærer os, og giver os mulighed for at sejle og rejse økologisk.
17. Juni formiddag, gennemgik vi motoren i Frederiksværk Havn og fik spændt kileremme og fandt en lille 
utæthed på kølevands-slangen. Så gik resten af dagen for en vestenvind, med genakker over nordsjælland til 
Hornbæk, hvor vi besøgte Thomas gamle spilleven Mogens Thomsen, der lige er flyttet til byen. 
Da vi satte landstik på, slog fejlstrømsrelæet ! Fy for den lede.... at starte ferien uden mulighed for at lade 
batterier mm. Kl. 23.30 fandt vi fejlen og kunne ånde lettet op.
Dagen efter anløb vi Helsingør Nordhavn og lagde os, ved et tilfælde, ved siden af vores gamle venner 
Frede og Kirsten i Skorpio. Hyggeligt grill aften og sejlersnak om alt det vi skal opleve nu.
Den 19. Juni gik vi i modvind til Øresunds mindste havn, Espergærde, for at møde familien og spise middag 
sammen. Det blev også til en lille sejltur og badning før vi sagde farvel og sejlede til Hven.

�
Nu ligger vi her kl. 12 i Kyrcebacke på Ven https://kartor.eniro.se/m/FNIFv og venter lidt på en vestlig vind, 
der kan bære os sydpå til Falsterbo Kanalen https://kartor.eniro.se/m/cgCj8  -og senere videre op i Østersøen. 
Vores drøm er at nå ud til Åland, - og vi har lovet at hjemtage deres gæsteflag til vores sejlervenner Jens og 
Inge Storgaard.

https://kartor.eniro.se/m/FNIFv
https://kartor.eniro.se/m/cgCj8


Ven - Lagunen - Ystad - Utklippan - Kristianopel -  

20/6 - Vi ville oprindelig sejle fra frokostopholdet på Ven og ned til Falsterbokanalen, men det går jo sjældent 
som præsten præker. Mod en hård bidevind, - vi havde 2’det reb i stor-sejlet, og formindsket fok, - vi lå med 
kraftig slagside og sejlede sydpå i Øresund, - MEN inden broen opdagede vi så, at windexet (vindpilen I 
toppen af masten) havde rystet sig løs og teede sig helt Ogi-nok… bare snurrede rundt, Æv….
I Limhamn ligger havnen Lagunen og den har en stor mastekran, så vi gik ind for at overnatte - og samtidig 
benytte muligheden for at reparere windexet. Lagunen er frihavn og vi fik en dejlig aften/nat, stod tidligt op, - 
og så op i mastekranen og ordne winddexet.

�
21/6 - Så gik vi sydpå og klokken 12.00 strøg vi gennem broen og Falsterbokanalen, satte kludene op med 
en til hver side (spilerstagen på fokken) - og sejlede med en behagelig baghyler hele vejen til Ystad.
Trætte af vind og vejr, anløb vi kl. 19, og besluttede at gå på restaurant for at få en fiske-suppe… — 
Halloooo,  lang næse, - hele byen var død som en sild, alle restauranter var lukket, - DET VAR SVERIGES 
STØRSTE HELLIGDAG - midsommer !  Det er den mest døde dag i Sverige, - hvis man altså er dansk turist.

22/6 - vejrmelding med svag, let og god vind fra syd, sydvest. Vi sejler ud kl 6.45 og runder pynten med den 
lille, hyggelige havn Kåseberga og sætter kurs mod Utklippan, en lille, charmerende klippeø ude i nowhere, - 
med et sprængt, firkantet havnebassin, oprindeligt beregnet som nødhavn for fiskere. Det er en lang tur på 75 
sømil, vinden plat læns og hvor vi dårligt kan se land det meste af turen. Anløber klippeøen kl. 20.45, glade og 
godt trætte. Sådan ser Utklippan ud, - og set fra fyrtårnet…. Der er web-camera på Utklippan, prøv det….



�
Næste morgen vågner vi til en dejlig dag, - indtil helvedede bryder løs, da Merete opdager lidt vand på 
dørken. DER ER VAND UNDER BUNDPLADERNE - UHA. Værktøjskassen frem, puffen tømmes, skrues af, 
bundbrædderne fjernes og vi ser gammelt bundvand i 2 af hulrummene. Frem med lænsepumpe, spand og 
klude, vi gir hele menagen en ordentlig tur, sort bundvand blir båret ud og der blir vasket og tørret, før vi kan 
skrue stumperne sammen igen. Alt ånder igen fred og vi går rundt og ser på øen, fyrtårnet, sæler, fugle og 
blomster.

�

Der er blomster, frøer, fugle, sæler på sådan et 
klippeskær, og du kan endda leje et værelse på 
“vandrehjemmet”  for en tid, hvis du vil bort fra alt, 
og være lidt alene.



