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EILANDHOPPEN IN
DE SMÅLANDZEE

Reizen

Wie de eilandjes bij het Deense
Lolland bezoekt, begrijpt
waarom de Denen al jarenlang
tot de gelukkigste mensen 
van de wereld behoren. 

TEKST ESTHER TE LINDERT
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Tussen de zeilboten hangen mist-
flarden en masten klapperen in de wind.
Voor zijn kajuit warmt een schipper zijn
handen aan een mok koffie, de temperatuur
blijft vandaag steken op 13 graden Celsius.
Dit is Bandholm Havn, startpunt voor ei-
landhoppen in de Smålandzee bij Dene-
marken.
34 eilanden liggen er in deze zee, om 

precies te zijn: in de Smålandsfarvandet.
Dat is het water tussen Seeland, Lolland,
Falster en Møn, in het zuidoosten van het
land. Met de boot en via dammen zijn de 
eilanden bereikbaar. Ik heb er voor deze 
reis vier uitgepikt: Askø, Lilleø, Fejø en
Skalø. Ideale bestemmingen voor wande-
laars, fietsers en rustzoekers. 
Bij de aanlegsteigers van Bandholm Havn

wacht ik op de boot voor mijn eerste over-
tocht, naar Askø. Links staat een hemels-
blauw houten badhuisje. Laila Kristiansen
(44) komt ondanks de kou aanlopen op
slippers. In haar handen houdt ze een ther-
mosfles, over haar schouders hangt een
handdoek. Elke ochtend begint ze hier met
een onderdompeling. Ze is niet de enige;
zo’n tweehonderd leden telt haar zwem-
club, van wie er 72 ook duiken in de winter.
Haar vriendin Solveig Jensen (66) toont een
foto waarop ze tussen brokken ijs zwemt.
,,De eerste seconden is het ijskoud’’, zegt
Kristiansen. ,,Maar als je uit het water stapt,
voel je een explosie van warmte.’’

Jampot
Veel meer mensen dan Kristiansen en haar
vriendin zijn er niet, bij de overtocht. Het is
nog laagseizoen; drie auto’s en een wande-
laar varen mee naar Askø. Bij de aanleg-
plaats staat een rij fietsen te huur. Betalen
kan met je mobiel, of door geld in een jam-
potje te stoppen. Askø laat zich goed te 
voet ontdekken; het eiland omvat nog geen
3 vierkante kilometer. Een weg voert langs
boerderijen en tuinen waar kano’s en boten
op het droge liggen, langs galerieën en over
een smalle dijk.
Even van de haven vandaan ligt een van

de oudste eilandkerken van Denemarken,
gebouwd in de 15de eeuw. De kerk, klein 
en witgekalkt met een laatgotisch koor en
schip, is gewijd aan Nicolaus (Sint-Nico-
laas), patroonheilige van de zeelieden. Eeu-
wenlang waren visserij en scheepvaart de
belangrijkste bron van inkomsten op Askø.
Zo werd in 2014 voor de kust een 650 jaar
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oude boot van 6 meter lang gevonden.
Vlakbij de vindplek ligt onder water een
nederzetting uit het stenen tijdperk.
Vanaf het strand van Askø is daarvan

niets te zien, maar een wandeling langs de
kust is de moeite waard. Het is er smal en
ongerept, zonder aangespoeld plastic. Dat 
is te danken aan alle bezoekers: wie een 
emmer strandafval inlevert bij Askø Mejeri
krijgt een kop koffie.

