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LEDARE
Bullandövänner,
Marinan verkar hittills ha stått pall under pandemistormen. Under vårrustningen
gav båtarna på land en naturlig barriär vilket gjorde social distansering enklare.
Båtarna blev klara i tid och fler båtägare än vanligt var med vid sjösättningen.
Många som jobbade hemifrån verkar också ha jobbat från båten.
Under försommaren exploderade intresset för båtlivet och båtar såldes
på löpande band till högstbjudande! Det har sedan varit ett högt tryck ute i
skärgården och tyvärr också en del incidenter. Sjöräddningen har varit en frekvent
besökare på marinan i år med räddade båtar på släptåg.
Någon som verkar ha klarat sommaren utan incidenter är vår seglande reporter
Curre som med sin kära folkbåt i juni besökte Ängsö nationalpark där han
spatserade runt och upptäckte ön. Dessutom har han gjort ett hembesök hos
marinans just avgångna hamnchef Mats med fru Kristina och kollat in deras
magnifika båt – en Stentor 60.
I detta nummer får vi även följa med på marians största segelbåt Yaghan med våra
långseglande vänner Arne och Heléne Mårtensson. De berättar bland annat om
den hårda överseglingen mellan den otillgängliga ön Sydgeorgien och Kapstaden.
Slutligen berättar vår andra seglande reporter, Tobias Törnebohm, om sin seglats
genom Caledonian Canal som går igenom Skottland. Där försöker han på vägen
ta reda på sanningen om det fruktade odjuret i Loch Ness mörka djup.
På Bullandö märker vi nu av att vardagen sakta börjar återfå sitt grepp med
betydligt färre bilar på parkeringarna och fler båtar som är tillbaka från sina
sommaräventyr. Tanken var att vi skulle avsluta sommaren med en Bullandödag
den 22 augusti men även vi fick vika ner oss för detta segdragna virus och följa
Tegnells råd genom att skjuta eventet på framtiden.
Men det finns andra saker att se fram emot! Den elfte upplagan av Nordic Yachts
går av stapeln den 5 september och helgen därpå, den 12 september är det
visningshelg av begagnade och nya båtar samt båttillbehör på marinan. Missa
inte det!
Nu börjar höstsäsongen, en av mina favoriter, som brukar bjuda på härliga
båtturer ute i skärgården med krispig luft och ett vackert ö-landskap i skiftande
färger. Alternativt att man bara bryggseglar på Bullandö, suger in höstluften och
passar på att fixa det där på båten som borde ha gjorts för längesedan.
När man känner sig klar och vill komma upp ur plurret är det bara att
boka upptagning så är vi redo med våra truckar. Glöm dock inte att besöka
hamnkontoret helgen före upptagningsvecka där den klassiska blåa skyltspaden
delas ut.
Jag hoppas att säsongen i övrigt har varit bra och att ni varit friska och krya.
Jag hoppas även att ni trivs med att ha båten hos oss på Bullandö och skulle det
vara något ni tycker att vi ska göra bättre så är det bara att hojta till!

Välkomna upp ur sjön!
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I gästhamnen har det under sommaren varit ett lägre tryck än normalt.
Totalt sätt har gästbåtarna minskat med 15% och däribland de utländska båtarna
som minskat med hela 85%! Vi trodde i våras att trycket skulle öka i takt
med den ökade båtförsäljningen men ögonvittnesskildringar säger att det istället
var naturhamnarna som var överfulla. Folk ville säkert hålla lite avstånd..
FLER KAJAKISTER PÅ BULLANDÖ
Våra kajakäventyrare har haft en
tredubblad omsättning under sommaren
då många suktade efter att paddla ut på
böljorna blå! De utländska gästerna har
dock lyst med sin frånvaro än så länge..

HAMNCHEFSBYTE

BÅTAR SÄLJS I REKORDFART

Den 17 augusti klev David
Holgersson på som hamnchef
efter en tids inskolning. David
har visats sig väldigt driven och
framåt vilket givit en bra känsla
för framtiden. Vi tackar samtidigt
Mats Germundson för sina tolv år som hamnchef på
marinan och ett stort lycka till på det stora äventyret
ute till havs som påbörjas våren 2021!

Båtförsäljningen har i år slagit alla
rekord då många strandsatta svenskar
inte fick resa utomlands och då köpte
båt istället. Båtar har sålts osedda och
det har varit nästintill handgemäng om båtarna.
Stockholm marin räknar med att ha sålt ca 260 båtar
innan säsongens slut!

REKORDÅR PÅ KROGEN
TROTS PANDEMI
Bullandö krog inledde våren med
avbokade bröllop, fester och cateringar
och året såg allt mörkare ut i pandemins
spår. Men efter öppningen i april har gästerna
kommit i strid ström till de utglesade borden och
det ser ut att bli ännu ett rekordår! Magnus och Julle
meddelar dock att julbordet i år kommer att ställas
in p.g.a. restriktionerna vilket är väldigt tråkigt.

MILJÖMÅL PÅ TBT-FRI
VERKSAMHET 2020
Innan sjösättning 2021 är sista chansen
att sanera TBT i båtbotten annars riskerar
man att inte bli sjösatt. Värmdö kommun

4

har sedan några år tillbaka ställt krav på oss att
bli en TBT-fri verksamhet och båtägare måste se
till att giftet tas bort på ett korrekt sätt. Även i
höst finns chansen att blästra genom Allblästring AB
och målning genom Lillfinn AB. Bokning sker på
”Min bokningssida” på vår hemsida.

TRASIGA ”HEMESTERBÅTAR”
SKAPAR TRYCK
Hos Brohäll marin har det också
varit hårt tryck då många som
haft ”hemester” på sjön också
ökar behovet av meck-hjälp. De
hälsar att den som tipsar om
en mekaniker som leder till anställning ska få 20%
rabatt på nästa beställning. I höst förstärker även
Jeanette Brohäll upp på företaget!

ORDNING OCH REDA
I GLASSKÖN
Glassfabriken har haft många
glassugna gäster och för att
följa restriktionerna och undvika
trängsel har de infört ett könummerlappssystem.
Detta system har varit så pass uppskattat av både

personal och kunder att det kommer att behållas
även efter pandemin. Glassäsongen fortsätter in i
september och oktober men då enbart på helger.
Glöm inte att ta en kölapp!

VÄLKYLD SOMMAR HOS
BULLANDÖ HANDEL
Bullandö Handel har haft en
fin säsong och är mycket nöjda
med deras nyinstallerade
kylar och frysar som hållit
låga temperaturer. Nu börjar
förberedelserna för nalkande
höst- och vintersäsongen Anneli
med personal kommer att hålla
öppet fredag - söndag under
oktober till mars!

OMVÄND EFFEKT
HOS TYMAR
Pandemin har haft
omvänd effekt hos Tymar
och jobben har strömmat
in i takt med att
båtintresset tycks ha ökat
markant i dessa tider.
Detta speglar sig även att de utökat personalstyrkan med ytterligare en medarbetare. Under
hösten drar de igång en attraktiv inbyteskampanj
där båtägare kan fräscha upp sitt navigationssystem
inför nästa säsong!

VIRTUELLA BÅTAR HOS
NORDIC YACHTS
Nordic Yachts ser fram emot
höstens två stora nyheter, Grand
Soleil 44 och Elan GT6!
Då höstens mässor blivit
inställda, erbjuder de bland
annat online-visningar för intresserade kunder. Håll
utkik på nordicyachts.se!

FÖRVARING OCH REPARATION
I VINTER
För Gransegel/Benns Mast & Rigg
har den första sommaren varit
intensiv och de börjar att hitta
formerna för sin verksamhet här på
Bullandö. Nu rustar de inför höstens
avmastningar och vill upplysa kunder
att det går att lämna in trasiga segel
och kapell hos dem under hösten. Om man vill ha
nya eller bara förvara går det också bra!

HEMESTERSEGLARE OMBORD
HOS SAILING EVENTS
Efter en annorlunda maj månad,
helt utan bokningar med anledning
av Covid, har trenden vänt med hemesterseglande
familjer ombord i juli och i augusti slogs de nytt
rekord för grupp- och konferensarrangemang. Nu
håller Thomas & co tummarna för att vädergudarna
ska leverera en fin september!

SVENSKAR VÄGER UPP UTLÄNDSK FRÅNVARO
Under året har RTC förmedlat fler hyrbåtar i Sverige
än normalt då folk stannat hemma
vilket var tur då de flesta utländska
gäster av förklarliga skäl har avbokat
sina båtar. För de svenskar som bokat
hyrbåt i utlandet har tappet varit
100% (!) men de är nu ombokade till
nästa år så det är bara att hoppas att restriktionerna
i världen har släppt då.

