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Finlands största seglingsmetropol. Årlig regatta. Vackra
sekelskiftesvillor och 30 kilometer sandstränder. Hangö
i Skärgårdshavet seglar du inte förbi – där lägger du till.

Hangö
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Finlands svar på Sandhamn

undratals masttoppar söder om Drottningberget skvallrar om att Hangös två
centrala gästhamnar är fullspäckade med
seglare. Inseglingen mot gästhamnområdet i nordost är enkelt, bortsett från
att rorsman måste hålla sig mellan en syd- och nordprick. De två intilliggande marinorna heter Östra hamnen och Östersjö Port. Vi lyckas i den ljusa julinatten
finna en ledig plats i Österjö Port, på Smultrongrundet,
en liten ö mitt emot Östra hamnen på fastlandet.
I hamnarna ligger segelbåtar från många länder.
Flaggor i alla färger vajar lätt i nattbrisen. När en båt
från en ”ny” nation ansluter till flottan välkomnas den
genom att hamnfogden hissar landets flagga.
Hangö ligger på Finlands sydligaste spets och kan
skryta med flest antal finska soltimmar per år, fullt
jämförbart med Gotland. Staden har 130 kilometer
strandlinje varav 30 kilometer är sandstränder, vackra
sekelskiftesvillor och ett anrikt kasino.
Hangös trumfkort är att staden är Finlands största
seglingscentrum, inte minst med sin årliga regatta,
som arrangeras av Hangö Segelförening, HSF, Hangö
Udds Segelssällskap, HUS och Ekenäs Segelsällskap,
ESS. Varje år, två veckor efter midsommar seglas
Hangöregattan torsdag, fredag och lördag.

Lysbåtar och jollar

Regattan har fyra övergripande tävlingskategorier;
kölbåtar, Lys/SRS-båtar, lättbåtar och jollar, vilka tävlar på fyra banor i 15 olika klasser. Kölbåtarna seglar
en kryss-läns bana med läport och mål vid Hangö
strand vid Märaskär.
– Bland kölbåtarna deltog i år till exempel H-båt,
Nordisk folkbåt, åttor och sexor varav många av de
sistnämnda byggdes på 1930-talet. Bland de två Lys/
SRS-klasserna fanns exempelvis Omega, Finngulf och
Dehler, berättar tävlingschefen Kalle Niemi.
Två timmar efter avslutade tävlingsheat blir det
prisutdelningar med vandringspokaler och sista dagen
utdelas poängpriser.
– I år tävlingsseglade drygt 600 personer fördelat
på 190 båtar. Därtill lockade regattan givetvis många
andra semesterseglare. För att finna en ledig gästplats
i hamnen bör man angöra minst en dag innan den
första tävlingsdagen, annars är det vanligen knökfullt,
säger Kalle Niemi.
Nästan alla tävlingsseglare kom förstås från Finland
men även några segel med svenska nationsbeteckningar fanns med. Under senare år har regattan också utökats med enstaka tävlande från Estland och Ryssland.
Samtidigt som Hangöregattan ägde rum arrangerades rockfestivalen Hangö Regatta Weekend på
närliggande Kasinoparken. Och många av de 20 000
festande ungdomarna, av flera kallade svansen, samlades stundvis vid gästhamnen.
Likheter med Sandhamn

Även om Hangö är en liten stad finns många likheter
med Sandhamn, båda är stora seglingscentrum som ar8 SEGLING 4-09

Hangös trumfkort
är att staden är
Finlands största
seglingscentrum.
rangerar regattor. Ur ett historiskt perspektiv byggde
svenskarna fästningar på både Hangö och i Sandhamn
på 1700-talet. Såväl Sandhamn och Hangö har därtill
länge lockat badsugna sommargäster till sina långa
sandstränder ute i havsbanden.
Kring Hangö bad byggdes vid sekelskiftet badhusparkens villaområde. I villorna, som representerar
olika typer av dekorativ träarkitektur, inkvarterades
30-talets badgäster. Då var Hangö ett hett besöksmål
bland svenskar. Passagerarfartyget s/s ”Oihonna”
anlöpte Hangös västra hamn varje söndag på sin färd
från Stockholm.
Lokal fisk

