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Bullandövänner,

Vilken kanonsommar det har varit! Det varma högtrycket med klarblå himmel som  

var i juni och juli gav även högtryck på marinan. De lättade restriktionerna gav en extra 

skjuts för välmåendet och vi kunde börja umgås lite mer som vanligt igen. Det märks 

 att Bullandö är ett populärt resmål även för de som inte är kunder här. Folk kommer 

ut, äter på krogen och tar en glass för att sedan strosa på bryggorna och spana in 

båtar. Kanske paddla lite också för att sedan gå och ta en bastu. Det är väldigt roligt 

att beskåda och ta del av detta! Man ser även vad som måste förbättras, till exempel 

parkeringarna.

I juni skickade vi ut en större kundundersökning för att få ett grepp om vad folk tycker  

och tänker om marinan och alla olika företag. Ungefär hälften av alla kunder svarade 

vilket är ett väldigt bra resultat för att kunna utläsa svar ur statistik och fritextsvar. 

Nu kommer vi tillsammans med övriga Bullandöföretagare att analysera svaren och  

ta åt oss av både ris och ros för att kunna göra marinan ännu bättre. Så tack alla som  

tog er tid att svara! Era synpunkter är otroligt viktiga för oss. 

Som en del i att förbättra marinan har vi i drygt ett år byggt ett nytt IT-system där  

den nya kundportalen sjösattes i våras. Vår tanke är att i denna portal göra det  

enklare att göra bokningar för sin båt, ha överblick på sina avtal och se sina fakturor. 

Som med alla nya system så fungerar det inte perfekt från första stund men för varje 

felanmälan så tar det sig.

I detta upptagningsnummer får vi återigen följa med äventyrsseglaren Tobias 

Törnebohm när han tidigare besökte den avlägsna ön Fair Isle ute på Nordsjön.  

Tobias har på grund av restriktionerna inte kunnat besöka sin båt på två år men i 

skrivande stund har han anlänt till Skottland och sin kära båt. Äventyren kan fortsätta!  

Vår egen äventyrare och seglande journalist Curt Gelin har besökt Gillöga där han 

följer i konstnären Roland Svenssons fotspår och får höra spännande historier om öns 

historia av en lokal stugägare. Vi möter även Linda, en stolt ägare till IF-båten Viola, 

som berättar om när hon sade upp sig från jobbet för att segla ut på de stora haven. 

Vidare berättar seglarna Fredrik och Johan om sin seger i Gotland Runt och om att 

komma först över mållinjen i det tuffa Rolex Fastnet Race på Irländska sjön.

Nu är det snart dags för upptagning för de flesta, veckorna börjar bokas på.  

Vissa kommer att hålla ut i det längsta, njuta av trädens färgsprakande i skärgården  

och ta upp när isen börjar lägga sig. Några har bokat vinterhamn för att förlänga 

säsongen ännu mer och kanske till och med kunna överlappa till våren. Hösten är här!

Trevlig läsning och välkomna upp ur sjön! 

Carl Johan Broms  
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BULLANDÖ?
AV: CARL JOHAN BROMS. ILLUSTRATIONER: JAN-OLOF STÅHL

VADHÄNDERPÅ

Under sommaren har de utländska besökarna åter kommit till marinan efter att 
restriktioner hävts. Förra året hade vi en handfull utländska båtar i gästhamnen men 
i år vajade utländsk flagg nästintill dagligen på någon eller några av våra flaggstänger. 

Till och med ett något modernare vikingaskepp hittade hit ända från Island! 
I sommar har vi även fått njuta av hårda dueller på den nya padelbanorna som 

öppnade i juni efter många hårda veckor av markberedning och montering. 

VISNINGSHELG 18 – 19 SEPTEMBER
Liten båtmässa på Bullandö med nya 
och begagnade båtar samt båttillbehör. 
Boka in i kalendern!

PADDLANDE 
TURISTER TILLBAKA
Get Out Kayak har välkomnat 
tillbaka turisterna under 
sommaren som är ute 
och paddlar i vår fina skärgård. Nästa år utlovas 
utökning av verksamheten med fler guidade turer och 
kajakerna får sällskap av SUP-brädor!

NY BOKNINGSSIDA LANSERAD
Vi har under drygt ett års tid byggt ett 
helt nytt bokningssystem för att kunna 
hålla ordning på alla båtar och avtal. 
Ur detta bygge har även en ny 
bokningssida skapats för våra kunder, 

vilken sjösattes i våras. De flesta har kunnat skapa 
ett nytt konto och loggat in men för andra har det 
strulat lite. Bara att höra av sig till kontoret om det 
är problem så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa till! 
Sidan är under utveckling så det kommer mera..

KANONSTART FÖR NYA KRÖGARE
Trots restriktioner som förvisso lättade 
lite i juli har det varit en kanonsommar för 
Bullandö krog och vi har sett de nya krögarna 
slita på ordentligt! Nya rätter har kommit 

in på menyn och även en rörlig vinlista har varit 
särskilt uppskattad av gästerna som gillar att ha lite 
omväxling för smaklökarna. 

BULLANDÖ MARINA 
INSTAGRAMMAR
Nu har vi startat ett 
Instagramkonto för att försöka 
följa med i utvecklingen. 
Följ oss på @bullandomarina!

SÅLDA BÅTAR ÖKAR 
PERSONALSTYRKAN
Stockholm Marin har även 
i år haft ett ordentligt tryck på 

båtförsäljningen och är nu uppe i 220 sålda båtar 
i år! Detta tryck har inneburit att man har fått 
anställa fler för att hinna med. Nästan varje 
försäljning föregås av en provkörning, så många 
timmar går åt! Missa inte deras stora utförsäljning 
10 – 26 september på försäljningsbryggan! 

GLASSIGA PIZZOR OCH MACKOR
Glassfabriken har likt förra året haft lång kö 
ut på ”piazzan” i det fina vädret. Deras nya 
glassmaker har sålt slut och pizza-slicerna 
gjorde succé. Storsäljaren (förutom glassen) blev den 
smarriga avokadosmörgåsen! 

SJÄLVHJÄLP MED HANDLEDNING
Ännu en intensiv sommar har snart 
passerat för Brohäll Marin och kön 
till mekanikerna har även i år varit 
väldigt lång. För att korta kön och 

kunna hjälpa fler har de testat en ny metod där 
båtägaren har fått meka själv med handledning och 
assistans av personal från Brohäll. Båten lagad med 
mek-utbildning på köpet!
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NYTT SKÅP JÄSER FLER BULLAR
Bullandö handel har haft en härlig säsong 
och nu när lågsäsongen nalkas ska en 
ny ugn och ett nytt jäsningskåp installeras. 

Detta för att kunna baka ännu fler goda frallor, 
bullar och limpor!

JÄMNARE EFTERFRÅGAN 
PÅ BÅTSERVICETJÄNSTER
På Tymar har man märkt 
en förändring i efterfrågan 
på deras tjänster som nu varit mer jämn under året, 
även om den har varit högintensiv. Tidigare har 
efterfrågan varit mer säsongsbetonad.

LÄNGRE LEVERANSTIDER 
I PANDEMITIDER
Om du önskar en ny båt från 
Elan och Grand Soleil nästa år så 
gäller det att inte vara sen med 
beställningen då coronapandemin 
har gjort att leveranstiderna är 

längre än normalt. Kontakta Nordic Yachts innan 
det är för sent!

AVMASTNING OCH
FLYTT AV SEGELLOFT
Gransegel och Benns Mast 
& Rigg har laddat om efter 
en svettig sommar med nya 
utmaningar och förbereder 

sig nu på upptagningssäsongen. Många master 
ska monteras av och förvaras, innan de ska på igen 
om några månader. Deras segelloft i Saltis flyttas 
även till Benns i Boo vilket ökar tillgängligheten för 
Bullandö-kunder då logistiken blir enklare! 

FLOTTAN UTÖKAS
Sailing Event har haft 
bråda dagar sedan i maj 
och har nu utökat sin 
flotta med fler båtar med 
tillhörande skeppare. 
Förra årets pandemi-
stiltje verkar vara ett minne blott. Segelturerna under 
säsongens andra halvlek är också fullbokade!

ANNORLUNDA 
UTHYRNINGSSOMMAR
RTC vittnar om en 
annorlunda sommar inom 
båtuthyrningsbranschen. Fler båt-

ägare har varit ute med sina båtar och när de inte 

varit ute har många jobbat från båten. De utländska 
hyrestagarna är dock tillbaka och många blev 
ombokade från förra sommaren. 
Inför nästa säsong kommer det även gå att hyra 
RTC:s egna båtar – en med segel och en med motor!

SKENANDE VIRKESPRISER
Robert på Bullandöbryggan 
har under sommaren snickrat 
både fasta och flytbryggor i 
solsken. Den stora skillnaden 
mot föregående år är att 
virkespriserna har skenat och 
är nu 50% (!) högre än tidigare som en effekt av alla 
hemmasnickare under pandemin.

BRA SÄLJTRYCK 
TROTS VARMT KLIMAT
Pelle P har fått bra gehör 
från kunderna på sin 
sommarkollektion och tycker 
att sommaren varit kanon. 
Ända fadäsen har varit ett 
krånglande kylaggregat som 

gjort att temperaturen inne i lokalen ibland liknat 
klimatet i Sydeuropa. 
En ny är snart installerad..

SOV SKÖNARE 
OMBORD 2022
TF Design, som flyttade 
in i våras i ny lokal på 
gaveln av båthallen, har 
haft en bra säsong och 
tackar alla kunder för 
en fantastisk sommar. 
Om man vill sova skönare ombord 2022 gäller 
det att boka i tid då dynor och madrasser går åt 
i rasande fart!