�

23/6 kl. 12 letter vi fra Utklippan og sejler videre på 
en platlæns op gennem Kalmarsund. Vinden er 
svag, 4-5 sekundmeter, og vi går ind til 
Kristianopel kl 19, ankre op udenfor havnen, 
sætter ankerkuglen på forskibet, bader, spiser, 
sidder i aftensolen og nyder freden, tænder 
ankerlanternen og går til ro.

Prøv at se den lille sorte, runde drinksbakke 
nedenfor.
Det er en gave vi har fået, en “Trip Trap” og den har 
en RF-stålring og en bund af kompositmateriale. 
Den er suveræn til en båd, og vi bruger den både 
som drinksbakke og opvasker bakke.  

�

24/6 - Vi letter anker og sejler videre op gennem Kalmarsund, - vinden er svag og vi beslutter at gå ind i 
Kalmar. Det har været skønt solskinsvejr de sidste mange dage, havet er blåt som himlen, og nu glæder vi os 
til at få fast grund under fødderne og gå på bytur.



Kalmar - Solbergnäset 😱  - Kiddeholm - Oskarshamn - Rangleholm - Lille Kalvöen - 
Oxelösund - Nynäshamn 

24/6 - Kalmar er en af Sveriges ældste byer, grundlagt for 1000 år siden. Der ligger en borg, et smukt slot, 
Kalmar Slot fra 1200 tallet. Øresundstoget kører lige ned til havnen og den gamle by minder om Fredericia 
med lange lige gader, og en domkirke i midten. 
Vi er sejlet helt ind i bunden af havnen, lige overfor turistinfo og havnekontoret. Svenskerne er herlige, 
folkelige, og de har bygget en stor brygge på pæle ud over vandet. Der stilles et musikanlæg op, publikum 
sætter sig på trapperne og medens vi spiser aftensmad ombord, sidder vi og kigger på 30-40, (mest ældre, 
mest kvinder, men også mænd), der danser på rad og række. Musikken er den samme alle vegne hvor der 
danses Riverdans, - “who stop the Rain, I never Promised you a Rose-garden, Rolling on the River” mfl. 
Danserne kender alle numrene udenad og svinger, drejer og spjætter op med armene helt synkroniseret...... 
og så en mandag aften - hvor de blir ved med at danse til efter kl 22. De svenskere altså, - det var aldrig gået i 
Rungsted eller Hellerup havn. Det her var så herligt at se på. 

�

Vi sluttede aftenen med at gå en tur og bagefter  i sauna, - med i havneprisen,- hva behar ! 
En fællessauna ovenikøbet - Hva behar - her har vi noget at lære !

25/6 - Vi provianterer, køber også en Safire Grill på tilbud, og sejler videre nordpå, vi har udset os 2 
naturhavne, ankerpladser i skærgården, hvor vi lige kan smutte ind og ligge i læ for natten. Det er billigt, roligt 
og meget naturskønt. Vi tar den første naturhavn på vejen, Solbergnäset, og tøffer stille ind på det lave vand, 
der kun er 2-3 m i dybte i den lille, snævre fjord. Så pludselig går der ged i fremdriften af båden, vi kommer 
hverken frem eller tilbage, - gas - bak - gas - bak, - der sker ikke en skid.

Hvad gør vi ? Vi må ha lidt fart for at kunne styre båden og sejle tilbage hvor vi kom fra. For at få vendt 
skuden, hiver vi fokken ud og laaaangsomt..... bevæger skuden sig rundt, og vi prøver at komme ud af den 
smalle, aflange naturhavn. Vi har ingen fart og kan ikke styre, vi drejer og driver ind mod klippen..... Merete 
springer op i forstavnen og hiver vores anker ud... py ha, godt, - vi stopper. Så kyler vi hækankret ud og ligger 
helt stille. 10 min efter er Thomas i gummidragt, udstyret med snorkel og kniv... det må være skruen den er 
gal med. 10 min efter og fire dyk ind under Svante..... TANG forhindrede foldepropellen i at folde sig ud  😱  



�

Yess, Motoren startes igen og nu gir Svantes skrue 
kølvand bagud, og vi letter ankrene og sejler 
langsomt ud af den fordømte naturhavn og beslutter 
at sejle til den anden ankerplads Kiddeholm. Her er 
der ingen problemer - vanddybten er 6-7 m. 
Og her ligger vi roligt natten over, - vi griller 
aftensmaden ombord, - den nye grill er fantastisk, er 
klar 2 min efter vi har tændt og vi steger både 
grønsager og kød. Grillen er lavet så den kan stå på 
bagsmækken, uden at sætte mærker eller skade 
båden.  

