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Hjemad igen

Det er nu mandag den 21.juli. Det vil sige at vi har været på 
farten i ca. 47 dage siden starten i Svanemøllehavnen den 4. 
juni.

Vi er nået vores nordligste position, men vi er bestemt ikke 
færdig med at opleve, så vi glæder os allerede til hjemturen.

➢ Meterologer og andet godtfolk
Meterologer og vejrmeldinger er en fantastik ting. Vi sad i 
søndags og glædede os til godt vejr i den næste periode, og 
hvad skete så. Fra mandag eftermiddag til tirsdag eftermiddag 
regnede det hele tiden. Samtidig begyndte det mandag aften 
at blæse kraftigt med nogle meget kraftige vindpust. Så natten 
var noget urolig i Trysunda, hvor vi sejlede til mandag 21. juli. 

➢ Trysunda – Sveriges dejligste ø
Trysunda er en perle af en by og ø. Med 2 fastboende hele 
året, er det ikke nogen stor ø, men der er både en lille by og 
nogle dejlige omgivelser i form af klipper og en meget flot 
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Sandstrand på Trysunda



sandbadestrand. 
Trysunda er af flere kilder blevet kåret til Sveriges flotteste/dejligste ø, hvordan 
man så kan gøre noget sådant i et land med så mange øer. 

Vi bliver også i Trysunda om tirsdagen, om formiddagen mest ”indendørs” i båden 
grundet regnvejr, men om eftermiddagen fik vi vandret øen rundt. Vi fik tillge 
badet for første gang på turen. Det var ikke et af de særlige lange havbad for 
temperaturen var stadig kun 16 grader.

➢ Læs havnelodsen og turistguiderne ordenligt 
Og så er det videre – vi skal sejle til Docksta – der ligger tæt op ad Skuleberget 
som er en nationalpark her i Sverige. Om Docksta står der i havnelodsen at den 
ligger tæt på E4, og det kan man roligt sige. Det virkede som om vi nærmest boede 
på midterrabatten af E4, men skidt nu med det for dér er jo Skuleberget som vi 
skal til. I dag viser det sig at skipperen igen har taget fejl – ikke sådan at han 
indrømmer det sådan lige – men Docksta ligger i nærheden af Skuleberget som 
ikke er nationalpark i Sverige, hvorimod Skuleskogen som er nationalpark i Sverige 
ligger noget længere borte og ville have været meget nemmere at besøge hvis man 
lå i Näske havn. 
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Lagune havnen i Trysunda



Og så på land i det mest fantastiske område

➢ God fysik skal man ha'
Men det gør vi ikke, så vi starter dagen med at cykle de par kilometer eller tre til 
Skulebergets fod og så vandre de små 3 kilometer op ad Skuleberget og så 
halvdelen ned igen for 
at se en fantastisk fin 
grotte, så op igen til 
toppen og så vandre 
ned igen til vores 
cykler. Der går ellers 
en fin linebane til 
toppen men vi skulle 
ud og vandre i dag. 
Vel nede igen talte vi 
lidt med linebane 
bestyreren, og han 
fortalte at 
Slåtdalsskreven som 
var det vi gerne ville 
se lå ca. 10 km  mere 

vestpå. Det skal dog lige siges at det 
havde vi opdaget på et kort på toppen af 
Skuleberget. Men han gav os også en 
hurtigt kørevejledning, så det var bare 
derudaf. 10 km mod vest og adskellige 
højdemetre senere når vi frem til 
Skuleskoven og kan stille cyklerne for at 
vandre de 4,5 km ud til Slåtdalsskreven. 
De første par kilometre var rimeligt lette, 
men så begyndte det ellers både at gå 
opad og det var ret meget at klatre op og 
ned. Ca 1 :45 time senere var vi fremme 
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Udsigt for Skuleberget

Skåtdalsskrevan - se også forsiden

Mis aldrig en chance for at se 
Skuleskogen



og så det mest fantastiske skue. En 6-7 meter bred slugt med 50 m høje sider gik vi 

igennem. Slugten var ca 300 m lang. 

Det var alt besværet værd og vi gispede af fryd over de naturværdier man har 
adgang til, bare man giver sig 
god tid og selvfølgelig en 
indsats for at nå. Birgit havde 
altså ikke fået nok så hun 
foreslog lige at vi på vejen hjem 
gik en mindre omvej som hun så 
pænt sagde. Omvejen var i 
størrelsen 4 kilometer, så da vi 
nåede tilbage til cyklerne havde 
vi gået 13 km i denne 
fantastiske nationalpark. Det 
var måske nemesis at Birgit fik 
2 store vabler på sine fødder, 
og det var i hvert fald en træt 
Kjeldsen og Hansen der fik cyklet tilbage til båden. 20 km  vandring og 25 km 
cykeltur tager selv på den bedste. I går var vi den eneste båd i Docksta, men i dag 
er vi én ud af seks og på en eller anden måde er det nu meget rart. At være helt 
alene i en havn er ikke særligt spændende.
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Turen i Skuleskogen var intet mindre end  fantatisk

Udsigt i Skuleskogen



➢ Sveriges højeste ø 
Så tager vi den næste lange distance, omkring 5 sømil i fugleflugt og omkring 10 
sømil når vi sejler udenom øerne. Vi skal nemlig til Mjältön, som er Sveriges 
højeste ø. Men ikke nok med det, den har også en lagune som man kan bruge som 
naturhavn. Udover turen til toppen af Mjältöns 235 meters stigning på 2,1 km på 

sommerens indtil nu varmeste dag, og en 3-4 km ekstra vandretur/klatretur så peb 
fru Hansen over vablerne på fødderne, så vi holdt fri resten af dagen (fra ca. kl. 
17). Vi badede lidt fra båden og nød sommeren i Sverige på Mjältön. Lagunen her 
på Mjältön har vi ikke helt alene. Vi ligger ca. 20 både herinde, men det er jo helt 
ok. 

➢ Korte distancer, godt vejr og dejlige havne 
Man kan godt mærke at hjemrejsen er begyndt, og at vi vurderer at vi har god tid 
til turen hjemad. Lørdag d. 26. juli sejler vi fra Mjältön til Norrfällsviken en 
distance på omkring 5-6 sømil. Vi sejler en lille omvej og kommer vel helt op på 10 
sømil på denne sommerdag. Distancerne de seneste dage har været meget 
overkommelige, vi har i denne uge flere gange været i havn før frokosttid. Det er 
også en kæmpe forandring fra at sejle 6-8 timer dagligt og så lige pludselig kun at 
bruge 2-3 timer på vandet. Overliggerdagene bliver det også brugt lystigt af, og det 
er ikke på grund af dårligt vejr, snarere det modsatte.
Men vi synes også vi når så meget andet. Vi får især vandret en masse og det gør 
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Henrik på toppen. Han placerer sin sten som er båret fra bunden. Som traditionen byder



godt med noget afveksling.

➢ De svenskere og deres smagsløg
Inden vi sejler fra Mjältön talte vi med vores svenske nabo, og fortalte at vi en af 
dagene skulle til Häggvik. Faktisk fortalte vi at vi skulle dertil samme dag. Men det 
nåede vi ikke da den distance løb op i hele 15 sømil, og det var lidt for langt.
Naboen sagde at vi så skulle spise surströmming her, og hans tænder løb i vand 
bare ved at høre navnet. Han var lokal fra Ö-vik området og så ud til at mene det. 
Vi er ude at spise her i Norrfällsviken på den lokale fiskerestaurant – altså fisk 
endnu engang dog ikke surströmming. Skipper havde inviteret på restaurant, da vi 
kom til Docksta for et par dage siden. Men den eneste spisemulighed i Docsta var 
Prem´s vägkrog, hvor dagens ret var køttbullor og det var trods alt mere end 
hvad skippers smagsløg kunne holde til. Selvom aborre ikke er bøf så smagte det 
da helt forrygende.

