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DELTAGARE

Eskaderledare : Svante och Gittan Zetterberg ,veteraner i  eskadervärlden med 

båten 

Kickan, Beneteau Swift Trawler 35.

Bixsmile, X412 med besättningen Gunnar och Lena Svala

samt Catharina och  Jan-Erik.

Xena, 332 med besättningen Dagfinn o Sonja Schjelde

Ouevetyr,m HR 34 med besättningen Lars-Olof/ Lasslo och Susanne Johansson-

Sångberg och skeppshunden  Brasse.



Våra båtar

KICKAN
Wallhamn

BIXSMILE
Vallda Sandön

OUVERTYR II
Wallhamn

EXENA
Helsingör



VEN-KYRKBACKEN Den 19/7 anländer vi till vackra Ven. Vi har haft vacker  förmiddag 
med  snäll medvind 5-7 sm från Höganäs  tillsammansmed Svante o Gittan. Det är här 
eskadern startar den 20/7. Det finns flera hamnar och vi lägger till på Kyrkbackens hamn. 
Där ligger en medeltida kyrka på höjden med fantastisk utsikt över hamnen. Ön är 4,5 km 
lång och 2,6 km bred med en strandlinje på 11km.Vi som kom dagen, innan tar en tur på ön o 
det är verkligen en vacker ö. Den 20/7 blåser det rejält och Dagfinn och Sonja anländer och 
får en plats bredvid oss i hamnen. Vi har också träffat Gunnar och Lena och är alla  4 båtarna 
är samlade. Vi gör lite olika utflykter och ser oss omkring på ön. Vi besöker bl.a. Spirit of
Hven, där de framställer whisky i Backafallsbyn. På kvällen samlas vi alla och grillar och 
planerar för morgondagens äventyr. Trevligt o spännande att lära känna varandra!!!



VEN-KYRKBACKEN

Utsikt från kyrkan



På väg till Höllviken

Slör/halvvind/motor 2-5 sm. 



Höllviken

21/7 Höllviken. Småbåtshamn. Falsterbo kanalens norra hamn-bassäng. 31 
distansminuter från Ven. Solsken och lugnt väder. Alla får bra platser i den rymliga 
hamnen med väldigt långa bryggor in till land!! Vi tar en tur in i samhället och handlar lite 
och Lena, Gunnar och Catharina och Jan-Erik tar sina cyklar för att utforska 
omgivningarna. Vi samlas kl. 18 och har vår planering för morgondagen. På morgonen 
dagen efter upptäcker samtliga av oss att vi fått väldigt många ivriga besökare på 
natten…små, små kryp i tusentals som satt överallt i våra båtar. Ingen skön känsla!! Vi 
kom överens om att denna hamn inte blir någon favorit i framtiden!



Abbekås

22/7 Abbekås. Anländer hit efter mycket lugnt och vackert väder, 23-24 grader varmt, 
vindstyrka 0-2 sm. Garanterad motorgång hit för oss som seglar!! Broöppning på vägen, del av 
oss har fyllt på diesel. Abbekåsa är en mindre och söt liten småbåtshamn 8 sjömil från 
Ystad. Vi får plats med båtarna längs med bryggan. Xena ligger ihop med Bixsmile. Vi har en 
härlig dag här med bad och lite promenad längs havsbandet och njuter av den öppna utsikten 
mot horisonten. I hamnen står en skulptur av Abbekåsgåsen som påminner om Nils 
Holgerssons färd genom Sverige. Det en finns en mysig restaurang i närheten av hamnen som 
vi tyvärr inte fick plats på. Kvällen var mycket vacker och luften var härligt ljummen. Härligt! 
Samling som vanligt kl. 18.



Kåseberga

23/7 Kåseberga. Fiske och båthamn 5 sjömil väster om Sandhammaren som också benämns som 
Nordens ”Kap Horn”. Anländer efter 3 timmars färd. 2–4 sm. halvvind/kryss/motvind och motorgång. 
Idag är det ännu varmare och strålande solsken. Vi får bra platser långsides. Kåseberga är en populär 
plats och det är mycket turister. Vi besöker givetvis Sveriges största skeppssättning-Ales stenar. Vi 
vandrar på den smala stigen upp på klinten där den är belägen. Hit upp-där hav, jord och himmel möts. 
Idag är det svettigt att vandra upp. Här har människor vallfärdat i tusentals år. De femtioåtta stora 
granitblocken är formade till ett 67 m långt och 19 m brett skepp.  En kraftfull symbol för makt och 
tro. Förmodligen anlades den under vikingatiden. Vi blir dock ännu mer intresserade av de häftiga 
glidflygarna som utbildades häruppe på höjden. Perfekt att glida ut från stupet och med det öppna 
havet under sig!! Så häftigt att se och vackert. Vi har en härlig dag, där vi gör lite olika saker. Glass 
är ett måste! Jan-Erik och Catharina cyklar en tur på egna äventyr. Några äter ute på kvällen. Vi 
lägger oss nöjda på kvällen.



