
Reisverslag 2005  Scandinavië:    Kopenhagen - Bornholm

Dinsdag 19-07   W 5- met uitschieters 7 een klein buitje tussendoor. 
Rodvig - Kopenhagen

De wind zat nog in het zuidwesten, een mooie gelegenheid om langs de kust bij Stevns te 
varen. Hier is, evenals bij Mön een kust met krijtrotsen, maar naar bleek, toch anders dan bij 
Mön. 

Volgende keer bij het ochtend gloren moeten we de kust bij Mön maar fotograferen.



’s Middags trok de wind aan En schip en schipper kwamen weer in hun element.
Tussen de 8 en 9 knoopjes!!. Kopenhagen binnengevaren met gereefde kluiver, fokje en 
bazaan, een goede combinatie. (aan de wind 6 tot 7 knopen).Op de motor ligplaatsen verkent, 
uiteindelijk ligplaats gekozen in de Nyhavn, midden in het centrum van Kopenhagen.

Woensdag 20-07   W 3 licht bewolkte hemel 
Kopenhagen ligplaats in centrum  
Om 8 uur de havenmeester aan de deur,  150 kronen  dat is 21 euro!
Dat is wel wat veel, we willen perslot toch wel een aantal daagjes hier blijven. Hij weet nog 
wel een geciviliseerde haven voor 100 kronen, of er nog ankerplaatsen zijn:  dat niet maar er 
zijn wel ongecontroleerde mogelijkheden. Een goed verstaander heeft een half woord nodig.
We konden noch wel blijven liggen tot de volgende ochtend 8 uur, dat is meegenomen.
Op de fiets Kopenhagen in.
Je krijgt de indruk dat vroeger het Deense leven in Kopenhagen geconcentreerd was.

Het koningshuis met paleizen, kerken, pleinen, parken beelden musea etc.



Het militaire gebeuren, veel oude kazernes en grondgebieden t.b.v. de krijgsmacht rond het 
water, drukt hier zijn  stempel. 

Zeker de moeite van een meerdaags bezoek waard.

Donderdag 21-07  af en toe een buitje
Kopenhagen, ligplaats genomen nabij het Opera gebouw 
Om 7.30 verkassen, zoeken maar een plekje, en wat voor een plekje, een fantastisch plaatsje 
vlak bij de nieuw gebouwde opera. 

De kade waar we nu liggen en de houten loodsen daarop, worden eerdaags gerenoveerd, dus 
verwachten we hier geen problemen.
Er liggen nog twee (plaatselijke) zeilbootjes en een vlot, dat is handig want onze romp is niet 
zo wit meer. In het centrum liggen de havens vol, er komen bij ons nog al wat bootjesmensen 
langs die vragen of wij speciale toestemming hebben, dat hebben we niet, dus het kan zijn dat 
we binnen een half uur moeten verkassen, dat schrikt de mensen af en het blijft rustig aan 
onze kade.
Vandaag gebruikt om Kopenhagen verder te verkennen.
Christiana bezocht, een bolwerk van de hippies uit de 60er jaren dat is gevestigd op militair 
gebied. 



   
Christiana is tot op heden een vrijstaat voor “hippies” binnen Kopenhagen gebleven. Het telt 
ongeveer 100 bewoners maar trekt, omdat dit tot op vandaag toch een functie in de 
maatschappij vervult over de miljoen bezoekers per jaar.

Vrijdag 22-07  licht bewolkt en zonnig
Kopenhagen – Opera gebouw 
Vandaag gebruikt om de romp weer wit te maken te lezen en boodschappen te doen.

Zaterdag 23-07  sluierbewolking
Kopenhagen – Opera gebouw 
Deze dag was bedoeld om de romp te poetsen en in de was te zetten. Maar helaas ik had last 
van mijn been, kennelijk een zenuw in de knoop gezeten dus een verplichte rustdag goed voor 
de laptop.

Zondag 24-07  miezerig  regenachtig weer
Kopenhagen – Opera gebouw 
Ik heb zeven opbergvakken voor kaarten gemaakt, van Geert heb ik een stapelkaarten van 12 
cm hoog, die heb ik vandaag grotendeels geregistreerd in een Exel bestand en de kaarten in de 
vakken gelokaliseerd kunnen opbergen. Nu kan ik snel zien van wie ik welke kaarten in welk 
vak heb liggen.
Ook de dubbele en overbodige kaarten worden nu zichtbaar.