FLER FASTA BRYGGOR
Robert på Bullandöbryggan har
tillverkat fler fasta bryggor än
flytbryggor under denna säsong.
Normalt är det tvärtom. Vissa kunder har suttit i
karantän på sina skärgårdsställen sedan i mars och
då haft tid att tänka över sin ”bryggsituation”.

PELLE P TRIVS PÅ BULLANDÖ
Trots sen säsongsöppning och
pandemiår sålde butiken på
Bullandö bättre än förväntat och
butiken har haft en bra första
säsong. Västkustmärket verkar trivas på Värmdös
östkust och säger att de är här för att stanna!

TEUBIT BLIR MOBILA
Våra IT-experter har beslutat sig för
att flytta ut från sina lokaler och ha
ett mer mobilt kontor. Därav finns
en ledig kontorslokal på 63 m² + 25 m² förråd med
prima utsikt över vattnet vid kaj 4. Vid intresse hör
av er till kontoret. Vi tackar samtidigt Teubit för sin
tid här!

ÖKAD SÄKERHET PÅ MARINAN
Efter att ha fått påhälsning av
objudna gäster under vintern har vi
nu beslutat att sätta upp kameror
på området. Vi hoppas att detta ska
bidra till bovarna kommer på andra
tankar och kanske lägger kofoten på hyllan.
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UPPTAGNINGSCIRKULÄR 2020
A N V I S N I N G A R I S A M B A N D M E D U P P T A G N I N G A V B Å T.

BOKNING AV UPPTAGNINGSTID MM

OM DU VILL VARA MED VID UPPTAGNINGEN

För att vi ska kunna ta upp din båt måste du boka
vilken vecka du vill ha båten upptagen. Bokar gör
du www.bullandomarina.se/Min bokningssida.
Ange upptagningsvecka och sjösättningsperiod samt
kryssa för de eventuella tjänster du önskar köpa till.
Du får information direkt om t ex önskad
upptagningsvecka är fullbokad och får förslag på
annan bokningsbar upptagningsvecka. Vid upptagning
fr o m vecka 46 utgår vintertillägg. Du får därefter en
mailbekräftelse på din bokning.

De dagar som man kan välja på om man vill vara med
själv är: (OBS – begränsat antal platser).
• Tisdag eftermiddag
• Onsdag för- eller eftermiddag
• Torsdag för- eller eftermiddag

GENOMGÅNG FÖR UPPTAGNING AV BÅT
Helgen närmast före bokad upptagningsvecka ska
du besöka Hamnkontoret för genomgång för
upptagning av båten. Där ska du:
• Tala om vad du har för pallning och i vilket
område den står i
• Få information om vid vilken upptagningskaj
båten ska förtöjas vid
• Få material för uppmärkning av båt och pallning
(se nedan)
(Om man hyr pallning behöver man inte fundera på
det som sägs om pallning, förutom att ”skyltspaden”
läggs ombord på båten och att lappen fästs i aktern).

Båt utan bryggplats och som vill lägga båten tidigare
på marinan än helgen innan bokad upptagningsvecka,
kan hyra gästplats för 50 % av gästplatshyran.
Tyvärr kan man inte boka närmare tid än förmiddag
eller eftermiddag, då vi har begränsad kapacitet.
På upptagningsdagen måste båtägaren först anmäla sin
ankomst till resp. truckförare, så att vi hinner få upp båten.
För kunder som kommer/anmäler sig efter kl 11.00 resp.
kl 15.00 kan vi inte garantera att båten kommer upp
under dagen. Båtägare som är med vid upptagningen ligger
kvar på sin bryggplats eller kontaktar hamnkapten för en
tillfällig bryggplats fram till upptagningsdagen, då båten
körs fram till upptagningskajen.
Om avmastning har beställts av Gransegel/Benns
mast & rigg eller Mec-Check av Brohäll Marin, ska resp.
företag kontaktas om när båten ska läggas vid servicekajen
eller hämtas från bryggplats.

FÖRTÖJNING AV BÅT FÖR UPPTAGNING
Tag kontakt med hamnkapten innan båten förtöjs vid
upptagningskajen!
Hamnkaptens direktiv om vilken upptagningskaj som
ska användas för just din båt måste respekteras. Vi måste
nämligen ta hänsyn till båtens djupgående, storlek, vikt,
beställd service, sjösättningsperiod mm när vi tar upp
båtarna. Båten kan tas upp vid annan kaj än förgående år.
Båt som inte har förtöjt vid anvisad kaj eller förtöjts
på bryggplats för att båtägaren inte vill förtöja vid kajen
debiteras bogsering.
Vid förtöjning vid kaj måste du fendra på ordentligt och
knyta fast dina förtöjningstampar på ett sådant sätt
att vår personal förstår att tamparna tillhör din båt.
Förtöjningstampar som försvinner (hamnar på fel båt)
ersätts ej.
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UPPMÄRKNING
AV BÅT OCH PALLNING

SAMMANFATTNING
AV BÅTUPPTAGNING
• Besök hamnkontoret helgen före bokad
upptagningsvecka.
• Märk upp pallning och fäst blå skyltspade.
Pallning ska vara godkänd.
• Fäst varvsnrlapp i aktern.
• Kör båten till anvisad kaj.
• Mantåg med stöttor ska vara demonterat och
får inte ligga på däck (snubbelrisk). Ev. skada på
ej demont. mantåg/stöttor ersätts ej.

Akter

• Masten och bommen får inte ligga på båten
• Antenner, sprayhood och detaljer som kan
skadas eller färgas av lyftband, ska demonteras.
(Ev. skada ersätts inte)
• Logg och propeller ska vara rätt utmärkta
på båtens båda sidor. Indragbara loggar ska
dras in. (Ev. skada orsakad pga feluppmärkning
ersätts inte)

UPPMÄRKNING AV BÅT OCH PALLNING
För att din båt ska kunna tas upp ska den vara
uppmärkt med:
1. Varvsnummerlapp (varvsnr, namn, telefonnr) på aktern
2. Varvsnummerskylt på pallningen (blå ”skyltspade”)
3. Vid behov utmärkning av logg- och propellerplacering

FRAMTAGNING AV PALLNING
Vaggor och pallning körs fram av lastmaskinföraren –
sedan den märkts av båtägaren med marinans blåmålade
varvsnummerskylt. Skylten ska knytas fast på pallningen
väl synlig från närmaste väg. Pallning som bockar och
stöttor tas fram av båtägaren till anvisad plats.
När båten är uppställd placeras skylten på babords
aktre pallning/stötta.
OBS! Täckställningar, stegar och liknande får inte
finnas i vaggorna. Detta hindrar hanteringen och kan lätt
bli skadade. Vi ersätter inte skadat material som förvaras
i vaggorna.
Kontakta oss om du är tveksam angående din båtpallning.
Vid behov besiktigar vi din pallning. Detta kan göras på
ordinarie arbetstid. Hamnkapten hinner oftast inte besiktiga
pallningen under helgerna. Besiktning av pallningen utförs
annars normalt av upptagningspersonalen i samband med
att båten tas upp. Marinans pallningsansvar upphör lördag
kl 12.00 i resp. upptagningsvecka. VIKTIGT att du tittar till
båten under vintern!

• Upptagning med mast: demontera bom och
ev backstag.
• Mast som läggs i mastskjul ska vara uppmärkt
med varvsnr, namn. Vantspridare måste vara
demonterade.

VAL AV SJÖSÄTTNINGSPERIOD
Följande sjösättningsperioder kan väljas:
Tidig:
omkring slutet april
Mellan: omkring 1–15 maj
Sen:
omkring 20–30 maj
”Omkring” innebär att resp. period kan börja tidigare eller
senare, beroende på vädersituationen.
Fr o m vecka 45 är val av sjösättningsperiod begränsad,
oavsett när bokning görs. Vecka 43 är senast upptagningsvecka för att vara säker på att få SEN sjösättningsperiod.
Hamnkontoret är under upptagningsperioden öppet:
Helger: 09.00 – 17.00. Efter den 30 oktober enligt anslag.

BÅTBOTTENTVÄTT – NYA MILJÖREGLER
All bottentvätt är obligatorisk och utförs av marinan
på spolplatta i samband med upptagningen, då det inte
är tillåtet att tvätta botten på uppställningsplatsen!
Se fullständiga Miljöregler på hemsidan.

