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St. Petersburg (Rusland) – Marienhamn (Åland-archipel, Finland) - Zweden 

Het vorige verslag eindigde op het moment dat we bij de customs van Kronstadt vertrokken en tot de 

ontdekking kwamen dat we niet het idee hadden op de terugweg te zijn, maar gewoon verder gingen 

met onze heerlijke reis.  

 

Even bevoorraden 
We hebben goed kunnen zeilen vanuit St. Petersburg. Het ging niet met gigantische snelheden maar 

slechts 1 maal hebben we 1 ½ uur op de motor gevaren, omdat we niet konden kruisen in druk vaarwater, 

waar de wind pal op de kop stond. Onze koers was uitgezet naar Tallin waar we na 2 dagen en een nacht 

doorzeilen aankwamen. Op de heenweg naar St. Petersburg waren we al in Tallin geweest maar de 

aanwezigheid van een zeer goed uitgeruste supermarkt vlak bij de haven en relatief lage prijzen (bier / 

slobberwijn) maakten dit een uitstekend uitgangspunt van de voortzetting van de reis naar Finland. 

 

Na 1 dagje uitrusten en luieren (we zijn zelfs het haventerrein niet af geweest!) zijn we naar Helsinki, 

Finland vertrokken Het klinkt als een hele afstand, van Estland naar Finland zeilen, maar met 50 mijl is 

het slechts een dagtocht. 

 

Kanonschoten en sauna 
We vertrekken om 9 uur uit Tallinn en liggen 

om 17 uur afgemeerd in de Blekholmen-haven 

midden in de baai van Helsinki en rondom aan 

de diverse kades liggen een viertal 

reuzenferry’s. Deze haven hebben we 4 jaar 

geleden ook bezocht en we waren van deze plek 

erg gecharmeerd geraakt! 

 

In deze oudste jachthaven van Finland, nog 

door een Romanov eind 1800 gesticht, hecht 

men aan traditie. Om 21.00 uur strijkt men, na 

een echt kanonschot, de vlaggen (eerst de 

gastenvlaggen en daarna de Finse vlag). Elk zichzelf respecterend schipper is dan genoodzaakt, de 

groetvlag en zijn eigen landsvlag ook te strijken. 

In de jachthaven staat ook één van de eerste 

levensbehoeften* van de Finnen, namelijk de sauna ter 

beschikking van de gasten. 
* Over de eerste Finse levensbehoefte de sauna: Jörgen, 

een Finse buurman, vertelt ons dat de Finnen eerst een 

sauna, dan een WC en vervolgens hun huis pas bouwen! 

 

Omdat dit een gemengde (dames en heren) sauna is, 

storten we ons de eerste avond gelijk op “het sauna 

gebeuren”. Hierna zijn we volledig verslaafd geraakt en 

elke avond rond 20 uur brengen we een uurtje door in de 

sauna. Je komt er namelijk heerlijk schoon met een 

babyzachte huid en relaxt uit, waarna je heerlijk slaapt. 

 

Op verkenning in en rond Helsinki 
De vorige keer hebben we maar 2 dagen in Helsinki gelegen en dat is echt te kort om deze mooie stad 

te verkennen! 
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Deze keer hebben we veel gewandeld en 3 fietstochten in en om de stad gemaakt (totaal 75 km) over 

de vele eilandjes waarop Helsinki is gebouwd. Helsinki is heel rijk aan diverse architectuurstijlen en de 

ontwerpen van architect Engel zijn veelvuldig te 

bewonderen. 

 

Vooral de witte Domkerk met haar vele koepels en 

zuilen, gebouwd op een heuvel is schitterend om te 

zien. Zowel overdag als ‘s avonds, is deze Domkerk 

samen met de Russisch-orthodoxe Uspensky-

kathedraal dominant in de skyline van Helsinki. 

 

Naast mooie gebouwen zijn er ook schitterende 

natuurgebieden in en om de stad en erg mooi 

aangelegde parken waarvan er veel gekoppeld zijn 

aan de olympische spelen van 1958. In een van deze 

parken vinden we het monument ter nagedachtenis 

van de componist Sibelius. 

