
2015 - Vår sommarsegling till Polen v.1

Måndag 6 juli

Vi lämnade Målma en regnig morgon kl 9.30 för att åka till Lilla Bockholmen och plocka upp våra 

vänner Ove och Monia – på segelbåten Happy Life – som vi sett fram emot att segla tillsammans 

med till Polen. De har seglat dit flera gånger tidigare och nu ska de få visa oss sina smultronställen.

Efter intag av en mycket god tacosoppa startade vi med motorgång och stävade söderut. Vädret 

klarnade upp på eftermiddagen och varma vindar med växlande sol kändes skönt. Vi siktade på 

Idö lite utanför Västervik, det var byig vind från olika håll och mellan 8-12 ms. När vi gick över 

Knöldjupet så braskade vinden igång med 9-17 ms så vi beslöt oss för att gå in till Loftahammar i 

stället. Där hamnade vi i gästhamnen som var välordnad och fin. Ett plus för Loftahammar som 

har latrinsugtömmning på en flytbrygga i hamnen. Man kan då lägga till från flera sidor och men 

behöver inte – som tex i Fyrudden – trängas på samma plats som de som vill tanka diesel.

Tisdag 7 juli.

Vi beslutade om frukost i lugn och ro för att sedan avgå kl 10. Mot Västervik i mestadels byig 

motvind 8-15 ms, ganska kort etapp pga vinden men vi är ju ändå på väg söderut. Under seglatsen 

bytte jag rep på alla fendrarna, taglade fast öglor och monterade nya fenderkrokar som vi köpt för 

att snabbt och lätt kunna flytta och parkera våra fendrar vid tilläggning. Mitt på dagen verkade 

vinden stabil och mest akterlig, så vi lade om planen och tänkte fortsätta söderut. Vi han inte mer 

än säga det så blåste det upp igen och vi ”peakade” 19 ms. Okey det fick bli Västervik ändå. Tanken 

var att lägga oss i klubbhamnen på Notudden men där var fullt, en man på andra sidan vid en 

privatbrygga vinkade in oss och både Happy Life och vi fick plats tryggt och fint med vinden i 

fören. Härligt när folk hjälper till. Det är ju alltid lättare att se från land/bryggan var man kan 

förtöja.

Onsdag 8 juli

En regnig morgon start kl 8 mot Figgeholm.

Sydlig vind ca 4 ms mao motvind och

motorgång. Växlande molnighet och någon

riktig storskur. Varefter dagen gick i motvinden

så ville vi komma längre söderut och vi ändrade

destinationen till Oskarshamn. 

Toatömmning i Loftahammar Lilla Bockholmen
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Oskarshamns gästhamn med fritidsområde  

Vi lade oss i klubbhamnen Ernemar som låg närmast, trevlig, lugn och väl skyddad hamn med gott

om plats. Mat, promenad och sova.

Torsdag 8 juli.

Start kl 7 mot Kalmar. Jag tycker det är mysigt att vakna, dra på sig stället och iväg, sedan frukost 

under gång. Första timmarna seglade vi i sidvind med bara genuan ca 10 ms, bra fart blev det ca 

6,5 knop. Sedan vred vinden och ökade och vi drog in seglet, sedan blev det motorgång i motvind, 

gungeligung.  Det är inte många båtar på sjön en sån här dag och inte så mycket att titta på. Vi 

gläds i alla fall åt att det inte regnar och att det kommer in mycket friskt och nytt vatten i 

Östersjön.

 

Efter mycket hoppande, gungande och

översköljningar så kom vi till Kalmar. Det var fullt i

hamnen när vi kom kl 15, hamnvakterna kom ut i

gummibåt för att hjälpa till att hitta en alternativ

plats för oss två båtar. Det blåste rejält i

hamninloppet och det var bara att ligga där och

snurra. Vi kunde ligga utanpå en båt så det var alltså

tre båtar utanpå varandra. Phu.. allt väl och vi

planerar en liggedag här för det ska blåsa mer i

morgon och sedan lugna sig. Jag föreslog räkfrossa i vår båt till kvällen och det fick gehör. Yesss…

Fredag 10 juli.

Liggedag för det ska fortsätta att blåsa mycket. Kalmar är en trevlig stad att vara i. 