BOKA UPPTAGNINGSTIDER M.M PÅ WWW.BULLANDOMARINA.SE
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UPPTAGNING MED MAST
Om du väljer att ta upp båten med masten på, tillkommer
en avgift enligt prislista.
Båten lyfts vanligtvis med truckens båda gafflar akter
om masten. P g a skaderisk måste bommen och ev.
backstag (förutom mantåg och sprayhood) tas bort.
Om båtens undervant går akter om masten måste även
dessa demonteras. Bommen läggs lämpligen i ruffen.
På båtar med genomgående mast kan regnvatten
komma in genom masten och båten behöver därför
kontrolleras under vintern så att det inte står för mycket
vatten i kölsvinet. Det är också bra att lägga några
absorbenter i kölsvinet.
Om du väljer att vinterslacka på vanten något varv,
får du inte glömma att säkra vantskruvarna. Glöm inte att
spänna ut fallen för att minska ljudet från fallen som
annars slår mot masten när det blåser. För att täcka båten
kan man använda sig av både bom och spinnakerbom eller
vanlig täckställning.

NY PALLNINGSPOLICY 2020
Marinan har beslutat att enbart erbjuda hyrpallning
på sikt. Detta för att få en bättre arbetsmiljö, mer
professionell marina och för att göra det lättare både för
kunder och personal. Utfasningen av kundägd pallning
kommer att pågå under ett antal år.

Höst 2020 – 2021
• Pallning märks upp av truckförare och berörda båtägare
meddelas att detta är sista året med egen pallning och
erbjuds hyrstöttor till 25% rabatt fram till och med
vintersäsongen 22/23.
• Uppmärkning av pallning kommer sedan att ske inför
vintersäsong 20/21, 21/22 och 22/23. Omdaningen
ska vara klar inför vintersäsongen 23/24 och då ingår
hyrpallning i den vanliga hyran.
Vi börjar med pallning i sämst skick och jobbar oss framåt
under åren. Seaquip-stöttor och Tyresöbockar i bra skick
kommer marinan att köpa in om kund vill.
Vi har förståelse för att detta skapar irritation men vi
hoppas att ni har förståelse för vårt beslut.

PALLNINGSFÖRESKRIFTER
Pallningens utformning och tillämpning
• Vaggan ska vara dimensionerad så att den kan lyftas
även i vaggans stöttor och korsstag med pallgafflar.
Kölstege eller mittbalk ska vara fastskruvade i vaggans
bottenram. Klen, rutten eller dåligt konstruerad
pallning som förstörs i hanteringen ersätts inte och
båten pallas istället av i hyrpallning.
• Vaggan ska vara tydligt märkt med FÖR och AKTER
samt tydlig märkning hur pallningen ska vara placerad
i förhållande till båtens längdriktning på vaggans
kölstege eller mittbalk.
• En vagga ska lätt kunna flyttas eller knuffas
1 – 2 m framåt, bakåt eller i sidled av vår personal,
max 2 personer, utan särskilda hjälpmedel.
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• Om kölbrädor, justerbitar eller säkringsbrädor behövs
till egen pallning, ska detta finnas på plats. Glöm inte att
kontrollera konditionen på virke, bultar och spik.

PALLNINGSTID
Tiden för oss från det att båten hänger över
uppställningsplatsen tills vi kan släppa lyftbanden på
den färdigpallade båten beräknas till 10 min.
Om avpallningen tar längre tid än de beräknade
10 minuterna pga att:
• pallningen inte är anpassad till båten,
• pallningen inte är komplett och i god kondition med
justerskruvar, skjutbara ben, vantskruvar och liknande
väl smorda,
• vi inte hittar pallningen pga att den inte är utmärkt
ordentligt eller information om pallningsområde
inte har lämnats till hamnkapten och vi behöver
lägga ner extra söktid, debiterar vi extra pallningstid per påbörjad 10 min period.
Glöm inte att kontrollera pallningen, även hyrpallning,
under vintern!

OHANTERLIG OCH OACCEPTABEL PALLNING
Om vi finner att den av båtägaren levererade pallningen
inte kan godtas av oss (klumpig, tung, svårhanterlig)
i samband med båtupptagningen, förbehåller vi oss
rätten att, utan att först kontakta båtägaren, hyra ut
lämplig pallning enligt vår prislista. Skruvstöttor (1-benta)
får p g a olycksrisken inte användas. Vagnar kan av
hanteringssvårigheter inte godkännas.

FELPLACERAD BÅT
Om båten inte kommer rätt i pallningen och detta beror
på att pallningen inte är ordentligt och tydligt märkt, att
stöttorna är fastrostade eller att ”hus” inte är utmärkt,
justerar vi inte båtens placering utan kostnad. Justerkostnad
(om vi kommer åt båten) = kostnad för ett båtlyft.

TÄCKNING OCH UTRYMME
Vid uppställning av båtarna tar vi hänsyn till att täckningen
kan gå max 25 cm utanför relingslisten runt om för resp.
båt. Om båten har täckning som tar större plats, ”HUS”,
måste detta anges i ”beställning av tjänster” och märkas
ut på båten enligt anvisningar. Tyvärr kan vi inte ta hänsyn
till A-ställning då vi kilar in båtarnas förar mellan båtarna.
Vid avpallning med lösa 3-benta stöttor, typ Seaquip,
får man absolut inte fästa presenningar i stöttorna eller
i säkringskättingar! Fyllda plastdunkar bör inte användas
som tyngder. Risk finns att stöttorna slås undan!

BOENDE I BÅT PÅ LAND
Det är inte tillåtet att bo ombord på upplagd båt (båt på
land) pga brandrisk mm.

SJÖSÄTTNING VÅREN 2021
För sjösättning gäller att båten ska vara vårrustad till
den sjösättningsperiod som båtägaren bokat på hösten.
Marinan anger genom e-post och på bokningssidan,

BOKA UPPTAGNINGSTIDER M.M PÅ WWW.BULLANDOMARINA.SE

PRISER OCH AVGIFTER HÖSTUPPTAGNING -20
• Extra tidig upptagning, före 1 sept
310:–
• Bogsering från bryggplats
till upptagningskaj
< 4 ton 575:–
>4 ton 745:–
• Båt som inte har demonterat mantåg, bom
320:–
• Extra täckutrymme: längd x bredd för större båt

Busshpl

Vattenverk

PVC-hall

Spolplatta

Båthall
Marinelektronik

Mastskjul 1 o 3

Riggservice

VINTERTILLÄGG
• Upptagning fr o m vecka 46
• Upptagning fr o m vecka 46

Båttoa-sug

< 4 ton 525:–
> 4 ton 840:–

PALLNINGSAVGIFTER
• Extra pallningstid per påbörjad 10 min

Seglarbyn

Grind
Grekland

Mastkran 1 o 3

Båt o motorservice

Maskinhall

Båttoa-sug

Båtuthyrning
Båtförsäljning

Båtcharter

Butik

Wc

Hamnkontor

Latrintömning

Dusch, wc, bastu
Tvättstuga, handdisk

Butik
Livs
Krog

Ångbåtsbryggan

BOTTENTVÄTT (hetvattenhögtryck)
Bottentvätt inkl drev ingår i vinterplatshyran
Tillägg för kraftigt beväxt botten
12:–/kvm
Extra avgift deb. om mjuk blödande färg
Vi reserverar oss mot att vi inte kan utföra bottentvätt vid minusgrader.

N

V

ELUTTAGEN
P g a brandrisken och elförbrukningen är det inte tillåtet
att inom uppläggningsområdet ansluta värmeelement.
Godkänd elkabel får endast anslutas då arbete utförs på
båten. Därefter ska elkabeln dras ut ur eluttagen. Marinan
kommer i annat fall att dra ur elkabeln, på båtägarens egen
risk. Tänk på brandrisken! Använd gärna jordfelsbrytare!

Ö

S

För större karta
se vår hemsida
www.bullandomarina.se
0

dag och klockslag när båten ska sjösättas. Båt som inte är
klar debiteras flyttnings/extra sjösättningskostnad.

Mastkran 2

Mastskjul 2
Kontor

Café o glassbar

UPPTAGNING MED MAST
• Upptagning/sjösättning av båt med mast < 3 ton 405:–
• Upptagning/sjösättning av båt med mast > 3 ton 670:–

Spolplatta

Båttoa-sug

Båtförsäljning

265:–

Avlopps
reningsverk

Miljöstation
Spolplatta

50

100m

BÅTBATTERIER
Batterier får man av miljöskäl inte användas som tyngder
till sin båttäckning p g a risken för att batterisyra kan rinna
ut på marken! Tänk på miljön!
Gamla batterier ställs i batteribehållare i miljöstationen
för farligt avfall vid reningsverket/wc mitt på plan, tack!

BLÄSTRING
Blästring får endast utföras av professionell personal som
har tillstånd av marinan.