➢ Häggvik
Så når vi til Häggvik. I dag viste GPS'en at der skulle være 7,2 sømil fra 
Norrfällsviken til Häggvik og efter 2 timer på motor med 5 knob i snit manglede vi 
fortsat 5,2 sømil. Ja vi sejler meget ind i fjärderne som fjordene så smuk hedder 
heropppe. Det er altså ikke navigationsfejl vi foretager, i hvertfald ikke til vands. 
Det klarer navigatøren dog fint inde på land. Da vi er landet i Häggvik et 
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Udsigt fra havnen i Häggvik



fantastisk hyggeligt sted udenfor byen, læser vi at der er 3 km til nærmeste 
indkøbsmulighed. Der er 3 veje fra Häggvik og navigatøren beordrer os ud ad den 
første vej. Efter en 3-4 km ud er der ikke skyggen af en by, og vi må i fællesskab 
nok erkende at vi nok er kørt en gal vej. Vejen vi kørte ad indeholdt i de bedste 
autobahn termer rigtigt mange spurrillen, og det var som at køre på et vaskebrædt 
– tror vi nok. Vi vendte så om igen kørte tilbage til udgangspunktet og efter at 
have kigget minimalt på vejkortet (man er vel navigatør) beslutter vi at tage 
nummer 2 vej. 
Efter 3-4 km vendte vi da bare om igen og denne 3. gang fandt vi den rigtige vej til 
ICA. Til alt held var den ikke lukket, da vi nåede frem. Sådan kan en lile tur til 
ICA på 6 km lige pludselig komme op på 20 km og tage lidt meget af vores energi på 
en dejlig varm sommerdag. Vi når det hele alligevel – når at grille med mere, og 
nyder denne – synes vi – rigtigt dejlige naturhavn. Når vi ligger i de mindre steder 
heroppe er svenskerne meget nemmere at komme i snak med, og så gør det 
bestemt ikke noget at være dansker og være lidt langt hjemmefra. Det kan de 
godt lide vores svenske naboer. 

➢ Den 28. juli i Lövvik
Motorbåde heroppe er lidt lige som edderkopper. Når man først har fundet den 
første store edderkop varer det ikke længe før den næste også kommer. Ja 
motorbåde følges meget 2 og 2. På den måde kan de også give os sejlbåde 2 gange 

bølger lige efter hinanden, for det må de jo tro at vi kan lide. 
Vi sejlede fra Häggvik til endnu en lille naturhavn, nemlig Lövvik. Her gik der en 
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Det hyggelige havnehus i Lövvik - vandrere kunne også leje et værelse i huset



vandretur til en lille top 242 meter oppe. Toppen blev vi meget hurtig enige om at 
der ingen grund var til at vi skulle se. Vi gider faktisk ikke gå i dag, men vil bare 
hygge os omkring båden, bade lidt og så sidde at læse. Men vi skal dog også lige 
handle lidt og der er kun 400 meter til den lokale minilivs. Og vi præsterede i dag 
at gå den rigtige vej lige fra begyndelsen og på den måde kunne vi nøjes med en lille 
tur på 1 kilometer. 
Vores naboer i Lövvik var en tidligere OK-jolle sejler fra Sundsvall, og der blev 
fortalt mange gode røverhistorier til hinanden på tværs af bådene i Lövvik.
Heroppe er der ikke havnefogeder, de har i stedet kuverter hvor man lægger 
havnepengene i. Vi tror faktisk at det næsten virker ligeså godt, men her er det 
altså ikke svært at snyde sig til en gratis nat, hvis man har moral til det. Det har vi 
dog ikke.

Næsten slut på Höga Kusten
Så er det ved at være slut med Höga Kusten, men vi standser lige ved Lustholmen 
lige udenfor Harnösand den 29. juli og nyder endnu en solskinsaften med 
vindstille.
Den sidste uge har vi ikke haft ret meget vind, men da vi også har sejlet rigtig 
korte etaper har vi bare nydt det. I morgen skal vi sejle til Sundsvall en lang tur på 
5-6 timer og vi skal igennem broerne ved Harnösand, så navigatøren har bestilt 
broåbning ved den nordlige bro 9:30 onsdag. Så afgang herfra Lustholmen
skal derfor ske ca. 8:30. Henrik siger at det også kan være rart at sejle lidt længere 
distancer. Birgit er dog ikke sikker på at han mener det. Vi er 400 km. fra 
Stockholm, så der er vi jo nok nok om 4-5 uger, hvis vores nuværende (dejlige) 
tempo forsætter.

➢ Vindhem, Sundsvall og gassen
Vi ankommer planmæssig til 
Vindhem lige udenfor Sundsvall. 
I morgen skal vi nemlig ind at 
købe de sidste gas ting vi 
mangler til vores svenske gas 
eventyr. Vejret er rigtig flot – 
endnu en sommerdag nydes i 
nærheden af båden uden ret 
meget fysisk aktivitet, men vi 
har også krydset (sejlet op mod 
vinden) næsten hele vejen i dag 
og det bruger man da lidt 
kræfter på.
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Solnedgang i Vindhem ved Sundsvall



➢ Skatan et sted man ikke må springe over
I dag torsdag (31/7) skal vi videre til Skatan, som vi har hørt skulle være en lille 
perle. Vi tager først ind i Ortviken ved Sundsvall og Hjertmanns for at handle. 
Vinden er lige i snuden ind mod Ortviken og det skulle love godt for dagens 
sejlads. Det vil nemlig give medvind. Men ak og ve, da vi har handlet og kommer ud 
af havnen har vi modvind igen. Men så vi må jo bare krydse derudaf og når til 
Skatan først på eftermiddagen. Det var et dejligt sted liggende der ved 
Björköfjärden.
En rigtig flot 
indsejling af en 
meget smal og 
snoet sejlrende. 
Vi får den sidste 
plads ved 
gæstebroen og vi 
ligger ca. 3 meter 
fra husene der er 
bygget på pæle ud 
i vandet.
Vi er lidt 
bekymret for at 
ligge så tæt på 
husene, da vi vi 
ikke ved hvor 
dybt her er. Da vi 
sejlede ind havde 
vi ekko der sagde 1,3 meter, og da vi smed vores anker tog det ikke fat i starten, så 
ankeret ligger også rigtig tæt på husene. Men en af husejerne fortæller at der er 
2,5 meter vand  helt ind til terrassen, så der er ingen problemer. Skatan er et 
herligt sted med masser af mennesker, fin restaurant  og ikke mindst et meget 
lækkert fiske røgeri. Så det var en rigtig god dag vi havde i Skatan og vi kom også 
derfra uden problemer. Dagen i Skatan blev afslutningen på  en 10 dages periode 
med rigtigt godt vejr. 

➢ Solformørkelse i Sverige - delvis
I dag er der delvis solformørkelse her i Sverige. Månen dækker et pænt stykke af 
solen, selvfølgelig afhængig af hvor i Sverige man er, og den skulle vare en times 
tid.
I vores del af Sverige varede solformørkelsen hele dagen, vi så nemlig ikke solen 
hele  dagen. 
Afsted kom vi, selvom  det er  overskyet og blæser en frisk vind. Vi sætter bare 
genuaen (et forsejl) og kører en rigtig kanetur ned mod Stocka som er vores næste 
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Skatan - et sted der skal besøges



mål - tror vi. På vejen derned opdager vi, at der er rimeligt lavt i havnen, vi burde 
nok kunne sejle derind, men det vil være på et hængende hår, så vi vælger 
Mellemfjärden, som ligger umiddelbart før. Mellemfjärden var vi inde i på vejen 
opad, og vi har ellers gjort en dyd ud af, ikke at komme i de samme havne igen. 
Men nogle gange må man bide i det sure æble. 
I Mellemfjärden er der premiere på lokalt teater og der er gæster fra nær og fjern 
og restauranten er booket til fest efter forestillingen med dans til ud på den lyse 
morgen. Så vi kan høre musik i båden og tage os en stille svingom i kahytten. 
Apropros lyse morgener, man kan tydeligt mærke at dagene bliver kortere og 
kortere, det er nu ikke muligt at læse i cockpittet til midnat uden lys. Vi må derfor 
begynde at tale sammen – det er en ”grim ting”.

