
 

Höstsegling 2012 

 

Sista seglingen innan uppläggning gick till Jungfruskär "bakom" Åland, sista helgen i september. Från Blidö till 

Rödhamn på torsdagen, motor till Söderarm, vid lunch kom lite nordlig vind och det gick att sträcka fint mot 

Rödhamn och förtöja. Hann gå en sväng på denna gamla mötes- och väntplats innan det blev mörkt.  

 

Rödhamn, gammal hamn med mycket historia. 

 



 

Rödhamn, sydsidan, det är tydligen obligatoriskt att  bygg stengubbar här eftersom det finns en liten 

skylt som säger at stenarna inte får flyttas. Det finns nog ett hundratal stengubbar i olika form. 

Fredagen, mot Jungfruskär i svag medvind via Degerby och Sälsö. Otroligt fina leder, lite nervöst då 

farledsdjupet enligt kortet var 1,8 meter genom Sälsö men jag hade nog aldrig mindre än tre meter under 

kölen. Framme vid 16. Gick den fina snitslade leden, gamla ängar och skogsbeten som man fortfarande 

skötte. Det finns kor på ön trots att den ligger mitt ute på skiftet. Mycket fint, kändes bra då jag flera gånger 

seglat förbi och alltid velat stiga iland. 



 

Degerbyfjärden 

 

Genom Sälsö 



 

 

Förtöjd vid Jungfruskär 

Hamnen är öppen för nordligt och trots SMHI´s utlovade S-SV började det dra i NNW. Ökade till 10 innan det 

mojnade och vred på syd vid midnatt. Hade några oroliga timmar i då jag la ut alla fendrar ombord och la ut 

spring. Hu vad man kan känna sig liten och ensam ibland. 

 

 



 

Jungfruskär var artilleribas under andra världskriget 

 

Gamla excercisfältet 



 

Här begrovs tre ryska flygare som skjutits ned under kriget  

 

Jungfruskär, utsikt från utkiksplatsen 

 



Hemåt 

SV 10-12 på lördagen, revad stor och kryssfock. Kunde sträcka stora delar av vägen till Mariehamn, tyvärr var 

Lemströms kanal stängd så jag fick gå tillbaks via Ledskär och Rödhamn. Efter att ha rundat Rödhamn igen 

blev det kanonslör upp till Mariehamn. Grå och blåsig dag så det var skönt att komma fram. Faciliteterna 

stängda, endast två båtar till, en ålänning o en finländsk. Mat på krogen, skönt att se lite folk. 

Söndag, spisen som spökat hela resan la nu av fullständigt. Fick koka lite vatten till morgonkaffet hos ett par 

kollosalt bakfulla finnar i en Dufour som kommit in sent på kvällen, de var på väg hem från Sandhamn. 

Sträckte, nästan, över ett skvalpigt Ålands hav med kryssfock och full stor. Lite mycket segel kanske men allt 

driv behövdes för att hålla fart mot sjön som kom rakt förifrån. Kryss ner till Blidö från Söderarm. Förtöjde i 

månljuset lite efter sju. Hade tänkt vara ute en dag till och stannat på Arholma men med utlovat regn och utan 

spis blev det hemfärd. 

Fin färd med mycket segling, lite oroligt ibland, men det är väl meningen? 

 

Hemåt 

 

 



 

 

Fullmåne över Bruket i södra Blidösundet. 