HYRA BÅTPALLNING
BRANDSKYDDET
FÖR ATT MINSKA BRANDRISKEN I BÅTEN:
• Använd godkänd jordad elkabel.
• Värmeelement är tyvärr inte tillåtet att använda.
• Tänk på brandrisken vid bl a plastningsarbeten!
VID BRAND I BÅTEN:
• Se till att Du har fungerande brandsläckare
lättåtkomligt ombord.
• Kontrollera var de närmaste brandsläckarna finns,
som står utställda på uppläggningsområdet.
• Under den frostfria tiden kan även sjövattenuttagen
användas för att bekämpa eld.
• Vid ett ev tillbud är det snabbheten på den första insatsen
som är avgörande för omfattningen av en ev brand.
Brandförsvarets insatstid är ca 20 minuter. Kontakta hamnkapten eller någon annan av Marinans personal vid alla tillbud!
BRANDFÖRSVARET (SOS) TELEFON: 112

Motorbåt – Tyresöbocken
Typ Bockbredd
Maxlast/st
III 2,0 m
2.000 kg
I
2,5 m
5.000 kg
V 3,0 m
10.000 kg

Hyra/st
520:–
785:–
2.030:–

Segelbåt – Seaquipstöttan
Typ Höjd (min-max) Djup
SB 3
91 - 137 cm
SB 2
127 - 173 cm
SB 1
170 - 216 cm
SB 0
206 - 251 cm

460:–
470:–
480:–
520:–

Hyra/st
- 1,25
- 1,60
- 1,90
>1,90

Antal stöttor som segelbåt ska vara avpallad med:
Upp till 30 fot
31 - 39 fot
40 fot och längre
4 stöttor
6 stöttor
8 stöttor
Antal stöttor och höjd kan i vissa fall skilja beroende på
båttyp och skrovform. Båt med mast på får inte ha mindre
antal stöttor än vad som anges ovan.

BOKA UPPTAGNINGSTIDER M.M PÅ WWW.BULLANDOMARINA.SE

9

ÄNGSÖ

Där ängar na blommar
Att besöka Ängsö är nostalgi i kubik, som att bli förflyttad till 1800-talet.
Denna Sveriges första och minsta nationalpark möter med blommande ängar, ljusa lövbackar,
orkidéer och skärgårdens kanske mest högljudda sjöfågel Skäggdoppingen.
Länge hade jag tänkt segla till Ängsö, många berättade lyriskt om denna lustgård
i Roslagens famn. Redan benämningen nationalpark lockade. ”Rena paradiset, osannolikt idylliskt,
fagert och vackert, särskilt på våren och försommaren” sade ryktet. Således lättade jag från
Bullandö med min Folkbåt en dag i juni med sagolikt försommarljus.

10

AV: CURT GELIN. FOTO: CURT GELIN.

I

sagosol, svag vind, sakta och skönt gled jag
över Kanan, slörade över Möja Västerfjärd,
passerade Finnhamn, styrde upp i vackra
Husaröleden och siktade på Klintsundet. Inför
angöringen uppstod frågan: Vad är djupet?
Mörkblått gav funderingar, men brovakten sade
att två meters djup går igenom. Påpassligt
öppnade han, makligt slörade jag genom sundet
och lade strax till för en bensträckare i den lilla
marinan med kafé efter sundet.

P

å ”Klintans kafé” blev det fikapaus i skuggan
med gott kaffe och en matig macka innan jag
hissade på igen. Ny kurs mot Vagnsundaön, tvärs
över Furusundsleden och in mellan holmarna
i väster på en god sträckbog. Snart siktade jag
Ängsö med kvällssol och bara två båtar vid bryggan.
Gott om plats med andra ord, ner med seglen och in
till bryggan på dödfarten. Ägaren till en Arpége tog
förtampen och efter en stunds gott prat om klassiska
båtars förtjänster, äntrade jag iland för att börja
bekanta mig med idyllen.

F

örsta intrycket blev doften av skärgård,
bryggan vid Hemudden var nytjärad och de
röda hamnbodarna lyste inbjudande i kvällssolen.
Första stoppet blev öns rastbod med historik om
hur Ängsö blev nationalpark. För det beslutet kan
man skänka tack till presidenten för Svea Hovrätt,
Ivar Afzelius som ”upptäckte” blomprakten på
ön. ”Ett av de vackraste proof av hvad uppsvensk
skärgårdsnatur kan framte”, ansåg han och förde
fram idén om nationalpark till sina kolleger i
Akademin.

S

å blev det och 1909 utsågs Ängsö till Sveriges
första nationalpark får man veta. Men också
att beslutet höll på att förgöra ön, markerna växte
igen när botanikerna ansåg att inget fick röras,
att slåtter och bete skulle skada floran. Teoretikerna
tyckte att Torparens kor ”trampade sönder marken
och att han liade ned de mest sällsynta arter”.
Man förbjöd honom att fortsätta, varpå han flyttade
och markerna växte igen. Först efter 30 år snappade
Akademin sin miss och släppte argumentet “Det är
ett problem för en akademi och ett ämbetsverk att

med förenade krafter ersätta en ensam torpare”,
som man sade i ett betänkande.

N

är ledamöterna till slut ändrat uppfattning
inleddes röjning och restaurering av ängarna,
husen och bryggorna. Av olika skäl avstannade
ändå arbetet på 1950-talet och nytt förfall följde.
Det såg öns förkämpe, växtprofessorn, juristen
och akademiledamoten Lars Göran Romell, som
igen skrev till staten om Ängsös tillstånd. Hans
purkna rapport tog skruv, husen rustades och en
tillsynsman anställdes. Sedan dess är Ängsö
fagert som när torpare bodde här.

I

dag kan man harangera beslutet, att gå
runt är fröjd för naturälskare, fågelskådare,
vandringssugna, nostalgiker och båtfarare.
Vilket jag anade och stegade iland trots att det
började bli kväll. Ljuset i juni och grönskan
ovanför Hemudden, lockade.

E

n grusväg leder upp från bryggan till torparens
lilla hus byggt på 1800-talet och omgett av
granna gärdsgårdar. Intill ligger tillsynsmannens
från 1950-talet med perfekt gräsmatta och tvärs över
vägen finns en låg knuttimrad lada med kringbyggd
verkstad. Tillsynsmannahuset har takvinklar och
fönster i gammal god stil och inte så lite idyllkänsla
sveper över besökare.

M

in kvällspromenad slutade när mörk skog
tog över vid Tjuvudden. Där fick jag se en
maffig gammal tändkulemotor nersjunken i
myllan. Vad gör den där? Ingen skylt förklarade,
alltså jag gjorde en not om att söka upp och fråga
tillsynsmannen nästa dag. I kvällens halvljus
missade jag stigen och fick leta mig tillbaka längs
stranden. Genom kohagar med stirrande kvigor,
knarrande grindar, komockor och ängar med majviva,
rosettjungfrulin, kärrspira, gullviva och kungsängslilja
gick jag. Det var som om Evert Taube var med
och hämtade inspiration till sitt inträdesprov till
Pelarorden påhejad av Albert Engström och Karl von
Scheven. ”I Roslagens famn på den blommande ö där
vågorna klucka mot strand, och vassarna vagga och
nyslaget hö, det doftar emot mig ibland”. forts. nästa sida
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FAKTA ÄNGSÖ
LÄGE: SV Furusund, Ca 30 M N Bullandö.
SEVÄRT: Jordbrukslandskapet, orkidéerna, ängarna.
SERVICE: Rastbod, rejäla bryggor, grillplatser.
HAMNAR: Hemudden, Svartviken, Norrviken.
HUVUDMAN: Länsstyrelsen i Stockholms län.

M

en besökte Evert Ängsö? Blommorna och
ängarna kan ha gett stroferna och hans värd
Calle Scheven, bodde på närliggande Håtö. Men tog
herrarna sig till Ängsö? Inget finns sagt om detta,
men oavsett är det som att vara poet att vandra runt
på Ängsö, se alla blommor som slagit ut på ängarna
och uppfyllas av sommaren.

T

illbaka vid min F hade kvällen gått över i ljus
juninatt med stjärnhimmel och stiltje. Inte en
krusning på fjärden och inget kluck mot klinken. Efter
att ha satt upp bomtältet mot daggen och tagit en
kvällsfika, gav jag upp för dagen. Seg, men nöjd kröp
jag ner i kojen, slog ihjäl några myggor och somnade.

N

atten blev sval, men på morgonen kom
solvärmen varpå jag tog en långfrukost och
spanade efter Ängsös omtalade Skäggdoppingar,
men såg ingen. Dessa livliga, högljudda sjöfåglar
håller till i Hemviken, öns fågelskyddsområde och
får bara skådas nära efter augusti.