26/6 - Vejrudsigten varsler tordenvejr ud på eftermiddagen så vi går ind i Oskarshamn, provianterer og får 
vasket, fyldt vand på m.m. - vi får en skylle og tordenvejret driver over. I Byen er der bilshow og musik på 
havnen, så man keder sig ikke på aftenturen.

27/6 - Vi sejler nordpå, forbi atomkraftværket, vi sejler for motor og sejl, - og en svag vind bringer os til 
Rangleholm naturhavn i skærgården. Her kan man efter søkortet ligge langskibs op ad klippen, noget vi 
aldrig har gjort med Svante. En gang skal være den første, fenderne ned til vandoverfladen, Merete sejler 
skivet ind til klippen og Thomas hopper i land og lægger fortøjninger. Fantastisk... vi går i land og griller en 
herlig middagsmad, mens solen går med.   Jahmen dette er jo en vidunderlig del af livets essens.

�



�

Aftenen er den drømmeaften man som sejler altid 
husker tilbage på. Hvilken naturoplevelse, - og vi 
deler den med 4 friske, danske kajakroere, der er 
kommet sejlende til i deres havkajakker, og nu 
ligger i telt på den modsatte bred. Der er en stille 
pludren derover fra, vi tar alle del i sommeraftenen
, eventyret og livets varme smil.

Havet er stille, det er lyst længe, himlen er blå, 
klipperne varme og skoven grøn. 

28/6 - vinden er stadig svag, og med lidt motor og 
mest sejl, kommer vi mere end 37 sømil nordpå og 
ankre op i naturhavnen Lille Kalvöen. 
Det er en meget smuk ankerplads hvor vi har været 
før og der ligge også 3 både i forvejen. Men det gør 
ikke noget, for på vejen har vi foldet vores jolle Folle 
Fjolle ud og hængt den bag på skuden. Den ryger i 
vandet på 2 min. og vi ror i land og spadsere rundt 
på øen. På øen findes også et Skærgårds Maja, 
som altså er et lokum, - fine forhold. Her ligger vi 
trygt for anker midt i den beskyttede bugt.

�  

�

29 juni - Om morgenen ror vi ind og gå rundt på øen 
igen, sørger for at komme af med det der nu 
engang skal ud, -  og så selvfølgelig op på den 
højste klippe og lave De Fem Tibetanere. 

Kære sejlervenner, - husk nu at forkæl jer selv, jeres 
krop og sind med De Fem Tibetanere hver morgen, 
I vil blive belønnet resten af livet, og I vil aldrig 
fortryde, at I begyndte på de små yoga øvelser. De 
kan ses og læres på nettet,- bare kom igang  

Vi har en fin sejlads hele dagen, skiftende vinde, ud og ind mellem skær og øer, før vi når Oxelö-
sund. Vi tømmer septiktanken, vi må lægge ind på vindsiden til toiletsuget, og da vi skal ud, klodser 
Thomas i den, - tror man kan skubbe Svante fri og sejle ud. Merete må hoppe i land og skubbe på 
Svante for at undgå at siden blir skadet, - og hun når ikke med ombord. 
Nå, men hun blir samlet op på ydermolen, lidt mopset - Thomas blir tilgivet - og vi finder en god 
plads, i havnen. Senere op og provianterer. Det er meget varmt hele natten, - men vi sover godt.



30 juni sejler vi de 37 sm op til Nynäshanm, en veldrevet Marina med 300 gæste-pladser. Her har 
man, som på vestkysten, indført båderegistrering sådan, at man skal opgive alle sine data een 
gang, - og så siger man bare sit navn i næste havn - og betaler. De havne der arbejder med det 
system, er bare alle sammen lidt dyrere at benytte - ØV. Og Big Brother is watching you !
Nå, men det er en skøn havn, vi er glade og skal på restaurant i aften. Det går jo fint med at komme 
op mod Åland . 

Nynäshamn - Grisselholm - Tjockö - Rødhamn på Åland 

2. Juli - vi ligger stadig i Nynäshamn, nu på 2’den dagen. I går blæste det, og i dag regner det ret meget, så 
vi ligger standby og venter på opklaring. Vi har gennemgået søkortene op til Björkö, som vi regner med bliver 
springbrættet over til Marieholm på Åland. Vi har små 100 sømil derop, så det tar nok 3 dage hvis vi skal ta 
det roligt og nyde turen. 