➢ Højtlæsning 
Når vi sejler med sejl har Birgit genoptaget den gamle tradition med at læse højt. 
På den sidste tur var det Harry Porter, men i år har krimierne taget over. Åsa 
Larsson er blevet læst med plots fra Nordsverige som Kiruna og Gällivare. 
Birgit læser ikke når vi kører for motor 
og når det blæser for meget, så nogle 
gange er der langt imellem oplæsningerne.
Fra Mellemfjärden går det til Hölich på 
Hornsudden. Turen derned var uden 
problemer, selvom der lå nogle gedigne 
dønninger og rullede ind mod os på trods 
af der ikke var meget vind.
I Hölich fik vi gået en tur, set grotterne 
og byen, men vejret var rigtig dårligt med
regn fra om eftermiddagen, aftenen og 
natten. 

➢ Vejrudsigt og endnu en gang kulingvarsel
Vi hører altid vejrudsigt på VHF'en og den sendes 2 gange om dagen. Problemet 
med den er at vi ikke hører længere tid frem end 
næste dag. Vejrudsigten for i morgen søndag lyder 
om formiddagen NØ vind 8-12 m/s og om 
eftermiddagen 12-16 m/s. Vi har hørt i radioen, at 
det blæsende vejr skal forsætte både søndag, 
mandag og tirsdag og så lang tid har vi ikke lyst at 
ligge i Hölich. Så vækkeuret sættes til ved 6-tiden 
og vi er ude af havnen kl. 7:00, for at kunne nå de 
25 sømil ned til Sandarne inden vinden rigtig tager 
rigtig til. Vi hører vejrudsigten kl 8:30 mens vi sejler, og her er udsigten den 
samme, dog er vindretningen ændret til øst. Eneste vindretning der er skidt, hvis 
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Selv om man læser krimier kan man da godt more sig

Eksempel på vejrudsigt fra SMHI

Vejrudsigten fra SMHI
fra den 2/8  kl.16:30

  Aften:                SØ          2-6 m/s
  Nat:               SØ-Ø         5-9 m/s
   Formiddag       Ø-NØ        8-12 m/s
   Eftermiddag    NØ          12-16 m/s     



man ligger i Sandarne er øst, så vi stopper i Segelvik et par sømil før Sandarne. 
Turen herned var heftig og selv Henrik måtte indrømme at han ikke  synes om at 
sejle ind i en smal sejlrende med en 14 m/s i rumpen og bølger som man surfede 
rimeligt på. Farten var rigelig selv med en halvvejs indrullet genua (forsejl) og 
storsejlet forsat siddende på bommen. 

➢ Segelvik endnu en gang
Segelvik er et godt valg, klubhuset er til 
vores rådighed og vi hygger os heroppe 
det meste af dagen og ser faktisk tv for 
2. gang på turen. Vi ser vejrudsigt der 
nærmest lover storm i morgen 16-20 m/s. 
Så vi har allerede betalt for 2 dage her i 
Segelvik i alt 160 kr. - altså de svenske af 
slagsen.
Meteorologen havde ret – det både 
blæser og regner i dag. Så vi nyder en 
stille dag i Segelvik, dog tager vi cyklerne 
og cykler de 12-13 kilometer der er ind til 
Söderhamn. Så kan vi handle og komme en 
tur på konditori,  ja livet er ikke bare surt 
når det regner. 
I Segelvik ligger også Katrine og Ole fra 
Strandby. Dem hygger vi os med på 2. 
dagen i Segelvik. Samtidig giver de os en 3 
kg dansk gas, vi kan jo bare sende dem 
nogle penge når vi kommer hjem. Det kan 
vi godt lide, at folk uden betænkelig-
heder låner os noget uden at de kender 
os. I disse sager er vi sikre på at de ikke 
bliver skuffede over vores ærlighed.
Heldagsregn er ellers noget af det værste 
i en båd. Alt bliver fugtigt/vådt og der er ingen tørring i luften. Det er jo nok ikke 
meget anderledes end at være på camping, det er jo de samme mekanismer der 
virker her. 
Det er tankevækkende det med natur, og vores måde at se det på. Når vi sejler 
forbi en skarv ø, altså en ø hvor skarverne har slået sig ned og øen fremstår med 
træer der er hvide og udgåede grundet ekskrementerne,  kan man godt syntes at 
det er ærgerligt. Men det er jo natur også med sådanne ting og så længe det ikke 
tager overhånd er det vel ok. Men det er i hvert fald dejligt at se sæler, det nyder 
vi hvergang vi ser dem, men havørnene er ikke til at se heroppe, men vi håber at de 
kommer frem her på hjemturen.
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Vores gode ven IF-Kay sagde, da vi fortalte at vi skulle samme vej hjem, at det jo 
så også blev lettere med beretningen, det var jo bare at vende den om - og det er 
jo også delvist rigtigt i øjeblikket. For efter Segelvik var vi i Huseliiharen -men 
hvorfor skulle vi så til Huseliiharen og ikke til havnen inde i Gävle?. Det var 
såmænd Henrik der havde luret hvad bordet ved siden af havde fået at spise 
sidste gang vi havde været her i Huseliiharen. Han havde set at de fik en meget 
lækker dagens 
fisketallerken med alle 
mulige  slags fisk på, 
og det ville han da 
også prøve – istedet 
for strömming. Birgit 
måtte da også 
indrømme at denne 
fisketallerken var 
rigtig fin, så nu har vi 
også prøvet at gå i 
havn efter hvad man 
kan få at spise. 
Vi når også lige at få 
cyklerne frem og cykle 
til den pittoreske 
fiskerby Bönan, som 
ikke ligger langt fra 
Huseliiharen.

➢ Besøg hjemmefra
Og så ventede ”Djævlebugten” (Gävlebugten) endnu engang for de friske sejlere. 
Denne gang i en lidt bedre vindstyrke – retningen krævede desværre lidt kryds, 
men vi nåede da de 50 sømil på 9 timer. Forresten er det begyndt at regne heroppe 
i Sverige igen . På turen fra Gävle fik vi godt med regn om eftermiddagen, og det 
forsætter. Her i Öregrund fredag den 8.august er det bare en af de dage, man 
ikke skal have alt for mange af – eller også skal man have rigtig meget snaps. Det 
høvler ned fra morgenstunden, og det bliver bare ved og ved.
Det er også en af de weekender, hvor der sker lidt ekstra. Vi får nemlig besøg fra 
Danmark. Vores  dejlige arbejdskollega Bent og hans kone Gitte kommer på besøg 
og det bliver rigtigt hyggeligt tror vi da nok.
Sidst på eftermiddagen om fredagen stopper regnen. Lørdag og søndag bliver 
nogle rigtig gode dage. Bent og Gitte  har lejet et hotelværelse.. Problemet har 
desværre været, at vi først sent har kunne fortælle hvor vi ville være i denne 
weekend. Vi er i Öregrund, hvor der samtidig er 2 bryllupper - måske noget med 
den 8/8 2008 – så alle hotelværelser er optaget. Så Bent og Gitte må bo i Uppsala 
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view mod Bönan - den lillefiskerby



80 km væk, men det går jo alligevel.
Vi får vist dem Gräsöen om lørdagen, da det blæser lidt rigeligt. Om søndagen 
sejler vi en tur, og vi sørger selvfølgelig for at vi alle ser en kungsörn som 
kongeørnen jo så malende hedder på svensk. Ørnen står på en klippe og vi sejler 
rimeligt tæt på, så vi kan se denne rigtig flotte fugl. Henrik siger at det godt nok 
ikke er en havørn, men han er også rimelig imponeret over denne fantastiske fugl.
Ørnen står stille på klippen i lang tid, men til sidst letter den, og det er et 
imponerende syn. Vingefanget 
er som 1/5 del af Viva,s længde 
og større end vores højde.

➢ Kongeørnen
75-88 cm stor fugl. Vingefang 
204-220 cm. Lever mest af 
pattedyr som harer og kaniner. 
Kongeørnen lever både ved 
hav, sø og ved skov. Her ved 
Öregrund er der faktisk en 
stor bestand af kongeørn 
oplyser de på turistkontoret, 
da vi spørger.

➢ Dagen hvor Henrik fik kød og ikke fisk
Vi glemte helt at nævne sidst at Henrik har fået kød. Ikke bare lidt, næ det så 
næsten ud som han spiste et ½ lam og ½  svin. Bent og Gitte inviterede nemlig på 
grill buffet og der blev spist pæne mængder.