 

De dagen dat we fietsen is het erg warm en onderweg zien we veel mensen lekker in het gras aan het 

water zitten met een drankje of gewoon zonnebaden, een (voor ons) heel ongewoon stadsbeeld. Tijdens 

ons bezoek wordt ook de marathon van Helsinki 

gelopen met een heel andere entourage dan de 

Rotterdamse. Hier staan bijna geen mensen aan de 

kant om de lopers aan te moedigen en is er weinig 

sfeer. 

 

Op dezelfde dag dat de marathon wordt gelopen is 

er ‘s avonds een groot vuurwerkfestijn. Het is een 

competitie tussen 4 deelnemers en het begint om 

22 uur. Omdat het vuurwerk vanaf een eiland in de 

baai afgestoken wordt, hebben wij vanuit de kuip 

een schitterend uitzicht op het hele festijn. Elke 

sessie duurt ongeveer 5 à 10 minuten waarna een 

pauze van bijna een uur volgt. Als je even naar het toilet bent mis je toevallig een sessie en let je even 

niet op wanneer je je drankje inschenkt, mis je ook nog de volgende! Wie uiteindelijk gewonnen heeft 

weten we helaas niet, wij vonden alle sessies even mooi! 

 

Baaitjes, rust, stilte en een droevige gebeurtenis 
Na 5 dagen Helsinki, 2 dagen Tallinn en 8 dagen St. Petersburg hebben we eerst wel even genoeg van 

alle cultuur en activiteiten zoals museumbezoek, stadswandelingen ed. Vanuit Helsinki willen we in 

dagtochten en via kleine havens of ankerplekjes de zuidkust van Finland ontdekken terwijl we even tot 

rust komen en de vele opgedane indrukken kunnen laten bezinken. Dinsdagmorgen vertrekken we “at 

the crack of dawn” (rond 10 uur) met een zonnetje en weinig wind (later meer uit SW) via het “10-

meterpad”. 
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Alle routes tussen de vele eilandjes van zuid Finland door, hebben een aangegeven gegarandeerde 

diepte. De diepere routes worden bevaren door de 

grote zeeschepen en de routes met diepgang tussen de 

5 en 2,5 meter veelal door pleziervaart. 

Het navigeren in Finland is een kunst apart. Met de 

kaart in de kuip moeten we steeds afstrepen welk 

eiland of welke hoop stenen of welke boei we net gehad 

hebben om de juiste koers te kunnen houden. Het is 

intensief zeilen maar wel ontzettend leuk. En zo komen 

we na een heerlijke zeildag, met vele windschiftingen en 

sterktes (hard werken aan de schoten) aan in de 

Bockfjärden (59° 59,6 N en 24° 27,6 E). Het is een hele 

mooie stille baai waar we ankeren. 

Als de motor uit is doen je oren bijna pijn van de stilte! Onze enige deelgenoot in dit schoons, is een 

Finse zeilboot die verderop voor anker ligt. 

 

Zodra we stilliggen, gaat ook altijd de kooi met Pietje naar buiten om wat frisse 

lucht te happen. We hebben het idee dat hij het leuk vindt, want meestal 

kwettert hij er dan lustig oplos en reageert op geluiden van andere vogels. Deze 

keer blijkt ons Pietje waarschijnlijk weer een herhaling van zijn eerdere attack 

gehad te hebben. Hij blijkt nu ook geen kracht meer in zijn (enige 

overgebleven) pootje te hebben en valt steeds van zijn stokje. Dat is erg zielig 

om aan te zien, als hij met behulp van z’n snavel weer op een stokje klautert en volledig buiten adem is.  

 

De volgende morgen, woensdag 21 augustus, ligt Pietje dood onder in zijn kooi. Na 7 jaar moeten we 

afscheid nemen van ons huisdier en derde bemanningslid. In witte badstof genaaid (zeildoek hebben we 

niet) en met zand verzwaard, hebben we hem met een gepaste afscheidsgroet voor zijn laatste reis, 

een zeemansgraf in de mooie Bockfjärden gegeven. 

We zijn een extra dag in de baai gebleven. 