BRUNOW PADEL 
HAR GJORT 
ENTRÉ
Under midsommarveckan 
premiärspelades det på 
de nya padelbanorna vid 
kaj 6 och i början av juli 
hölls en hejdundrande 
invigningsfest. Banorna 
håller öppet fram till 
sista september och öppnar därefter 1 maj 2022. 
Passa på att ”paddla”, Bullandökunder har 
särskild rabatt!
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BOKNING AV UPPTAGNINGSTID

För att vi ska kunna ta upp din båt måste du boka  
vilken vecka du vill ha båten upptagen.  
Bokar gör du bullandomarina.se/för båtägare – Min 
bokningssida

•  Ange upptagningsvecka och sjösättningsperiod samt 
kryssa för de eventuella tjänster du önskar köpa till.  
Du får därefter en mailbekräftelse på din bokning.

•  Upptagning från och med v 47 innebär ett vintertillägg  
då extrapersonalen har gått hem och för att de då ofta  
är snö/is som försvårar vårt arbete.

•  Sista upptagning är fredag v 49 och ingen båt får  
ligga vid bryggplatsen efter det (gäller ej de båtar som 
ligger i vinterhamn). 

GENOMGÅNG FÖR UPPTAGNING AV BÅT
Helgen närmast före bokad upptagningsvecka ska  
du besöka Hamnkontoret för genomgång inför
upptagning av båten. Där ska du:

•  Tala om vad du har för pallning och i vilket område  
den står i (om du fortfarande har egen pallning).

•  Få information om vid vilken upptagningskaj båten  
ska förtöjas vid.

• Få materiel för uppmärkning av båt och pallning.

ÖPPETTIDER HAMNKONTOR
Helger September: 09:00 – 17:00
Helger Oktober:  09:00 – 17:00
Helger November: 10:00 – 15:00

FRAMKÖRNING TILL KAJ
Efter besöket på hamnkontoret körs båten till anvisad kaj. 
Se till att fendra på ordentligt och se till att tamparna 
tydligt visar vilken båt de tillhör. Förtöjningstampar som 
försvinner (hamnar på fel båt) ersätts ej.

För den som önskar går det även att boka bogsering. Båten 
bogseras då in av marinans personal till kajen där den lyfts.

Saknar du bryggplats och vill komma med båten tidigare 
än helgen innan bokad upptagningsvecka, kan du hyra 
gästplats för 50 % av gästplatshyran.

ÅTGÄRDER INNAN UPPTAGNING
Uppmärkning av båt
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”)  

när man har egen pallning eller i sittbrunnen när man 
har marinans pallning.

•  Märk gärna upp logg- och propellerplacering – 
(klisterlappar finns på hamnkontoret) för att minimera 
risk för lyftskador. Detta görs så klart enklast när båten 
står på land inför sjösättningen)

•  Demontering av mantåg och mantågsstöttor:  
Det minimerar risken att mantåget kläms av lyftbanden 
och minskar snubbelrisken för vår personal. Ej avmonterat 
mantåg som blir skadat vid lyft ersätts ej. 

Mast på eller av?  
Om masten ska tas av finns mastkranar vid kaj 5 och 6 att 
låna. Masten läggs sedan uppmärkt i ett av våra mastskjul 
med vantspridarna avmonterade. Etiketter för uppmärkning 
finns på hamnkontoret. Möjlighet finns även att beställa 
jobbet av Gransegel/Benns Mast & Rigg. 

Ska masten vara kvar är det inga problem, vi lyfter ändå. 
Lyft med mast blir något svårare för truckföraren och tar 
lite längre tid, därav den extra avgiften. Observera att bom, 
backstag och lazyjacks ska vara demonterade, detta för  
att underlätta för vår personal och minska risken för skador 
på båten.

En särskild avgift tillkommer när mast, bom och/eller 
mantåget är kvar. 

Se prislista på bullandomarina.se/för-batägare/prislista

ÖVRIGA ÅTGÄRDER
•  Däcket skall vara fritt från bom, täckställning,  

gummibåt, långa lattor, mantåg etc.

•  Ta av antenner, sprayhood och övrigt som kan skadas  
vid upptagningen.

•  Töm septiktanken innan upptagning. Toasugar finns  
vid macken, kaj 5 och kaj 6.

• Spänn fall och linor så de inte slår i vinden under vintern.
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UPPTAGNINGSCIRKULÄR 2021
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OM DU VILL VARA MED VID UPPTAGNINGEN
Det finns ett begränsat antal platser där kunden själv  
är med vid upptagningen och själv kör in båten samma  
dag som båten tas upp. 

De dagar som man kan välja på om man vill vara med  
själv är: 
• Tisdag eftermiddag
• Onsdag för- eller eftermiddag
• Torsdag för- eller eftermiddag

Innan ni kör in båten: ta kontakt med truckföraren  
som anvisar er till rätt kaj. Anmälan måste ske senast  
kl. 11:00 för förmiddag och tidigast kl. 13:00 men senast 
kl. 15:00 för eftermiddag, annars kan vi inte garantera  
att båten kommer upp den dagen.

UPPSTÄLLNING PÅ LAND
När båten har lyfts bottentvättas den vid en av våra 
spolplattor av vår personal, för att därefter ställas 
i ett kvarter på land. Vilken kvarter beror på vilken 
sjösättningsperiod som valts och på vilken tid på hösten 
som båten tas upp. När båten ställts upp kan varje 
båtägare logga in på ”Min bokningssida” och se vilket 
kvarter det blev.

PALLNING
Båten ställs på Seaquipstöttor eller Tyresöbockar som 
marinan tillhandahåller. (Ej för er som har egen pallning) 

Marinans pallningsansvar upphör lördag kl. 12.00 i resp. 
upptagningsvecka. Glöm inte bort att titta till båten  
under vintern!

PALLNINGSPOLICY
Marinan har beslutat att enbart erbjuda hyrpallning.  
Detta för att få en bättre arbetsmiljö, mer professionell 
marina och för att göra det lättare både för kunder och 
personal. Vi har nu kommit mer än halvvägs i processen 
som är färdig vintern 2023–2024.

TÄCKNING OCH UTRYMME
Täckningen får gå max 25 cm utanför relingslisten runt  
om för resp. båt. Om båten har täckning som tar större 
plats eller om du avser att bygga ett hus, måste detta 
beställas av marinan. Så kallad A-ställning kan inte 
användas då vi kilar in båtarna mellan varandra.

För att minska risken för att båten välter vid kraftig  
vind är det inte tillåtet att knyta presenningen i 
pallningen. Vi avråder även från fritt hängande tyngder 
såsom fyllda plastdunkar då dessa slår mot din båt (och 
grannbåten), och kan slå undan pallningen vid kraftig vind, 
förbipasserande kan även få dem i huvudet.

VINTERHAMN
Marinan har sedan vintern 2019 – 2020 haft en vinterhamn 
öppen för ett begränsat antal båtar. I år kommer det att 
finnas 50 platser i hamnen som hålls öppen genom att små 
propellrar håller isen borta.

Bokning görs på ”Min bokningssida” och måste göras före 
15 september, särskild information kommer att skickas till 
er som ska ligga i vinterhamnen.
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UPPMÄRKNING 
AV BÅT OCH PALLNING 

Akter



HAMNKARTA MED UPPSTÄLLNINGSKVARTER

MILJÖ
V
om den. Tänk på att:

• 

• 
e 

• 

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

ELUTTAG
P.g.a. brandrisk och elförbrukning är det inte tillåtet  
att ha värmeelement anslutet när du inte är ombord 
och elkabeln får endast vara ansluten när du är ombord. 
Marinan kommer i annat fall att dra ur elkabeln, på 

båtägarens egen risk.

MILJÖARBETE
Vår miljö är mycket viktig och vi måste tillsammans värna 
om den. Tänk på att:

•  Blästring av båt är endast tillåtet av entreprenör som  
är godkänd av marinan.

•  Slipning och skrapning – marken skall täckas med 
presenning under båten och ändamålsenlig dammsugare 
ska användas.

•  Lämna avfall på rätt ställe. I vår miljöstation tar vi emot 
olja, oljefilter, glas, plast, papper, kartong, batterier och 
färgburkar med rinnande färg. Övriga grovsopor såsom 
gamla båttoaletter, möbler, spisar, tomma färgburkar 
etc. lämnas på lämplig större återvinningscentral tex 
Hemmesta ÅVC.
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• Boka upptagning på ”Min bokningssida”.

•  Besök hamnkontoret helgen före bokad 
upptagningsvecka.

• Märk upp din pallning med den blå skyltspaden.

•  Du som har hyrpallning lägger den blå skyltspaden  
väl synlig i båten.

• Fäst varvsnrlapp med personuppgifter i aktern.

• Kör båten till anvisad kaj.

•  Demontera bom, mantåg och övrigt som kan 
skadas vid upptagningen. 

• Däcket ska vara fritt för att minska snubbelrisken.

•  Logg och propeller ska vara rätt utmärkta på  
båtens båda sidor. 

•  Mast som läggs i mastskjul ska vara uppmärkt 
med varvsnr, namn. Vantspridare måste vara 
demonterade.

•  Efter upptagning – gå in på ”Min bokningssida”  
och se vilket kvarter båten står i.

SAMMANFATTNING 
AV BÅTUPPTAGNING



SJÖSÄTTNING VÅREN 2021
För sjösättning gäller att båten ska vara vårrustad t i ll 
den sjösättningsperiod som båtägaren bokat på hösten. 
Marinan anger genom e-post och på bokningssidan,  
dag och klockslag när båten ska sjösättas. Båt som inte  
är klar debiteras flyttnings /extra sjösättningskostnad. 