3. Juli - Vi sejler afsted tidligt kl 7 og har sejlet for motor det meste af dagen og nærmere os nu springbrættet 
til Ålandsøerne. Ålandsøerne er en finsk, selvstyrende øgruppe, med eget flag. Der bor ca. 25.000 
mennesker, øerne er en af jordens få demilitariserede zoner, og valutaen er svenske kroner og € - og tiden i 
øvrigt een time foran vores tid. Der må da bo nogle dejlige mennesker på de øer.
Nå, lige nu ligger vi i en lille naturhavn der hedder Gisselholm, vi har grillet aftensmad i solnedgangen i går, 
og nu til morgen taget et frisk havbad og pakket båden sammen. Her et vores position i den skønne 
naturhavn, (man kan udvide kort/foto med fingrene og kigge sig omkring. https://kartor.eniro.se/m/2EEpt )

�

4. Juli - Sejler nordpå ved 10.30 tiden og sejler fra et heftigt regnvejr der syntes at følge os hele vejen. Vi 
sejler på den ydre sejlrute i skærgården, for at undgå de kraftige byger vi ofte ser lige inde over land og det 
lykkedes at undgå regn det meste ad dagen. Vinden tér sig hysterisk, snurre rundt og kommer fra forskellige 
retninger. Så blæser det op, - så er der helt roligt ! Tilsidst indhenter regnvejret os med en voldsom blæst 
bagfra. Vi går op i vinden, hiver storsejlet ned, og sejler videre for fokken alene.

https://kartor.eniro.se/m/2EEpt


I morgen kommer der blæst så det basker, så vi vil gerne i havn, - men nærmeste havn er rigtig dårlig placeret 
for en NV vind. Så vi går ind og prøver at finde en naturhavn der kan gi læ, for så at ligge for anker i nat og i 
morgen. Vi sejler ind i et par vige og små fjorde, men kan ikke finde det rigtige sted med læ, - men da vi sejler 
forbi en vig ligger der 2 svenske både forankret til klippen med hækankre ude. Vi møver os ind, kaster 
hækankret og lægger os ind i mellem dem. De er flinke og hjælper til, også senere da vi må forstærke vores 
hækankre ved at ro 3 ekstra hækankre ud og totte op. Her er placeringen, du kan trykke på kortet + og -, og 
lave det om til et sattelit foto:  https://kartor.eniro.se/m/SVdq1

�

Herover ligger vi til klippen, nedenunder er ekstra ankeret lige kastet ud, og senere en hyggelig aften med 
“Kim Larsen koncert” og fællessang i Svantes salon. Vores nye svenske venner, kender Åland og gav os rigtig 
gode råd om hvor, hvilke øer og byer og hvordan vi skulle vi skulle anløbe vores mål.

6. Juli - Vi klarede natten og hele næste dag hvor det blæste 19 sekundmeter i stødene, og da proviant, vand 
og dieselen var på laveste niveau, (holding tanken på højste), - sejlede vi tidligt ind til den nærmeste og vel-
forsynede havn Gräddö, og fik mad, vand og diesel. Kl. 10 sejlede vi afsted tværs over Ålandshavet og 
landede i Rödhamn sent om eftermiddagen, - dejlig fornemmelse, - vi havde nået sommerens mål. 

Rödhamn er en skøn perle af en naturhavn, der har fungeret sådan i mange hundrede år, - som Lods Station 
og nødhavn for skibene i Østersøen. Vores svenske venner har anbefalet os en rute rundt i Åland og nu 
glæder vi os til at sejle rundt i de kommende dage. Her er et par billeder fra øen, havnen og aftenstemningen.

https://kartor.eniro.se/m/SVdq1


�

Rödhamn er en lille havneperle og vi ligger her sammen med de svenske venner i mødte under uvejrnatten. 
Havnen har ingen bådeservice, der er hverken el eller vand på broerne, og lokummerne er muldlokummer, - 
men det er måske det der gir den helt specielle stemning der er på øen.

Rödhamn - Degerby - Kökar - Sottungar - Kastelholm 

7. Juni - Rōdhamn - Degerby - Vi får hjemmebagte morgenboller leveret ved båden, spiser morgenmad og 
sejler afsted ved 10 tiden og anløber ved 15 tiden en lille havneby der hedder Degerby. Her kommer cyklerne 
frem for første gang og vi joller afsted 8 km ind i landet for at se på en gammel kirke fra 12’hundrede tallet. 
Den er lukket og da vi kommer tilbage handler vi ind i øens lokale supermarked. De handler med blomkål, 
vaders, søm og skruer, badebolde, øl og hvad ved jeg, alting tilsyneladende. Da en cykelventil går i stykker - 
og vi står med et fladt dæk, - går vi bare ind og køber en cykelventil til 1 € . Her finder vi også et gæsteflag og 
“Åland, ankerpladser og gæstehavne” og 6 SAUNA øl- Jahmenn der er ikke grænser for hvad man kan få i 
øernes landhandler. Havnens sauna er med i havneafgiften, så Thomas går til den og sveder og drikker 
sammen med finnerne. De der Ålandsfolk er dejlige, selv de små 10 årige knægte sidder med i saunaerne og 
pøser vand på ovnen så man er ved at gå til af varme. Skønt… og så plop, ud i havnen…
Det ender med at 2 unge finske fyre komme med ombord i Svante og der blir spillet og sunget hele aftenen. 
Det viser sig, at den ene spiller med i et heavy metal band,-  ikke lige det vi spiller denne aften. 
8. Juli - Körkar - Vejret er pisse dårligt, O - sol, men der er lovet regn og den komme også. Heldigvis er vin-
den i Nord, så vi har den i ryggen hele vejen ned til øen Körka. Vi går ind til havnen Karlby, et skønt sted 
med alle faciliteter. Svante får den bedste plads, lige ud for restauranten og vi lægger os her i 2 dage. Efter 
dagens kolde regntur er der dømt sauna, og vi går til den med SAUNA øl (5,8%) og iskolde bade i havnen. 
Dagen efter cykler vi ind på øen og kigger på en Franciskaner kirke og klosterruin før vi skal med en turbåd kl. 
13 ud til det yderste skær, Källskär.  En helt speciel ø, eller skær som det kaldes på Åland. 