Bra marina och nära till mataffärer etc. 

Vi bunkrar och promenerar i blåsten. 

Jag har nu investerat i en ny kikare 

som jag kan se i – bra va?!

Slottsbredan

Kalmar gästhamn "by night"



Lördag 11 juli

Kl 7 lämnar vi Kalmar för färd mot Utklippan. Fin vind från rätt håll att börja med, men kallt i 

luften. Senare mojnade och vände vinden så resten av

färden var motorgång. Utklippan är en kal fågelö,

måsar är de fåglar som tar mest plats. 

Vi grillade på kajen och om man vänder ryggen till så

kommer en fräck mås och snor biffen. 

De är så snabba.

Söndag 12 juli.

Vi lämnar Utklippan och styr mot Christiansö strax

nordost om Bornholm. Två öar brevid varandra med ett långsmalt sund mellan. Fredriksö är den 

mindre och västligaste av dem och där ligger hamnen. Ön trafikeras flera gånger om dagen med 

besökare från bla Bornholm. En gångbro mellan öarna gör det möjligt att titta runt på båda öarna 

där det finns mycket bebyggelse från slutet på 1600-talet då öarna var danska flottbaser med 

fästningstorn och granitbefästningar. Det var en mycket trevlig plats att få komma till.

Till Polen v.2

Måndag 13 juli

Sovmorgon till kl 8 och sedan avgång mot Nexö på sydostliga Bornholm. Fin segling för första 

gången, ingen motorgång på hela trippen. Det var en kort sträcka så vi var framme till 

förmiddagsfikat som serverades på Happy Lite. Så fort vi förtöjt så rusade Ove upp och köpte 

danska wienerbröd, för det ska man ju äta i Danmark. Skyddad och stor hamn för både yrkestrafik 

och fritidsbåtar som finns med staden precis intill där det finns allt vi behöver bunkra upp med 

inför överfarten till Polen.

Christiansö från Store Tårn Trädgård på Fredriksö

Danska wienerbröd och
kaffe på Happy LifeEn lycklig seglare
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Tisdag 14 juli.

En jättefin segling med akterliga vindar tog oss över till 

Polen och Kolobrzeg på ca 10 tim, 53 nm i ca 6-9 ms. 

Härligt med sol och ganska varmt väder. Den inre 

hamnen vi tänkte ligga i verkade full så lade oss på 

utsidan av en brygga i inloppet utanpå varandra, vi 

ytterst och det gungade rejält hela natten, Anders var 

ute på natten och knöt upp med ryckdämpare. Vi promenerade en liten runda innan vi gick och 

lade oss för natten och bestämde att vi nog fick nöja oss med det vi sett av staden.

Onsdag 15 juli

Vi blev kvar en dag till för det skulle blåsa onödigt mycket från väster och det var dit vi skulle. Efter

en natt med mycket gungeligung flyttade vi in oss i hamnen, vi hittade en paradplats just framför 

all service. Det visade sig vara en mycket bra gästhamn som med EU-medel har utvecklat mycket 

för båtturismen. Gästhamnen var trång att manövrera i men en ny och större var under 

uppbyggnad intill med plats för ytterligare 150 fritidsbåtar. Snygga lokaler för tvätt/dusch med 

mynt och toaletter med kod, vatten och el – som man kom åt med ett chip som man löste ut hos 

hamnvärden – på stolpar med jämna mellanrum i hela hamnen. Wi-fi fungerade hyfsat för mail 

och väderkoll. Vi behövde tanka diesel vi fick då låna en extra dunk, fick transport med taxi – utan 

kostnad för oss – till en mack och tillbaka. Nästa år ska det finnas tillgång till drivmedel i nya 

hamnen. Det blev en solig och fin dag som vi använde till att fixa lite med båten, tvätta kläder och 

att gå till affären och köpa polsk öl som är billig och god samt titta lite på staden. Vi avslutade 

dagen i vår båt med våra vänner med ölprovning samt ost och vin.

Torsdag 16 juli

Avgång mot Dziwnow kl 8, vi fick assistans av två 

morgonpigga medresenärer att komma runt med båten 

i den lite trånga hamnen, allt väl. Kustlinjen på den här 

etappen bestod av sandstränder hela vägen men 

badande folk och tält med namn på ölmärken, fina 

renoverade byggnader som såg ut att kunna vara 

badhotell, och kanske även med spaverksamhet för vintersäsongen.