VAL AV SJÖSÄTTNINGSPERIOD
Följande sjösättningsperioder kan väljas:
Extra tidig: En vecka efter islossning, tidigast v 11.
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 upptagnings-
vecka för att vara säker på att få SEN sjösättningsperiod.

KOD TILL GRINDEN
Den nya koden mailas ut och kommer även att kunna ses 
på ”Min bokningssida”. Kodbyte sker 15 november.
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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 in satsen  

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
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Snart är nästa säsong igång, 
bara några månader kvar!
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Men påhejad av Fogelströms på Ramsmora med 
fina Roland Svensson-museet, som berättade 

hur konstnären seglade sin Folkbåt till Gillöga för att 
måla, tänkte jag, kunde han så kan jag. 
Således hissade jag på som vanligt från D-bryggan, 
kortkryssade ut från marinan, korsade Kanan 
och tog natthamn på Hemholmen hos min lika 
seglingsbitne bror. 
Även nästa dag bjöd på sagoväder, svag vind och 
försommarstark sol. Med waypoints i paddan styrde 
jag ut förbi Stenkobbsgrund, passerade Roskär 
och halvvindade mot Stora Nassa. Med samma 
hållpunkter som Sven Barthel och Roland Svensson 
beskriver i boken om Gillöga och som generationer 
av fiskare har använt, siktade jag Gräsgrund och 
ön Vitharan med ljusa klippor och att se dessa i 
verkligheten, inte bara elektroniskt kändes tryggt.

Sune på Möja hade visat en genväg genom Nassa, 
men risken att hamna i ett fågelskyddsområde 

fick mig att runda Söderkorpharan. Där mojnade 
vinden och mången seglare skulle satt på motorn. 
Men njutningen att finkryssa i den varma junidagen 
fick mig att fortsätta. Ljuset och känslan av att följa 
vinden, var storartad och som ackompanjemang 
gläfste sälarna på bådarna.

Jag tog ett slag till Fiskeskobb, en holme som 
ska vara glömd och inte ägas av någon. Kobben 

var otroligt nog hamn för strömmingsfiskare på 
1800-talet. Detta trots att viken i syd var grund och 
enda stället att lägga till på och mitt i vindriktningen. 
Fiskarna varpade sig ut, berättas i boken om Gillöga. 
Vilka sjömän! En husgrund lär finnas kvar, även om 
jag inte kunde se den i kikaren. 

Nästa hållpunkt blev stångmärket på Utterkobb 
norr om Gillöga och sikta på fladen mellan 

Väster och Österskär. Infarten beskrivs väl i Arholma-
Landsort. Men trots precisionen med Hydrographica 
i mobilen, var det spännande att glida in för riggen 
mellan bränningarna. 
Ankaret lade jag långt ut för säkert grepp och för 
att kunna komma ut för segel. I förväg hade jag 
spanat in Österskär som bäst för strövtåg. Där finns 
dessutom dubbar i berget och en klippa i lagom höjd 
att kliva iland på. Raskt lade jag fast, klev ombord 
igen och tajtade ankarlinan. 

Precis som  

konstnären Roland Svensson satte jag  

kurs på Gillöga en solvarm sommardag. 

Denna svårtillgängliga, omskrivna ögrupp 

utanför Möja hade lockat mig länge  

trots att guideböckerna varnade för att  

bli inblåst, dålig hållbotten och inget lä. 
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 TILL GILLÖGA 
I ROLAND SVENSSONS  

KÖLVATTEN

AV: CURT GELIN. FOTO: CURT GELIN. 



12

I det läget hade en gast varit toppen för att hoppa 
iland och ta emot. Detta var i och för sig förberett 

tack vare Tina på Bullandös kontor, som firat 
födelsedag på Gillöga och berättat målande om 
besöket. Alltså hade jag fått kontakt med hennes 
värd, Tommy Pettersson, delägare till vad som 
kallades ”tyskens bod”. Att ha bod på Gillöga lät 
exotiskt och Tommy var redo om jag sökte upp 
honom. När jag lagt till var det dock kväll, Tommy 
och kompisen Mats hade tagit en hutt och ville inte 
lätta för att lotsa mig in. 

Allt gick dock enligt plan tills jag kasade på  
berget och måste släppa förtampen. Varpå 

Folkan gled ut och stannade mot en bränning  
tvärs över fladen. Vad göra? Inte undra på att  
Roland Svensson fördrog att ligga på svaj. Nu hade 
mobilen dessutom tappat laddning, så det blev att 
lokalisera Tommys bod på Västerskäret på känn.

Efter kanske 20 minuter kom jag till en gammal 
spång, två brädor förankrade med kättingar, 
som jag kände igen från Rolands teckningar som 
enda förbindelsen mellan Öster- och Västerskär. 
Snart hittade jag fram till Tommy och Mats, som 
förbarmade sig, bemannade Mats motorbåt, rundade 
Västerskäret och satte av mig på Folkan. Där blev 
jag dragen in till Österskäret. Ny ilandhoppning och 
ändar genom två olika dubbar för att ligga rätt till 
vinden och kunna lätta om vinden ökade. Vi sade 
nattinatti och bestämde att ses vid lunch nästa dag. 
Efter missödet törnade jag in medan 
försommarnatten övergick i trolskt halvmörker och 
solen knappt sjönk under horisonten. Det var med 
viss högtidskänsla jag kojade - enda båten på Gillöga 
Österskär och vaggad till sömns av en ugglas? 
hoande. Inga skrikande måsar eller skriande tärnor 
hördes. Inte ens surrande mygg störde. Kluck mot 
klinken väckte mig vid soluppgången och varslade om 
att vinden gått på väst och ökat lite.      

Varpå jag slackade någon meter på förtamparna,  
tog hem i aktern, kände att ankaret höll och  
törnade in igen. 

Som ofta när jag seglar, fick solvärmen väcka mig. 
När det blev för kvalmigt i ruffen, klev jag upp i 

sittbrunnen och bara satt och njöt. Släta, låga, ljusa, 
isslipade klippor runt om, täta enbuskage i skrevorna 
och taklök i sprickorna. Men ingen sjöfågel, inga 
ejdrar, tärnor, doppingar eller vipor. Bara två svanar 
syntes. Möjligen var juni för sent för fågelskådning, 
början av maj hade kanske varit bättre?
Lunchen väntade hos Tommy, men att ta närmsta 

vägen går inte på Gillöga, vegetationen mellan 
hällarna är ogenomtränglig. Dessutom måste man se 
var man sätter fötterna, inte trampa på en av Gillögas 
vimmel av huggorm. Jag såg ingen, men Tommy 
hade skyfflat bort två sade han medan vi intog sill, 
potatis och gräslök. Tommy berättade lite om hur det 
är att hålla till på Gillöga.
– Vår bod kallades för tyskens efter en släkt som  
inte kom överens och lät den förfalla. Men mina 
föräldrar köpte den på 1950-talet, pappa ville kunna 
övernatta när han ibland fiskade vid Gillöga. Han 
byggde ingen eldstad, boden var för liten. Jag fiskar 
sik, flundra till husbehov, men fångsterna brukar bli 
magra. Ingen el och inget vatten finns på ön, jag har 
gasolkök och fotogenlampa och värmare. Vatten får 
man ta med sig.

Tommys bod är enkel, kanske på tio kvadrat,  
har fyra våningskojer, ett bord och två stolar  

vid fönstret på långsidan och utsikt över skäret  
och österöver. Därifrån kan man se myriaden av 
kanaler och grynnor, vilket gör att man inser varför 
Gillöga länge ansågs omöjligt att kartlägga och  
även avskräckte från besök. Men Lasse Granath med 
Hydrographica tog sig an uppgiften och idag går  
det att följa i Roland Svenssons kölvatten när han  
och fiskarna angjorde eller lade ut nät runt ön. 

Men hur vågade och kunde de ta sig in förbi 
Vågkrossen och Snedvingen i syd – i kuling?  
Mod i magen, men de gick på styrmärken och  
så är det än. När en udde är ens med en knuv 
eller ett kummel, går man fri eller måste gira 
tvärt, kan Tommy Petterson skryta med att kunna. 
Lokalkännedom behövs med andra ord.  
Modiga motorbåtsfarare kan ta sig fram med motorn 
tiltad, men riskerar att irra bort sig i kanalerna 
och paddla tillbaka. Nu ligger man dock inte vid 
Västerskär, utan letar sig in i Norrfladen/Österskär 
och tar sig runt. 

Till tjusningen med Gillöga hör att man kan  
ströva runt, inga staket eller skyltar manar dig 

att ta en annan väg. Detta trots att bodarna är 
privata, som en följd av en auktion på 1850-talet 
då fiskare på Möja ropade in Gillöga. Historien 
säger att Möjaborna åkte skridskor till Norrtälje, 
gick till Frötuna och köpte Gillöga för 537 riksdaler, 
motsvarande ca 16 110 kr idag. Köpet är ingen 
skröna, åtkomsthandlingarna återges i boken om 
Gillöga och på ålderdomligt språk, varför ingen kan 
tveka om äktheten. Hur många miljoner är en bod på 
Gillöga värd idag? Miljoner troligen. Men de säljs inte, 
utan ärvs.

fo�s. nästa sida
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GILLÖGA 
CA 9 M NO MÖJA
SEVÄRT: Gamla byn, minan, 
kanalerna.  
Förtöjning på Österskär,  
utsidan Västerskär,  
insidan Storskär.
MAX DJUP: ca 2,0 m.

KÄLLOR: Gillöga av Sven 
Barthel och Roland Svensson,  
Utskär av Lars Westman och 
Reijo Ruster, böcker av Roland 
Svensson, Havsskärgård 
av Jeppe Wikström, 
skärgårdsstiftelsens årsbok 
1986 m fl.

På en egen kobbe byggde en fiskare sin bod för att ha nära till strömmingsgrunden.