�

Her er Svante i havnen Karlby 

og herunder KĀLLSKĀR og Grevens skulptur - og 
en unik istidskreation i granitklippen.

På KĀLLSKĀR byggede den svenske greve Göran 
Åkerheilm en sommer stuga og en havn, der hver 
vinter blev ødelagt vinterstormen, den blev hver 
gang bygget op igen, for det var en del af projektet. 
Der blev også bygget gæstehytter. Tove Janson 
med Mummitroldene boede i en af dem. Herunder 
den excentriske Greves hus, hans havn og haven 
med skulpturer.. 

�

Det blev en fin oplevelse med en guidet tur rundt på øen, og tilbage igen - i sauna. Og så på hovedet i seng.



10. Juli - Sottungar - kl. 10 snor vi os ud gennem den lange fjord og går for sejl det første stykke mod nord-
vest, med 2’det reb i storen og rebet fok, - det blæser fra nord, nordøst. Vi skal stik nord, når vi kommer fri af 
Kökar, så kludene ryger ned - og vi stamper mod strømmen, vinden og bølgerne, og når Sottungar ca. kl 14 
og presser os ind på en overfyldt bro. 

Men vi ligger rigtig godt med en lang ankerlinen ud til en bøje. Det er rart at være tidligt i havn, der kommer 
mange både senere, og det er svært for dem at finde et hul hvor de kan få stævnen i land. Men alle kommer 
ind og havnen bliver til sidst helt fuld.
Vi har hentet en turistside hos havnefogden og går en vandretur, for at få lidt motion og få rørt skankerne. Det 
blir til 8 km gennem en særpræget Ålandsskov, der vokser i den sparsomme bunddække/muld der er mellem 
klipperne. Mange træer ligger blæst omkuld, - de når en størrelse der ikke kan modsvares af rodnettet i de 
små muldlommer. Sottungar kommune er den mindste kommune i EU, der 101 indbyggere og 42 af dem er 
pensionister. Der står een Vestas vindmølle på øen, - men den kan også næsten dække alle husstandenes el-
behov. Vi sover godt den nat.

11. Juli - Kastelholm - Kom tidligt afsted fra Sottungar, vejret var overskyet og blæsende, som sædvaneligt 
fra nord eller nordvest. Men det blir en fin sejltur alligevel, og solen kommer igen om eftermiddagen, da vi 
ligger i Kastelholm havn. Her er der også dømt sauna, og så en gourmet middag på Ålands bedste 
restaurant, SMAKBYN, med Mikael Björklund som kok. Husk det når i kommer forbi. 
I dag skal vi på en guidet tur på slottet.

Kastelholm - Mariehamn - Store Askö - Stockholm - Södertalje 

12/7 - Kastelholm - I sidste hilsen skulle vi op på Kastholm Slot og omvisningen var en oplevelse. Vi blev 
modtaget af slotsfruen selv, og fik historien fortalt af hende og hendes tjenestepige medens vi blev vist rundt.

�



Det var historier som genkendes fra 16’ hundrede tallet, da vi selv havde hekse-afbrændinger under C4. Vi 
var de eneste danskere, og Slotsfruen var ironisk reserveret overfor os, - og fortalte skrækkelige historier om 
vores første søhelt, kaperkaptajnen dansken Søren Norby , der bla. havde brændt slotte af m.m. 
Åland var en vigtig øgruppe for Danmark på den tid, - og den i dag forholdsvis ukendte søhelt Søren Norby, 
blev i en periode lensgreve over øerne. Ovenfor ses billeder af havnen, slottet og omvisningen.
Ved siden af slottet ligger et helt frilandsmuseum med vindmøller, smedje, forskelligt håndværk og husetyper 
op gennem tiden. Og en delikat, forfinet frokostrestaurant. Stedet er et besøg værd.
Om aftenen blir vi inviteret på whisky i båden ved siden hos Bjørn og Anne 👌🥂 .