 

Lastige muskito's 
De volgende dag zijn we (alweer met een zonnetje) verder westwaarts gevaren via vele mooie smalle en 

brede watertjes naar Barösund. Een klein plaatsje wat ons was aangeraden door Jörgen. We vinden een 

kleine lege steiger waar we afmeren. Als we op zoek gaan naar de havenmeester om ons aan te melden, 

blijkt die er niet te zijn. De steiger is in beheer van “het dorp”, vertelt de dame van de enige 

“uitspanning annex souvenirwinkel” en we mogen aan de steiger overnachten. Als we na ons diner, nog 

even een korte wandeling maken, blijkt “het dorp” 4 huizen, een kleine supermarkt en de uitspanning te 

zijn! 

Na een poging tot vissen vanaf de steiger, onder hevige aanvallen van de beruchte Finse muskito’s, 

staken we deze activiteiten maar en gaan vroeg te kooi! Vanuit Barösund zeilen we de volgende dag 

verder westwaarts en komen na 17 mijl aan bij het eiland Långskar waar een mooie maar kleine 

ankerplaats is. We gaan ten anker zowel met het boeganker (voor) als het hekanker (achter), zodat we 

niet kunnen draaien op de kleine plek die we hebben. Als we ankeren nemen we wel altijd peilingen om te 

controleren of we op de juiste plaats blijven liggen. 

Op de GPS zit ook een anker alarm en dat stellen we ook in (extra zekerheid). Gelukkig hebben we nog 

geen krabbend anker gehad! Als de volgende morgen blijkt dat er totaal geen wind is, besluiten we om 

te blijven liggen. We hebben geen zin om 25 mijl op de motor verder te gaan. We luieren wat en doen 

nog wat kitwerkzaamheden aan dek. 

 



Rusland-Finland -Zweden 

 

© SY Zeezwaluw 2017 

 

4 

 

Appeltjes jatten in Hanko 
Op zondag vertrekken we, nu met zon én wind naar 

Hanko, de meest zuidelijke punt en de 4de stad van 

Finland. Hanko is in het zomerseizoen een drukke stad, 

met de grootste marina (400 gastenplaatsen) van 

Finland. Nu is het echter erg stil en de havenmeesteres 

vertelt dat het zeilseizoen de 15de augustus afgelopen 

was en het is nu 25ste. 

Alle faciliteiten zijn gelukkig nog wel open, zoals de 

sauna en daar maken we weer druk gebruik van! In deze 

haven maken we voor het eerst mee dat er officieel voor 

de gasten de mogelijkheid aanwezig is om in het kantoor 

van de havenmeester te internetten en je mail te 

checken. Voor ons erg conveniënt! 

 

Het oude centrum van Hanko, ligt vlak bij de haven. Dwalend door het stadje en de parken valt het op 

dat de loofbomen hun blad beginnen te verliezen. Het aanhoudend mooie weer geeft je dat gevoel niet, 

maar de herfst is hier toch echt al gestart. We zijn benieuwd of de weersomslag de komende weken 

heel plotseling zal verlopen zodat we opeens in een echte herfst terechtkomen. Er zijn vele mooie 

grote houten villa’s rond een schitterend park gelegen, waar ook nog een zeer markant casino staat. 

 

Hier vlakbij, staan ook het 

vrijheidsmonument (bevrijding van de 

Russen) en het emigratiemonument. 

Finland heeft nu bijna 5 miljoen 

inwoners en aan het begin van de 

vorige eeuw zijn er bijna een kwart 

miljoen inwoners geëmigreerd. De 

emigranten vertrokken voor het 

merendeel per schip vanuit Hanko. 

 

Als we langs het park teruglopen, 

komen we een “wilde appelboom” (lees: 

niet op privé-grond staande) tegen, vol met kleine rijpe appeltjes. Toch even steels om ons heen 

kijkend, plukken we de grootste appeltjes en vullen onze broekzakken. 
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(Met behoorlijke bobbels in de broek) aan boord gekomen, blijken we aardig wat te hebben (te weinig 

voor een appeltaart) en ze smaken nog voortreffelijk ook! 

