
Första dagen - måndag den 23 Juni
seglar vi i hård sydväst till Saltor.

På morgonen den 24 Juni tar vi oss upp i Alsterån, där det är lä
och solen värmer gott i det annars för årstiden så kalla vädret.

Semestersegling  Juli  2008.

Alsterån



Vi övernattar på Alsterån och fortsätter
den 25 Juni i det fina vädret norrut - sydlig
vind.



Frukost på Vållö innan avfärd
mot Runnö.

På Runnö finns en gammal fin bebyggelse.
Tidigare bodde här många permanent men
numera är det sommarvistelse för de flesta.

Runnöns berggrund består av en
sandstensklippa i motsats till den
omkringliggande skärgården.
Hälleberget kommer lätt i dagen.

Vållö och Runnö
den 26 Juni.



Vi går ut till ”Slobben” på norra
sidan av Runnö. Ett kargt landskap
påminnande om Fårö.

Gamla grunder s.k. ”Tomtingar” finns det
många på Runnö. Rester av gamla hus för
torkning av  fisk och övernattning.

En djup vik går långt in
från norr, en perfekt
hamn.



Vädret blir strax sämre och vi anländer till
Påskallavik  innan regnet. Efter att ha handlat och
ätit lunch vrickar vi ut till Storö och Kuggö....

....men dagen efter skiner solen igen
och vi får en härlig morgon innan
Maggie skall åka hem.

Storön den 27 Juni



När Maggie tagit bussen i Påskallavik seglar jag vidare till
Uvön alldeles norr  om Oskarshamn. Jag lägger till vid vraket,
som numera knappast syns över vattnet.

En detalj från
utlastningskajen.

Minnesbild
från 1986.

Tidigt på morgonen den 28 Juni sticker
jag iväg med sydvästen för att komma
upp mot Kråkelundsskärgården.

Uvön den 27 Juni



Med god gång hela förmiddagen kommer jag till Älö och
Bergö så kallad ”Snigelön” redan vid 13 - tiden.

Efter lunch och tupplur tycker jag att vinden fortfarande finns kvar och riggar på,
men ett par sjömil upp mot Eknö mojnar hon ut och jag vrickar in till fiskeläget.

Innan midsommar 1996 låg Sofia och jag vid den här bryggan en mörk och
regnig kväll.  - På morgonen innan jag seglar mot Västervik skriver jag brev till
Sofia om händelserna för 12 år sen.

Kråkelund - Älö - Eknö den 28 Juni.



På måndag den 30 Juni kom Maggie till
Västervik och vi seglade söderut till
”Snigelön ” för att stanna där två nätter.
Vi hade växlande vindar och lite regn
men dagen efter blev den bästa i år och
trots det kalla vattnet badade vi .

Vilka former !!!

”Snigelön” 30 Juni -1 Juli.



Ibland kan man se
fantasiskapelser i det
spegelblanka vattnet

Båthus vid Älö

”E4 - an” norrut
mot Eknö

Frukost innan avfärd



Efter en långsam segling i bleke hela dagen
stannade vi för natten på Tallskär.

Nästa dag var det samma sak, men sen
kom nordanvinden och vi fick bra fart mot
Påskallavik, där Maggie steg i land för
att åka hem.....

...och jag fortsatte hela natten via
Svartö  ner till Saltor....

Tallskär den 2 Juli

Maggie springer i
”Trojaborgen”



Det blåste upp ordentligt på morgonkulan -
nordligt - och jag såg fram mot en härlig tur
hemmåt.

Skäggenäs i sikte.

Saltor och hemfärd
den 3 Juli