Det här vore perfekta semestern för barnfamiljer tror vi – vatten, sand och lite billigare än i 

Sverige.

Dziwnow var en mycket trevlig hamn som också genomgår en stor förvandling med bla byggnation

runt omkring. Det som nu är gästhamn finns inte med på våra plottrar så den är ny. Bra lokaler 

med faciliteter, närhet till staden som sjuder av aktiviteter. Cyklarna plockades fram och det var 

Insegling till gästhamnen i
Kolobrez

Kolobrzeg gästhamn Kolobrzeg gästhamn

Badstrand i Dziwnow
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inte mycket luft i dem inte. Till hamnkontoret och fixa karta och sedan iväg till närmsta mack och 

pumpa. Sedan en cykeltur för att skaffa oss en uppfattning om omgivningen. Vi tycker att staden 

påminner om ett jättestort tivoli med försäljning av glass, hamburgare och pommes, smycken och 

kläder och så olika karuseller och spelautomater. Vi hittade dock ett postkontor i allt detta för att 

köpa frimärken. Det är lite märkligt att trots en ung kassörska så kan hon inte många ord på 

varken engelska eller tyska. Om man tar sig fram på en gata närmare havet så kan man vika av här 

och där mot stranden och bad. Där var det mycket folk. Staden och stranden avskiljs av tät 

vegetation för att skydda från blåst och därmed också förhindra att sanden försvinner ut i havet 

okontrollerat. Ove och Monia tog sig också en cykeltur senare och vi ägnade oss åt avkoppling i 

båten. Vi blev sedan bjudna på middag på Happy Life och det var första kvällen som vi satt ute tills

vi gick till sängs.

Fredag 17 juli

Dagens mål är Swinoujscie ca 20 nm. Ingen vind men klarblå

himmel och kortbyxor direkt på morgonen, också det är första

gången den här semestern – det tar sig. Idag är strandlinjen

högre, utan folk och parasoll och inte heller tält med ölreklam,

helt tomt. Höga klinter som består av sand med tät skog på. Man

ser att väder och vind tär på marken, sanden spolas bort och träd

rasar ner. Om ett antal år är kanske denna strandremsa så stor

och djup att öltält och folk kan belägra platsen och vara även här och bada. Närmare Swinoujscie 

fylls stränderna igen med badande semesterfirare.

Väl framme i gästhamnen träffade vi våra vänner Roger och Kerstin från Göteborg som har en 

likadan båt som vi har. Det var ett möte som var planerat om det skulle passa och det gjorde det ju,

det har seglat från svenska västkusten och Swinoujcie var deras vändpunkt. Trevligt möte med 

middag och senare ost o vin i systerbåten för hela gänget. En liten cykeltur hann vi också med och 

en fika på ett fint torg i staden

Enorm sandstrand och
inseglingsfyr

Vi sitter i samma båt

Två Southerly i samma
hamn

Inseglingsfyr och badstrand Kanalen ut i innanhavet
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Lördag  18 juli

Anders och jag cyklade iväg före frukost och undersökte hur det såg ut på den stora sandstranden 

medan våra vänner bunkrade mat, diesel och annat. På stranden var det MYCKET sand, det är ju 

enorma sandstränder utmed hela norra Polenkusten. Vi åkte också genom den fantastiska 

handelsgatan som låg parallellt med stranden där var det stora hotell med spa och mycket 

kommers med försäljning och restauranger, riktigt fint område. 

På förmiddagen avgick det nu utökade sällskapet till Ueckermünde och då 

var vi plötsligt på väg till Tyskland. 

Vi åkte söderut genom en djup och bred kanal, ut i ett stort innanhav med 

utprickade leder. Utanför dem var det grunt och/eller massor med fiskenät.

Vi genade på ett ställe med is i magen det gick bra.

Då har vi lämnat Polen för den här semestern. 

Sammanfattningsvis så märker vi att det är ett land som är under stor och 

positiv förvandling, det byggs och arbetas överallt och det blir fint. Det är 

rent och snyggt och i norra delen där vi har vistats, var det mycket trevligt att 

vara turist.