Flygsugna ??!!

Glidflygning i Kåseberga 



24/7 Simrishamn. Stort och välordnat fiske och småbåtshamn. Ligger vid havet i hjärtat av Österlen. Det är 
en vacker sommarstad med många restauranger nära hamnen och i stan. Även idag är det en vacker dag med 22 
gr varmt Vi anländer efter några timmar och vi som seglat har kunnat lufta dem med hjälp av halvvind utan 
motor för en gång skull! Vi får bra platser med bommar. Det blir en lugn dag och sedan grillar vi på kvällen 
allihop. Trevligt!!Imorgon väntar det lite blåsigare väder och vi har en ”liggedag”. Det blåser 13-14sm och vi gör 
lite olika utflykter på olika håll. Några av oss promenerar och tittar på hällristningar några km utefter 
kustlinjen. Kvällen avslutas med ett restaurangbesök med hela gänget. Trevligt och gott! VI får besked att 
Sonja och Dagfinn tyvärr måste bryta eskadern, då de fått en tidigare tid att lämna in sin båt på ”make over”. 
Vi kommer att sakna dom.! Så nu är vi bara 3.



Favoritplatsen med koll på hamnen.

Det är aldrig lätt att välja.

Kvällspromenad i Simrishamn



Middag på skurkens restaurang.

Sista kvällen med Sonja och Dagfinn



26/7 Hanö. Fiske och båthamn på Hanös västra sida. Vi anländer efter 6 timmars guppig färd från Simrishamn. Lite 
försegel och/motor. Garanterad motvind. Vi möts av en mycket bestämd hamnvärd som kunde sina saker. Hon gav oss 
bra platser och det var tämligen fullt. Betalning skedde på kvällen, då hon gick runt till alla båtar på gammalt tryggt 
sätt. Ovanligt idag! Hanö är en mycket vacker liten ö. Vi njuter bl.a. av våfflor i bygdegården uppe på ön. Här finns 
mycket att titta på. En del av oss besöker den engelska kyrkogården-ett minne från Napoleonkrigets dagar 1810-12, då 
engelska örlogsflottan hade sin bas i Östersjön. Ett träkors restes 1973. Vi går också ut längs ön och tittar på den s.k. 
”Bönsäcken”, en strandsporre som sträcker sig ut i havet med miljontals slipade stenar som ständigt ändrar sig efter 
vindriktning och stormar. Vi fick också syn på dovhjortar under promenaden. Dessa fördes till Hanö 1956 och var bara 5 
hjortar. Numera finns det flera hundra.   Vi blev också imponerade av olika konstföremål och skulpturer i naturen som 
dök upp på klippor och bland träd. På kvällen badar vi från båtarna och njuter av kvällen. Hit vill vi återkomma!!



Bönsäcken.Småbåtshamn. Hanös berömda dovhjortar

Utflykt på Hanö



Våffelsugna?

Pilsnersugna?

Matsugen?.



27/7Ronneby-Karön. Idag delar vi på oss och Lena, Gunnar, Jan-Erik och Catharina  seglar till Utklippan  som 
ligger 12 sjömil ifrån Karlskrona och  Svante, Gittan, Lasslo och Susanne  beger sig mot till  Ronneby Karön. 
Blandat väder med sol och moln 21 grader,2–4 sm och nordlig vind-motvind! Inga segel uppe idag. Det är gott om 
plats.  Karön ligger mittemot den större hamnen och det går pyttesmå personfärjor över till ön. Den är väldigt 
vacker och grön. Mycket lummiga träd och fint promenadstråk runt ön. Vi badar på badplatsen och även Brasse 
badar. Han träffar också en mellansnauzer, som är en baddare i vattnet. Svante och Gittan får besök av dotter 
och svärson. Det finns en restaurang på ön samt vandrarhem men det är stängt. Finns endast toaletter och 
dusch till båtfolket. 



Matte, jag har hittat en kompis, kan vi 
stanna i Ronneby ?