Minan på Västerskärs högsta punkt. Lommens bod anno 1855. En gisten spång förbinder Öster och Västerskär. 
Kedjor hindrar brädorna att flyta bort.

Norrfladen med 
Fredlarna i bakgrunden 
är en lugn hamn vid 
sydvindar.

Utdrag ur Roland Svenssons 
dagbok med illustration av 
folkbåt på svaj.

Tommy 
Pettersson är 
fäst vid Gillöga 
sedan föräldrarna 
köpte boden på 
1950-talet.



På eftermiddagen sade Mats att han började få 
lappsjuka, han och Tommy hade då varit på Gillöga 
i tre dagar och Mats längtade hem till sitt hus på 
Granholmen. Eftersom de åkte med Mats båt, fick 
Tommy passa på, även om jag kunde ana att han 
gärna hade stannat ett tag till i det fina vädret. Detta 
fick mig att fundera på vad man gör på Gillöga? 
Fiskar och snickrar? Eller ingenting? Det räcker länge 
att bara sitta och se på havet och skären. Det är lätt 
att bli filosofisk av att bara följa brisen, se ljuset 
ändra sig när ett moln seglar upp. Bodarna på skäret 
är bitna av vind och väder. För hur få ut virke och 
annat till Gillöga för underhåll? Vid mitt besök rådde 
sol och svag vind och då klarar en eka att lastas 
full. Inte många dagar är dock så bra och dessutom 
måste båten som sagt flyta in vid Västerskär. En bod 
på skäret är i topp med spröjsade fönster, fin fasad, 
nytt tegeltak, nya stuprännor med mera. ”Toms bod ” 
är rena lyxen mot övriga, men smälter in.

Speciellt på Gillöga är att varje bod har namn.  
Den mest kända är Lommens efter säljägaren 

Johan Ernfrid Österman, en skärkarl som ökade på 
sitt rykte med ett stiligt egenarrangerat foto. Det 
finns i ”Utskär” av Lars Westman och Reijo Ruster, 
en skatt till bok för skärgårdsfantaster. Bodarna 
på Gillöga brukade stå öppna. Men klåfingriga 
vandaliserade och norpade diverse löst. Numer är 
bodarna låsta och fönstren bommade med luckor. 

När Tommy och Mats hade gett sig av, fortsatte jag 
filosoferandet. Bästa vyn är från minan på Västerskär 
och högsta punkten ca 5 m. Himlen var djupblå och 
brisen krusade knappt fjärden. I syd dallrade Gillöga 
Storskär och öster skymtade Svenska Högarna.
På berget ovanför bodarna står en gistgård och 
minner om flydda tider. Mellan stolparna hängde 
man strömmingsnät på tork, rensade och hade dem 
klara för nästa läggning. Men det krävdes koll på var 
de lades, vid vilka skär och på vilket djup. Och när 

på året. Vår och höst gick strömmingen till i mängd, 
man drog upp allt man mäktade, saltade och seglade 
långt in i landet för att byta till sig säd och annat. I 
små öppna skötbåtar – små snipor! Byteshandeln 
upphörde när ångbåtar kunde transportera in 
strömmingen varje dag, sedan konkurrerade sillen 
på Västkusten ut strömmingen och nu står bara ett 
romantiskt skimmer kvar över slitet på Gillöga. För 
hur kunde någon bo i månader på detta skär?
Mot kvällen letade jag mig tillbaka till Folkan, 
brassade middag och slocknade. Nästa morgon 
hade brisen gått på syd varpå jag lättade, gled ut på 
riggen, hissade på utanför Västerskäret i tystnad, tills 
jag hör att Cinderella lägger till i Norrfladen på sina 
specialturer.

I svag sydost sträckte jag mot höga Tvikobb med 
den gamla fiskefyren på toppen som svagt synligt 

styrmärke och snirklade mig in i Bockösundet. På 
Kanan kom sjöbrisen och efter ca tio timmar lade jag 
till igen på Bullandö nöjd med årets expedition med 
min kära Folkbåt. Roland Svensson kallade sin F för 
”min borg, mitt hem, mitt arbetsinstrument och en 
lojal tyst medarbetare.” Jag håller med, bättre båt för 
upptäckter i skärgården får du leta efter - lättdriven, 
liten avdrift, tålig, beboelig och fotogenique.
Dock blev det inget besök Dråpharan. Att gå iland 
solo på denna sälslaktholme med såphala svarta 
klippor, kändes för vågat, men kan bli nästa äventyr.
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Tegel eller plåttak gäller på Västerskär. Tommy Pettersson lotsar ut från 
Västerskärshamnen med uppfälld motor.

Hydrographica

Kanalerna är oräkneliga, grunda och smala.



Många gästbåtar har i sommar besökt marinan 
och gillat servicen. En var finske havskappseglaren 
Santtu Parikka, som fick motorkrångel efter Gotland 
Runt med sin smått antika mahognyhavskryssare, 
40-fotaren PAM. Läget var sådant att Sanntu efter 
målgång och nära 72 timmar på havet fick segla 
ut från Sandhamn och fick förslaget att ta sig till 
Bullandö för att få igång motorn. Men hur lägga till 
på Bullandö utan motor och dessutom solo? Nemas 
problemas, sade en av de alerta hamnkaptenerna 
på marinan, körde ut, mötte upp vid Djuröbrun och 
bogserade.
 – Bra service på marinan, sade Santtu när han lagt 
till längs honnörbryggan officiellt kallad G-bryggan. 

Där tog det inte lång stund innan en passerande 
seglare kommenterade: Vilken vacker båt! Varpå 
Santtu kunder förklara att PAM är en Sparkman 
& Stephens 40-fotare byggd på det danska 
kvalitetsvarvet Walsted 1966 på beställning av en 
skruvfabrikant där PAM står för dotterns initialer. 

2008 köpte Santtu Parikka båten efter spaning 
i halva Europa efter just en S & S 40-fotare före 
linjernas skull. 
 – PAM var i ganska bra skick, särskilt skrovet. 
Men som alla gamla träbåtar har jag genom åren 
lagt mycket tid och pengar på att renovera och 
modernisera utrustning, så att hon på nytt kan  
hävda sig på kappseglingar som Gotland Runt.  

Jag deltog i år i shorthandklassen efter ORC-regeln. 
Att segla på två var tungt genom skärgården med 
mastheadgenuan. Men att segla på två lockar 
ändå, mindre organisation och mer plats ombord. 
Resultatet i år blev en plats i kön för vi fick ett par 
stopp på hemvägen. Men jag kommer tillbaka  
nästa år.
Motorproblemet på PAM löste han själv.  
Efter två dagar fann jag att stoppknappen hade 
fastnat. Detta stärkte honom i planen att sätta  
i en elmotor istället för dagens diesel. Miljövänligt, 
platsbesparande och inget servicebehov är bra 
argument.
Efter att felet med stoppknappen hittats, lade  
Santtu ut från Bullandö och seglade solo hem till 
Helsingfors på 48 timmar. Påtryckningar pågår för  
att få PAM att återvända till marinan nästa år 
för att visa hur en havskappseglare toppades för 
kappsegling 1966. Till dess väntas dock en systerbåt 
besöka marinan i samband med visningshelgen på  
Bullandö 18 – 19 september.
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ANTIK KRYSSARE TOG 
NÖDHAMN PÅ BULLANDÖ

O

AV: CURT GELIN. FOTO: CURT GELIN. 

Modern elektronisk utrustning 
ovanför ruffluckan.

Santtu Parikka 
har ägt PAM 
sedan 2008.

PAM, en Sparkman & Stephens 
från 1966, vid G-bryggan.

PAM var en flott syn på Gotland 
Runt och applåderades för sin stil 

vid passagen av Oxdjupet.
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Seger i Gotland Runt  
och Line Honours i Fastnet.

AV: CURT GELIN. FOTO: CURT GELIN M. FL.

Vid starten av Rolex Fastnet Race som går från Cowes i England, 
rundar Fastnet Rock på Irland och har målgång i franska 

Cherbourg. 337 båtar startade i år. 
FOTO: Carlo Borlenghi/Rolex

Fredrik Rydin och 
Johan Tuvstedt
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T ala om tåga! Först vann de Gotland Runt  
och sedan tog de line honours* i berömda 
Rolex Fastnet Race. På två! Fredrik Rydin 

och Johan Tuvstedt från Bullandö satsar som få på 
shorthandsegling och kan lugnt kallas för vad man  
på seglarslang kan kalla för addicted. 

Deras redskap är Jolene, Fredriks fartfyllda J/121, 
en USA – byggd 40 – fotare med mycket segel, djup 
köl, slankt skrov, vattenbarlast och en av de mest 
avancerade båtarna på Bullandö. Jag klev ombord 
för att se hur en top-of-the line shorthandracer ser ut 
och för att få höra vad som ligger bakom Fredrik och 
Johans driv att segla shorthand – bara på två.
Från kajen är intrycket av J/121 Jolene att detta är 
en spartansk båt. Ingen teak, inget ankarspel, ingen 
rullfock, inga elvinschar, inget sittbrunnsbord, ingen 
sprayhood och annat som brukar utmärka nya båtar. 
Öppen akter, låga fribord och dito överbyggnad gör 
också att Jolene väcker nyfikenhet. Vad är hon till 
för och varför en ny sportig båt när det finns större 
familjebåtar för lägre pris att köpa?

Fredrik Rydin har svar:
– Jag hade en Arcona 400 som jag gillade mycket.  
För mig var den en perfekt kombination av 
kappseglingsbåt och familjeseglare. Men när våra tre 
döttrar blev större, ville de allt mer sällan följa med ut 
och familjeseglingarna blev färre och färre. Vi bestämde 
oss för att sälja Arconan och då började jag fundera på en 
mer renodlad kappseglingsbåt med mindre trä invändigt. 
Dessutom var jag sugen på att fortsätta segla shorthand, 
och inte behöva organisera 8 – 10 personer som 
besättning. Det var i denna veva som J/Boats lanserade 
sin nya 40-fots racer, J/121. Den var särskilt designad 
för att kunna seglas med färre händer ombord. 