Under trippen över innanhavet blåste det mycket och mestadels emot så det blev motorgång hela 

sträckan. Ueckermünde är en typisk liten tysk småstad med en flod som går genom staden. Vi fick 

plats på rad utmed kajen. En liten promenad genom staden och till Lidl för att köpa mat sedan 

grillade vi utmed kajen och fick glada tillrop och ”gute apetit” från förbipasserande. Gemensamt 

kaffe och trevliga samtal i Happy Life fick avsluta denna lördagskväll.

Söndag 19 juli

Avgång kl 8 mot Lassen i stiltje. Efter ett par timmar kom vi fram till en bro där vi fick vänta på en 

stund för öppning, då lade vi ankar och förtöjde Happy Life på babord och Blue Magic på styrbord 

om oss och bjöd in dem på 11-kaffe. Trevlig samvaro medan man väntar.

Blue Magic hade problem med sin bogpropeller som gav ifrån sig ett konstigt ljud och slutade 

fungera när vi lade ut från förra hamnen. Roger klädde av sig och dök ner i det grumliga vattnet 

och undersökte under båten om något satt i propellern, vilket det inte gjorde och det konstaterades

att det var en brytpinne som hade gått av och det kunde man laga inifrån båten. Det var många 

båtar som hade kommit och låg och väntade. När bron öppnades så fortsatte vår färd.

Grillkväll på
kajkanten

Morgon i stiltje Broöppning innan Lassen

”Landare” i fullt regnställ
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Varefter blåste det upp till ca 10 ms motvind och regn samtidigt som det blev riktigt grunt, det var 

ändå många båtar i vår storlek som var på samma sträcka som vi så det var ingen anledning till 

oro, vi lyfte upp kölen lite för säkerhets skull. Det var också grunt i den lilla hamnen och Happy 

Life fick gasa sig in på platsen. Blue Magic hade lite svårt att komma runt till sin hamnplats i 

blåsten pga att bogpropellern inte fungerade, men det löste sig.

Eftersom alla var plaskblöta så tog vi vår ”landare” ute på bryggan. Ove, Monia, Anders och jag 

gick sedan upp i byn i våra blöta regnställ och vi gapskrattade när vi noterade att ingen av oss hade

ens tagit av flytvästarna. Propellern gick att laga och Roger utlovade champagne till kvällen för han

var så nöjd. Gemensam matstund och nya trevliga samtal i vår båt fick avsluta kvällen och vecka 

två är också slut.

Till Polen v.3

Gatuvy i Lassan    

Måndag 20 juli

Vi tog en liten promenad upp till stadens mataffär innan frukost. Ännu en typisk tysk liten småstad

vid kusten. Väldigt lugnt. Hamnkontoret var väldigt diskret och inte påkostat alls. Dagens mål blir 

Pennemünde. Våra vänner Kerstin och Roger på Blue Magic har nyss varit i den staden så våra 

vägar skiljs idag, vi kanske sammanstrålar på annan plats senare. Vi andra reste vidare, motorgång

som vi brukar- vi sliter inte så mycket på våra segel. Lite innan nästa bro – vid Wolgast – kunde vi 

i alla fall segla på genuan en stund. Vi fick vänta på brolyftet så vi gjorde som tidigare – Happy Life

ankrade och vi förtöjde långsides på dem.

Hamnkontoret i Lassan Gatuvy i tyska LassenBroöppning i Wolgast
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Grillkväll i Peenemünde  Goa hungriga gubbar  

I Peenemünde finns mycket bevarat från Tyskarnas krigshistoria. Bla en enorm byggnad om deras 

raketforskning som de var världsledande i. Där fanns museer, gamla krigsfartyg och världens 

största kommersiella ryska u-båt från 1965 att titta på och i, samt mycket kommers runt detta med

försäljning och caféer. Jag var trött den här dagen och tog en hälsosam middagslur medan Anders 

och Ove undersökte u-båten (svårt att veta vilken ratt…) och kollade tider inför morgondagens 

aktiviteter.  Vi grillade senare på hamnens grillplats i solskenet.

