
En seglats till Bornholm

En upplevelse berättad av Eva Holmberg



Morgonstund har guld i mun!

De flesta sommarmornar traskar jag ner över ån till 

Nabben där badstranden lockar med morgondopp! 

Ibland blir det snabbdopp om det är kyligt i vattnet, 

ibland inbjuder temperaturen till en simtur.

Efter doppet sätter jag mig på en sten med utsikt ut mot 

Vierydsfjorden och filosoferar! Ofta är det alldeles 

stilla innan havsbrisen kommer och havet är blankt 

som en spegel. Allt är tyst och stilla. Perfekt för tankar 

kring smått och stort!

Grågäss, doppingar, svanar i år med en dunig liten 

unge och kanske landar hägern i vassen på jakt efter 

småfisk. Oftast kommer ”ålakråkan/ skarven förbi ut 

mot havet och öarna där ”släkten” håller till i enorma 

massor ! 



Strandängen där jag sitter är nu fantastiskt vacker med en 

massa vilda blommor. Blåklocka, gulmåra, strandnejlika, 

klöver, röllika, kärringtand, harklöver, johannesört, 

fackelblomster, hampflockel, syror och fantastiska gräs 

och mycket mer!

Så läste jag på SPF appen en dag att P4 skulle sända från 

Ronneby med tema ”coronaberättelser” med PA, Göran 

och Kerstin så den morgonen avstod jag från 

filosoferandet när jag satt på min sten

för att istället lyssna på ”coronaberättelser”.

Passade precis i tid när jag kommit upp ur havet och satt 

på min sten!

Ett lite annorlunda morgonäventyr! Det blev en alldeles 

speciell morgon den dagen!

Fick mig att inspireras att skriva några rader i coronatid!



Här börjar berättelsen om Bornholmsresan!

Äventyr på en segeljakt i Bornholmsgattet
”Hoppet av Brantevik” låg redo för seglats till Bornholm och vidare till Christiansö i 

början av september i fjol. ”Hoppet av Brantevik” är en segeljakt på 16 meter som kan 

hyras med skeppare Jan ansvarig för seglingen och Hans f.d. ubåtskapten ansvarig för 

kursen. Vi, som skulle på seglats var nio ”sjöbusar” från FABB, föreningen för 

allmogebåtar i Blekinge och jag som ensam kvinna!

Solen sken när vi la ut från hamnen i Brantevik och jag tänkte att det skulle bli en 

behaglig färd mot Bornholm med denna fantastiska båt. Vinden tog dock i och ökade 

till 17 sekundmeter. Det blev ordentlig sjögång när vi kommit ut i öppen sjö. Enorma 

vågor växte upp och fick Hoppet att kränga åt alla håll. Havet strömmade in på däck, 

sköljde över och ut igen. Vi fick klä oss i regnställ, stövlar, mössa och vantar. Det 

gällde att hålla i sig och stanna på däck så mycket som möjligt för att inte bli sjösjuk.

Några av de vana sjömännen fixade korv med bröd som lunch som de kånkade upp 

från kabyssen . Senapen hamnade lite här och där i vinden! En av killarna som inte var 

så sjövan som de andra fick upp sin korv igen och hängde över relingen ( rep) 

betänkligt nära när båten rullade så jag skrek till den som var närmast honom att ”hålla 

honom i rocken” så att han inte skulle fara över bord.

Nära Bornholm bildades de största vågorna. De var enorma! Men så dök en vacker 

landremsa upp. Jag var så nöjd att jag hade klarat turen utan att bli sjösjuk!



Vi gick in i hamnen i Allinge och låg så i lä bakom 

piren. Havets läckerheter väntade på en restaurang 

intill. Kvällen var fin med solnedgång över havet och 

det var dags att krypa ner i sin koj. Natten blev lugn 

utan sjögång.

Tidigt uppe dag två med frukost i kajutan och så kurs 

mot Christiansö. Strålande väder! Vi kunde sitta på 

däck och sola när seglen var hissade. Vi la så 

småningom till i hamnen mellan Christiansö och 

Fredriksö. Spännande öar med gammal fin bebyggelse 

och intressant flora. Vi blev guidade av en av oss som 

seglat till öarna otaliga gånger. Maratonlopp pågick 

runt Christiansö och avslutades med att kanonerna på 

ringmuren avlossades och det mullrade utöver 

hamnen.  I eftermiddagssolen på däck hade vi slappat 

lite och sjungit allsång och njutit av dragspels-musik. 

Lyxmåltid på Gästis med laxtartar och oxfile avslutade 

dagen. 



Mitt i natten höll ”gossen” över mig att ramla ur kojen, ett ben hängde över 

kanten så jag försökte fixa kanvasskyddet så att han skulle hålla sig på plats! 

Det blåste och regnade och rullade lite denna natt!

Sista dagen på vår tur skulle vi ta oss från Christiansö åter till Brantevik. Det 

var uppehåll och vinden hade avtagit. När vi efter frukost lämnade hamnen var 

himlen blygrå. Det skulle bli kuling men jag var tacksam att det inte blev så. 

Vi gick med motor och hissade senare storseglet för att få mer fart. Nu kom vi 

in i autostradan med intensiv båttrafik. Stora transportfartyg, färjor, mindre 

båtar tom en ubåt i ytläge. Det gäller att hålla rätt kurs! 


