
Segelsemester 1996
Sofia gick i första klass. Efter skolavslutningen åkte hon med  Fracinne 
upp til Klintemåla där jag och Gilles väntade med båtarna. 
Klädd i examensklänningen klev Sofia runt på klipporna på ”Snigelön”.  
Vi stannade ett par dar i området. 
Sofia lekte med ”playmobilskeppet”. 
Vi tittade på sjöbodarna och försökte fiska strömming utan resultat.



Snuggös västra sida, fin hamn som jag besökt flera gånger. Redan 1970-
tal med Putte. Senare tältade jag och Pär där. Vi paddlade med kanoten 
dit och låg i regnet flera dar. 

Båthus på Älö.

Så här trillade Anders i förra året....



Sofia leker med Playmobil-
skeppet och Gilles drömmer.

Så här ser det ut 
på Snuggös östra 
sida.



Efter två dagar fortsatte Sofia och 
jag till Västervik.

Vi ligger på ”E4:an” på 
väg norrut. bakom oss ser 
man Veknö till höger och 
”Snigelön” akterut.



Västervik.

Det är alltid en lyx att gå på 
restaurang efter en tid i båten.

Fram mot kvällen ett par dagar 
senare startade vi söderut 
och stannade vid en brygga på 
Veknö nära ”Snigelön”. 
Vädret hade blivit sämre och 
det blåste hårt.



När vi vaknade nästa dag hade vinden vänt. Det blåste från NV med 
lagom styrka, mulet  och med regn i luften. Men härligt segelväder. 
Vi styrde förbi Snigelön och ner förbi Vinön. När vi kom fram bakom 
udden så får vi se Gilles komma innifrån Klintemåla. Vi tog sällskap ner 
förbi Kråkelund och Simpevarp och stannade på  Tallskär - förståss...



Tallskär,  alltid lika fantastiskt.

Många gånger har Sofia sprungit i trojaborgen.



Nästa dag fortsatte vi förbi Oskarshamn och ner till Påskallavik. Där 
stannade vi för natten, gick och åt en pizza som jag blev lite dålig av. 
På morgonen skildes vi från Gilles som seglade hemmåt. Sofia och jag 
tog det lugnare och fortsatte till Sandö. 

Storö mot öster.



Det började bli bråttom. 
På midsommardagen skulle vi flyga till 
Grekland. Zakynthos heter ön. 
Här hemma var temperaturen bara 6 - 8 
grader men där nere minst 25 grader, puhhh.

Vi stannade på Sandö över natten och 
fortsatte hem nästa dag.

Innan avfärd skrev jag in Sofias namn och  
”1996” i en tall som växer vid den norra 
viken. 
Sedan bar det iväg för att komma hem i tid 
för avresan till Grekland.

När solen gått ner och vädret klart kommer de fina himlarna fram och 
det är svårt att gå och lägga sig.

Sandö