Ubåt i Peenemünde  

Många justa rattar

Peenemünde

Konstiga monument i vattnet
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Tisdag 21 juli

Sovmorgon, sedan gick Anders och Ove på det stora museet och Monia och jag tog en rejäl cykeltur

för att se på omgivningen.

Avgång mot Greifswald efter fikat – ca 17 nm. Det gick faktiskt att segla till och från, ganska 

mycket vind och ibland från önskvärt håll. Några regnskurar fick vi också, men det gör inget att 

men blir blöt, bara man inte blir sur…och det blir vi inte.

Vår tidigare båt – en Hanse – är byggd på varvet här i Greifswald och det kan ju vara kul att se hur 

det ser ut där. Det var ganska fullt men vi lade oss långsides utmed den rostiga järnkajen med 

Happy Life utanpå oss innan bron. Det var en hel del båtar och några riktigt stora som passerade 

när klaffbron hissades. Den hissades av två män, en på var sida som vevade – för hand – upp den 

gamla träbron, båtar passerade och männen hävde sedan ner klaffarna, trampade ihop den på 

mitten och reglade fast dem. Ove och Monia var här för flera år sedan och tyckte att det var samma

man som skötte hissandet!!! 

Middagen förbereds       Olika och rökta fiskar  

Det klarnade upp och blev riktigt fint väder framåt kvällen. Vi gick runt och letade efter en 

mataffär då vi förstod att vi inte var i själva Greifswald utan mer i en ”förort” till staden, därför all 

trafik som passerade bron. Det köptes i alla fall färsk rökt fisk och potatissallad som vi mumsade 

på tillsammans i vår båt, sedan kaffe i Happy Life. Vi har det så oförskämt bra, nattinatti.

Greifswald med många skutor
utmed kanalen

         

Greifswald - i staden

Onsdag 22 juli

Anders och jag ville ju se staden Greifswald så vi gick upp hyfsat tidigt, monterade våra cyklar – 

som vi numera har hopfällda och tjudrade uppe på däck, det går att segla med dem där också om 

det skulle hända. Vi hittade staden med många hamnplatser och många fina gamla muséeskutor 

som man kunde stanna och läsa på skyltar om. 



Det fanns också affärer och fik öppna och Anders hittade en herrfrisör, han är nu så fin, så fin. Ove 

och Monia hade under tiden promenerat och ätit glass och när vi kom tillbaka lade vi ut för att 

segla till Lauterbach.

Stickade muddar
på lyktstolpe              

Nu blir det
klippt  

Det blev en jättefin seglats, vi njöt i fulla drag, så här vill vi ha det även på överseglingen till 

Sverige senare.

I Lauterbach lade vi oss i klubbhamnen vid brygga och akterpålar. Det kan vara lite trickigt för oss 

som inte är så vana vid de arbetsmomenten. Först ska man hitta en plats som är lagom bred så 

man inte fastnar på halva vägen in, sedan ska öglor knytas som passar pålarnas omkrets. 

Pålarna ska fångas med en ögla på var sida om båten och korsas i aktern, samtidigt ska förtampar 

förtöjas i bryggan och båten ska inte dunka in i bryggan och aktertamparna ska inte vara så tighta 

att man inte når bryggan, har man dessutom otur så har man sidvind att parera mot. 

Spännande, men hittills har det gått bra. 

Lauterbach gav oss inte så mycket upplevelse mer än att gästhamnen var stor och modern och att 

platsen kändes lite ostrukturerad.

Det här ska man akta sig för        Barhäng  



Inseglin till Seedorf        Tilläggning i Seedorf  

Torsdag 23 juli

Det fanns alla fall diesel i hamnen, vi tankade på morgonen och seglade vidare mot Seedorf. 

Kraftig medvind, endast genua och ca 6,5 knop, det blev en förflyttning som tog ca 1 timma. I 

Seedorf var det varmt och skönt, vi gick ut på en vandringstur utmed stranden med fina hus och 

blomstrande trädgårdar, in i lummig skog, upp på berg och ner igen, vätskekontroll på en bänk, 

fortsatt vandring genom skog och mark för att sedan komma fram till ett högt berg med trappa 

upp till en restaurang där vi åt lunch. Fortsatte sedan hem för att vila middag och pyssla lite med 

båten.