13/7 - Mariehamn.  - Vi sejler fra Kastelholm og efter en kort sejlads, og gennem Lemströms kanal, lægger 
vi os i Østre Mariehamn, - Mariehamn er Ålands hovedstad, med brede boulevarder der går tværs over 
halvøen til den anden havn, Vestre Mariehamn, og her ligger, den vel nok størst bevarede 4 mastede stål 
fuldrigger i verden, “Pommeren”, 93 m lang og 43 m høje master, - som vidne om det sidste store sejlskib, - 
inden den maskindrevne handelsflåde overtog havene. Vi starter på turistinformationen og tar cyklerne ud til 
sø kvarteret, et spændende område med store og små både, værfter, skure, butikker og restauranter. Her 
ligger gamle træ-småbåde, skonnerter, galeaser og jagter m.m. - og et påbegyndt nybyggeri af en tomastet 
skonnert (der var budgetteret til 2,3 mio €) - ret spændende at opleve.

�

Mariehamn er en meget dejlig by, og dagen efter cykler vi over til vesthamnen og bruger dagen på Pomme-
ren, hvor der er denne dag var et særligt arrangement “Pommerens dag” med et realistisk skuespil over en 
“Ækvatordåb”, som alle sømænd dengang skulle i gennem, første gang de passerede breddegrad 0. 



Det var ret morsomt og tankevækkende, at opleve alt det som en stærk sømand skulle gøre med håndkraft, 
for at sejle, efter datidens forhold og kæmpe store skibe. Alene at lægge til og fra land uden motor, -og roret, 
der kun kunne justere skibets kurs med op til ca. 10°, resten skulle styres med sejlsætningen. Eller at kaste 
anker... 😱  - her er et par billeder fra dagen.

�

15/7 - Store Askø. Vi stod vi tidligt op, der var varslet kun lidt vind og regn om eftermiddagen og vi skulle 
gerne krydse Ålandshavet og nå Sverige inden den næste dags regn. Sejl og motor - og en uproblematisk tur 
over til Sverige. Inden vi sejlede videre til Stockholm overnattede vi for anker ved Store Asken.  

16/7 -På vej til Stockholm mødte vi rutebåden Viking Line der sejlede med et “Rotorsejl”, for at spare 
brændstof. Det er et højt rør der roterer og hjælper skibets fremdrift ved hjælp af vinden. Mærsk er ved at 
afprøve teknikken. Vi mødte mange forskellige skibe, inden vi fik en fin plads i Wasa havn og lå lige i centrum 
af Stockholm, med et Tivoli som nabo. 

16/17-7 - Vi blev i Stockholm i 2 dage, spadserede og og cyklede rundt, blandt andet ud til den kendte 
Skogkirkegård, 6 km syd for centrum. Den er tegnet af  2 af Sveriges kendte arkitekter og bygget for snart 
100 år siden , - nu en af verdensarvene. Det var en meget smuk oplevelse, - man tænke uvilkårligt, - i  
solskinnet og al roligheden, på hvor man egentlig selv skal hen når lyset en dag brænder ud.



�

18/7 - Afgang fra Wasa Havn i Stockholm, hvor vi har været i Tivoli, fået vasket og provianteret, og nu går vi 
gennem Slussen og broerne kl. 9.30, og sejler ind i Mälaren, målet er en smuk slots by ved navn Mariefred 
en sejltur på ca. 37 sømil. 0 vind, sol og fladt vand, - så jerngenuaen får lov at arbejde hele vejen. 

Vi er heldige og får den sidste havneplads, bader og 
hygger os. Inde på land er byen på den anden 
ende, i morgen kl. 11 starter Nordiska 
Mesterskaber i Foodtruck (Gadekøkken), og alle 
mulige mærkelige gadekøkkener er ved at line op 
på vejen langs vandet. Dagen efter om morgenen 
ror vi en tur rundt om det smukke Gripsholm slot 
og bruger resten af formiddagen på at tjekke alle 
gadekøkkenerne ud og få os en frokost inden vi 
letter. 

Her ses havn og by, slottet, parken med Merete, - 
og gadekøkkenerne.

�  

Sol, 0 vind, - så vi tøffer til Södretalje og kommer gennem Slusen kl. 18. Vi ligger i havnen nær slusen og ser 
alle de store fragtskibe der passerer i gennem dag og nat, ret fascinerende.