På vej til Ålandsøerne

➢ Ålandshavet og rullegenua
Fra Öregrund sejler vi til Grisslehamn i 
Sverige udmod Åland. Tænk at sådan en 
lille flække kan have 3 havne. 2 indenskærs 
og en ud mod Ålandshavet. Vi har nemlig 
besluttet os for at sejle til Åland på vejen 
hjem. Fra Grisslehamn til Eckerö på Åland 
er der kun omkring 25 sømil, så det er jo 
faktisk ikke særligt langt selvom det er 
åbent hav. 
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Kongeørnen siddende på "sin" klippe

Første Åland landkending



Vi starter fra Grisslehamn samtidig med at færgen kommer ind 1. gang fra Eckerö 
– nemlig ved 9:30 tiden. Der er ingen vind så den første time sejler vi for motor, så 

er der lidt vind og vi 
sætter sejl. Det 
starter stille og vi 
sejler med fulde sejl. 
Da vi når de første 
skær udfor Åland er 
vinden frisket en del 
og vi vælger at rulle 
en 6-7 omgange ind på 
genuaen, da vi skal 
igennem det mest 
snævre stykke på 
turen herover. 
Det er fordelen ved 
en rullegenua, at man 
kan reducere 
sejlareal løbende 
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Eckerö alt er ikke nyt her i havnen

Kort over Ålands øerne



uden fysisk at skulle skifte sejlet. Man kan reducere forsejlet til en fok størrelse 
(lille forsejl), og det er det vi benytter os af. Vi stryger forsat afsted med en 7 
knob og nærmer os vores mål Eckerö. Men hvor er havnen og hvor dyb er den?. Vi 
lister os ind, og kun fordi der ligger andre både herinde forsætter vi. Her syntes vi 
ikke at afmærkningen var særlig god.   

➢ Eckerö og den dejlige flyvemyre
På Eckerö skal færgeturister ikke forvente shoppe muligheder i den store stil, der 
er ikke så meget herovre. Dog er der jagt og fiskerimuseum og en dyrepark, så der 
er da lidt at foretage sig her inden turen går retur til Grisslehamn. 
På Eckerö møder vi endnu et spændende dyr – flyvemyren. Da vi sætter vores 
beige cockpittelt op lyder det nærmest som om det regner, så mange flyvemyrer 
lander hele tiden på teltet. I ny og næ kommer der også et par stykker eller 100 
myrer indenfor teltet og her kan man konstatere at navigatøren på båden ikke er 
vildt begejstret for disse dyr, og næsten går amok på disse forsvarsløse væsener. 
Heldigvis er flyvemyrens liv kort og allerede om aftenen er bestanden meget 
aftagende og næste morgen er de helt væk.

➢ Til hovedstaden
Den 13.august forsætter vi fra Eckerö til Mariehamn – Ålands hovedstad.
I Mariehamn lever der ca. 11.000 personer af de 27.000 der 
bor på hele Åland.
I Åland indgår der 6.500 øer, det vil sige at der faktisk er en ø 
til hver 4 personer.
65 øer altså 1% af øerne er beboet.
Åland har eget flag, egne frimærker, bil nummerplader, og 
deres internetsider er med .ax. Vigtigste erhverv herovre er 
søfarten som står for 40% af bruttonationalproduktet.

➢ Vi ser på lidt kapsejlads
På vejen til Mariehamn møder vi et felt af 5,5 meter både fra hele Europa. De 
kæmpede om EM for disse sejlmaskiner og klassiske både. Det så flot ud og man 
fik da helt lyst til at sejle kapsejlads igen. Flere af rorsmændene på disse både er 
over 70 år, ja så der da nogle år i  Henrik inden kapsejladsen skal lægges på hylden.

➢ Specialitet
På Åland taler man svensk, men man har Euro som møntfod og af 
egnsspecialiteter kan nævnes Ålandspannkaka.
For en sikkerheds skyld er opskriften lige her.
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Ålands nummerplade



Ålandspannkaka
Ålandspannkakakan påminner om den gotländska saffranspannkakan. Även den är en sorts  
dessertungspannkaka.

Du behöver
• 6 ägg 
• 1 dl socker 
• 2 dl vetemjöl 
• 5 dl risgrynsgröt (halvkokas, helst 

dagen före, låt svälla under natten) 
• 3 tsk kardemumma 
• ca 1 liter mjölk 
• 2 tsk salt 

Gör så här
Ägg och socker blandas och vispas en 
aning. Tillsätt därefter risgrynsgröt,  
vetemjöl, kardemumma och salt. Tillsätt  
slutligen mjölken och blanda ihop smeten.

Den färdiga smeten hälls i långpanna och 
gräddas i 220 grader, ca 25 minuter.  
Pannkakan ska bli gyllenbrun och stadig.

Ålandspannkaka serveras traditionsenligt  
med sviskonkräm och grädde (alternativt hallonsylt eller motsvarande).

Birgit har faktisk Henrik mistænkt for, at besøget i Mariehamn udelukkende 
skyldes behovet for at gensmage pannkakan. Og der går heller ikke mange 
minutter fra ankomsten i havnen før Henrik vil ind til centrum for at få en 
pannkaka. Og den var god – rigtig god.

➢ Havnemanøvre eller mangel på samme 
Havnemanøvrerne i Mariehamn Vesterhamn var ellers ikke gode i dag. Det virkede 
nærmest som om det var radiobiler folk kørte i. Både hang på bøjerne og både 
havde ikke fart nok på i den friske vind og drev med stor fart ind i nabobåden.
Vi talte 6 af sådanne tvivlsomme manøvrer i havnen og det selvom havnen slet ikke 
er fuld. Viva kom flot ind på sin plads, men vi må erkende at lavtrykkene ligger som 
en dyne hen over os, så meget vind er her nok af.

➢ Problemmer med vores rullegenua ved Degerby
Efter en ekstra dag i Mariehamn – hvor vi få gået en god tur i centrum og også lidt 
udenfor byen - er det så videre mod Degerby på Föglö. En af de små kommuner der 
er her på Åland. Den mindste af kommunerne på Åland har 350 indbyggere, så her 
er måske basis for lidt kommune sammenlægning Lars Løkke. Det skal nu siges at 
vi faktisk ikke aner hvad en kommune har af opgaver her på Åland. 
Da vi vil rulle vores rullegenua sammen er den gået i bekneb og gode råd er rådne 
eller hvad det nu hedder. Vi kan simpelthen ikke rulle det forsejl sammen på 
normal vis. Så må vi håndrulle og vi kunne heldigvis løse problemet da vi kom i 
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Ålandspandekage



havn. Man er meget afhængig af disse ting 
og at de fungerer. Havnene er ikke 
overfyldt her lidt væk fra Mariehamn (22 
sømil). I Degerby er der 2 havne og vi er de 
første der søger i havn denne fredag. 
Senere kommer der 4 mere, så vi er 5 både i 
2 havne med i alt 55 pladser. 
Vi skal forresten også se os lidt for. 
Adskillige havne herovre slutter sæsonen 
til 15. august og det er jo faktisk datoen i 
dag.
Dagen i dag er også lidt speciel – vi har 
nemlig sejlet 1.300 sømil og det er det samme som vi gjorde i 2003 på hele vores tur 
til Åland og gennem Götakanalen, og vi mangler forsat at sejle omkring 500-550 
sømil inden vi er hjemme i vores kendte havn.

➢ Og så ikke mere Åland til os i år
Vejrmeldingerne, så længe vi kan se frem, lover meget vind og i en dårlig retning 
for os når vi skal hjemad fra Åland. Henrik syntes så at vi skal tage af sted i dag 
lørdag den 16.08 og det gør vi så. Vi ligger jo i Degerby, så der en bid vej over til 
det svenske fastland. Vi regner med at vi skal sejle omkring 50 sømil i den nordlige 
vind de lover. Vi kommer afsted tidligt mest fordi vi inden vi sejler havde stillet 
uret en time tilbage. Åland er nemlig i samme tidszone som Finland GMT-2. Altså 
afgang 8:30 og så derudaf. 