Strandjutten
Vanaf Askø wandel je in tien minuten over
een smalle dijk naar Lilleø, dat ‘klein eiland’
betekent; het heeft een oppervlakte van
minder dan 1 vierkante kilometer. Lilleø is
op de kaart gezet door Claus Meyer, chef-
kok van sterrenrestaurant Noma in Kopen-
hagen, die het gebruik van seizoensgebon-
den Scandinavische producten promoot en
in samenwerking met telers op Lilleø onder
meer biologische wijn produceert.
Slechts een handvol boerderijen telt het

eiland, maar de telers hebben alle beschik-
bare ruimte op Lilleø benut; de rijen fruit-
bomen lopen door tot vlak aan het strand.
Tussen de bloesem staan lege fruitkisten
opgestapeld en onder een kastanjeboom
staat een trekker overwoekerd met klimop.
De enige bedrijvigheid lijkt te komen van
bijen die zoemen rondom de kasten in de
boomgaarden.
Een smal pad leidt naar een rotsachtig

strand. Tussen stenen, wier en zand liggen
flessen, hout, een verroest anker. Een ideale
plek dus om te strandjutten. Lilleø is niet
alleen klein, maar ook stil. ,,Niet iedereen
kan ertegen’’, zegt Ole Jansen (62), gepensi-
oneerd marinier en nu havenmeester. Door
de openstaande ramen van zijn kantoor
waait een bries, buiten eten een paar men-
sen aan de picknicktafel. ,,Sommigen me-
ren hier aan en zeggen: dat was eens, maar
nooit meer.’’ Jansen verhuisde op zijn 2de
naar Lilleø. ,,Ik ken hier elke steen en elk
type golf.’’ 

Appeleiland
Aan het eind van de dag reis ik terug naar
Askø en terug naar Bandholm Havn om
daar de bus te pakken naar de haven van
Kragenæs, 8 kilometer verderop. Vandaar
vertrekt de veerpont naar een westelijker
gelegen eiland in de Smålandzee, Fejø, een
tocht van ongeveer vijftien minuten.
Fejø, groter en glooiender dan Askø en

Lilleø, is een eiland waar iedereen elkaar
groet en fietsen en deuren niet op slot gaan.
Langs de hoofdweg staan een oude smede-
rij, cafés en vakwerkhuizen met blauw -
geschilderde kozijnen en rieten daken, ze
lijken zo uit een sprookje van de Deense
sprookjesschrijver Hans Christian Ander-
sen te komen. 
Lisa Damgaarden brengt met haar auto

de avondkrant rond die met de laatste boot
is meegekomen. De vijfhonderd bewoners

vormen een hechte gemeenschap. Als ie-
mand iets nodig heeft dat niet in de kleine
supermarkt te koop is, schakelt hij via e-
mail of app de andere eilandbewoners in.
,,Zo heb je even later een aspirine of gras-
maaier.’’
Ik overnacht in Fejø’s oude school uit

1870, omgebouwd tot bed and breakfast. 
Diner en ontbijt worden geserveerd in het
vroegere leslokaal, waar een aantal spreu-
ken nog in schoonschrift op de balken staat
geschilderd.
De volgende dag fiets en wandel ik over

het eiland. Langs de kant van de weg staan
stalletjes waar aardbeienplanten en jam
worden verkocht, bij het strand groeien 
eetbare kruiden en je kunt zelf wier uit 
zee plukken. 
Op Fejø groeien ook vijgen, perziken 

en kweeperen, maar bovenal worden hier
æbler, appels, verbouwd. Fejø staat bekend
als het appeleiland; naast de felgele kool-
zaadvelden staan tienduizenden fruit -
bomen.
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Uit & thuis

Vervoer

De eilanden liggen op

645 kilometer van

Utrecht. Met de auto:

via de veerdienst Putt-

garden – Rødby Havn

(Lolland) naar de ha-

vens in het noorden

van Lolland. Trein: 8

uur van Utrecht naar

Rødby Havn. Vanaf

hier rijden bussen naar

Bandholm Havn en

Kragenæs Havn.

Vliegtuig: naar Kopen-

hagen en met een

huurauto 170 kilometer

zuidwaarts.

Veerdiensten: Vanaf

Bandholm Havn naar

Askø/Lilleø 25 minu-

ten en vanaf Krage-

næs Havn naar

Fejø/Skalø 15 minuten.

Kijk voor vaartijden op

lollandfaergefart.dk

De auto mag mee naar

Fejø en Askø, maar de

eilanden laten zich het

best wandelend of

fietsend ontdekken.

