Slutklämmen

Vårt äventyr börjar nu närma sig slutet, i alla fall vad kanaler och slussar beträffar.
Så även hamnarna i Tyskland och Polen. Nu återstår "endast" svenska ostkusten upp till Hudiksvall.
I skrivande stund ligger vi i Ystad, efter att legat vid Falsterbokanalen i Höllviken i över en vecka, och hälsat på Nikolett och Fredrik.

Men låt oss återgå till där vi slutade förra brevet. Vi hade kommit till Berlin, och förhandlat fram den billigaste hamnavgiften på hela resan. 10 Euro per natt.
Givetvis besökte vi alla Berlins sevärdheter och "måsten" .
Stadsdelen Nikolaviertel vid floden Spree föll oss mycket i smaken, och vi intog goda måltider där.

Av en ren händelse såg vi i tidningen att på boulevarden Kurfürstendamm var det "Classic Days Berlin 2016", mellan den 4 - 5 juni, en bilutställning för bilar tillverkade mellan åren 1900-1980.
Det var ca 2000 bilar som visades upp på två kilometer av boulevarden. Vilka läckerheter...

Efter att legat i gästhamnen i Tempelhof i södra delen av Berlin gick vi nu Teltowkanalen tillbaka mot Potsdam och sedan norrut genom ett vackert sjösystem upp till Spandau, på Berlins västra sida. Att gå genom centrala Berlin blev vi avrådda från att göra, och vi förstod varför när vi såg alla sightseeingbåtar trängas på floden Spree. De har företräde och man måste anmäla att man vill passera slussarna, sedan får man hänga på någon sightseeingbåt i mån av plats...

I Spandau hittade vi en tvättinrättning där vi tillsammans med ett gäng ungkarlar fick fräscha upp våra sängkläder mm. Vi lämnade våra tyska vänner på båten "Silence" i Spandau och fortsatte mot Havelbaude. Åter en mycket vacker färd genom sjöar och kanaler, och slutligen ut på Oder-Havelkanalen och till Havelbaude.

Färden gick sedan till Marienwerder och efter en övernattning där gick vi till Finowkanalens första sluss. Där träffade vi åter "Silence".

Finowkanalen är Tysklands äldsta kanal med slussar från 1870-talet. Väl inne i första slussen frågade slussvakten hur djupt vår båt gick, han fick bara släppa igenom båtar som hade ett max djupgående på 1,2 meter, och vi gick 1,3 m... Kanalbotten skulle bestå av lera och sand, så vi chansade. Det var åtta gamla slussar vi skulle passera. Med ett öga på djupmätaren ett på kanalens mitt och hjärtat i halsgropen, körde vi in i kanalen.

I Ederswalde stannade vi vid stadskajen, och låg kvar ett dygn pga hällande regn.
Efter slussarna Ragöse och Stecher kom vi till Nider Finow där vi fick vänta på att en fällbron skulle öppnas för oss.
Efter att passerat sista slussen i Liepe var det pirrigt värre. Djupmätaren visade att det inte fanns något vatten mellan kölen och kanalens botten. Att få vända här och gå tillbaka för att sedan ta Oder-Havelkanalen, var inget att se fram emot, men vi lyckades komma igenom den vackra anrika kanalen, för att sedan ansluta till Oder-Havelkanalen. Där såg vi det enorma lyftverk vilket man får gå igenom om man inte går Finowkanalen.

Vi gick sedan till en "liegeplats" vid slussen Oderberg där vi stannade för natten.
Regn hela natten och dagen därpå, så vi stannade kvar och fixade lite med båten. Dagen därpå skildes vi åter från "Silence". Från Oderberg gick vi till Schwedt och sedan till Stettin där vi la till i en nybyggd marina.
Så var vi helt plötsligt i Polen. Vi låg kvar i Stettin två nätter i en mkt fin ny gästhamn finansierad med EU-pengar. Vi besökte staden och njöt av den lilla gamla stadsdelen samt åt en förträfflig lunch.

Från Stettin gick vi söderut på en kanal mot Dammscher See, i sällskap med tre havsörnar, som svävade ovanför oss. En gick ner och tog en fisk, inte långt ifrån oss, häftig syn.
Via en smal kanal "Dabska Struga" kom vi till sydligaste delen av Dammscher See, där vi la till vid Polens äldsta segelsällskaps brygga. Vi fick ett mycket vänligt mottagande, och dagen därpå hjälp att resa masten. Så var Godisgumman en segelbåt igen!
Båtklubben skulle fira sin 70 årsdag två dagar senare och de ville att vi skulle stanna och delta i festligheterna. Men vi skulle inte förstå så mycket av det polska språket, och "Silence" hade ringt oss och ville att vi skulle ses igen. Vi gick till Trzebiez där "Silence" väntade på oss. Vi åt en god middag tillsammans på en trevlig restaurang. Vi låg kvar en dag, därpå skildes vi igen, då det blåste för hård vind för "Silence" att gå ut på öppen sjö.
Efter att bunkrat gick vi ut på innanhavet "Stettiner Haff", som är mycket grunt, Max fem meter djupt. Det innebär att sjön blir mycket krabb, och vattnet grumligt. Här måste man hålla sig i farleden för alla fiskeredskap som kan ligga precis intill farleden. Vi gick till Altwarp, och var åter på tyska farvatten.