➢ Havørnen, den første på denne tur.
Og hvad ser vi så siddende på en klippe lige før ved når Øgruppen Rödhamn. En 
havørn og selvfølgelig var 
det igen vor naturfører og 
naturspotter Birgit der fik 
øje på denne imponerende 
fugl. Denne ville dog ikke 
lette, så vi måtte nøjes med 
at se den lidt på afstand 
siddende på sin klippe. 
Der er ikke nær så meget 
vind som de har lovet og vi 
ligger lidt og ruller på nogle 
store dønninger, mens vi 
sejler agten for tværs over 
Ålandshavet mod Söderarm i 
Sverige.
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Med sådanne huse er man ikke i tvivl hvor man er

Der er ingen havørn på billedet- de er svære at fotografere



Vi er tilbage i Sverige igen – dejligt 

➢ Vores længste dagstur og lanternen virkede
Vi har bestemt os for at sejle til Furusund, lidt ind mod Stockholm, men i 
vejrmeldingen kl. 16:30 hører vi at der er kulingvarsel med vind fra nordøst. I den 
vindretning er broerne i Furusund ikke det bedste sted at opholde sig, så vi 
beslutter at sejle videre til Ingmars0 ca. 15 sømil  længere væk. Så det bliver en 
lang dag på vandet. Vi anløber Ingmarsö i tiltagende tusmørke kl. 20:45, men det 
var en helt ny oplevelse at sejle her indenskærs, mens solen gik ned bagom 
klipperne. Lyset var 
helt anderledes og gav 
os nye indtryk og 
nuancer, det var en 
sjælden god oplevelse 
at være herude, mens 
lyset blev svagere og 
svagere. Og så  fik vi 
også tændt 
lanternerne ja det 
hele var som det skulle 
være. 
Vi sejlede plat læns 
med saksede sejl det 
meste af vejen. Søen 
var rolig det var jo 
indenskærs så vi kunne 
lave mad og nyde 
tilværelsen, mens vi sejlede en 5-6 knob.
I alt blev det til 66,3 sømil over en periode på 12 timer og 15 min, så det er allerede 
besluttet at vi ligger stille i morgen og nyder kulingen eller hvad der nu kommer.
Det er tydeligt af de lyse nætter er slut. Mens vi var på Åland var det lyst til  21:30 
- 22:00 tiden nu er det 20:30 – 21:00 og det bliver jo hele tiden mørkere. Om 
morgenen har vi endnu ikke opdaget det ret meget. Man sidder og tænker på de 
lyse nætter bla. ved Jokkmokk, og alt det vand der er løbet i stranden siden.

➢ Sandhamn vores allerførste skærgårds ø
Vi drager videre til Sandhamn i den ydre skærgård ved Stockholm. Det var her det 
hele begyndte. Det var en campingtur i 1997 til Stockholm, hvor vi tog på en 
skærgårdstur til Sandhamn indefra Slusen i Stockholm. Vi var begge meget 
betaget af det syn der mødte os hele vejen gennem denne skærgård og det var 
også her at vi bestemte at vi skulle have egen båd og sejle herop i den. Det er så 
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 Begyndende tusmørke i skærgården



anden gang vi er i Stockholm i egen båd, 
men første gang vi genser Sandhamn. Det 
er nu heller ikke nogen voldsomt stor 
oplevelse at gense denne ø, men 
omgivelser og vejen herud er da fantatisk. 
Så hvis nogen vil til Stockholm, så lad 
være med at tage på skærgårdstur, det er 
både dyrt og flot på turen, men det 
koster også tid og penge senere, det tør 
vi godt garantere. Men for os har det 

været alle pengene værd og vi tror godt vi 
kan love at det ikke er sidste gang vi 
kommer op ad østkysten til Stockholm. 
Sandhamn er ved at lukke ned, bageren 
har kun åbnet i weekenden, og de fleste 
af butikkerne har afslutnings rea. Ja det 
varer nok ikke længe før svenskerne skal 
have båden på land.

➢ Havn > Svanemøllehavnen
Så videre til Sveriges eller er det nu 
Stockholms største havn. Bullandö 
med i alt 1300 bådpladser. Det er ikke 
særligt intimt og hyggeligt men dog 
alligevel imponerende, især da 95% af 
bådene var i havn. Det er et anslået 
tal vi var dog trods alt ikke rundt for 
at tælle.

➢ Ôrnö en ø i den mellemste skærgård
Vi tager videre til Ornö og lægger os i Kyrkviken. Spændende ø, der er en af de 
større øer i Stockholms skærgård. Der er 300 fastboende på øen, og det siges at 
det ikke kun er frisører der lever af at klippe hinanden. Vi nåede en tur på Ornö 
stigan, hvor lokale skoleelever har lavet info om øen, så vi turister kan blive meget 
klogere. Rigtig god ide og imponerende. 
Der er elg på øen og der skulle være pænt mange, men elgene har det med at 
gemme sig, så desværre får vi heller ingen elge at se på Ornö.
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Et kig på nogen af Sandhamns flotte huse

Den meget gamle kro på Sandhamn - åbent hver dag 
i mange år

Broen til Bullandö



Henrik er ved at være 
træt siger han - træt 
af at opleve – og det 
kan være at vi snart 
skal have et par dages 
pause. Men vi 
forsætter nok i det 
samme tempo for der 
skal jo også ske noget.
Og så er vi afsted igen 
fra Ornö til 
Nynäshamn, hvor det 
store formål er at få 
handlet stort ind. Men 
vi skal først derind og 
det bliver med en 8-12 
m/s lige i snuden. Vi 
prøver her en ny variant, nemlig at krydse med genua som eneste sejl, og det gik 
faktisk rigtigt godt. Man er lidt misundelige på de både der kommer imod os, men 
vi må tænke at vores tid med medvind kommer også.

➢ Landsort, Öja, en lukket havn og så en naturhavn 
Fra Nynäshamn 
går turen til øen 
Öja – med det 
store fyr 
Landsort. Havnen 
er lukket for 
vinteren, men vi 
vil gerne lige 
gense øen, og vi 
tager cyklerne og 
kører til byen og 
fyret. Bagefter 
spiser vi frokost 
og sejler videre til 
en naturhavn på 
øen Fifång. Vejret 
er fint med et par 
byger og man kan 
nyde de dejlige klipper. Henrik når også lige at vise at klipperne stadig er glatte 
efter regnen. Han siger at han ikke slog sig, men helt elegant så det ikke ud.
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Kirken på Örnö

Öja er en skøn ø, men der er et stykke vej til byen fra havnen



➢ Vi sejler mod Grytts skærgården 
Vinden er gået i nordøst, hvilket betyder at vi har vinden ind agtenfra. Det 
udnyttes til en ca. 40 sømil sejlads i rigtig frisk vind. Vi passerer Oxelösund, nok 
Sveriges grimmeste by set fra nordsiden, men vi sejler også i den perfekte skærgård 
og opnår i dag at se 
en flot kongeørn. Og 
ikke nok med det 
lidt senere på dagen 
ser vi 3 havørne. Det 
er altså dejligt , man 
sidder bare på båden 
og nyder det og så er 
Henrik ikke mere 
træt af at opleve. Vi 
når frem til 
Nävekvarn sidst på 
eftermiddagen. Om 
søndagen forsætter 
vi til Stegeborg, 
næsten inde ved 
Söderköbing og 
Mem. Rimeligt sted, 
men dårligt for vores proviant situation. I kiosken var det eneste de havde der 
lignede kød elg, men det var desværre den lidt mere souvenir agtige slags dem af 
jern og det er formentligt ikke 
af høj kulinarisk værdi. Vi 
forsætter mandag til 
Lagnöströmmen, hvor der i 
butikken er totalt lukket 
undtagen i weekenden mellem 9 
0g 18. 
På vejen hertil ser vi 2 gange 
havørn, for første gang på 
denne tur er det Henrik der 
spotter den, men sidenhen er alt 
ved det gamle og det er igen 
Birgit der spotter den ”lille” fugl 
Vi forsætter til Tyrislot og her 
er vi heldige – vi får handlet til 
et par dage så vi undgår dåse hakkebøfferne i denne omgang – men de spøger 
stadig. Her er det så man kan fundere lidt over dåse hakkebøffer kontra 
surströmming – men det vil vi undlade i denne omgang.
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Stegeborg ruin 8 sømil øst for Söderköbing