Södertalje - Styrsö - Båtviken - Vestervik - Fårö 😱  - Store Kättelsö - Strör på Øland 
- Kristianopel - Garpahamnen - Hanö 

20 juli sejler vi for motor fra Söndertälje, og op af dagen drejer vi lidt forkert (på søkortet) og får Trosa i sigte 
🤪 , - hov, hov, skuden drejes rundt og vi damper tilbage for at finde en dejlig naturhavn, Lilla Bergsö. Men 
den var overfyldt og vi fandt et andet sted Styrsö og smed anker for natten. 
21 juli - Båtviken - sejler vi videre sydpå for motor, det er som om vinden er lige i femøren på os disse dage, 
men vi får dog lidt bidevindsejlads undervejs og lægger os igen ind i en naturhavn Båtviken, en lille pragtfuld 
fjord, smuk og omgivet af høje klipper og træer. 

�



22 juli - Västervik - igen for motor, men blot 15 sm, så er vi i Västervik og kan få tømt septik-tanken, 
provianterer, en tur i havnens sauna og havnens svømmepøl, -  og så cykletur i den dejlige by. Den står på 
restaurantbesøg i aften, og vi får vores sædvanlige favorit, - fiske-suppe på havnens fiskerestaurant. 
Västervik er i færd med at modernisere havneområdet, og vi cykler rundt og ser de mange dejlige tiltag 
omkring havnefronten. 

Vi cykler op på Kulbacken med frilandsmuseum (her har vi ikke været før) og en pragtfuld udsigt over havne-
fronten. 

�

24 juli 😱 - Fårö - vinden imod, vi tøffer ud gennem den lange fjord ved Vestervik og ind på “motorvejen” sam-
men med alle de andre både der har, - enten vinden i tuden, eller lænser fornøjet i mod os. Det er varmt, der 
skal hele tiden korrigeres for modgående eller medgående både, og vi beslutter at gå tidligt ind i dag og 
slappe lidt af. Vi vælger en naturhavn Fårö, og beslutter at fortøje til klippen i stedet for at kaste anker som vi 
plejer. 

Vi gør klar, Merete tøffer Svante ind mod klippen, efter at vi har smidt hækankeret 30 m ude. Thomas står klar 
i stævnen, i nye sejlersko, forsynet med en landlinen, 2 kiler og en hammer, - parat til at springe i land. “ Liiidt 
bagbord, - liiidt styrbord....” nu er den der ! Så springer pensionisten i land.... 😱😱💦  Uddrag fra logbogen:



�

Desværre er klippen så stejl, (eller måske er det begyndende grå stær), - i hvert fald får Thomas kun lige 
fodsålerne på klippen i et brøkdel af et sekund, - prøver at hænge fast i luften, - og så forsvinder hele sigøj-
nerbutikken med hat og briller ned i Østersøen.  Merete står agterude og kan ikke se hvor manden er henne, - 
indtil han øffer sig i land omkring klippen og får kravlet sig op. Thomas har kun tabt een kile og får bakset 
snoren omkring et træ, - så er det han mærker mobilos tyngde i de våde bukser . Så lærte man det….Man 
skal aldrig han mobilos i lommen når man skal springe i land, husk det !

�

Efter krumspringet tøffer vi ud og ligger for anker i 
vigen, ror ind på et klippeskær og griller i solned-
gangen.  



25. Juli - stadig ingen vind, vi sejler videre indenskærs og ud på eftermiddagen finder vi et 
skønt, roligt sted ved Store Kättlesö. Her har der været stenbrud tidligere. Vi bader, soler 
og ror ind og ser på øen. Under hele turen har der været skiftende algeblomstringer i 
vandet, men her er det slemt. Vi nyder udsigten over skærgården og til Den Blå Jomfru.

26 juli - Store Rör - Endelig er vinden vendt og vi kan sejle. Agten for tværs og vi sætter ge-
nakker, vi gider ikke Kalmars byliv, - men vi skal i havn nu efter 3 overnatninger i skærgår-
den så vi stikker tværs over Kalmarsund til Øland og efter 37 sømils skøn sejlads går i vi 
havn i St. Rör. Det er en skøn lille havn, søde mennesker, vi griller og fortaber os igen over 
solnedgangen over Kalmarsund.

�

27 juli - Tidligt op. 5 tibetanere - på modsatte mole står en gammel svensker og gør det 
samme. Vi tar morgenkaffen på havnens Øko Café/bager, snakker med en sød dansker og 
gir gode råd om Øland før vi sejler videre sydpå mod Kristianobel. Det blæser, det går 
stærkt og vi sejler 41 sømil før vi går ind i Kristianobels havn for natten. Når vi ligger for svaj 
slapper vi af, laver småting, f.eks. polerer fribord , skriver logbog eller læser, medens 
Svante sejler afsted. Og når båden gynger er det altid godt med en bogstøtte.