När vi reste masten, med alla linor och stag, råkade dirken, (en lina att lyfta bommen med), komma in i masten en bit. När vi hittat en mastkran tänkte Tom klättra upp och mata ner dirken. Men i den hårda blåsten hade linan blåst ur masten och hängde efter båten, vilket vi inte märkte förrän vi skulle lägga till. Vad händer med en lina som hänger efter båten när man lägger i backen? Just det, den snurrar in sig i propellern.
Tom tänkte på Sven som i kristallklart vatten fixade en lina i propeller på Korsika. I det här vattnet var sikten endast ett par decimeter, enda trösten var att vattentemperaturen var 24 grader. Det gick åt en hel del whiskey för att Tom skulle må bra efter avslutad dykning.

När vi lämnade Altwarp såg vi "Silence" passera på långt håll. Här fick vi vår första seglats i den krabba sjön till Ueckermünde. Inloppet till Ueckermünde är en smal kanal med båtplatser på sidorna. På "Silence" höll man utkik om de kunde se oss, och de fick ett gott skratt när de såg att vi låg precis bakom dem vid inloppet till gästhamnen.

Nästa dag gjorde vi sedan sällskap uppför floden Peene till Anklam. Ganska tråkig färd med bara hög vass på båda sidorna. Från Anklam kom bröderna Lilienthal "de första flygpionjärerna med glidflygning" och i staden finns ett museum till deras ära.
Otto Lilienthal omkom under en glidflygning 1896.
Efter 30 åriga kriget blev staden svensk till 1720. Det kändes litet mäktigt att läsa skyltar på svenska.

För att komma till nästa hamn, i staden Wolgast, blev det broöppning igen. Bron var ett imponerande byggnadsverk i stål och 2 289 ton tung, 19 meter bred och 42 m lång. Denna stad var också svensk efter 30-åriga kriget fram till 1815. Staden klarade sig ganska bra under andra världskriget och den historiska stadskärnan från 1200-talet finns kvar. Vi bara strosade runt och njöt av det vackra.
Efter två dagar tog vi farväl av staden och av "Silence", och vi gick vidare till Kröslin. Där fanns det en stor fin Marina med all service och även mastkran, så Tom kunde klättra upp och släppa ner en ny "dirk" i masten. Efter två dagar här och bättre väder var det dags att bege sig till ön Rügen, Tysklands största ö.
För att komma till Rügen och hamnen i Lauterbach måst vi gå över Greifswalder Bodden,som också är ett grunt innanhav där man måste gå i leder för att undvika fiskeredskap eller att gå på grund. Från Lauterbach tog vi en dag det smalspåriga ångloket "Rasender Roland" genom ett fantastiskt landskap (vi hade våra minicyklar med på tåget) upp till staden Binz på öns östra sida. Binz är en bad- och kurort med en 370 m lång pir från 1800-talet och med vita sekelskiftesvillor och med en lång strandpromenad på tre kilometer. Vi cyklade längs havet i 4 km upp till Prora som ligger mitt i den milslånga bukten mellan Binz och Sassnitz.
Prora är en 4,5 kilometer lång betongkloss och sex våningar högt 150 m från stranden, ett bygge som skulle bli en semesteranläggning för 20 000 gäster under Hitlers tid. Men Prora blev aldrig färdigbyggt, en del av det enorma komplexet byggdes färdigt under DDR-regimen. Under 2013 har man påbörjat upprustning av anläggningen och det kommer att bli hotell, vandrarhem och bostadsrätter.
Efter 4 dagar i Lauterbach med utflykter var det dags för oss att fortsätt resan och denna gång mot Stralsund.
I Stralsund fick vi vänta på broöppning. Väl i hamn dyker "Silence" upp igen...
Ja, vi har haft många trevliga stunder med Gabi och Manfred ombord på Silence. Men nu var avskedets stund definitiv, för de skulle gå söderut mot Rostock.

Efter att ha utforskat Stralsund i två dygn, begav vi oss norrut mot en mindre tysk ö, Hiddensee. Vi hade en fin seglats dit, men även här gäller "snitslad bana", då där är fullt av fiskeredskap. Vi gick till hamnen i Kloster, som är en mycket vacker ort i lantlig miljö utan biltrafik. Man använder cykel och häst o vagn. Här cyklade vi runt och promenerade på den milslånga havsstranden (tyvärr för kallt att bada). Efter tre dagar var det dags att segla över mot Danmark och lämna det nya Tyskland, det gamla Sverige och den medeltida Hansan.

Vi rundade Hiddensees nordspets och la kursen mot Klinteholm på Møn i Danmark.
Det blåste 9 m/s, fint seglarväder, men vinden kom rakt framifrån, och vi kände inte för att ligga och kryssa då vi hade ca 45 distansminuter framför oss. När vi låg därute mitt i havet konstaterade vi att det var långt till land, vi som var vana vid att ha fast mark på båda sidor om båten.

Rödvig blev nästa hamn, sedan en fin seglats över till Höllviken. Där vi hade bokat plats vid Falsterbokanalen.

Den 16 juli kl 12.45 passerade Godisgumman svenskt territorialvatten efter fyra år på utländskt.

Som vi började mailet, så återstår nu svenska ostkusten upp till Hudiksvall.
Tom som tröttnat på hamnlivet ser fram emot de svenska naturhamnarna, men Ingrid längtar tillbaka till Medelhavets härliga vatten och fransk mat, vin och kultur....

Enligt loggen, vilken kan missvisa pga strömmar, har vi nu tillryggalagt 5 412 distansminuter, vilket motsvarar 1000 landmil med Godisgumman under fyra sommarperioder.
Vi har totalt sovit 409 nätter på båten och slussat ca 430 slussar av varierande storlek.
Ett minne för livet och samtalsämne på "Hemmet".

Soliga hälsningar från Ystad i Wallanders fotspår.......
Ingrid och Tom