Tyrislot, hvor vi undgik dåsehakkebøfferne - Tak



➢ Yderskærgården og Harstena
Videre går det denne mandag til Harstena i den yderste Gryts skærgård. Det var 
et mål vi havde allerede inden vi sejlede hjemmefra og det skuffer ikke. Vi sejlede 

ikke hertil på vores 1.tur, da vi syntes at vejen hertil var svær at overskue, men 
med vores kortplotter gik det rigtigt fint. Harstena er en gammel fisker ø, hvor 
man på kollektiv basis har drevet sælfangst helt op til 1940'erne. Byen er en genuin 
skærgårdsby med husene liggende meget tæt, da forældre lod børn bygge på deres 
jordlodder og på den måde øgede bebygningsprocenten. I dag er der kun omkring 
10 helårsboende på øen, resten af husene bruges så til sommerhuse, men det 
betyder også at husene er meget meget velholdte. 
Det gør heller ikke oplevelsen dårligere at vejret er rigtigt sensommer flot. Solskin 
så vi faktisk kan sejle i korte bukser lækkert lækket !
Vi får gået en dejlig tur rundt på hele øen og vi falder i snak med en svensk 
motorbådssejler der på rigtig svensk venlig facon giver os en mængde gode tips om 
ankerpladser heromkring. Det hjælper selvfølgelig på talelysten at vi forsat har 
dansk øl.
Vi glæder os til weekenden, der kommer besøg fra Danmark.
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Hastena set fra ankerpladsen



➢ Harstena – stjerne på flere måder
På Harstena blev vi næste morgen inviteret på en guidet tur af vores svenske 
motorbåds naboer og vi fik en hyggelig (trevlig) formiddag vandrende rundt på 
Harstena – fantatisk ø. 

Lige inden vi skulle afsejle fra øen, var et hold skrubber blevet færdig røgede og 
vi måtte selvfølgelig lige støtte lidt svensk sort økonomi ved at at købe et par 
røgede skrubber og en røget øl. Hele dagen kunne man dufte disse fisk nede fra 
kabyssen og man glædede sig ekstra til måltidet. Maden er rimelig billig heroppe i 
Sverige, hvilket jo kan bero på at der 
kun er 12% moms på fødevarer. Visse 
ting er der slet ikke moms på, men 
det er vel som i Danmark (sort 
økonomi).
Men spiritusholdige drikkevarer er 
stadig dyrt i Sverige og da vi får 
besøg hjemmefra i weekenden af 
Martin og Dorte tager de nye 
forsyninger med herop. Herligt, men 
Henriks søn studsede lidt da han 
hørte bestillingen. 3 rammer øl, 12 
flasker rødvin, 6 liter hvidvin og 1 
flaske snaps. Ja det kræver sin 
”mand” at være på sejlerferie. Men så 
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Kort over Harstena - se de dybe "fjorde" der giver mange 
ankermuligheder 

Harstena 



regner vi heller ikke med flere besøg på Systembolaget!
Om aftenen/natten på Harstena var vi begunstiget af en nat uden skyer og dette 
frembragte bare den flotteste stjernehimmel. Vi københavnere er ikke vant til at 
se en himmel helt uden baggrundslys, men det var tilfældet her på Harstena. 
Millioner af stjerner var deroppe og nogle af stjernebillederne blev vanskeligere at 
genkende mellem så mange stjerner.

➢ Sælsafari uden sæl
I dag tirsdag har vi besluttet at tage på sælsafari, og vi sejler lidt rundt på lykke og 
fromme på kanten af sælbeskyttelses områder, i det håb at vi kan se lidt sæler. 
Men nej i øjeblikket er det kun ørne vi kan få øje på og igen i dag ser vi en flot 
havørn. Men det bliver vi heller ikke trætte af og hvor er det rart at se at de er så 
mange at man så ofte ser dem i landskabet.

➢ Havørne lidt facts
Lidt facts vedrørende havørne skal I da heller ikke snydes for.
75-90 cm stor, vingefang 200-240 cm. Meget stor og kraftig rovfugl med brede 
vinger og forholdsvis kort kileformet hale. De gamle fugle har lyst hoved, hvid 
hale, og lys underside. Ungfuglene er helt mørke.

➢ Naturhavne
Vi gør holdt i en af de naturhavne vi har fået anbefalet, men vejret er ikke det 
bedste til udendørs sysler, men selv på en sådan dag var der 8 både i denne vig.
Det skyldes selvfølgelig at det er en fantatisk beskyttet vig, og at den ligger nær 
ved farleden.
Vi ser at 3 af disse 
både bliver sejlet af 
alene sejlere og det er 
da lidt flot at se dem 
lægge til en klippe 
med anker agter ude 
uden problemer. Vi er 
nu glade for at være 
2, dels til det 
praktiske, men vi tror 
også man oplever 
bedre i fællesskab.
Man kan jo spørge sig 
selv, hvad der er så 
dejligt ved 
naturpladserne. For 
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Viva fortøjret til klippen i sort og hvidt



os at det også et både og. Når det er godt vejr er det en pragtfuld ting at ligge og 
dase i en beskyttet vig, men vi vil også gerne opleve i land, se noget i omegnen mm. 
Det kan ofte være svært med udgangspunkt i naturhavne, da de ofte ligger uden 
vej/sti forbindelse til det ”virkelige liv”. Derfor alt til sin tid og på denne lange tur 
har vi ikke ligget så meget ude som vi tidligere har gjort.

Östgötaskärgården
Og så går det videre i modvind gennem tæt skærgård til Loftahammar. Vi sejler lidt 
med sejl, men da vi adskillige gange har måtte rulle sejlet ind og starte motoren for 
at passere meget snævre løb giver vi op og lader Yanmaren arbejde resten af 
dagen. Også i dag får vi set ørn – det er nok en 10-15 gange vi nu har fået lov til at 
nyde det.
Vi har de sidste dage befundet os i Östgötaskärgården, som jo består af Tryst, 
Gryt og St.Anna skærgård. Det er en rigtig flot skærgård med meget tæt sejlads 
og mange rigtig gode steder.
Nordpå fra Öregrund fandtes der bådgarager overalt. I Stockholm området var 
der færre og hernede omkring Västervik er det sjældent vi ser det. Det er jo ellers 
hyggeligt, men det kan være det er bilen der har første prioritet hernede.
Og så kommer endnu et lavtryk ind over Sverige efter at have forladt Danmark. 
Kulingsvarsler i de fleste områder og vi nupper lige en ekstra dag i Loftahammar 
og nyder det solrige men meget blæsende vejr med lidt gåture og hjemlig hygge.
Så sejler vi til Västervik og på vejen ser vi lige 2 havørne i et par træer tæt på vores 
sejlrute. I dag vil Yanmaren ikke  starte, da vi skal igennem et snæver sund og 
Henrik prøver at få maskinen i gang igen og det lykkedes efter ca. 15 min. Vi når 
uden yderligere problemer til Västervik og vælger sejlkubben Vikingernes havn, det 
er ikke helt så kommercielt som den store gästhamn i Västervik. 

➢ GPS'er både til lands og vands og Yanmaren gør knudder
Kl 24:00 vil vores gæster 
ankomme fra København, men bil 
GPS'en er lige så upålidelig som 
en Yanmar og efter en 60 km 
omvej når Martin og Dorte frem 
til båden ved 01:00 tiden. 
Vi har bestemt os for at sejle 
tilbage til Loftahammar, da det 
er en meget smuk tur og der sker 
også lidt i Loftahammar, da der 
er havnefest. Lige udenfor 
Loftahammar skal vi starte 
motoren, men det nægter den og 
Henrik - bådens ”tekniske” geni - 
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De friske gæster som ikke var bange for en 40-50 kilometer 
cykeltur



formår ikke at få den i gang. Så må vi jo bare sejle båden i havn på sejlene og det 
gør vi så – gennem Loftahammars meget smalle indsejling. Da vi så skal lægge til 
havde bådens tekniske geni formået at få storsejl faldet til at gå i bekneb, med det 
resultat at storsejlet ikke kan komme ned. Men vi får fundet en havneplads i 
vindøjet faktisk den eneste ledige, og vi får lagt os pænt ind og får ordnet 
storsejlet, men motoren er stadig død. Det er lørdag og vi kan ikke få nogen hjælp 
før mandag, og selv en konsultation hos Jens (Birgits svoger) og familiens rigtige 
tekniske guru løser ikke problemet. I Loftahammar kan vi først få professionel 
hjælp fra værftet på mandag og det er lidt ærgerligt, når vi nu har besøg fra 
Danmark. Vi bestemmer os dog til ikke at ærgre os for meget, men i stedet nyde 
det sammen med Martin og Dorte. Om søndagen aftaler vi at Martin og Dorte 
kører de 40-50 km tilbage til Västervik efter deres bil på vores Brompton cykler. 
De siger selv at de gerne vil, men da de lige er kørt stormer Henrik tilbage til 
båden og kigger til motorbatteriet. 3 ekstra minutter, hvor Henrik skruede 
polskoene fast på batteriet og så kunne motoren starte igen. Fantastisk og så 
måtte vi bare håbe at de cykelfriske tog deres mobil og det gjorde de heldigvis. 
Som Henrik SMS'ede til Jens ”det var bare en fejl i det elektriske system”.
De havde nået at køre 1 kilometer og vi var alle glade for at vi igen kunne sejle 
sammen og turen tilbage til Västervik gik uden yderligere problemer.