N

y promenad på förmiddagen, nu med målet
att vandra runt hela Ängsö på öns naturstig.
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Det blev besök i Svartviken och i Norrviken för att
se hur där är att lägga till. Vikarna är djupa och
har lä, men skog skymmer solen. Dessutom är
stränderna ganska branta och från Svartviken har du
en rejäl promenad till byn. Ingen kvällssol heller. Bara
om det är fullt vid Hemudden, skulle jag välja vikarna
i norr. Eller ta törn vid Tjuvuddens bastanta brygga.
Nära tre timmar tog vandringen via Blackudden,
Adamsudden och Norrudden inklusive avstickare
på spängerna över våtmarkerna vid Norrängen.
Ork och balans behövdes i norr över trädrötterna
och branterna i den orörda Adamsskogen, som heter
så efter torparen Adam Michelsson. I rastboden
berättas historien om hur Adam troligen drunknade,
hur hans hustru Carolina bodde kvar i torpet med
barn och hund och levde av vad jorden och en ko gav.
Hon gick den besvärliga mörka stigen genom skogen
till Hemudden för att hämta hö till kon.

V

ilken kvinna! Känn på hennes geist genom att
ta samma stigar. Den delen av Ängsö är dock
lik vilken holme som helst, roligare är att slå sig ner
på en bänk vid de vackra slåtterängarna Stormaren,
Österängen och Långängen och stilla njuta.

Vid Långängen såg jag en man på fyrhjuling, han
visade sig vara öns tillsynsman, Jonny Gustavsson.
– Jag är vikarie för den ordinarie, som flyttade iland
när det blev för komplicerat med barnens skolskjuts
från och till Ängsö, förklarade Jonny.

J

onny kan berätta att 425 olika blommor och
växter finns på Ängsö, på grannön bara 175.
Det är resultatet av slåttern som bedrivs här och att
den och kornas bete har gynnat växtligheten. Ännu
håller man på sedvänjorna, hit hör att lyssna på
Höskallran, en liten blomma, som låter när höet ska
slås. Detta händer i juli och drar igång Slåttern, som
på Ängsö sker enligt bondepraktikan och säger att
det är dags när Höskallran skallrar. Namnet kommer
av att när blomman torkat ut, skallrar fröna i kapseln.
– Den brukar vara punktlig, kan Jonny berätta
och att han flyttar öns kor när ängarna slagits.
Ängsös gamla växeljordbruk lever således, även om
slåttermaskin och fyrhjuling har ersatt lie och häst
för att underlätta.

P

å frågan om hur det är att se till Ängsö,
svarade Jonny att det är ett trevligt uppdrag
och att han träffar intresserade besökare,
cirka 8 000 om året. 2020 väntar han dock att
antalet minskar på grund Corona. Likväl låg hela
21 segelbåtar i Hemviken på pingst, vilket tyder
på att Ängsö drar även om man bara får stanna
en natt och att faciliteter saknas. Servicen är fina
grillplatser med kvällssol och bastanta bord vid
bodarna. Allt är härligt välhållet och inte en enda
fimp, snuskudde, ölburk eller toapapper syntes.
– Den gamla tändkulan vid Tjuvudden?
Ett mysterium. Jag har frågat Pythagoras
i Norrtälje, men de vet inte. Kanske den drev en
såg eller ett tröskverk och blev kvar, tippar Jonny.
Vid lunchtid räckte det med natur för den
här gången. I en frisk nordan länsade jag sydvart
till Ramsö vid Vaxholm och bytte tempo till en
livad träff och kappsegling för vänner med goda
gamla träbåtar. O

425 olika växter och
blommor finns på Ängsö!

Tändkulemotor som sett bättre dagar.

Tillsynsman Jonny Gustavsson.

Kaffestund på avskild brygga.

Grind för kor måste vara stängd!

SPECIELLA BÅTAR PÅ BULLANDÖ

HOLLÄNDSKAN MED ALLT

FESTINA LENTE
Är att bo på båt året om det ideala båtlivet? Chans att ge sig ut när det passar,
inget packande och nära naturen, är argument som brukar höras. Två som förverkligat
funderingarna är Kristina och Mats Germundson med 60-fotaren Festina Lente.

AV: CURT GELIN. FOTO: CURT GELIN.

Kristina och Mats Germundson.

S

annolikt har alla som passerat honnörsbryggan
(G) på Bullandö lagt märke till den stora
mörkblå motorkryssaren och funderat på vilka
som har den och båtens bakgrund. Den som undrar
kan veta att 60-fotaren Festina Lente är Mats och
Kristina Germundsons permanentboende.

Vi slutade våra jobb 2020, mitt som hamnchef
på Bullandö Marina och Kristina som ekonom
och egenföretagare. Nu njuter vi i fulla drag av
och på vår båt. Men faktum är att 2020 var
tredje sommaren med Festina Lente. Vi köpte
henne i Holland 2018 efter noggrann utvärdering.
Vi har haft ett antal båtar genom åren, bland
annat en Rasmus 35 och en Princess 40. Målet var
en båt för långa turer och med stil, och valet föll
på en Stentor 60, en stålbåt byggd i Holland i fyra
exemplar och ritad av designfirman Vripack.
Totalt byggde Stentor 65 båtar i olika storlekar
och modeller, men 2011 lades tillverkningen ned.
Ett besök ombord bekräftar att Germundsons har
ett fartyg, en cruiser extraordinarie inte bara för
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storleken, utan även för utförandet. De som kan båtar
vet att holländska byggen har klass och med tanke
på att Mats är teknisk och noga, går det att förstå
att han och Kristina föll när de fann Festina Lente.
Observatörer noterar hur jämnt det mörkblåa
skrovet är, det tilltagna räckverket runt däcket, den
likaledes fina överbyggnaden, de kraftiga rutorna och
överbyggnaden i två plan.
Än mer positiv blir de som sitter ner i den stora
ljusa salongen värdig ett vardagsrum. Mixen av
lackat körsbärsträ, vita skott och dito tak, förstärker
känslan av vara på ett superbygge. Sak samma
med dimensionerna på dörrar, karmar och lister,
som säger att varvet i Holland kostade på bygget.
Vi valde mellan en långfärdsbåt på 45 – 60 fot
för att segla jorden runt eller en båt för kanaler
på kontinenten. När vi på en resa i Holland fick vi
kontakt med en mäklare som tipsade om Stentor
60:an. Den är byggd i bara fyra exemplar av ett
litet kvalitetsvarv och var prissänkt till en nivå som

Salong med bra ljusinsläpp.

Hotellsviten.

DATA FESTINA LENTE
LÄNGD: 18,0 m
BREDD: 5,10 m
DJUP: 1,75 m
VIKT: 60 ton
MOTORER: 2 x 180 hk
BRÄNSLE: 8 000 liter
VATTEN: 2 500 liter
FRI SEGLINGSHÖJD: 6,45 m
BOYTA: 55 kvm

Kontor med sjöutsikt.

Hotellsviten.

Väl förtöjd i ytterskärgården.

60 ton båt skapar bra bogvåg!

”Jollen” på släp.

passade vår budget. Efter att ha sett båten och gjort
en besiktning bestämde vi oss, berättar Mats och
Kristina om bakgrunden till båtvalet.
Vi fastnade för fräschören och utrymmena, båten
är ljus och har allt som behövs för att bo året om
och på väg, bra pentry, moderna maskiner. Först
tänkte vi hyra ut vårt hus, men insåg att vi är för
noggranna vilket gjorde att ett år efter köpet av båten
sålde vi huset och flyttade ombord. Och det har vi
inte ångrat, vi verkligen trivs med att vara båtbor,
även om vårt mål är att göra långfärder med Festina
Lente. Och om Coronarestriktionerna lättar, hägrar
Nordnorge och Island.
På frågan om hur det är att åka på havet och i sjö
med sin stöddiga motorkryssare, berättar Mats att
Festina Lente är A – Oceanklassad, är utrustad med
stabilisatorer och att räckvidden är hela 3 500 sjömil.

60 ton tung båt och sju knop är behagligt att åka
med och storleken är inget problem i skärgården, vi
ankrar på svaj och tar gummibåten till land, förklarar
han.En rundtur ombord visar på sex avdelningar:
Akterdäcket med rundsoffa och vindskydd, salongen
innanför de massiva dörrarna med en styrplats värdig
ett fartyg. En trappa ner föröver ligger gästhytten
och i gången akterut ett sjöriktigt pentry med dinette
och längst bak ägarhytten, lik ett sovrum på ett bra
hotell med dubbelsäng och dusch intill. Plus ett
maskinrum som är skinande blankt och helt utan
lukt av diesel. Namnet Festina Lente betyder skynda
långsamt och härstammar från vår första båt, vilket
passar in på vårt sätt att leva och båtens stil.
På frågan om de inte saknar villalivet svarar Kristina:
–Inte alls! Vi bor nu på 55 kvadrat och är väldigt
nöjda med att ha tagit det ovanliga steget att
vara båtbor på heltid. Dessutom stundar det stora
äventyret nästa år... O
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Heléne och Arne har haft
sin Yaghan i hela 19 år!
Många äventyr har det blivit.