�

28. Juli - vi har sovet uroligt, blæsevejret står lige ind i havnen, og næste dag sejler vi 
videre sydpå med blæsten, ned og runde pynten ved Karlskrona og ind i skærgårdens 
smulte vande. Vi kender byen Karlskrona og sejler forbi, - og ender efter 32 sm i en lille, 
gammelt fiskerhavn Garpahamnen på øen Hässlö. 



29. Juli - I dag snuppede vi lige 25 sømil stik vest og ligger nu sikkert på den lille ø Hanö, 
der har givet navn til hele bugten. Det kommer nok til at blæse lidt, så måske tar vi en 
ekstra dag her på dette smukke sted. Alt vel, - her er sol og varm sommer som hjemme i 
DK.

Hanö - Kåseberg - Falsterbo - Lagunen - Espergærde og Ven Retur - Gilleleje - 
Frederiksværk 

30. Juli - Hanö var lige så smuk, spændene og dejlig som sidste år. Vi vandrede øen rundt, 
ud til Bönsäcen (revet), Vindhala (klippekysten) og gennem stenskoven.

�

Den 31. Juli sejler vi fra Hanö med rebede sejl, vi skal sydvest og det går godt i 6 - 8 m 
vind. Vi sejler 45 sømil og går ind i Kåseberg Havn, lige der på det sydlige Blekinge hvor 
skibssætningen, Ale Stenar står på toppen af bakken ud mod havet. Det er 11 år siden vi 
var her sidst. Skibssætningen er stadig lidt af et mysterium, - men den står sådan at “for-
stavnen” peger præcis mod solopgangen ved solhverv, årets længste dag, og agter 
modsat, mod vintersolhverv. 



Her er havnen og skibssætningen.

�

Ellers har Kåseberg Havn har ændret sig siden sidst, og er nu en turistattraktion med is- 
og slikbutikker, små forretninger med det sædvanelige udvalg af keramik, malerier, smykker 
og småting til dem der har alt.  Der er konditori med udsøgte chokolader, kaffe og kager, 
flere fiskerestauranter og pizzeriaer. Busser og biler sætter mennesker af i det lille, tidligere 
fiskerleje, og alle gå de 500 m op på bakken og ser på stenene. Bagefter sidder hele mena-
gen i den tunge mados nede på havnen, og skovler i sig. 🍻 🍷 🥤 🍽 🍟 🍔 🥘 🍰 ☕ 😱
Det blæser, havnen ligger med hullet ud mod øst, så der er meget uroligt.

1. August sejler vi ud i regnvejr for motor, kalechen er oppe, så vi sidder i læ, men senere 
klarer det op, og vi sejler for sejl i 4-6 sek/m 45 sømil til Falsterbo.

Næste dag låner vi cykler på havnen og handler ind,-  inden vi sætter sejl og går nordpå. Vi 
sejler under Øresundsbroen og lægger os i vores favorithavn Lagunen. Vejret er skønt, vi 
bader, læser og soler os, og griller på havnen til aften. 



�

3. August kommer cyklerne frem, vi bader og joller ind langs Ribersborg Strand 
Promenade og  cykler rundt i Malmös nye og gamle bydel, får en øl på en af de små, 
hyggelige værtshuse, - og om aftenen ser vi Vocal Line på Eurovision, hvor de fortjent vinde 
EM i kor i Göteborg. 
4. August - Vi tanker diesel og sejler 38 sømil nord på til Espergærde Havn, en lille 
hyggelig havn med få gæstepladser. Vi får en god plads og går ud og bader på den dejlige 
badebro. Dagen efter kommer Meretes datter og 2 børnebørn, Rebecca og Augusta 
ombord, vi skal en dagstur til Ven og cykle rundt på øen.

�



Det blir en skøn dag, pigerne er gode til at cykle og vi besøger Nordborg og Bäckvigen 
Hamn og sejler hjem om eftermiddagen. På turen ser vi både marsvin og sæl. 

6.  August - Det har været mærkværdigt at opleve hvordan lyset og dagene hastigt er blevet 
kortere og nætterne mørkere, under turen hjem fra Åland. I dag sejlede vi til Gilleleje, 
lagde til kaj lige nedenfor Adamsens Fisk, og lå i friture osen under de mange, spisende 
havnegæster og genoplevede lidt fra Kåseberg 😱 ! Ellers fik vi besøg af Meretes Søster 
Pia, og havde en dejlig aften sammen. 

I dag den 7. August, sejlede vi tidligt fra Gilleleje til Frederiksværk, turens sidste 31 sømil. 
Vi sejlede ud den 17. Juni og livet på vandet, har varet 52 dage. I eftermiddag tar vi hjem til 
Hillerød, - vi skal vænne os lidt til landjorden igen, - der går nemlig altid et par dage hvor 
gulvet og sengen ligesom gynger lidt. Men i år har vi også sejlet 1300 sømil.

Hold da ferie hvor var det en skøn sommer 

Hilsen Merete & Thomas