– Jag tyckte den var superläcker och föll direkt för 
konceptet. J/121 är väldigt allround i sin design och 
passar därför svenska förhållanden mycket bra.  
Den har dessutom 400 liter vattenbarlast, vilket gör att 
den blir roligare att segla även när det blåser lite mer. 
Jag åkte över till Newport i USA sommaren 2017 för en 
provsegling och sedan bestämde jag mig. Ett år senare 
hämtade jag Jolene på Marstrand för leveranssegling till 
hemmahamnen på Bullandö, berättar Fredrik.

En hel del resonemang om båten hade Fredrik 
med göteborgaren Peter ”Blur” Gustafsson, som 
har en J/111, stor erfarenhet och stor erfarenhet 
av shorthandsegling. Peter följde med på 
leveransseglingen från Marstrand 2018 och tyckte  
så här om egenskaperna: 

– När vinden tryckte på med 9 – 11 m/s, så truckade vi 
helt odramatiskt på med 12 – 14 knop med toppar på 
18 – 19 knop. Responsiv styrning trots två rattar, och inga 
problem att placera båten rätt i vågorna. Kändes också 
styvare än min J/111, och i lägen där Blur nog hade 
broachat, kunde man enkelt ta sig tillbaka på kurs. Efter 
att ha seglat både J/88, J/111 och nu J/121, tror jag 
både planingströskel och det område där man är  
“on the edge” flyttas upp i vindstyrkorna. Om 88:an 
lossnar vid 7– 8 m/s, Blurs J/111 vid 9–10, behöver nog 
en 121 runt 12 m/s för att det skall bli riktigt bra. Men då 
kommer det också att gå riktigt fort.

– Sittbrunnen är grym. Lätt att ta sig runt och bra 
ergonomi både för rorsman och storskottrimmer, som kan 
sitta framför rattarna och ha bra kontakt med rorsman 
utan att vara i vägen. Alla beslag sitter där de ska.”

Är man biten seglare är det lätt att gilla konceptet 
och när Fredrik och Johan vann Gotland Runt lät det 
som möjligt att komma bra i Fastnet Race.

– För två år sedan fick jag kontakt med Johan Tuvstedt, 
som har en X-362 Sport på Bullandö, fortsätter 
Fredrik. Johan är en av Sveriges mest meriterade 
havskappseglare och har länge haft ett stort intresse  
för shorthanded segling. Vi gjorde några provseglingar 
ihop och tyckte att det kändes rätt. Vi hade samma mål 
och värderingar.  

Johan: Jag har seglat Fastnet förut och föreslog 
Fredrik att ställa upp, eftersom förutsättningar  
var goda med hans bra båt. Nästa steg blev att  
mäta in Jolene till IRC, som i förbifarten gav SRS 
1,169 i Gotland Runt. I Fastnet hade vi högst  
mätetal i doublehandle-klassen och skulle vara 
snabbast av 67 båtar.
På frågan inför starten om planen med Fastnet och 
med Gotland Runt i ryggen sade Fredrik och Johan 
att framgång blir svårt med tanke på konkurrensen. 
Och på taktik, hur de tänkte orka kappsegla över  
600 M på två, svarade de att shorthand är som att 
segla solo.

– Manövrer, taktiska beslut, segelskiften gör vi ihop.  
I övrigt är en av oss på vakt, en vilar, en timme i taget. 
Schemat fungerar genom att vi håller igen på  
segelbyten, plus att Jolenes försegel sitter på rulle  
eller på hakar, vilket förenklar, förklarade Fredrik när vi 
sågs före Gotland Runt.

På Gotland Runt fick Fredrik och Johan ändå kämpa  
– sju timmars intensiv kryss ut genom skärgården  
tog på krafterna och först utanför Sandhamn kunde 
de hämta andan. Vid Fårö ledde de och sedan var 



18

FAKTA ROLEX FASTNET RACE

Fastnet Race är en tuff  havskappsegling 
från Cowes till Fastnet Rock och tillbaka 
till Plymouth. 2021 och 2023 är dock 
målgången i Cherbourg. Tävlingen har 
arrangerats varje udda år sedan 1933, 
med undantag för kriget.

*Line honours innebär att båten är 
först över mållinjen men sedan spelar 
båtarnas handikapp in för att få fram 
den riktiga vinnaren.

J/121 JOLENE

LÄNGD: 12,19 m

BREDD: 3,75 m

DJUP: 2.,36 m

VIKT: 5 851/6 356 kg

SEGELYTA: 89 kvm

CODE ZERO: 152 kvm

ASYM SPINN: 176 kvm

SRS 2021: 1,157

DESIGN: Rod Johnstone 2017

BYGGARE: J/Boats, USA

Scorpios, en 42,62 meter Swan byggd  
i Finland, på väg mot rundningen.  
FOTO:  Carlo Borlenghi/Rolex

Maten består av frystorkat  
som stuvas i lådor.

Kartbordet är Jolenes datacentral, där väder 
och taktik utformas före start.

En av deltagarna i Rolex Fastnet Race  
vid rundningen av Fastnet Rock. 
FOTO: Kurt Arrigo/Rolex

Jolene under Nordic Yacht Open 2019.
FOTO: Lasse Eklöf, yachtphoto.se

Racingseglen byttes till lika fina för 
transporten till Fastnet Race.

Mahognytrim på inredningen ger trivsel och 
vinklade kojer sovkomfort.
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taktiken att hålla ut från Gotland för mera vind. 
Med Jib Zero och full vattenbartlast, gjorde Jolene 
god fart på havet och efter ett par smarta gippar 
ledde man med marginal vid Hoburgen. Resten 
av resan bjöd på svag vind och segling nära 
tremeterskurvan på västsidan efter routeingens 
förslag. I början fick Jolene flott segling i nio knop 
med Code-Zero och full vattenbarlast. Vid Visby 
fastnade många, men Fredrik och Johan lyckades 
hålla fart, trots ibland bara 1– 2 knops vind.

– Äsch, vi hade turen att få medström, förklarade Johan.
Semesterseglare tror kanske att en lätt och högriggad båt 
som J/121, är bångstyrig och broachar i snäva lägen?

– Nej, inte alls, hon är väldigt välbalanserad med fint 
rodergrepp, trots bara ett roder. Med seglen trimmade 
och en skärpt rorsman, är seglingen lugn. I Gotland Runt 
gick vi i mål tre timmar före närmaste konkurrent och 
vann med 47 minuter på beräknad tid. Att leda från start 
till mål och vinna klassen var stort. Jolene är en fantastisk 
båt med en mycket lycklig besättning, förklarade Fredrik.

Transporten till Fastnet gick via Cherbourg med 
rutinerade Sune Fogelström på Möja som skeppare 
och som Johan seglat Fastnet med på hans Swan. 
Starten skedde för 49:e året från Cowes, i år mot 
hela 337 andra vässade båtar. Målgången var 
emellertid för första gången i Cherbourg för att få in 
alla båtar och underlätta logistiken, ett lyckat drag. 
Konkurrensen i Fastnet är hård och förhållandena 
ofta tuffa med mycket vind, tidvatten och trafikzoner 
att hålla reda på. Mycket att tänka på med andra ord 
och när prognosen sade start i kuling, sade Fredrik 
att taktiken gick ut på att överleva första dygnet med 
hård kryss från the Solent ut till Land’s End.

– Det var inte nådigt med 25 – 35 knops medelvind, 
medström och hemsk, brant motsjö. Vi körde med dubbla 
rev och stormfock, ändå var det mindre segling och mer 
överlevnad. Jag har aldrig seglat i sådant väder förut och 
har ingen lust att uppleva det igen. Båten stod pall, inget 
gick sönder och det känns skönt, berättar Fredrik. 
Vid Fastnet låg Jolene först i klassen på seglad tid och 
tog sedan även line honours tre timmar före nästa båt. 
Men marginalen räckte inte på korrigerad tid, Jolene 
blev slagen med 45 minuter till vinnaren, en fransk 
33-fotare och hamnade 21a. Ändå var Fredrik och Johan 
supernöjda.

– Konkurrensen är en annan än hemma, många är 
proffs och seglar mycket. Dessutom är åtskilliga båtar 
optimerade för IRC-regeln, vi får straff för vår bulbköl. 
Men själva seglingen är fantastisk med alla utmaningar, 
tidvatten och trafikzoner. Tyvärr rundade vi the Rock 

mitt i natten och fick inte se den berömda klippan. 
Mest spännande var mötet med en fiskebåt på 
hemvägen, som meddelade att den släpade 2 km nät 
efter sig och att vi måste hålla undan. Vi blev tvungna 
att gippa snabbt, hamnade fel och tappade tid innan 
vi kom på rätt kurs igen. Även passagen av ökända 
Alderney Race var spännande, vi gjorde sex knop 
genom vattnet och hade sex knops medström.

Mätta på segling nu?
– Knappast. Vi ska ha debriefing och bestämma 
säsongen 2022. Vi funderar på den nya 
shorthandseglingen Baltic 600 i juni med start 
i Helsingfors, runt Gotland, via Almagrundet och 
tillbaka, 645 M på två lockar, förklarar Fredrik.
All segling till trots, semesterseglade Johan med 
fru Lotta Jolene i lugn takt hemåt, medan Fredrik 
med familj tog bilen hem, båda ett äventyr rikare.