Segling utanför Sydgeorgien.

Till rors.

Fendrarna förberedda.

Tilläggning utan motor tillsynes perfekt!
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Planering och förberedelser
vid navigationsbordet.

MÅRTENSSONS
PRÖVNING

Få har seglat som Heléne och Arne Mårtensson med sin Hallberg-Rassy 62 Yaghan.
I 19 år nu har de levt sin dröm, seglat jorden runt, besökt Antarktis och Sydgeorgien.
I somras besökte jag dem för att höra deras syn på båtval och segling.
Varpå de berättade om sin värsta prövning – över Sydatlanten 2017.

AV: CURT GELIN. FOTO: CURT GELIN & ARNE MÅRTENSSON.

På svaj vid Sydgeorgien.
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D

römmen om att
segla långt hade
Heléne och Arne
Mårtensson haft ett
tag när de lättade
från Bullandö 2006
för att segla jorden
runt. Den började för
Arne med en BB 11
och långsegling på
Bohuskusten i tonåren. Första ruffbåten var en
Albin 79 sedan en Albin Stratus, som kappseglades
i Gotland Runt och behölls i 18 år.
– På 1990-talet blev Stratusen för trång och jag
kontaktade Baltic Yachts om en 50-fotare för
kappsegling och långsegling. Men förstod snart att
det inte finns en bra kompromiss. Av en slump såg
vi en Hallberg-Rassy 46 och fick en broschyr av en
seglarvän. Jag var dock låst i mina fördomar, gillade
racers och tyckte inte att typen passade oss. Heléne
gillade å andra sidan 46:an direkt.

F

D

et sista konstaterade jag, då jag bad om varvets
bokslut, såg vinsten mot omsättningen och att
det var skuldfritt. Då släppte jag funderingen på
bankgaranti, trots att det var väldigt mycket pengar
att betala in. Varvet hade tjänat bra med pengar,
alltså kommer det att finnas kvar, resonerade jag.
På begagnatvärde och service blev jag helt övertygad.

B

eträffande rabatt fanns ingen, bara att priset
sänktes mot att båten visades i Düsseldorf.
Andra varv erbjöd mer wheeling och dealing kände
jag, minns Arne.

örst när jag kom ombord på HR 46 gillade jag
stilen och beställde en. 46:an var bekväm och när
vi seglade till Shetland och Färöarna växte tankarna
på en båt för riktigt långa seglingar. Till saken hörde
att jag skulle jag pensioneras från mitt jobb på
banken, där regeln var att gå vid 55 om man tillträtt
som VD före 40. Vilket ledde till frågan: Vad ska vi
hitta på då? Vi hade blivit bitna på långsegling med
46:an och sade att nu finns livets chans att segla
jorden runt. Det gav tankar på en båt som kunde
fungera att bo på i flera år.

Efter att ha tagit emot och topputrustat Yaghan
2003, bar det iväg på en treårig jordenruntsegling
2006. Erfarenheterna finns i boken ”Vid nytt roder”.

V

i hade sett HR 62 på Öppet Varv i Ellös, tyckte
om den och förstod fördelarna med att gå upp
i storlek - större tankar och högre fart. För att sätta
oss in i om det var någon mening med en så mycket
större båt, tog vi kontakt med Christoph Rassy, som
föreslog att vi skulle ta oss till varvet och bo över i
båten. Dagen efter skulle han segla med oss.

– Överseglingen från Sydgeorgien till Kapstaden
blev en prövning och enda gången vi var osäkra på
om vi skulle komma hem. Vi hade sagt att vid en
signifikant våghöjd på fyra meter väntar vi. Men för
Södra Oceanen finns inga tillförlitliga väderprognoser
över längre tider, inte ens de för yrkessjöfarten, som
vi använder.

N

-– Inför avfärden från Grytviken kunde vi se att ett
lågtryck skulle komma över oss, men tänkte att vi
har ridit ut stormar förut, alltså borde vi klara även
denna. Men vi fick 60 knops vind och sju meters
signifikant våghöjd – 14 meter i verkligheten. I två
dygn hade vi inga segel, det gick inte att vara uppe,
det bara tjöt. Autopiloten styrde, det var obehagligt,

är vi kom till 62:an sade vi: Den är för stor, vi
ska inte ha en så stor båt. Men för skams skull
får vi segla med. Första upplevelsen var att 62:an
kändes mycket härligare än 46:an på rodret. Sedan
var det detta med storleken - 62 fot passade perfekt
– bortsett från ekonomin. Men jämfört med andra
kända märken i samma storlek, låg HR 62 bra till.
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H

eléne och jag seglade med Christoph, han
brassade middag och gav oss del av sina djupa
kunskaper och idéer. Heléne kojade vid två på natten,
men jag hade ett så fascinerande samtal om båtar
och konstruktion med honom, att vi satt uppe till
fem på morgonen. Hans tankar var spännande att
ta del av och bidrog till att vi köpte 62:an. Han är en
charmerande person, mycket duktig företagare och
djupt kunnig om båtar och ekonomi.

2009 var Mårtenssons hemma igen, men lusten att
fortsätta segla långt fanns kvar och ledde till en hård
långsegling, nu i Cooks kölvatten och till avlägsna
Sydgeorgien. Denna ö i Sydatlanten får sällan
besökas, här ligger Shackleton begravd och djurlivet
är exotiskt. Seglingen genomfördes, men blev deras
värsta upplevelse.

särskilt när extrastora sjöar gjorde att båten skar
upp med vatten ända upp på ruffrutorna, innan
autopiloten fick kontroll igen. Den överseglingen tog
på oss.
Heléne: En sådan resa gör vi inte om! Om någon
säger att vi är äventyrare, då säger vi nej. På den
seglingen drabbades vi av övermod, alla våra tidigare
seglingar hade ju gått bra. Men nu efteråt? Nej, man
ska inte vara på Södra Oceanen! Det var skönt att
se Kapstaden efter två veckor till sjöss. Sannolikt
överlevde vi enbart tack vare en mycket bra och
sjöduglig båt.

P

å frågan om hur det är att segla 62-fotare i
skärgården, svarade Heléne och Arne att de
klarar Yaghan fint på två tack vare knappsegling.
– Vi går till samma naturhamnar som med
Stratusen – Vildgrytan, Stora Nassa, Huvudskär,
Båtviken. Men vi ankrar och tar jollen iland. Att
Yaghans rigg är högre än Djuröbron ger en omväg,
men uppvägs av trivseln på Bullandö.

T

rots stark motor, kryssar Mårtenssons en del.
Som i Vindö Strömmar. I den lätta vinden vid
fotograferingen kortslog de med god fart på inre
focken. Arne flyttade skotpunkter, satte an fallen
och navigerade medan Heléne styrde och skotade.
Samspelet var som om de seglade en 35-fotare.

Arne och Heléne Mårtensson.

S

ak samma, om än ofrivilligt, när de skulle
lägga till igen på Bullandö och växeln oväntat
inte gick i. Men istället för att få panik eller kalla
på hjälp, tog Arne till sina kappseglartakter. Vid
Långholmen rullade han in seglen och lät Yaghan
driva på riggen. Strax efter platsen på G-bryggan
lovade Arne upp tvärt och fick ner farten samtidigt
som han tryckte in stäven med bogpropellern.
Vakna hamnkaptener langade aktertampen till
Heléne och 40 ton båt stannade sånär perfekt.
Om kroggäster och båtgrannar vetat, hade även
de applåderat sommarens kaxigaste tilläggning.
– Skönt att ha koll och att Heléne och jag är
så samspelta och lugna efter all vår segling,
förklarade Arne.
Några nya långfärdsplaner?
– Före Coronan hade vi tänkt segla till Medelhavet
igen, men med många stängda gränser bestämde
vi oss för att upptäcka Östersjön och började
med Polen. O

Mycket mer om Mårtenssons
och Yaghan finns på www.yaghan.com
och som e-böcker.