➢ Blankaholm og slutter skærgården
Om mandagen tager Martin og Dorte hjem igen og vi sejler en lille distance til 
Blankaholm i kraftig modvind og 
derfor næsten kun motorsejlads. 
Blankaholm har haft et stort 
savværk gennem 100 år  og der 
har været flådning af tømmer til 
værket. Men i 1979 var det slut 
og savværket blev nedlagt, men 
byen formåede alligevel at holde 
lidt sammen på det hele. 
Købmanden er der stadig og det 
samme er Gæstgivergården, og 
havnen er lavet til gæstehavn, 
men Blankaholm ligger lidt væk 
fra farleden og turen derind er 
en omvej på små 6 sømil hver vej. 
Turen var flot ind over Gåsfjärden med nye klippe indtryk. 
Om tirsdagen er det tidligt afsted, da vinden skulle være sydvest det meste at 
dagen. Og det passer fint og vi satser på at nå Kalmar en 60 sømil væk. Det er om 
at udnytte de gode sejldage for tiden. Ved 4 tiden om eftermiddagen drejer 
vinden lidt mere i syd og tiltager, hvorved vi har vinden lige imod. Vi sejler lidt med 
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motor men bølgerne bliver store og vi må kapitulere og sejler ind til Store Rør på 
Øland kl  20.

➢ Kalmar
Om onsdagen sejler vi til Kalmar i kulingsvejr for motor og kan derfor nyde dagen i 
den rigtig hyggelige by med den gamle bydel og slottet.

I dag torsdag er det faktisk 3 måneders dagen for starten af vores tur. Det er 
nemlig den 4. september og vi startede vores tur den 4. juni. Det er første gang vi 
har været så lang tid hjemmefra, og indtil nu har vi ikke så tænkt så meget hjemad, 
men det gør vi i lidt større grad nu. Vi tror at vi er ved at være overproppet med 
indtryk og indtrykkene skal snart have lov til at sætte sig, uden at der kommer nye 
indtryk væltende ind på lystavlerne   

➢ Det våde kryds
Der er stadig en rigtig frisk sydvestlig vind og vi krydser lystigt nedad kysten mod i 
første omgang Kristianobel.
Det når vi ikke i dag. Henrik gider ikke mere, da han kan se Bergkvara. Og godt 
det samme. Båden er ikke helt tæt i dag. Dynerne, lagnerne alt er vådt, så det 
gjorde faktisk ikke noget at komme i havn ved 15:00 tiden i dag. Mellem kl. 15 og 18 
ligner Viva mest af alt et tørrestativ. Heldigvis er det solskin og blæst så alt tørrer 
rimeligt hurtigt. I Bergkvara får vi gået os en tur og når ind i Bergkvaras eneste 
butik og hvilken butik. Indehaveren er - lad os sige det rimeligt diplomatisk - meget 
speciel og butikken lader ikke meget tilbage. Der er tøj, glas, søm og skruer og det 
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er ikke alt sammen fra 
efterårskollektionen. Måske 
den i 1962. Men vi får købt 
avisen og det er den rigtige 
årgang. 
Vi betaler faktisk ikke 
havnepenge i Bergkvara og det 
gjorde vi heller ikke i Store Rør, 
de gider ikke komme ned til os 
på havnen. Vi gør dog en indsats 
for at komme af med pengene, 
men det lykkedes ikke.
Badene/toiletterne er forsat 
åbne og vi kan også bruge el, så 
vi må lægge lidt ekstra hvis vi 
nogensinde kommer herop igen. Men bare rolig – det gør vi.

Mod næste skærgård 
Fra Bergkvara går det med motor ned langs kysten næsten 20 sømil i modvind og 
Henrik vil slet ikke høre tale om sejl. Men da vi falder af ind i Karlskrona skærgård 
varer det ikke mange sekunder før Viva bærer et storsejl og en genua og det er 
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rart at have vinden ind lidt bagfra eller siden.
Vi når ind til Karlskrona i en rimelig fart og vælger denne gang at tage helt til 
Tallesbryggan i midten af Karlskrona. Karlskrona er forsat en flådeby og hele 
flåden er flyttet til Karlskrona, så selv Stockholm har faktisk ikke noget flåde 
tilbage. Vi mærker ikke så meget til det flådemæssige og vi tager heller ikke på 
marine museet, da vi tidligere har besøgt det.
Nej – vi slentrer lidt rundt i gaderne, og hvem møder vi der Ole og Katrine, de 
flinke mennesker der reddede os med den danske gas. Vi skal ikke videre næste 
dag, da der faktisk gik ”lidt” rødvin i den om aftenen/natten.

➢ Kend din kode eller hold dig
Pinkoder og andre 4 cifferet koder kan man godt få et lidt anstrengt forhold til 
når man sejler. Ikke nok med at man har sine normale koder til kreditkort, 
mobiltelefon mm, men næsten alle havne har låst deres toilet og bad, og disse 
faciliteter kan kun åbnes med en 4 cifferet kode. Det er ikke så slemt skulle man 
tror, men så bytter de også koden som regel først på eftermiddagen. Nogle gange 
er det altså godt at disse koder godt må skrives ned. 
Der er dømt afslapning i Karlskrona og selv om dagen starter regnfuld og 
vejrudsigten lover heldagsregn klarer det allerede op ved 10-tiden og vi får endnu 
en rimelig dag. Vi er begyndt at planlægge den sidste del af turen, men vi kan ikke 
helt blive klar over vindretningerne i de nærmeste dage. Vi har et ønske om at 
komme til Hanö, men vi ønsker heller ikke at sidde derude  i flere dage og vente på 
vind fra andre retninger end sydvest.

➢ Mod juvelen hernede - Hanö
Turen til Hanö starter i regnvejr og vi sejler indenskærs gennem Hasselöbroen, 
som de var så venlige at åbne for os. 
Halvdelen af turen i dag går for 
motor, vi er blevet rigtig gode til det, 
men i dag skyldes det dog mangel på 
vind. I det disede vejr er vi rimeligt 

tæt på Hanö før den rigtig vil give sig til 
syne. 
Vi bliver på øen endnu en dag for vi vil 
gerne ud at gå gå en lang tur herovre. Vi 
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genser fyret med dens lange rækkevidde, Bönsacken, grotten og dragemærket, 
samt alt det på Hanö der ikke er skrevet historier om.
Der er en skæg historie, der fortæller at der tidligere levede en drage på Hanö. 
Hver dag øj den til Tärnö om natten for senere at vende hjem til Hanö igen. 
Dragen kunne klare den 20 kilometer lange tur med 2 vingeslag, så det må have 
været en ordentlig 
krabat. Den nat hvor 
fyret blev taget i brug 
første gang, blev 
dragen blændet af det 
voldsomme lys fra 
fyret på sin vej hjem 
og den fløj direkte ind 
i klippen på Hanö og 
døde, det eneste den 
efterlod var 
dragemærket.
Der er flere at disse 
gode historier herovre 
på Hanö, men dem får 
I en anden god gang. 