•	 Flytbryggor
•	 Fasta bryggor
•	 Y-bommar
•	 Bojar
•	 Sjötransporter
•	 Bryggreparationer
•	 Underhåll

Unna din båt en ny
brygga till sommaren!

Kontakta Robert Vikarby för offert.
08-737 03 07					www.bullandobryggan.se

Vi bygger bryggor på beställning.

O
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AV: CURT GELIN. FOTO: CURT GELIN M FL. 

Linda Cederquist är en av  
ca 70 med IF-båt på Bullandö.  

Men ovanlig i att vara ny i gemet 
och höra till kategorin seglare som 

resonerar frankt – bättre skaffa  
egen båt, än att vara beroende 
av andra. Hennes seglarliv kan 

sammanfattas med berömda: Yes you 
can! Och är en maning till andra unga 
att våga. Här berättar Linda om sitt 

pigga liv som IF-seglare. 

YES YOU CAN!
Efter att ha seglat en 75-fotare i Västindien vaknade lusten att 
skaffa egen båt.

Linda i byssan under Atlantseglingen.

Yes You Can!  
är ett sorts motto  
för Linda, som vågat 
köpa egen båt.
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DIN SEGLINGSBAKGRUND?
Det är en lite rolig historia med min IF Viola.  
Jag kom hem hösten 2019 hem efter ett sabbatsår, 
där jag seglade tur och retur Atlanten på en  
75 fots Oyster, som kocka ombord. Innan det 
äventyret hade jag seglat väldigt lite, men tänkte  
att det bästa för att lära sig ”på riktigt” är att köpa 
en båt – så det gjorde jag. 

Liksom många andra började jag min seglingskarriär 
i en optimist i tioårsåldern, hemma i Timmernabben, 
men jag var mest rädd. När jag av okänd anledning 
var med i en kappsegling mot enbart killar, blåste 
det kuling och halva mitt hår slets av i skotblocket 
och jag såklart kom sist. Efter det höll jag mig till 
pappas motorbåt. I 20-årsåldern hade familjen 
segelbåt, en B31, vi seglade till Gotland med stiltje 
på vägen dit, årtiondets åskoväder på hemvägen 
och jag var sjösjuk. Utöver en livad studentsegling 
i Kroatien 2008 var det sparsamt med segelbåtsliv 
tills jag fyllde 30. Då tog en kompis med mig på 
en tur och jag tänkte att ”det här borde man göra 
mer av”. Jag har alltid älskat vatten. I samma veva 
hade jag jobbat lite för mycket och lite för länge, det 
kändes som att åren flög förbi och jag funderade på 
om det var livet, att jobba och stressa? Samtidigt 
hade jag ett sug efter resande och äventyr. En kollega 
sa att han seglat över Atlanten 20 år tidigare och  
då kändes det helt plötsligt givet – det var ju det  
jag skulle göra! 

Efter semestern 2018 sa jag tack och hej på mitt 
roliga jobb som produktchef  på GB Glace, och i 
november lämnade jag landet på obestämd tid med 
en ryggsäck på ryggen, en flygbiljett till Las Palmas 
och starten av ARC. Där gick jag i egenskap av kocka 
ombord på den största och finaste segelbåt jag 
kanske någonsin kommer segla, en ny Oyster 745, 
tillsammans med nio okända, men härliga män.  
Och äventyret hade börjat!

HUR VAR DET ATT KOCKA? 
Väldigt roligt och tacksamt, alla älskade när 
matklockan ringde. Jag är inte kock, men gillar  
att laga mat och att göra det till tio personer under 
två veckors tid, krävde snarare projektledning än 
kockkunskaper. Planeringen är ju A och O, och 
handlandet blir nästan absurt när man langar ner 
150 ägg, 7 kg pasta, 35 liter mejeriprodukter och  
12 kg köttfärs i vagnen ihop med mängder av frukt 
och grönsaker. Men jag fick såklart hjälp med detta 
av besättningen. Visst att vi var många ombord,  
men förutsättningarna var på topp med induktions-
häll, mikro, kaffemaskin, stor kyl och frys, varför jag 

lagade massa mat innan och frös in. Ihop med  
glass till den obligatoriska ”mitten på Atlanten”– 
festen. Ingen skulle vara hungrig när jag ansvarade 
för maten. Det var en utmaning att laga i upp till  
30 graders lutning, men sjösjukan slapp jag.  
Säkert mycket tack vare Scopodermplåster men 
garanterat också en hel del placebo – jag fick ju  
inte ligga sjösjuk när jag skulle se till att alla fick  
mat och vara glada! 

VÅGAT ATT SÄGA UPP SIG?
Ja, många har reagerat, och tycker jag var modig 
som vågade lämna allt och ge mig av på obestämd 
tid. Och det var ju ett stort beslut, men jag kände  
att läget var rätt – jag har ingen egen familj (väntar 
på att min blivande seglarman ska dyka upp),  
kände mig relativt lugn med att få ett nytt jobb när 
jag kom tillbaka, har stöttande vänner, föräldrar 
och bror. Så det var en enorm lättnad när jag väl 
bestämde mig, jag behövde ett break i livet och ville 
inte känna om 20 år att ”det där borde jag gjort...”. 
Det var också en av de mest värdefulla lärdomarna 
efteråt: det är inte så farligt att göra stora 
förändringar, och man får alltid ångra sig. Det låter 
klyschigt, men man lever bara en gång och ingen 
vet vad som händer, jag är tacksam att jag gjorde 
seglingen innan pandemin. Vi har alla självklart olika 
förutsättningar och det var fruktansvärt nervöst, 
ovisst och läskigt att lätta, men jag vet att utanför 
komfortzonen ”is where the magic happens”. När jag 
kom hem igen vid jul 2019 fick jag ett nytt jobb och 
höll även lite inspirationsföreläsningar om mitt beslut 
att lämna vardagen och ge mig ut på stora havet.

VARFÖR EN IF?
Våren 2020 anmälde jag mig till en kappseglingskurs 
med C55 hos Värmdö Jolleseglare, och kände direkt 
att jag inte kunde bo i Stockholm och vara beroende 
av andra med båt. Då pratade jag med en gammal 
pluggkompis, hon hade köpt egen båt utan att kunna 
segla och tänkte att ”kan hon, så kan väl jag”.  
Hon tipsade om IF, H-båt, Maxi, Express och när jag 
andra gången på kappseglingskursen slängde ut 
frågan till instruktören, sa han att han kanske skulle 
sälja sin båt. Vi åkte ut till Bullandö och jag blev 
förälskad i Viola. När vi drog upp den lila spinnakern, 
utbrast jag skrattande, att lila är min favoritfärg och 
då sa han bara ”Ja, ni är ju menade för varandra. 
Hon är din.” 

Veckan efter skrev vi kontrakt och jag hade köpt en 
båt, utan att ens veta vad alla tampar på båten var 
till. Men jag kände mig ändå trygg, IF-båten är en 
otroligt fin seglare, som fixar de flesta väder, stabil 

fo�s. nästa sida
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och förlåtande. Lagom stor att ta med kompisarna 
ut, men tillräckligt liten för att alltid få plats i en  
full hamn. Bättre än så blir inte en första båt. 
Jag brukar säga att efter beslutet att säga upp mig 
och segla ut på världshavet, så är Violaköpet det 
bästa jag gjort, hon har lärt mig så mycket och  
gett mig så mycket glädje!

DIN BÅT ÄR I BRA SKICK..
Stämmer. Viola är oförskämt fin, något som jag 
förstod mer i efterhand och är tacksam för. Förre 
ägaren lade ner otaliga timmar på att fixa henne i 
bästa form och det är klart roligt att ha en toppbåt, 
som blir mycket enklare att underhålla när allt är  
i skick från början. Jag tittade på en annan IF först, 
ljusår ifrån Violas skick, men inte mycket billigare.  
IF är en väldigt prisvärd båt, de säljs för 10 000 – 
45 000 kronor. Men för mig var det ingen diskussion 
mellan att välja en fin, i stället för en halvrisig runt 
20 000 kronor, där allt skulle behöva bytas. Jag fick 
utöver ”vardagsseglen” även med ett tävlingsställ, en 
extra genua och fock, alltså var Viola ett riktigt fynd. 

HUR KOM DU PÅ ATT KAPPSEGLA? 
Jag har alltid gillat att tävla. Senaste åren mest 
inom beachvolleyboll, som varit mitt stora intresse.  
Men efter att ha fått vara med på två stora Oyster-
regattor, en på Antigua i Västindien (som vi vann!) 
och sedan en i Palma, fick jag såklart blodad tand. 
Jag älskar adrenalinet som pumpar när det är tävling 
och sedan finns det ju inget som är så lärorikt som 
att tävla - det är den bästa träningen som finns. 
Violas förra ägare kappseglade väldigt mycket, varför 
snacket redan vid köp, var att jag skulle segla SM 
2021 för det är så roligt och trevligt. Jag lyckades 
plocka in två rutinerade gastar till fördäck och trim, 
vi träningstävlade DM i juni med förvånansvärt bra 
resultat och körde sedan SM. Oj, så spännande 
det var vid starter och rundningar, snacka om 
adrenalinpåslag när båtarna är 30 cm från varandra 
och man själv har ansvaret att styra! SM:et gick 
över förväntan och jag fick ta emot det ärofyllda 
priset som Bästa Rookie, och lärde känna härliga 
IF-seglare. En upplevelse! Men, jag saknade tjejerna 
– var är ni?