 

Creatief met vlaggen 
Na 3 dagen Hanko, gaan we weer verder richting Åland-archipel en ankeren de eerste dag na 17 mijl 

zeilen weer in en mooie baai, de Nörrfladen (59° 58,5 N en 22° 21,5 E) ‘s Avonds krijgen we een 

onweersbui over ons heen en hebben voor het eerst in 4 weken regen. 

Tijd om onze Zweedse groetvlag met behulp van rood spinaker 

tape om te bouwen tot Åland groetvlag. ‘s Ochtends is het weer 

droog en zonnig en met een lekker windje zeilen we op ons 

gemak de 13 mijl naar het eilandje Gulkrona. 

 

Onderweg zien we tot onze verrassing 2 zeehonden zonnebaden op een steen die net onder het 

wateroppervlak ligt. Hier hadden we eigenlijk geen zeehonden verwacht omdat het water bijna niet 

zout is, maar kennelijk kunnen ze ook in minder zout 

water goed leven. 

 

Om 14 uur liggen we afgemeerd aan een hekboei en 

aan de steigerpunt in Gulkrona. Als we naar de 

havenmeesteres gaan om te betalen blijkt er ook hier 

weer een sauna te zijn, deze moet je bespreken. Als 

we vragen waar het restaurant is (in onze informatie 

stond dat je heerlijk vis kon eten in Gulkrona), blijkt 

dat er niet te zijn. 

Bij de havenmeesteres is wel allerlei gerookte- en 

verse vis te koop. We nemen een gerookte witvis 

(wat het ook moge zijn) mee voor bij de borrel en 

deze keer zullen we onze uitgaanskleding niet 

nodig hebben. 

 

De jachthaven blijkt op een privé-eiland te liggen. 

Dit gezin (3 personen) woont al van generatie op 

generatie op het eiland. Eva, de dochter runt de 

haven en heeft veel gedaan aan onderhoud en 

“kunst op- en rond het eiland en een heus museum”. 

Een wandeltocht van 30 minuten wordt bewegwijzerd 

met visnetten versierde stenen of versiert 

wrakhout, welke allemaal op dieren lijken omdat ogen 

en mond erop zijn geschilderd. 

We hebben voor ‘s avonds de kleine sauna voor ons 

tweetjes gereserveerd en hebben naar goed Fins 

gebruik, na de sauna (+ 80ºC) gewikkeld in een 

badlaken, buiten zitten afkoelen met een soft- en 

bier drankje ter aanvulling van het verloren gegane 

vocht. Je kunt ook het water induiken, maar dat gaat 

ons te ver. 
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Verwaaid 
Als we ‘s avonds om 23 uur het weerbericht binnenkrijgen via de navtex, blijkt het hard (12 m/se c= 6 

Bft) te gaan waaien uit W-SW richting, de richting die we moeten hebben. We besluiten maar een 

dagje te wachten. Dat blijkt goed uit te pakken, want de volgende dag om 12 uur komt er een 

stormwaarschuwing voor 7 Bft binnen, met mogelijk toename tot 8 Bft. in de avond. 

 

We bevestigen nog een extra lijn aan een boei, om de boeg van de kant te houden als het zo extreem 

hard gaat waaien. Dit is de eerste keer sinds ons vertrek uit Letland, dat we verwaaid liggen. Jullie 

kennen ons al een beetje en we hebben ook dit keer weer, van de nood een deugd gemaakt. Op het 

eiland staan veel naaldbomen en waar naaldbomen zijn, zijn ook ….bosbessen! 

 

We hebben na een middagje bosbessenplukken, aan boord weer 1 liter heerlijke saus gemaakt. Van 

zaterdag op zondag gaat het nog harder waaien (14-17 m/sec =8+ Bft) en draait de wind naar het NW, 

we liggen nu met de kont in de wind en ons Zeezwaluwtje ligt aardig te rukken aan de lijnen, waardoor 

van slapen niet veel komt. Wanneer we bij de 

havenmeesteres komen om havengeld te 

voldoen (we hadden de eerste dag 8 Euro 

betaald) kijkt ze ons niet begrijpend aan 

want de 8 Euro geeft je recht op een 

ligplaats gedurende het hele seizoen. 