Nej nu skall vi till Karlskrona



27/7 Utklippan. Idag har vi delat på oss och Lena, Gunnar, Jan-Erik och Catharina  seglar till Utklippan . 

Utklippan



28/7 Karlskrona-Tallebryggan. Idag färdas vi i lugnt vatten till denna hamnstad.  Det är en blandning 
mellan gammal örlogsbas och modern hamnstad .Det finns flera gästhamnar o vi lägger till i den centralt 
belägna gästhamnen. När vi anländer så blir det lite turbulens var vi ska ligga och fick flytta oss flera ggr på 
grund av en motorbåttävling som skulle gå av stapeln längre fram. Alla kom dock på bra platser till slut, för nu 
väntar blåsväder. Det började regna redan vid 12-tiden. Vi passar på att fylla på lite matförråd och dryck m.m. 
Lugn dag och vi sätter på kapellet och myser.

Jävla väder.



Den 29/7 har vi liggedag. Vi går på bildmuseum och Marina museet och försöker oss på en fika 
utanför museet som försvåras av tilltagande blåst.! 8–20 sm. Några av oss genomför en liten 
tävling-se kort! Lena vann! På kvällen går vi på fin restaurang, VASS, belägen i hamnen   och 
avslutar eskadern med Lena och Gunnar som vänder tillbaka lite tidigare, då de skall låna ut sin 
båt till ett visst datum. Vi avtackar också våra fina eskaderledare, Svante och Gittan officiellt. 
Så nu är vi bara 2 båtar kvar…Vi fortsätter imorgon mot Kristianopel med eskaderflaggan 
fortfarande  stolt vajande.

Karlskrona



Museibesök !



Sista kvällen med Bixsmile. Tack för 
trevligt sällskap.

Karlskrona



Är det bara vi kvar nu ??

Resterna av eskadern

På väg mot Kristianopel



30/7Kristianopel. Småbåtshamn i södra delen av Kalmarsund. Det ligger en campingplats alldeles nära 
hamnen. Vi anländer hit efter lugn motorgång. Ingen segelvind idag.  Fin liten hamn där det endast låg 2 
båtar då vi lade till. Vi möttes av en  förvånad  hamnkapten som berättade att det var högst ovanligt 
med så få båtar. Det fylldes dock på efterhand. Vi shoppar lite och äter glass igen! Kristianopel var 
ämnat att bli en stor stad på 1600-talet då det var danskt. Staden var ett viktigt fäste mot Sverige. 
Det restes då en hög mur runt staden. Den är nu inte så hög men präktig ändå och man kan gå uppe på 
den. Vi har en lugn dag och avslutar kvällen med att gå ut och äta på krogen nära hamnen. Vi beslutar att 
skippa Kalmar och gå direkt till Borgholm.



Kristianopel



Lördagskväll i Kristianopel



31/7 Borgholm. Vi startar tidigt på morgonen mot Borgholm och anländer till denna turiststad vid 14-tiden. 40 sjömil idag. Idag 
hade vi medvind och hade som mest 7,5 knop! Härlig seglats i öppet vatten i Kalmarsund. Det var också en speciell känsla att passera 
Ölandsbron! Vi har inte varit bortskämda med förlig vind denna resa! Hamnen är stor och det var inga problem att få plats. Fullt med 
båtar och redan på dagen anar man att här är en festhamn med glada sommarfirare. Kickan har besök av vänner och vi går en 
promenad längs den livliga Storgatan med affärer och restauranger. Vi avslutar kvällen med en fin promenad upp till Borgen. Magnifik 
utsikt över Borgholm och havet. Natten var fylld med ljud från glada festprissar.  Så var vi framme vid eskadern slutmål och vi 
fortsätter med Kickan   som också skall gå in i Göta kanal framöver. Tack alla trevliga människor som var med på denna eskader !!Vi 
har upplevt så många fina vyer över öppet hav och fina hamnar. Brasse ger nospussar åt alla som varit så givmilda med godis och 
klappar och härliga platser att ligga på! 



Kväll i Borgholm



Sista dagen på eskadern

Nu är eskadern slut Brasse,
Kanalen nästa.



Svante

Susanne

Gittan Jan-ErikLena CatharinaGunnar

Lasslo Sonja Dagfinn

Brasse



Vi tackar för några härliga sommarveckor på sjön 
och hoppas att vi ses vid något annat tillfälle



Hösten och vintern har tagit över och vi får se 
fram emot våren.

Tack för oss