I hamnområdet är de så kallade magasinrestaurangerna definitivt värt ett besök. Vi gästar bland annat
restaurangen Origo, som vid sidan av sin omtalade
fiskbuffé, erbjuder fågel- och fiskrätter. Fisken har
fångats av lokala fiskare. Restaurangmiljön präglas av
hundratals stearinljus på stenväggar som byggts på
1800-talet.
I Hangös gamla stadskärna finns pittoreska trähus
och på en höjd syns Hangös vattentorn och Hangö
Kyrka. Vi lämnar hamnområdet för en längre promenad mot östra vikens sandstrand.
Här vätter några av de praktfulla sekelskiftesvil-

Tumum ips, nit aperi es Ad auterfes constre publintiam
moractumum ia cute hum ad nos, nestrius ad re constra
movit, iam sed nondact ortenat, con ad superox mor inp.
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Tre gästhamnar i Hangö
Östra hamnen 59 49,1 N 22 58,1 E
Finlands största gästhamn Östra hamnen har gästplatser för cirka 200 båtar. Östra
hamnen är kommunal med en kort promenadavstånd till centrum. I hamnen finns
duschar, bastu, tvättmaskiner sugtömning, internet och lekplats för barn.
Pris per dygn: 23 € inklusive el (2008).

Östra Port 59 49,1 N 22 58,0 E
Östersjö Port är en närliggande och privathamn på ön Smultrongrundet. Hamnen har cirka 160 gästplatser beroende på hur många
andelsägare som hyr ut när de är på långsegling. Hamnen har service såsom duschar, bastu, tvättmaskiner och restaurang. Kort överfart
till fastlandet. Pris per dygn: 30 € inklusive el (2008).

Hangöby hamn: 59 50,6 N 22 56,8 E
Hamnen ligger på stadens norra sida, cirka tre kilometer från centrum och har cirka 30 gästplatser. Anläggningen har duschar, tvättmaskiner,
café, restaurang och fiskebod. Pris per dygn: 13 € inklusive el (2008).
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lorna ut mot havet. Idag är villorna pensionat och
restauranger. Längre bort finns kasinot i ett ombyggt
societetshus från badhustiden. På andra sidan udden
kallad Parkbergen ligger Tennisstranden och Långsanda
l«l
das långgrunda sandstrand.
ven

Däremot är de moderna centrumdelarna av Hangö,
några kilometer norr om hamnen, inte värda ett besök.
Lillehammer
Där finns mest trist bebyggelse
från omkring 60-talet, Siljan
så gå bara dit om du ska till en bankomat eller om du
behöver handla.
Från Hangö kan man även åka på en daglig kryssning till Bengtskär som är Nordens högsta fyr. I priset
på drygt 50 Euro ingår lunch, guidning och inträde till
fyren. Men Dra
det går det inte att angöra fyren med egen
mmen
segelbåt. Andra aktiviteter i Hangö är bland annat
golf, tennis och sälsafari. Moss
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Hangö

Hangö är Finlands
sydligaste stad och
ligger på Hangö udd
cirka 130 kilometer
från Helsingfors.
En bra färdväg från
Stockholms skärgård till Hangö är
via Nyhamn (Åland),
sedan Kökar, Jurmo
och Vänö.
År 2006 firade
Hangöregattan
100-årsjubileum. Med
jämna mellanrum
arrangeras i Hangö
även klubb- och
rankingtävlingar,
klassmästerskap,
nationella och internationella mästerskap
för olika båtklasser.
Minst fem båtar i
någon klass måste
vara anmälda.
Tävlingsavgiften för
en båt varierar mellan
40 och 120 Euro.

En tajt start i Hangöregattan för 20-talet
Albin Express båtar, köpta till Finland från
den svenska andrahandsmarknaden.
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other main city
other city

Läs mer på:
www.hsf.fi
www.segling.fi
www.hanko.fi/tourism
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