Sydgeorgien ligger en bra bit från Bullandö.
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”THE TRUTH IS OUT THERE”
TEXT: TOBIAS TÖRNEBOHM. FOTO: TOBIAS TÖRNEBOHM.
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På svaj, Loch Ness.
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E

ftermiddagssolen värmer äntligen
efter några kyliga julidagar. Jag sitter
på balkongen med en kopp kaffe, en
ovan känsla efter tjugo års somrar
med långseglingar i alla väderstreck.
Startar upp Marine Traffic på mobilen
och ser positionen för några vänner som seglar
norrut mot Höga kusten. Kollar min egen båt Bölja
och ser att hon står där på land utanför Glasgow
som hon gjort sedan augusti förra året. I praktiken
oåtkomlig för mig på grund av Skottlands hårda
karantänsregler. Och skulle jag ta mig igenom dem
skulle jag knappast vara välkommen på de yttre
öarna i Hebriderna, speciellt inte med svensk flagg.
Men jag noterar att mina vänner på s/y Elsa, som jag
delat vinterplats med och nu valt att direktsegla hem
är på väg in i Caledonian Canal. För tre år sedan gick
vi också kanalen, men från andra hållet.
Vi cirklar sakta runt utanför den första slussen i
väntan på att klockan ska bli nio och ser vattnet
som strömmar ut ur glipan mellan de två portarna.
Ovanför på en höjd ligger det vita kanalkontoret.
Redan i början av 1700-talet började man titta på en
förbindelse mellan Skottlands östra och västra kust
som ett alternativ till att behöva runda Skottland
och utsättas för det förrädiska Pentland Firth med
tidvattenströmmar på över tio knop.
Tio timmar och sex slussar senare sitter vi på en
pub vid östra sidan av Loch Ness. Sjön ger ett ödsligt
intryck, trots alla besökare. I söder en lummig mix av
lövskog och i norr blommor i gult nedanför den lila
ljungen uppför slänterna mot det skotska höglandets
mjuka berg. Det vackra panoramat rimmar dåligt
med myten om sjöns egen hemlighet. Efter maten
går vi en promenad längs stranden. Det går inte att
missa husbilen en bit från vattnet. En uppförstorad
tidningsartikel med fotot på en man med en kikare
och rubriken ”The truth is out there” säger allt.
Steve Feltham besökte sjön som barn på semester
med sina föräldrar och blev smittad för resten av
livet. I början på 1990-talet lämnade han sedan jobb,
bostad och flickvän i södra England och flyttade hit
med den campingbil han bott i sedan dess. Han hade
tänkte ge det tre år, nu har det gått över tjugofem.
”I remember elderly people saying that they wished
they visited a certain country or lived differently, but
that it was now too late. I really didn’t want to have
those regrets. Everybody has a different dream, but
few people get up and do it. I have lived my life trying
to solve one of the world’s greatest mysteries and

it’s been the realisation of a dream”. Men de
egenhändigt snidade små trämodellerna som han
livnär sig på ger mer intrycket av en gullig blandning
av drake och dinosaurie från filmens värld. Bland
oss seglare lever drömmen högst påtagligt. Hemma
i soffan under vintern med planerna på det yttersta
skäret i skärgården. Eller den där stora drömmen om
att segla jorden runt. Men kanske hade hans föräldrar
aldrig åkt hit om inte det hade varit för ett visst foto.
Myten om Nessie tog fart under 1930-talet med
flera vittnesmål om något stort djur och mängder
med brev om monsterfiskar, sjöormar eller drakar
strömmade in till tidningarna. I december 1933
anlitade Daily Mail skådespelaren och storviltsjägaren
Marmaduke Wetherell för att göra en undersökning.
De fann underliga fotspår vid strandkanten, men
en vecka senare meddelade naturhistoriska museet
i London att spåren liknade dem från en flodhäst.
Men i april 1934 slog en artikel i Daily Mail ner
som en bomb. Läkaren Robert Wilson hade tagit
några suddiga foton som visade ett huvud med lång
hals som stack upp ur vattnet. Wilson ville inte bli
förknippad med fotot och det ledde till begreppet
The Surgeon’s Photograph. Bilden analyserades
från alla möjliga vinklar och under de kommande
decennierna gjordes mer eller mindre seriösa
undersökningar. En av de populäraste förklaringarna
var en plesiosaurus, en svanödla från dinosauriernas
tid, som lyckats överleva i sjön. 1987 genomfördes
operation Deepscan med mätningar från flera
fartyg. Darrell Lowrance, grundaren av Lowrance,
hade donerat ekoloden och efter att analyserat
några sonarbilder sa han ”There’s something here
that’s larger than a fish, maybe some species that
hasn’t been detected before.” Vid en närmare analys
indikerade bilderna troligtvis skräp på botten.
Så i januari 1991 ledde en gammal artikel zoologen
David Martin till ett hus i södra England. Den 90 år
gamle Christian Spurling, styvson till Marmaduke
Wethrell, berättade nu allt som saknades för att lösa
mysteriet med fotot från 1934. Efter den pinsamma
historien med fotspåren hade Wetherell bestämt
sig för revansch. Hans son tillverkade en modell
av ett monster som monterades på en leksaksubåt.
Efter att testat den i en damm körde de upp till
Loch Ness, sjösatte modellen och tog det berömda
fotot. De kunde inte själva stå som fotografer, men
fann en perfekt kandidat i Robert Wilson som de
visste gillade practical jokes. Han var dessutom
läkare och skulle bemötas med respekt i media.

forts. nästa sida
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The Surgeon’s Photograph.

Urquart castle.
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The Surgeon’s Photograph blev en sensation som
lurade många experter i nästan 60 år. Hemma hos
Christian Spurling fann David Martin även ett askfat
i form av en flodhästfot. Christian Spurling dog kort
efter intervjun, annars hade vi inte fått veta.
Andra mer eller mindre sannolika förklaringar har
varit elefanter från en cirkus som svalkat sig i sjön,
olika arter av stora fiskar eller en ovanligt stor mal.
Loch Ness är lång och smal och när vinden ligger
på i en viss riktning resulterar det i en stående våg
som kan lura ögat för något annat. Men Ronald
Binns, som skrivit två böcker i ämnet, har kanske det
mest naturliga svaret. Att allt har att göra med det
mänskliga psyket. Man ser det man vill se.
Men oavsett förklaring är det en briljant
marknadsföring som
lockar över en miljon
besökare varje år. Det
uppskattas att de bidrar
med över 350 miljoner till
turistindustrin runt sjön
och alla entreprenörer
som likt Steve Feltham
gör allt de kan för att
tjäna pengar på Nessie.
Vi seglar ut på
Loch Ness och passerar
Urquart Castle, en borg
från 1200-talet, på norra sidan av sjön. Det är lätt
att skratta åt myten, men när vårt ekolod plötsligt
går från nittio meter till bara fem blir det tyst i
sittbrunnen.
Regnet öser ner när vi går in i den första slussen
vid Fort Augustus och vi turas om med att sköta
tamparna från land. Runt om slussbassängerna
trängs turister under paraplyer och det känns som
att vara i en idrottsarena. Det tar lång tid genom
slusstrappan och jag hinner slinka in på en pub
för en öl samt köpa några pajer till lunchen. I sista
slussen innan nästa sjö, Loch Oich, möter vi Bengt
Utterström på s/y Rut Skeppner som är på väg åt
andra hållet. De flesta som seglar till Skottland från
Skandinavien går igenom kanalen i någon riktning.
Har man inte möjligheten att ta sig hit med båt går
det att bila och cykla längs hela kanalsträckan som
är nästan tio mil med 29 slussar. År 1991 blev den
systerkanal med Göta kanal.
Dimman svävar längs sänkorna mellan bergen.
Några toppar syns, andra försvinner i de låga
molnen. Det är som en fjällvandring med båt och vi
omges av 50 nyanser av grönt. Ett stilla regn kommer
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och går, men på något sätt förstärker vädret bara
de vackra högländerna som sedan några sekel är
mycket mer öde än förr. Många människor förlorade
både hem och jobb och drevs härifrån på 1700och 1800-talet när den jordägande arvsadeln drev
på ett skifte från odlingsjordbruk till fåruppfödning.
Och det var bland annat i ett led att skapa nya
arbetstillfällen som Thomas Telford 1802 föreslog
en satsning på en kanal genom högländerna.
Tolv år försenad kunde den 1822 till slut öppnas.
Under byggnadstiden hade skeppsbyggeriet
utvecklats och kanalen var redan från början för liten.
Vi passerar genom den sista sjön Loch Lochy innan
de åtta slussarna i Neptunes Staircase ner mot havet
i väster. Längre bort försvinner toppen på Ben Nevis,
Storbritannien högsta
berg, i dimman. Där
finns även ett skidsystem
med tolv liftar för den
som söker en annorlunda
skidort. Bortom berget
ligger den otroligt vackra
dalgången Glen Coe som
jag vandrade igenom
under en bilsemester
i Skottland för många
år sedan. Glen Coe som
också bär ett smärtsamt
minne från en massaker
1692 då 38 invånare dödades av kungliga soldater.
Efter fyra dagars kanaltur ligger vi sedan kvar ett
dygn i den sista slussbassängen i Corpach och
väntar ut bättre väder innan fortsättningen ner
mot Oban. Ljudet av en ångvissla får oss upp på
däck och vi ser ånglokståget från Fort William på
väg upp mot fiskehamnen Mallaig. En tågresa som
blivit framröstad som en av världens tio vackraste
och känd från Harry Potter filmerna som Hogwart
Express samt för viadukten vid Glenfinnan.
Två veckor senare går vi igenom den mindre
men oerhört pittoreska Crinan Canal på väg ner mot
Firth of Clyde och Glasgow. Den tar normalt bara en
dag, men kräver hårt arbete då alla slussarna måste
handvevas.
Jag återbördas till verkligheten av ringsignalen
från mobilen. ”Vill du följa med oss nästa vecka och
segla skuta, nu när du inte kan segla med egen båt”.
Mer om det i ett annat nummer. O
Facebook blogg: https://www.facebook.com/syBolja/
Tobias har även skrivit boken Arktisk feber – för egna
segel till Svalbard.

