
Eskadern med temat Evert Taube, startades enligt programmet i Finnhamn 
söndagen den 15e aug. Avsegling mot Furusund.

Tyvärr uteblev vi  första dan, Aurora, pga , misstanke fel på motorn som 
försenade våra förberedelser.

Vi kom i god tid till Furusund där båt efter båt dök upp under eftermiddagen, 
tror samtliga hade bra vind och seglade. 

När samtliga båtar kommit på plats och kommit i ordning, var det dax för en 
guidad rundvandring i Furusund, guiden Carin Tehler tidsenligt klädd, som 
visade och berättade om Furusunds historiska händelser och platser. 

Furusunds värdshus var tyvärr bokat av ett bröllop så vi fick nöja oss med 
hamnkrogen som bjöd på grillat med tillbehör. Medans vi satt och åt gled en 
Tysk 12a in vid namn Anita som jag återkommer till senare.


Carin Theler

Carin Theler



Måndag:

Om man var väldigt morgonpigg kunde man för 
en kort stund njuta av morgonsolen, den skulle vi 
senare få återse under kvällen. 

Morgonens skepparmöte  diskuterades flera 
alternativ på grund av rådande vind, östlig inte 
var så bra för Fejan. Valet blev Lidö hamn på 
sydvästra sidan nära värdshuset, som dessvärre 
var stängt.  

Regnet föll fint och vinden var mot oss, blev 
dock bättre under resans gång mot Lidö. Bra 
natthamn. 


Promenad på ön till kanonen på nordöstra sidan via östra viken, både Karl-
johan svamp och kantarell hittades.




Kvällen blev väldigt vacker och till dragspelsmusik av Kent gavs det möjlighet 
till dans på bryggan.


Tisdag:

Nytt försök mot Fejan som nu enligt vädret passade bättre, samtliga gick för 
motor dels för svaga vindar och kort etapp. 


Kent Ekberg





Även där hade krogen stängt för säsongen. Kanotuthyrningen var öppen så vi 
gick dit och åt våfflor med grädde och hallonsylt. På grund av regn fick vi 
möjlighet att sitta inne på loftet i en byggnad som förr användes för att sanera 
pestdrabbade båtar. 


Rikard Rundgren Björk



På eftermiddan kom öns tillsynsman Rikard Rundgren Björk, sjunde 
generationen på ön och berättade om öns historia och om livet på ön. 

Senare gled återTyska 12an Anita in som hunnit med en sväng över till 
Mariehamn. Ett glatt gäng Tyskar som tog vedeldade bastun i besiktning.


Onsdag:

Vidare mot Blidö kanal och Stemmarsund, åter i motvind. Bord bokades på 
krogen som serverade både Röding och Pizza. 

Egentligen skulle dagens etapp gå ut till Lygna men vädrets makter tyckte 
annat




Torsdag:

Dagens etapp enligt program mot Möja och Långvik. Bra vind som tilltog 
under dan, några valde att segla med revade segel. Långvik en vacker hamn 
på Möjas norra sida, skyddad hamn längst in,  inget program under em/ kväll 
och några passade på att besöka Jeppes gästgiveri.




Fredag:

10:00 kom Inger Olsson boende på Möja och engagerad i den kulturella 
verksamheten på ön, arbetat som bl. a lärare på öns skola. 


Vandring ner till 
Ramsmora där det 
blöds på kaffe i en 
sjöbod, och Inger 
samt make 
berättade om olika 
händelser som 
utspelats på ön, 
samt att hur det kan 
vara att vara ny på 
ön som ung. 


Inger med make

Inger Olsson



Efter Ramsmora vandrade vi vidare mot öns Bryggeri för en visning samt 
provsmakning, där Joakim berättade om hur bryggeriet startade. Vidare mot 
Jeppes för lunch.


Joakim Kihlberg





Sedan avgång mot Runmarö, Norrviken , svenska kryssarklubben för 
natthamn. Motvind som var ganska frisk till ökande. kompletterades med 
regn ute på Kanholmsfjärden. 







Väl framme var det trångt om plats men med god vilja lyckades vi klämma in 
samtliga båtar.


Lördag:

När alla fått sin frukost hämtades vi av Leif och Eva Johnson för transport till 
Sjösala och träffa nuvarande ägare Stefan Ryott med fru.


Eva Jonsson





Han berättade om Evert Taubes och Astrids Sjösala som legat på samma 
plats. Idag finns endast Astrids verkstad kvar samt några föremål i 
trädgården. 

Platsen är dock intressant med dess historia


Stefan Ryott berättar om Evert Taube

Familjen Taubes Skjul. Här bodde de innan huvudbyggnaden stod klar



Efter Sjösala vandrade vi vidare in mot Stavsnäs och lunch vid Stavsnäs 
konditori.





Där avslutas eskadern. efter lunch besök på 
Skärgårdsmuseet. 

Leif skjutsar oss åter till båtarna och vi skiljs åt, 
vi Aurora går för motor upp till Finnhamn, 
söndag morgon sista etappen längs 
Husaröleden och Blidö kanal till hemmahamnen 
i Spillersboda. En örn flyger förbi framför vår båt, 
landar på martallens topp och ser på när vi 
seglar förbi norrut.


Göran och Birgitta Holmqvist på OE 38an 
Bombibitte

Marianne Heijbel och Jan på OE 36an Felicia

Beppe och Lena Backlund på OE 32an Livia

Kent Ekberg och Kajsa på OE 32an Lady Day

Bengt och Gunilla Guvå på OE 36an Röde Baron

och Anders och Ulla Rosén på OE 36an Aurora




Första sommaren med vår båt  Aurora och att segla eskader var nytt för oss. 
Har varit en trevlig vecka med en hel del regn men också sol varje dag. Lygna 
uteblev på grund av att vädret inte var med oss, eskadern blev dock väldigt 
bra ,träffat nya trevliga OE seglare , samt sett nya platser. Även våra guider 
har varit intressanta att ta del av deras berättelser. 


Stort Tack till arrangörerna Bengt och Marianne.

Och alla som var med förstås...


Anders och Ulla!