Maandag  25-07  sluierbewolking
Kopenhagen – Opera gebouw 
Bakboordkant gepoetst en in de was gezet

Dinsdag  26-07  zonnig  21graden
Kopenhagen – Opera gebouw 
In Christiana onderdelen voor het koelsysteem gehaald en gemonteerd, (een groter expansie 
vat en de aanzuiging direct bij de pomp aangesloten).
Stuurboord kant gepoetst. Nog een fraai rompje gezien van een Deense Junior boot.



   

Van binnen nog in de blanke lak, zij lag in de weg, kon ik voor niets meenemen. Het kost wel 
wat moeite, maar toch maar laten liggen, geen plaats, geen tijd en het gaat alleen maar geld 
kosten.
Jammer dan.

Woensdag 27-07  Zonnig west 3-4
Kopenhagen – Rungsted
Stuurboord kant in de was gezet en….. er moet toch maar eens gevaren worden…. op naar 
Rungsted ten noorden van Kopenhagen.
Aldaar familie gebeld en gelukkig ze waren thuis.
Dus ’s avond lekker gegeten bij mijn zuster in Kokkendal en toch wel weer laat naar bed 
gegaan.

Donderdag 28-07  een beetje regen en tegen de avond wat zon  wind west  2-3 en een beetje 
veranderlijk
Rungsted –Ven - Rungsted 
Vandaag hebben we gevaren met mijn zuster Marja, haar zoon en schoondochter Eric en 
Medde en de kleinkinderen Mathilde (9) Sofia (7 jaar) en Frederica (5). Voor de kinderen was 
het de eerste keer dat ze gingen zeilen dus een hele happening. We zijn naar het Zweedse 
eilandje Ven gevaren dat midden in de Sont ligt. 

    
Enige verkenningen en klimpartijen uitgevoerd en toen weer terug gevaren naar Rungsted.

  

Na een grote roei- en zwemparty van een heerlijk maal genoten bij Eric en Medde thuis.
Zij wonen vlak bij de haven dat is gemakkelijk.



Vrijdag 29-07  een beetje regen en tegen de avond wat zon  
Rungsted 

Met de auto langs de kust naar Helsingborg geweest. Plezierige site-seeing met mooie plekjes aan de 

kust en in Helsingborg.   

Zaterdag 30-07  Veel regen en geen wind tegen de avond droog.  
Rungsted 

Goed weer om wasje te draaien, te lezen, boodschappen te doen verslag bijwerken etc..

Zondag 31-07  geen regen meer, zonnetje met en  ZW wind 3-4 
Rungsted - Malmo 



  

Met een lekker windje vertrokken, om het eiland Ven gevaren, hebben we daar ook de mogelijkheden 
van ankeren etc. gezien. Leuk eiland om aan te doen.
In Malmo in de industrie haven gelegen. Via het VVV hebben we vernomen dat van 24 augustus tot 4 
september één van de voorrondes van de America’s cup in Malmo gevaren gaat worden. 



In 2007 is de finale in Valencia. Het is de eerste keer dat de cup in europa gezeild wordt. Mogelijk dat 
we daar dan ook zijn. Het is nu bekend water voor ons.
Zie www.americascup.com  en www.skane.com/sailingregion

Maandag  1-08-07  zonnig W wind 3-4 
Malmo - Trelleborg

http://www.skane.com/sailingregion
http://www.americascup.com/


Nadat we met de fiets een tochtje door Malmo hadden gemaakt zijn we vertrokken en via het 
Falsterbo kanaal naar Trelleborg gevaren. 

Het is een kort stukje kanaal maar snijd een heleboel rottigheid af. Goed bezeild is dat een relaxte 
oplossing.Na het kanaal begon de wind door te zetten en met een windje zes zijn we s’avonds de 
veer- en overslaghaven Trelleborg binnen gelopen.

Dinsdag  2-08  licht bewolkt  W wind 2-3 
Trelleborg – Smyge Hamn
In Trelleborg een Vikingfort bekeken en nog wat rond gefietst. Een plaatsje waar we niet zo warm voor 
lopen.

  

 Dan maar varen. Weinig wind brengt ons naar Smyge Havn. Een piepklein haventje een eindje 
verderop. 

Morgen vroeg gaan we naar Bornholm.

Woensdag  3-08  licht bewolkt en zonnig Z-W wind 3 -4
Smyge Hamn- Bornholm/Allinge

Om 8 uur uit de haven vertrokken. Bornholm is 50 mijl met ruime wind 4 een uitgelezen koers om alle 
zeilen bij te zetten. Spi, grootzeil, Stagzeil op de bazaan en bazaan.(fok heeft niet zoveel zin en is dus 
maar opgeborgen.



  

Tegen de avond Allinge aangelopen, een pittoresk dorpje in het noorden van Bornholm. 

  

.