Bra familjeaktivitet vid Crinian Canal.

Caledonian Canal sträcker sig ca 100 km och
Snart färdigt!
har 29 slussar. Ett antal sjöar finns på vägen bl.a.
Loch Ness.

Crinian Canal.

I väntan på vattenhöjning.

Vänkanal med Göta kanal sedan 1992.

Slusstrappa, Caledonian Canal.

Glada ”slussare”!

Stor publik på plats för att beskåda
slussande båtar.

En av flera svängbara broar längs kanalen.

Passage förbi sluss med slussvaktarbostad.

Kanalpuben är så klart öppen!

Den pittoreska Crinian Canal.

Myten om Nessie har gäckat människor
i decennier. Eller är det en myt..?

Väntan vid Neptun Staircase.
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SEGLING ÄR ETT NÖJE, VI
TAR HAND OM RESTEN!
Vi som jobbar med master & segel hela dagarna vet hur svårt det kan vara att t.ex. plocka
ner ett rullstorsegel med långa lattor. Att dessutom göra det själv är ännu svårare. Sen
ska du försöka vika ihop det för att få in det i bilen.
På Bullandö erbjuder vi ett antal tjänster som gör det lättare för dig;
Riggserviceprogram

Segelserviceprogram

Årlig service
* Kontroll av stående och löpande rigg.
* Kontroll av mastprofil, rullprofiler för skador och slitage.
* Smörjning/infettning av rullsystem, vantskruvar mm
* Kontroll av falltrissors funktion och kondition.
* Kontroll av riggbultar, saxpinnar mm.
* Efterjustering av rigg, dvs stag och vant.
* Skriftlig rapport med förslag till eventuella åtgärder.

Segla bara!
Segla bara, betyder att jag bryr mig inte om hur seglen kommer upp eller ner, ta hand om allt för mig. Jag vill bara segla!
Vi tar hand om allt, vinterförvarar servar och riggar så båten
är klar när du ska segla.

3-års service
• Avmastning, ifall masten har stått på över vintern.
* Kontroll av spridarfästen och vantspridare.
* Påmastning och intrimning av rigg.
* Skriftlig rapport med förslag till eventuella åtgärder.
* Samt ”årlig service”

Segla och ta ner
Segla och ta ner, jag tar ner seglen själv, lämnar dem på hos
er på Bullandö, ni tar hand om resten.
Vi kommer ha extra öppet lördagar 26/9, 3/10 & 17/10
mellan 11:00 -14:00 då vi tar emot dina segel och bestämmer vad som behövs åtgärdas.

10-års service
* Byte av stående rigg (vant,stag mm).
* Byte av fall där behov finns.
* Kontroll och byte av vantskruvar (vid behov).
* Samt ”årlig service” och ”3-års service”.
* Skriftlig rapport med förslag till eventuella åtgärder.

Besiktning, kontroll, Konsultation,
protokoll och utvär- rigg-trimning
dering på loft

Transport till och
från segelmakeri

Förvaring i rätt miljö Reparation och
justeringar

Bullandö öppettider t.o.m. 2020-10-31: Vardagar 10,00-17,00 , stängt måndagar
Lördagar 26/9, 3/10 & 17/10 mellan 11:00 -14:00
www.bennsmast.se 08-27 89 91 · www.gransegel.se 08 718 30 60

bullando@bennsmast.se
Mast & Rigg

Nedtagning samt
Montering av segel
på båt

ÅT
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J
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S
KÖP OCH

PÅ OSTKUSTENS STÖRSTA MARINA

Välkommen till vår brygga.
Vi finns på bästa säljläget i Stockholms
skärgård – på Bullandö marina.
Vi på Stockholm Marin är passionerade båtmänniskor med över 40 års erfarenhet av att sälja
både motor- och segelbåtar. Under säsong har vi
öppet sju dagar i veckan – med hundratals besökare
varje dag. Vi finns även på stockholmmarin.se
och nås på 08-571 451 20.
S A M A R B E T S PA R T N E R S

stockholmmarin.se

Öppet sommarsäsong

nästan alla dagar, från april till oktober
se hemsidan

Musikkvällar på bryggan
juli - augusti

Festvåning

upp till 96 gäster

Julbordet är dessvärre inställt i
år p.g.a. restriktioner

Båtuthyrning
www.rtc.se
info@rtc.se
08 - 57145900

Unna din båt en ny
brygga till sommaren!
Vi bygger bryggor på beställning.
•
•
•
•
•
•
•

Flytbryggor
Fasta bryggor
Y-bommar
Bojar
Sjötransporter
Bryggreparationer
Underhåll

Kontakta Robert Vikarby för offert.
08-737 03 07

www.bullandobryggan.se

Appen som hjälper dig
att hitta den perfekta
hamnen.

www.hamnarätt.se

INBYTESKAMPANJ
25%* RABATT

PÅ NY RAYMARINE UTRUSTNING
Byt ut din navigationsutrustning till det
senaste från Raymarine!

Inbyteskampanj endast hos installationsfirmor,
se lista på www.raymarine.se
* 25% rabatt från listpris på Raymarines standard sortiment vid köp i kombination med installation

Kampanjperiod 1/9 – 31/10 2020
Photo: Hallberg Rassy

Bullandö Marina & Svinninge Marina
Tel: 08-410 513 14 • E-post: info@tymar.se
www.tymar.se
FÖRSÄLJNING INSTALLATION SERVICE

Passa på att byta
motor i höst.
Våra leverantörer
har många fina
erbjudanden!
Vi vill tacka nya och gamla
kunder för en fantastisk
sommar. Låt oss skämma
bort er båt tills vi ses igen!

Vi är ditt fullservice
varv på Värmdö!
Nytt för i år!
Söndagsöppet: 27/9 t.o.m. 25/10 10:30-14:00
08-571 450 45 • mail@brohallmarin.se • brohallmarin.se

Brohäll Marin
@brohallmarin

Bullandö Handel & Sjömack

08-571 450 58
•
•
•
•
•

Livsmedel
Båttillbehör
Gasol & Drivmedel
Trisslotter
Leksaker

Öppet Året Runt!
31a aug-27 sep tis-sön 10.00 -16.00
28e sep- 28 feb fredag 12.00 - 18.00
lör/sön 10.00 - 15.00

bullandohandel.se

Utbildning för dig med motorbåt

Manövreringsträning

Radarnavigering

– Jobbigt vid tilläggningar?
Boka en egen utbildningsdag i båten.
Vi planerar och genomför dagen enligt
dina/era önskemål. Välkommen oavsett
typ av motorbåt, stor eller liten, snabb
eller långsam.

Radar ombord, men osäker på avändningen?
Vi hjälper dig rätt.

Vi har 30 års erfarenhet. Vi har utbildningar för
alla – från nybörjare till proffs.
Läs mer på vår hemsida – www.langbeck.se
Gilla oss på Facebook.

Vi finns på
Bullandö Marina.

Langbeck.se

08-6647799, info@langbeck.se, www.langbeck.se

På bilden:
Björn Langbeck

Start your

Grand Tour
A uniquely stylish, capable and comfortable
fast cruising yacht for discerning sailors.

NORDIC YACHTS AB
Bullandö Marina
139 56 Värmdö
08 - 570 225 50
info@nordicyachts.se
www.nordicyachts.se