HUR FUNGERAR VIOLA?
Viola är bekväm, säker och snabb, välfylld med 
mat, dryck, kuddar, lampor och allt annat som gör 
seglarlivet mysigt. Samtidigt vill jag alltid maxa fart 
och trim och tävlar gärna med ovetande båtar på 
fjärdarna, haha. I somras seglade vi ifrån Norsten  
till Bullandö med spinnaker i både slör och halvvind, 
full fart och oj så härligt. Sommaren 2021 besökte 

Viola gärna Gällnö och Lökholmen, två favoriter på 
nära avstånd. Granholmen vid Möja, Finnhamn med 
deras fina beachvolleybollplan och SM-veckan på 
Ekholmen vid Saxarfjärden var andra höjdare.  
Det blev även en långhelg på Utö, som är trevligt  
och fint om man vill ha lite mer puls. Klämde in 
Hallskär och Norsten också – två favoriter – vilka 
magiska platser denna skärgård bjuder på. I höst  
ska jag segla till Nassa och Björkskär, gillar den tiden 
som är lång, fin och lugn och har därför valt senast 
möjliga upptagning.

HUR BLIR DU BEMÖTT?
Positivt och en aning förvånat. Många frågar något i 
stil med ”När köpte NI båten?”, för att de förutsätter 
att det är en man som är ägare/skeppare. När jag 
förklarar att Viola är min egen, tycker alla att det 
är både roligt och inspirerande. Sedan finns ibland 
någon som tycker: ”Oj, det var många siffror på 
den båten. Ojdå, krängband på en IF” eller rullar ni 
seglen, tjejer? Ni borde skaffa travare.” Särskilt roligt 
är det när äldre män som seglat hela sitt liv kommer 
fram och berömmer hur fin Viola är, frågar om olika 
lösningar och tips, vilket händer ganska ofta. Jag 
gillar att prata och fråga och bjuder alltid ombord 
den som vill titta på något, det är ju det härliga med 
seglingslivet – det sociala!

VARFÖR SKAFFAR INTE FLER KVINNOR BÅT?
Tyvärr är det nog som överallt i samhället, att 
kvinnor generellt tror mindre på sig själva än vad 
män gör. Och kanske ännu mer inom sporter eller 
fritidsintressen, som kan uppfattas som lite ”tuffare” 
och läskigare. Jag tror att motorbiten skrämmer 
många och det är ju lättare att lämna över det 
jobbiga till en man som ”ska kunna”, än att lära sig 
själv. Det är ju inte så normen ser ut. Det finns fina 
initiativ som peppar kvinnor på sjön, She Captain-
forumet exempelvis. Jag och min IF-kompis Malin, 
tog kustskepparen i våras med ”2-för-1-pris” för 
kvinnor – just för att uppmuntra fler tjejer att ge sig 
ut. Många är förvånade över att jag som ensam tjej 
vågat skaffa båt själv, men det finns alltid personer 
omkring som kan hjälpa till. Som tjej och båtägare 
är man aldrig ensam och jag har många duktiga och 
snälla seglarvänner, som hjälpt mig med sådant jag 
inte har en aning om. Men jag är också noga med att 
lära mig själv till nästa gång. 

Åtskilliga säger att de blir inspirerade att skaffa  
egen båt när de hör min historia. Kompisen Malin 
köpte sin IF efter att vi träffats och sa ”kan du, så 
kan jag!”. Sådant gläder mig, och det var ju på det 
sättet jag vågade köpa Viola. Man får som sagt alltid 
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ångra sig om allt känns fel, men man måste  
våga prova – annars vet man ju inte. Jag älskar  
min båt och vill inspirera fler tjejer till att segla  
och köpa båt, då är jag jätteglad.

LINDA CEDERQUIST
GÖR:  Seglar IF-båten Viola
MOTTO:  Kan andra, kan jag
GILLAR:  Semester och kappsegling,  
seglar SM, Nordic Yachts Open
MÅL:  Inspirera fler tjejer/kvinnor att  
skaffa båt/långsegling
FAVORITHAMNAR:  Gällnö, Lökholmen,  
Utö, Granhamn

O

En glad kapten på  
IF-båten Viola.  
FOTO: Linda Cederquist

Mot nya äventyr!  
FOTO: Sari Mikkola

Bom-jobb i stekande sol.
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FAIR ISLE

TEXT: TOBIAS TÖRNEBOHM. FOTO: TOBIAS TÖRNEBOHM.
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Äntligen fångar öns alldeles 
egna gravitationsfält in oss. Det 
har tidvis varit en stökig segling 
söderut från Shetland med en 
del sjösjuka ombord. Skiftande 
tidvattenströmmar och en 
oregelbunden bottenformation 
i kombination med vissa 
vindriktningar gör ibland The Hole 
till ett svårbemästrat havsområde. 
Med sju knop på en kryssbog för 
att bli till tre på nästa var känslan 
under några timmar att hägringen 
där borta i soldiset snarare 
avlägsnade sig än tvärtom. Men 
efter ett sista hinder med starka 
lokala strömvirvlar glider vi in 
mellan höga klippväggar till North 
Haven. Några får tittar ner på 
oss ackompanjerat av ljudet från 
otaliga fåglar. Vi är på Fair Isle, 
eller Fridarey, fridens ö, som de 
allt annat än fredliga första norska 
vikingarna döpte den till. Ovanför 
kajen ligger The Good Shepard 
uppdragen på en räls. Färjan som 
tar tolv passagerare är öns livlina 
med två turer till Shetland per 
vecka – om vädret tillåter. 

På kvällen sitter vi uppe på slutt- 
ningarna med kaffe, kikare och 
kameror. Mittemot på andra sidan 
viken dominerar Sheep rock, en 
karaktäristisk klippformation 
med sin sluttande, men ändå helt 
plana gräsyta, nästan som en 
skidhopparbacke. Fram till så sent 
som på 1980-talet hissade man 
upp fåren dit för bete. Runt om 
oss mängder med leksaksliknande 
fåglar med sina näbbar i blått, 
gult och rött. Lunnefåglar lever 
normalt sina liv ute på det öppna 
havet. Men i mars/april kommer 
de hit och lägger ett ägg i bon 
som de gräver ut i det översta 
jordlagret med sina kraftiga fötter, 
om de inte hittat en övergiven 
kaninhåla. Äggen ruvas i sex 
veckor och sedan följer en intensiv 
matningsperiod för föräldrarna. 
Vi ser dem flaxa lite vingligt ut 

från klippkanterna och ner mot 
havet. De återvänder med sin 
fångst, oftast i form av en eller 
flera sandålar, tobis, i näbbarna. 
I dessa vatten en stapelvara som 
föda för all typ av sjöfågel. En 
stackare vaggar runt orolig och 
vi förstår att vi råkar sitta precis 
ovanför boet. I mitten på augusti 
slutar föräldrarna sedan att ge 
ungen mer mat som en hint om 
att det nu är dags att krypa ut 
ur boet och klara sig själv. Den 
återvänder normalt inte till land 
förrän efter två år. 

Dimman har belägrat ön och 
vi hör sirenerna från fartyg ute 
i tjockan. Under vandringen 
söderut inser vi att det kanske 
inte alltid är så pittoreskt som 
gårdagskvällen, snarare oftare så 
här, speciellt under vinterhalvåret. 
Tre vindkraftverk reser sig bortom 
den vitkalkade kyrka som tillhör 
Church of  Scotland. Med en årlig 
medelvind på över 10 meter per 
sekund är det inte så konstigt att 
Fair Isle 1982 blev först i Europa 
med att utnyttja vinden som 
huvudsaklig energikälla. 
Nere på den södra delen ligger 
husen utspridda utan några 
egentliga tomtgränser. Efter en 
peak på över 300 personer i 
mitten på 1800-talet minskade 
befolkningen stadigt och det 
öde med tvångsevakuering som 
drabbade St Kilda år 1930, ön 
väster om yttre Hebriderna, 
hängde även som ett hot över Fair 
Isle. Men så köpte den välkände 
fågelskådaren George Waterspoon 
ön 1948 och en ny fågelstation gav 
ön uppmärksamhet som på nytt 
lockade människor hit. Idag ägs 
ön av NTS, the National Trust for 
Scotland. 

Vi slår oss ner på en bänk vid 
kyrkogården belägen på öns bästa 
sjötomt. Längre bort reser sig öns 
södra fyr upp i dimman. En av de 

över 70 fyrar som konstruerades 
och byggdes av flera generationer 
ur familjen Stevenson under 150 
år längs kusterna i Skottland. 
En av dem, Robert Louis 
Stevenson, betraktads länge 
som en svikare när han valde 
författarbanan. Men med tiden 
blev han en världsberömd sådan 
med bland annat Dr Jekyll & Mr 
Hyde. Och hans lika kända verk 
Skattkammarön lär ha hämtat 
många miljöer just från de 
fyrplatser, som den här, där hans 
släktningar arbetade. Är man 
på jakt efter avlägsna golfbanor 
bör Fair Isle Lighthouse keeper´s 
golf  course vara ett bra val. Sex 
vindpinade hål precis invid havet 
där banarbetet sköts av fåren, 
vädret och naturen själv - som 
det ska vara för en riktig links 
bana. Några extra bollar i bagen 
rekommenderas och även en 
kikare om det plötsligt skulle dyka 
upp en val eller späckhuggare där 
utanför under rundan.
Dimman lättar tillfälligt och vi ser 
nu de vågor med vita brottsjöar 
som vi tidigare bara hört bryta in 
mot klipporna. Liknande klippor 
som El Gran Grifon från den 
spanska armadan upptäckte för 
sent i september 1588. De flesta 
av de 300 soldaterna ombord 
lyckades ta sig i land på ön 
som då bara hade en bråkdel 
så många invånare och knappt 
några resurser att erbjuda dem. 
Spanjorerna uppehöll sig här i två 
månader tills drottning Elisabeth 
gav dem fri lejd. 