Välbehövlig vila med
vätskekontroll  

Det var tänkt att vi skulle åka buss nästa dag för att upptäcka mer av denna plats med sanddyner, 

stränder och små byar, men det ska bli blåsoväder i dagarna så vi behöver komma vidare.

Fredag 24 juli

Tidig start mot Sassnitz, motorgång och plattvatten. Fina strandvyer och badorter utmed hela 

Rügenkusten.



Söndag 26 juli

Vi ligger nu i Sassnitz sedan några dagar tillbaka och det är mycket luft här kan jag säga, det borde 

tagit slut någon annanstans. Det ser ut som om vinden tänker hålla i sig ett tag till enl 

prognoserna. Här är vi säkert förtöjda och det är stundtals riktigt varmt och skönt i lä. Idag skulle 

vi fylla vatten men inga slangar fanns i den fina moderna hamnen, hur svårt kan det vara att 

investera i ett antal slangar och hänga ut.

Vi promenerar, cyklar och upptäcker staden med omnejd och vi har ju semester. Mycket fin 

bebyggelse vid stranden med anor som badort sedan sekelskiftet. Långa promenader med fik och 

restauranger och glada barn som leker i parker och det är ju inte så tokigt att avsluta vecka 3 med.

Det behövs inga solglasögon i
dag det blåser och ett oväder

hänger i luften       

Att fylla en 220 l tank med 10 l
dunk tar sin tid, kommer det

dessutom kastvindar så blir man
blöt  

Sassnitz gamla del

Ewa och Sassnitz hamn
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Till Polen v. 4

Måndag 27 juli

Vi hyrde bil och reste ner mot Bintz för att se det från land. Det var många, många mer som tänkt 

det och det började regna så vi for i stället vidare för att uppleva Jagdschloss – ett jaktslott från ca 

1850-talet där kungligheter och andra högborna har jagat och fällt sina troféer. Det är ett väl 

renoverat och populärt turistmål. 

Under en ca 2 km promenad uppåt… passerade vi 

en smalspårig järnväg och vi hade turen att få se 

tåget – som var ett ånglok med vagnar – stanna 

vid en perrong och ta upp passagerare, vi fortsatte

upp genom en bokskog som var som ett tak över 

oss och på en kullerstenslagd liten väg där 

antagligen herrskapet hade transporterats upp till

slottet med häst och vagn.  

När vi kom upp var det dags för välbehövlig 

vätskekontroll och sedan intog vi slottet. 

Överallt på de höga väggarna hängde horn och 

uppstoppade djurhuvuden, porträtt och historik 

om tiden och folket från den här tiden. Vi gick 

upp många trappsteg i det högsta tornet och såg 

ut över Rügen med omnejd, fantastisk utsikt och 

det här blev ju en trevlig utflykt den dagen. 

Tillbaka till Sassnitz igen gick vi på kvällen utmed den fina strandpromenaden och upp i den 

gamla delen av staden med stora och många hotell döpta till mest kvinnonamn – Villa Anna, Villa 

Johanna osv. Nu börjar vi vara nöjda med Sassnitz och förbereder oss för tidig avgång i morgon 

bitti.
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Tisdag 28 juli

Klockan 6 avgick vi för segling över till Sverige och Simrishamn. Prognoserna visade något mer 

vind än önskvärt men med tanke på att det ser värre ut flera dagar framåt så tar vi det här beslutet.

Till en början var det ca 8 ms och plattläns, lite slör, vilket innebär att vinden kommer i stort sett 

helt bakifrån, inte de bästa seglingsförutsättningarna eftersom båten då kränger och slingrar sig 

och blir lite svårare att manövrera. Risk finns också för en så kallad ”ofrivillig gipp” som betyder 

att seglet vill slå över till andra sidan och man får passa noga så inte grejorna slås sönder. 

Vi har en sk. bombroms – som gör att bomen går saktare över från sida till sida – så vi har 

eliminerat den risken ganska bra. Vinden ökade under dagen och även vågorna som nog var 2-3 

meter höga och det gungade och slingrade rejält. Resan gick bra för oss alla och det tog 12 timmar 

och blev 70 nm – bra jobbat tycker vi. 