Op Fejø en Askø huur

je voor 10 euro per

dag een fiets.

Verblijf

Kamperen kan in het

havenplaatsje Krage-

næs, bij Marina Lyst-

camp. Op de eilanden

overnachten is ook

mogelijk. Op Askø zijn

enkele B&B’s, waar -

onder de verbouwde

zuivelfabriek uit 1923,

askømejeri.dk. Op Fejø

is een camping, er zijn

appartementen te

huur bij Kernegaarden,

kernegaarden.dk of

kamers bij B&B’s zoals

Strathenborg, Fejø’s

vroegere school.

De eerste op Fejø die van appels cider
maak te is Kai Winter (67). Op zoek naar 
een rustige omgeving en een eenvoudige
manier van leven, streek hij met zijn vrouw
Anita en twee kinderen in 2000 neer op 
het eiland.
Winter leidt me rond op Kernegaarden,

de boerderijwinkel met café waar hij onder
meer biologische appelsap, eau de vie, calva-
dos en zijn prijswinnende cider produceert
en verkoopt. Achter een klein natuurgebied
staan de bomen die hij twintig jaar geleden
uit Frankrijk liet komen. Het maken van 
cider was nieuw in Denemarken. ,,De De-

nen waren Carlsberg-bier gewend’’, zegt
Winter. Inmiddels levert hij zijn drie vari-
anten (zoet, zuur, bitter) aan winkels en
aan driesterrenrestaurant Geranium in 
Kopenhagen. Winter is ook de oprichter
van ø-specialiteter, een samenwerkingsver-
band van producenten op 27 kleine Deense
eilanden die de tijd nemen om hun produc-
ten te maken.
Nog steeds doet Winter alles zelf; oogst,

productie, levering en klantcontact. Daar-
naast doet hij veel vrijwilligerswerk: ,,Dat
hoort bij het leven in een hechte gemeen-
schap.’’ Bewoners en toeristen komen hier
voor rust en Winter snapt waarom. ,,Gister-
avond hadden we een prachtige zonsonder-
gang. We zaten aan het strand met een paar
vrienden. Goed gezelschap. Goed eten. Uit-
zicht over zee.’’

Broedplek
Ten noordwesten van Fejø ligt Skalø, be-
reikbaar via een 100 meter lange dam. Tot
2000 waren aan de oostzijde van deze dam
nog bomgaten te zien, gevolg van een ge-
dropte lading van een geallieerd toestel in
de Tweede Wereldoorlog.
Nu zie je er kwelders, die Skalø tot een

belangrijke broedplek voor zeevogels ma-
ken. Tussen het riet staan eendenkooien,
verder weg deinen zwanen op de golven.
Aalscholvers, meeuwen die zweven op de
thermiek, eidereenden, sternen die op hun
hoge poten door het moeras stappen.
Skalø is 1 vierkante kilometer groot. Een

geasfalteerde weg doorkruist het eiland van
zuid naar noord. Via een gemarkeerde route
volg ik deze weg, Skaløvej, langs een bloei-
end koolzaadveld en over het erf van een
boerderij. Aan het eind van een laantje met
kastanjebomen sla ik rechtsaf, door hoog
gras richting de zee. Via rotsachtig strand
wandel ik het eiland rond.
Terug op Fejø kom ik langs de mølle. 

Marianne Hertling runt deze 19de-eeuwse
molen. De molen was volledig vervallen 
in de jaren 50. ,,Met de gemeenschap heb-

ben we ’m weer opgebouwd.’’
,,Het lijkt zo idyllisch’’, zeg ik.
,,Dat ís het ook’’, zegt ze.
Al jaren staan de Denen in 
de top 3 van het lijstje met de 
gelukkigste mensen ter wereld.
Misschien wonen de állergeluk-
kigste wel op de eilanden boven
Lolland. ■

Sprookje

Soms lijken de uitzichten en de 

gebouwen zo uit een sprookje van

Hans Christian Andersen te komen.