Dagen herovre er tåget, det er faktisk første gang vi har haft en rigtig tåget dag 
på turen, tidligere har vi kun haft indslag af mosekonebryg i et par tilfælde.
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➢ Hanö statistik 
5 både er vi i havnen 1. nat og 3 både 2.nat. I juli måned blev havnen i snit er besøgt 
af 48 både pr nat. Så der er rimeligt og godt med plads på øen.
Øen har ca 100 fastboende på øen og færgen sejler herover fra Nogersund med 4 
dobbelturer hver dag, dog kun 3 i weekenden.
Fra Hanö gik turen på kryds ned mod Simrishamn. Vi har som sædvanlig en frisk 
sydvestlig vind, hvad der ikke er den bedste retning her.
Det er lidt skægt at se at der vejen fra Karlskrona via Hanö til Simrishamn kun er 
3 sømil længere end den direkte vej over Hänobugten. I øvrigt er det igen her til 
morgen noget tåget i vejret, men det letter inden vi når langt ud.

➢ Øvelser både her og der
Sveriges forsvar er på stikkerne for tiden. Efterårsmanøvrene er gået i gang. Vi 
har gennem de sidste par uger set mange jagerfly, skibe og i disse dage må vi 
checke skydeområderne omhyggeligt og sejle lidt udenom. 
Området her i det sydlige Sverige har nemlig flere skydeområder der bruges flittigt 
her i september og vi hører også brumlen i baggrunden.
Fuglene er begyndt med deres øvelser. Der øves i formations flyvning, og vi kan se 
at de snart er parate til deres store tur.

Sydsverige

➢ Suppe omtalt i litteraturen
Simrishamn, når vi til 
ud på eftermiddagen 
vi når at handle lidt og 
så må vi altså ud for 
prøve den meget 
omtalte fiskesuppe på 
Maritim i Havnegatan. 
Suppen var rigtig god 
og september måned 
er som skabt til 
fiskesuppe når man 
har siddet det meste 
af dagen på et frisk 
kryds ude på Hanö 
bugten.  
Det er morsomt med 
mad, men det har en 
stor plads i en sådan en tur vi er ude på,  og mange af vores oplevelser kan 
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tilbageføres eller huskes med en madoplevelse. 
Simrishamn har ikke lukket, deres sæson med trollingsfiskeri starter vel først 
rigtigt nu. Nu skal de ud og trolle efter de store laks. Vi andre kan dog irriteres 
over at man først kan få koderne til toiletterne næste morgen, da havnekontoret 
ikke har åbnet når man kommer ind sidst på eftermiddagen. Dårlig service.

➢ Personskade
Videre går turen og Henrik har – efter at have hørt at der nu kommer østlig vind – 
bestemt at vi skal en lang tur. Vi satser på Gislövläge en tur på 50 sømil. 
På denne tur sker vores eneste uheld med personskade. Henrik vil havde spileren 
op , mens vi ligger og ruller i nogle store dønninger og da vi er i gang med at 
trække skøder til spileren får Henrik bommen i hovedet. Han måtte lige ned at 
bide i måtten et kort øjeblik, og havde bagefter ikke det mindste lyst til at få luft i 
spileren. Faktisk sad han inde under sprayhoden og nød den voksende bule det 
meste af dagen. Hverken bommen eller hovedet tog skade, onde tunger på båden 
påstår at der er ikke er noget der kunne tage skade. 

➢ Falsterbo, Skanör og kanalen
Vi når frem uden 
yderligere problemer 
og vælger at forsætte 
næste dag, den 11. 
september til Skanör 
gennem 
Falsterbokanalen. 
Kanalen, der blev 
åbnet i 1941, kostede 
den fyrstelige sum af 
21 millioner at lave, og 
tillader skibe der er 
op til 20 meter brede 
og har en dybgang på 
op til 6,7 meter at 
passere. Kanalen 
havde i 2. 
verdenskrigen sin 

betydning, da der var mineret omkring Falsterbo revet, men i dag er det vel først 
og fremmest os fritidssejlere der benytter sig at denne genvej, der sparer os for 
turen udenom Falsterborevet. 
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Skanör det kendte sommersted og ikke mindst fuglestop før trækket  over 
Øresund skuffer ikke. Selv om at vi kun har 20 sømil herned fra 
Svanemøllehavnen har vi kun været her en enkelt nat før. Vi tager en 
overliggerdag om fredagen, da de endnu en gang lover kuling. 
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De flotte badehuse ved Skanör

Fiskehejren i vådområderne ved Skanör



Kulingsvarsler er en ting, som Sveriges Metorologiske institut udsender og det har 
de på nuværende tidspunkt gjort 292 gange i år. En kuling kan godt give mange 
varsler (op til 10), men alligevel syntes vi at det er et voldsomt tal. Heldigvis for os 
syntes vinden at have være stærkest i det vestlige område.
Men i dag til aften rusker det godt i masterne i Skanör, mens vi er krøbet ned i 
kahytten og har tændt for vores varmeblæser.  
Den 13. september sejler vi fra Skanör til Svanemøllehavnen i en dejlig frisk 10m/s 

nordøstlig vind, og som også giver os en knob medstrøm. Så på ca. 3 timer sejler vi 
de 20 sømil. En effektfuld 
afslutning på sejldelen af 
vores tur.

Modtagelse i Svanehavnen 
efter vi med møje og besvær 
havde fundet en plads.
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 Statistikken eller hvad det nu er.
Vi har været væk i 103 dage, de 99 dage var vi Sverige, 3 på Åland og en enkelt i 
Danmark. Udturen tog 48 dage og hjemturen 55 dage. 

➢ Distancer / længder
Vi har sejlet i alt 1.958,2 sømil, cyklet 605 kilometer og kørt 1.300 kilometer i bil, 
hvilket betyder en samlet transport længde på 5.532 km lang. Det er næsten fra 
København og til Malaga  i Spanien og tilbage igen.

➢ Lidt bullets omkring især det sejladsmæssige. 

● Vores længste dagsetape var på 66,3 sømil. 
● Vores længste dag på vandet på 12 1/4 time
● Vi havde 4 dagsetaper på over 48 sømil.
● Vi besøgte 76 havne, hvoraf der var 45 vi besøgte for første gang.
● Vi sejlede i gennemsnit 25,8 sømil pr sejldag.
● Vi var let (havde kastet fortøjningerne) i 400 timer.
● Vi sejlede med en gennemsnit fart på 4,89 knob/timen
● Vi lå i gennemsnit i hver havn 1,36 døgn
● Vi betalte i gennemsnit 109,05 dkk i havnepenge pr. døgn

 - 38 -

Cykel 11%

Sejlads 66%

Bil 24%

Transportformer



➢ Lidt om økonomi
En sejlferie er forsat en afsindig billig ferieform, selvom vi i rejsebrevene måske 
har beskrevet havnene som værende dyre. Vores 103 dage kostede os under 
50.000 dkk - det kan vist ikke laves meget billigere andre steder.
Nedenfor kan man se hvad pengene er gået til.
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Økonomi i %



➢ Fortøjninger 

Vi havde jo forskellige måder at være fortøjret på og her er lige en lille lagkage der 
viser vores benyttede måder.

➢ Afslutning 
Og nu må det slutte - ikke flere lagkager, bullets eller andet.

Nu vil vi bruge det næste stykke tid til at få alle de fantastiske indtryk vi har 
været ude for til at bundfælde sig, nyde hinanden og alle de andre vi har savnet på 
vores tur. 3½ måned er lang tid og der løber meget vand i stranden på den tid.
Men vi tager nok en sejltur i ny og næ, for tro ikke at vi har fået nok af sejl endnu.
Og så vil vi slutte på samme måde som i 2003 for der er ikke så meget der er 
ændret. 
Efter denne tur må vi sige at fantasien og drømme ikke altid slår virkeligheden. 
Oplevelserne er derude, vi skal bare række hånden derud og tage dem – hvilke 
fantastiske uger.
Tak for at I gad at læse med og tak for alle de tilbagemeldinger vi har fået.
Det har været en fornøjelse at skrive disse breve - man oplever faktisk tingene 
igen når man sætter ord på ens oplevelser.
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Pæle 5

Vugger 22

Dobbelt vugge 3

Bøje 35

Anker 16

Langskibs 3

Ankertov 10

Fortøjrings måder
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