Vi avslutade ju sista kvällen i Sverige innan övergången till Polen med räkfrossa i vår båt, så varför 

inte starta första kvällen i Sverige nu på hemvägen med räkfrossa i vår båt. Alla tyckte det var en 

bra idé och så fick det bli.

Onsdag 29 juli

Promenerad under dagen för att undersöka staden som var somrig och idyllisk, mycket turister 

och en ganska typisk småstad vid Skånes kust. Ove och Monia fick idag besök av dotter, 

måg och barnbarnet Robin. Anders och jag blev inbjudna på middag och vi var 7 vuxna personer 

runt bordet i Happy Life, en mycket god och trevlig kväll.

Torsdag 30 juli

Vi vinkade av Carina och Roland som skulle vidare på några dagars bilsemester, de lämnade kvar 

Robin på Happy Life så de har nu förstärkning i besättningen några dagar. 

En gästgast i Happy Life Plattvatten
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Dagens mål är Hanö. Ingen vind till att börja med, bara lite dyningar, betydligt lugnare än för 

några dagar sedan. Idag gick det att sola lite om man kröp ner i sittbrunnen och fick lä, men det är 

ganska svalt i luften.

Hanö är en spännande ö med välordnade 

vandringsleder runt ön. Vi tittade på Fyren, 

Engelska kyrkogården och Bönsäcken (jag tog 

bara fyra små stenar).  Den här kvällen var det 

en härlig fullmåne.

Fredag 31 juli

Avgång kl 8 mot Karlskrona, varefter ändrades 

destinationen till Sandhamn och eftersom vi 

hade en så fin vind så ändrade vi igen och 

hamnade till slut i Kristianopel. Det blev en etapp

på ca 52 nm med frisk fin vind och jättefin 

segling. Nu är vi alltså tillbaka på ostkusten igen. 

Hamnen i Kristianopel är inte så stor och tycker 

man om att segla när möjligheten bjuds så 

kommer man in sent. Det var ”fullt” men med vänlighet från andra så kan man alltid få plats på 

något sätt. Vi fick lyssna på lite underhållning med sång och musik i hamnen på kvällen av några 

lokala förmågor och sedan god natt.

Lördag 1 augusti

Avgång mot Borgholm 54 nm, mestadels

akterlig vind med spirad genua. Kalmarsund är

sååå låååångt. 

Soligt och fint väder men kallt i luften. 

Vi läste att Carola skulle uppträda på kvällen i

slottsruinen och befarade att det skulle kunna

vara trångt i hamnen. 

Det fanns gott om plats för oss ändå. Vi bunkrade mat och vatten och sedan slog vi till med att 

köpa pizza och åt det i sittbrunnen på vår båt, kartongerna i knät, lite spartanskt men gott. Det var 

mycket partajande runt om i hamnen och Carola hörde vi inget av.

Mitt första projekt av sjömaningsarbete
slutfört.
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Söndag den 2 augusti.

Vi lämnade Borgholm kl 8, mot Älö och Vippholmarna ca 42 nm. Det blir alltså naturhamn 

för natten. Av en händelse hade vi alla köpt kräftor och det blev ett sörplande av härlig 

kvällsmat på berghällen och en fin kväll i naturhamn som fick avsluta vecka 4. I morgon bitti

seglar Happy Life hem till sin stuga och avlämnar sin gast Robin som känner sig nöjd med 

seglarlivet för denna gång.

Till Polen v. 5

Måndag 3 augusti

Slappardag på Vippholmarna. Sol, korsord och god 

mat. Känns ovant att vara själva men vi är 

hembjdna till Ove och Monias sommarboende på 

en ö på fredagkväll då vi gör en avslutningsträff av 

den här trevliga semestern tillsammans.

Tisdag 4 augusti

Vi seglade till Västervik för att mönstra på min dotter Matilda, sambo

Daniel och barnbarn Thea 6 månader. De skulle anlända med buss 

på kvällen.

Vi lade oss i den trevliga klubbhamnen Wikingarna på Notudden och 

cyklade sedan tunt under dagen och bunkrade och kompletterade 

bla. på Biltema. Vi har noterat att våra plattfendrar gnisslar förfärligt 

och det går nog att eliminera med stora fenderskydd. Jag han även 

med att köra en maskin tvätt. Vi har också förberett båten för extra 

besättning, vi är ju bortskämde med att bre ut oss men nu får vi 

diciplinera oss lite, inga problem. Gänget anlände och det var ett kärt

återseende. De installerades och så gjorde vi upp planer för dessa 

dagar.