 

De volgende ochtend staat er nog steeds veel 

wind en gelden er ook nog 

stormwaarschuwingen voor het gebied waar 

we zitten. We blijven dus nog maar een dagje 

op dit mooie eiland en genieten ‘s middags 

opnieuw van de leuke wandeling over het 

eiland. Tijdens deze wandeling zien we een 

korhoen met jong en even later schrikt Riens 

enorm van een vluchtende donkerbruine/zwarte slang! Waarschijnlijk schrok het beest meer van ons 

dan wij van hem, maar gelukkig hadden we deze ontmoeting niet toen we bosbessen aan het plukken 

waren! 

 

Teruggekomen aan boord en net als we in de kuip een drankje met een toastje met gerookte schar 

willen nuttigen, voelt Riens ineens dat de boot tegen de steiger komt. De Zeezwaluw is er met de 

hekboei vandoor gegaan. Waarschijnlijk doordat de harde wind dwars op de boot staat! Dat is even 

schrikken en zo snel als we kunnen worden de lijnen (uiteraard met beleid) losgemaakt en meren we 

opnieuw, maar nu met de kop in de wind weer aan, aan de (nu lege) steiger af. Nu liggen we prima en 

hebben ook minder last van de harde wind waardoor het slapen ook beter gaat! ‘s Avonds krijgen we nog 

een behoorlijk actief buienfront over, waar veel wind, regen en onweer in zit en we prijzen ons gelukkig 

dat we nu met de kop in de wind liggen! 
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Het buienfront levert wel een schitterende foto met 

regenboog op. Maandagmorgen is de wind afgezakt 

en is de voorspelling NW 4-5, wel opnieuw tegenwind 

maar we hebben weer zin om te zeilen, we hebben nu 

lang genoeg stil gelegen! De dagtrip naar de volgende 

haven is 19 mijl tussen vele grote en kleine eilandjes 

door. 

 

Als we op de motor varen vanwege een smal en nauw 

gaatje pal in de wind, zien we ineens weer de kop van 

een zeehond heel nieuwsgierig boven water uitkomen. 

Helaas, hij komt niet naar ons toe en we genieten er 

uit de verte van. 

 

Zeilseizoen voorbij? 
Om 16 uur ‘s middags meren we in de totaal lege haven van Körpoström in de Åland-archipel af. Het hok 

van de havenmeester zit dicht, evenals de sauna en het toilet. In de naastgelegen supermarkt vragen 

we waar we moeten betalen voor de haven en dan blijkt dat we de havenpenningen (10 Euro/nacht) daar 

kunnen voldoen. We hebben spijt dat we gevraagd hebben waar we moesten betalen, want 1 Euro is nog 

te veel, als er geen faciliteiten zijn. Weer een les geleerd!! 

 

Na een goede nachtrust starten we de volgende dag om 10 

uur voor de volgende 40 mijl die ons in Remmarhamn moet 

brengen. Deze haven is ook helemaal verlaten, nadat we 

om 20 uur hebben afgemeerd, blijkt er zelfs geen kiosk 

of douche meer in bedrijf te zijn. Hier is het seizoen echt 

afgelopen en liggen we gratis. Het begint nu al vroeger 

donker te worden s’ avonds en de zonsondergang levert bij 

een wolkeloze hemel een schitterend tafereel op met diep 

blauwe en gouden tinten over ons stille haventje. 

 

Wat dieper weggedoken in onze vestjes genieten we van 

de avond met een kleuren spektakel zoals we dat zelden zien. Als we ‘s ochtends opstaan, blijkt de wind 

in het SE te staan. Dit is voor ons perfect en hebben we halve wind op de trip van 45 mijl naar de 

hoofdstad van de Åland-archipel, Mariehamn. Echter (Murphy again) de wind draait in de loop van de 

morgen en wordt SW, de richting die we gaan. In moeilijke stukjes (lees: nauwe vaarwaters in SW- 

richting) starten we de motor, want anders wordt het nachtwerk voor we er zijn. Na verschillende 

keren de zeilen gehesen en gestreken te hebben, zijn we om 6 uur ‘s middags in de Westhaven van 

Mariehamn aangekomen. Ook deze haven is niet overvol, maar ook niet leeg. 