Onsdag 5 augusti

Natten bjöd på regnskurar och åska som avtog under morgonen. Vi 10-tiden kastade vi loss och 

seglade med hyfsad vind till Häradsskär och gick in till bryggan på östra sidan av ön som är mycket

grund och därför passar så bra med en båt som våran – med fällköl. Sol och fint väder – jag 

badade för första gången den här sommaren, det gjorde faktiskt vi alla. Dagen avslutades med en 

varm och fin kväll med kortspel, ljus och ostbricka i sittbrunnen.

Anders har fixat med vår kaffepanna så
man inte bränner sig.
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Torsdag den 6 augusti

Vi vaknar till ännu en varm och skön dag. Vi tog en skön promenad på ön och efter det gjorde vi ett

bad av en skottkärra som lagades med silvertejp så den blev tät. Det var uppskattat och Thea 

plaskade hej vilt.

Den här eftermiddagen upptäckte vi att det var 

fullt med vatten i kölsvinet… det var en 

koppling från färskvattentanken som läckte och 

det är ju skönt att konstatera för då tar ju 

vattnet slut vilket det inte gör om läckaget 

kommer utifrån…. pumpen fick stängas av så 

länge tills vi fick tag i reservdelar. 

Vi seglade till Gryts Varv och tankade diesel och

sedan till Fyrudden för natten eftersom 

gastarna blir hämtade och ska resa vidare 

hemåt. 

Ännu mer kortspel fick avsluta även denna 

sköna sommardag.

Fredag 7 augusti

Avsked – tack Matilda, Daniel och Thea för att vi fick vara tillsammans med er några dagar. 

Jag tror att de var de finaste sommardagarna, hittills denna sommar som vi fick tillsammans. 

Vi hade tur och fick hjälp av Daniels pappa – som hämtade gänget – med att få dit en koppling 

från Skeppa i Norrköping, så det gick att laga. 

Vi for vidare till Bockholmen för att avsluta den här fina semestern med våra vänner Ove och 

Mona.  Där väntade sillunch. 

Efter det åkte vi ut med deras motorbåt och lade 

ett nät. Spännande att se vad det blir för lunch i 

morgon. Vi fortsatte sedan en tur runt i 

skärgården. Vilken fin natur vi har förmånen att 

vistas fritt i – lycka. Grillkväll och trevliga samtal 

som vi brukar i detta sällskap.

Lunch under gång i sittbrunnen.
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Lördag 8 augusti

Sovmorgon och därefter ska nätet upp. Jorå – det

blir närproducerad lunch.

Vi åkte sedan motorbåt till Ämtö för skön 

promenad runt ön. 

I skogen hittade vi lite kantareller. Jag hittade 

faktiskt svamp jag nästan snubblade över dem. 

Det finns mycket guld i skogen nu efter denna lite

svala och fuktiga sommaren. Hem och rensa och 

sedan lunch. Vi skiljdes åt efter det och Anders och jag seglade sedan hem till vår hemmahamn i 

Målma. Alla är rörande överens om att vi har haft en mycket bra semester, tagit bra gemensamma 

beslut och haft mycket roligt ihop.Vi har seglat till Christiansö/Bornholm i Damnark, Polen och 

Tyskland och har tillryggalagt ca 803 nm på 4-5 veckor. 

Vi är tacksamma för den här tiden med Ove och Monia. 

 

http://www.fellnert.se/wp-content/uploads/2015/08/20150808_100845.jpg
http://www.fellnert.se/wp-content/uploads/2015/08/20150808_115932.jpg
http://www.fellnert.se/wp-content/uploads/2015/08/20150808_120940.jpg
http://www.fellnert.se/wp-content/uploads/2015/08/20150808_121508.jpg
http://www.fellnert.se/wp-content/uploads/2015/08/20150808_120915.jpg

	2015 - Vår sommarsegling till Polen v.1
	Till Polen v.2
	Till Polen v.3
	Till Polen v. 4
	Till Polen v. 5