Naast wat Finse schepen, ligt er nog een buitenlander namelijk een Zweed. Hier blijken de faciliteiten 

nog te functioneren ontdekken we als we ‘s avonds in de haven nog even op verkenning gaan. We zijn de 

volgende dag vroeg op, omdat we aan de havenmeester willen vragen waar we onze propaangasflessen 

kunnen laten vullen. 

 

Dit blijkt hier niet te kunnen, dus dan maar in Zweden! Na een wandeling naar de toerist-information, 

(waar je ook je mailbox op Internet kan checken) voor informatie over de stad. Even wat boodschappen 

doen maar zijn we na 2 uur echt uitgekeken en gewandeld in Mariehamn. 
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Van deze plaats hadden we meer van verwacht, zeker omdat het een erg oude stad is en de hoofdstad 

van de Åland-archipel die ook een centrumfunctie 

heeft. Wel vonden we hier in Mariehamn (of all 

places) onze toekomstige wegwijzer met afstanden in 

zeemijlen! 

 

Als we de laatste avond in de kuip zitten, moeten we 

als een speer naar binnen in verband met een hevig 

onweer wat vlak boven ons losbarst en waar bakken 

met regen uitkomen. Het weerlicht dat het een lieve 

lust is en beiden genieten we in de kajuitingang van 

dit lichtspektakel aan de al donkere hemel. Opeens na 

een hele felle flits, is de haven compleet donker. 

 

Nergens is meer een lichtje te zien. Als we 

vervolgens om ons heen kijken, blijkt de hele stad donker te zijn! Na ongeveer 15 minuten, gaat de 

stekker weer in het stadse stopcontact en is alles weer verlicht, zowel de haven als de stad! 

 

Zweden 
De volgende dag, 6/9 willen we vertrekken richting Zweden, van Mariehamn hebben we (voor ons 

gevoel) genoeg gezien. De weersvoorspelling is, dat de wind uit het S/SE komt en 5-6 Bft. zal zijn en 

later op de dag naar het westen draait. We willen vroeg starten, omdat we een zuidwestelijke koers 

hebben uitgezet, naar Grädo, een klein plaatsje in de Zweedse scheren ten noorden van Stockholm. 

 

De afstand is 46 mijl en als we nu aan kunnen 

komen vóór de wind naar het westen draait, is het 

een gelopen koers! Als we echter de volgende 

morgen om 9 uur de baai bij Mariehamn uitvaren 

en op open water zitten, blijkt het toch nog een 

dikke 6 Bft te zijn. De wind zit (uiteraard) in het 

zuidwesten en het wordt dus scherp aan de wind 

zeilen op de knobbelige steile golven, waardoor we 

aardig door elkaar geschud worden, wat we de 

laatste tijd niet meer gewend zijn! 

 

We kunnen door scherp te blijven varen, 

steeds een beetje met de wind (die steeds 

meer in de zuidhoek in plaats van in de 

westhoek gaat zitten) meedraaien. Tot vlak 

voor de scherenkust is het daardoor bezeild. 

Vlak voor de kust trekt de wind toch nog even 

behoorlijk aan en met een rif in het grootzeil 

en de genua iets ingerold, kunnen we de 

scheren zeilend induiken en komen we om 19 

uur, na een heerlijke zeildag aan in Grädo.  
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Ook in Zweden blijkt het zeilseizoen afgelopen, “Hamn stangt” lezen we op het bordje van het 

havenkantoor. Ons zeilseizoen is echter nog lang niet afgelopen en door lege- of gesloten havens laten 

we ons niet van de wijs brengen op onze schitterende zeiltocht. De reis gaat via de scheren aan de 

westkant van Zweden verder zuidwaarts weer richting het Noord-Oostzee kanaal. Dit laatste traject 

zullen we beschrijven in ons laatste reisverslag uit de Oostzee. 

 

___/)___ 