Plötsligt rusar en svart vallhund 
in genom den rostiga grinden 
och skäller glatt. Några sekunder 
senare dyker en äldre man upp 
med en hundvisselpipa runt 
halsen. Den pratglade John Best, 
präst för öns andra samfund the 
Methodist Church, berättar att 
nästan ingen äger sin bostad – 
istället hyrs de av staten till en 

fo�s. nästa sida
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väldigt låg hyra. Men då ingår 
i stort sett ingenting så en av 
förutsättningarna för att klara av 
att bo här är att vara lite av en 
självfixare. ”Som för er långseglare 
antar jag”, säger han. 
”Sedan måste man kunna stå ut 
med sig själv”, fortsätter han. ”De 
flesta här lever sina egna liv och 
det är absolut inget kollektiv. Alla 
har någon eller några vänner, men 
ingen är vän med alla. Och få kan 
försörja sig på bara ett jobb.” 
Han berättar om sin dotter Fiona 
som utöver mataffären, som 
hon driver med sin man Robert, 
även arbetar deltid vid skolan 
med 3-4 elever, som jourvakt for 
brandkåren och är aktiv inom 
nästan alla av öns föreningar. 
”Sedan har hon ju sin smått senila 
pappa att ta hand ibland”, säger 
han med glimten i ögat.

Jag nämner Foula, den ungefär 
lika stora ön väster om Shetland, 
men med hälften så många 
invånare, där vi lade till en vecka 
tidigare.
”Ja, vi har ju en liten kamp med 
dem om titeln ”most remote”, 
skrattar han. Men berättar även 
om den katastrof  som drabbade 
Foula, och som Fair Isle undslapp, 
troligtvis av ren tur. De levde 
så isolerat från omvärlden och 
saknade motstånd mot den 
smittkoppsepidemi som år 1720 
dödade över 90 % av Foulas 
invånare. Via mail berättar Mike 
Wood från fågelstationen att Fair 
Isle klarat sig väldigt bra när det 
gäller Covid-19. Mest på grund 
av att de endast i nödfall tillåtit 
någon att komma till ön under  
18 månader. Fair Isle blev också 
det första område i Storbritannien 
där alla vuxna blev vaccinerade.
De flesta av de cirka 60 personer 
som bor här idag har någon 
form av anknytning, men några 
har också lockats hit för ett 
annorlunda liv. En var Ann Cleves 

som ville bort från det stökiga 
London och fann en platsannons 
för ett arbete i köket vid 
fågelstationen. Hon visste knappt 
var ön låg, och kunde knappt 
heller laga mat. Men hon fick 
jobbet och här träffade hon sedan 
sin man som var fågelskådare. 
Efternamnet till huvudpersonen, 
poliskommissarie Jimmy Perez, 
i hennes deckare valde hon 
med baktanken att han skulle 
vara en ättling till någon av de 
skeppsbrutna från det spanska 
skeppet. En av hennes böcker, 
Blå gryning, utspelar sig helt på 
Fair Isle och filmatiserades 2014 
i ett dubbelavsnitt av TV-serien 
Shetland som visats på svensk TV.

För många är Fair Isle förknippat 
med mössor och tröjor i ull 
med det unika mönstret. Vi får 
förmånen att knacka på hemma 
hos Elizabeth Riddiford som 
annars är lite restriktiv med besök. 
”För i tiden använde man dessa 
stickade mössor och tröjor som 
bytesvara för andra produkter 
från båtar som lade till utanför” 
berättar hon samtidigt som 
hon bär ner några plastbackar 
med hemstickade mössor från 
övervåningen.

Jag hör ett skratt utifrån entrén 
till fågelstationen innan ett yngre 
par kommer in och slår sig ner 
mittemot mig. “Vi förstod nästan 
vad du svor över”, säger tjejen. 
Mobiltäckningen på ön är lika med 
noll, och just idag när jag behöver 
aktuella tidvattendata inför nästa 
sträcka till Orkneyöarna verkar 
inte ens Wifi-anslutningen fungera. 
”Det var inte billigt att ta sig hit 
från Hamburg”, berättar de. För de 
flesta fågelskådare är Fair Isle ett 
drömmål, med en nästan mytisk 
status. Till viss del just på grund 
av svårigheten att ta sig hit. Och 
för flyttfåglarna själva en perfekt 
rastplats invid vägkorsningen 
för de olika flyttfågellederna i 

gränslandet mellan Atlanten, 
Nordsjön och Norska havet. 
Femton minuter senare, efter att 
gett upp hoppet om någon Wifi-
uppkoppling, följer jag med dem 
till en av ståltrådsnät trattformad 
bur med en trälåda i den smala 
ändan. En så kallad Heligoland 
trap, utvecklade på den tyska ön 
Helgoland. Hade det inte blåst 
så hårt här hade det räckt med 
ett tunt nät uppspänt mellan 
några träd. Om det nu funnits 
några träd. Vi trängs sedan ihop 
inne i ett skjul på andra sidan 
vägen. En man mäter först mellan 
vingspetsarna innan han lägger 
fågeln i en liten väska och hänger 
den på en våg. Allt antecknas 
innan han tar fram en märkring ur 
en kartong och knipsar fast den på 
ena benet. Varje ring är numrerad 
enligt ett internationellt system så 
att de kan identifieras över hela 
världen. På Fair Isle ringmärks 
varje år runt 5 000 fåglar och 
kanske 100 olika arter. Totalt 
har man hittat nästan 400 olika 
fågelarter och flera från väldigt 
avlägsna platser. 

”En lördagsmorgon i oktober 
2004 blev jag den första någonsin 
att upptäcka en drillnäkterdal 
från Kina så här långt väster om 
Uralbergen”, berättar Mike Wood 
lite stolt. Andra sällsynta arter 
som hittats här är en japansk 
stormsvala och sångsparvar 
från Nordamerika. Och självklart 
många arter från Skandinavien. 
Jag känner mig både ödmjuk 
och överväldigad när jag får det 
hedersamma uppdraget att släppa 
iväg några fåglar. Ser dem lyfta 
från mina händer med hjälp av 
den tilltagande vinden utanför 
skjulet. 
Vad tänker de? Är dom arga på 
mig eller bara glada? Och vart bär 
det hän? Kommer vi kanske följa 
precis samma vindar när vi sätter 
segel om några timmar? 

fo�s. nästa u�slag
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Den nedbrunna fågelstationen 2019. De flesta bostäder hyrs av staten till en låg penning.

Heligoland trap.

Stickade mössor - 
bytesvara förr i tiden.

Några av öns invånare.

Sheep Rock, dit fåren tidigare hissades upp för bete.

Good Shepard
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När vi kommer till Fair Isle andra gången sommaren 
2019 chockeras vi av synen. En söndag i mars 
samma år samtidigt som alla på ön var i kyrkan  
för gudstjänst hade en båt upptäckt rök från ön.  
Men det var för sent för att rädda fågelstationen. 
Planerna på ett nytt är redan är igång och man 
hoppas att ett nytt hus färdigt 2022 /23.

Artikel är baserad på två seglingar till Fair Isle 2017 
och 2019 samt en mail intervju i år med Mike Wood 
från fågelcentret.

Text och foto: Tobias Törnebohm 
Facebook blogg: https://www.facebook.com/syBolja/
https://www.fairisle.org.uk/

Tobias har även skrivit boken Arktisk feber – för egna 
segel till Svalbard. O

Södra fyren.

Mängder av lunnefåglar häckar på ön under våren.

Catch of the day.

Färjan Good Shepard skymtar i bakgrunden uppdragen på land.

Den pratglade prästen John Best.
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Nya och begagnade båtar, samt tillbehör

Se utställarnas hemsidor för mer information.
 Lördag & Söndag, kl. 10–17

VISNINGSHELG 
PÅ BULLANDÖ 
MARINA

18–19 sept.
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stockholmmarin.se

Välkommen till vår brygga. 
Vi finns på bästa säljläget i Stockholms 
skärgård – på Bullandö marina.
Vi på Stockholm Marin är passionerade båt-
människor 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

PÅ OSTKUSTENS STÖRSTA MARINAPÅ OSTKUSTENS STÖRSTA MARINA
KÖP OCH SÄLJ DIN BÅT



Mast & Rigg

SEGLING ÄR ETT NÖJE, VI 
TAR HAND OM RESTEN!

bullando@bennsmast.se

www.bennsmast.se 08-27 89 91 · www.gransegel.se 08 718 30 60

Vi som jobbar med master & segel hela dagarna vet hur svårt det kan vara 
att t.ex. hissa ett rullstorsegel med långa lattor eller masta på en 40 fotare. 
Att dessutom göra det själv är ännu svårare. 

På Bullandö erbjuder vi ett antal tjänster som gör det lättare för dig;

Många äldre båtar är i behov av uppgraderingar t.ex single-line rev för bommen 
och reparationer av segel, detta är några av de tjänster som Benns och Granse-
gel nu kan göra på plats vid båten.
Precis som med en bil så behöver en båt och dess segel och rigg 
underhållas. Givetvis är det också en säkerhetsfråga att ha en väl 
underhållen båt!
Vi hjälper dig gärna med att kontrollera och trimma in rigg 
och segel för optimal livslängd och prestanda.

Bullandö direkt 070-9709103

Nedtagning 
samt Montering 
av segel på båt

Besiktning, 
kontroll, protokoll 
och utvärdering

Transport till och 
från segelmakeri

rigg-trimning, av 
& på-mastning

Förvaring i rätt 
miljö

Reparation och 
justeringar





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

Manövreringsträning
– 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 lång-
sam.

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.

Utbildning för dig med motorbåt

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

På bilden:
Björn Langbeck

Vattenskoterutbildning

Vi är godkända utbildare till 
vattenskoterkörkortet.
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@brohallmarinBrohäll Marin

Vi finns här för dig och din båt!

Passa på a� byta 
motor i vinter!

Lagerrensning!

Kontakta oss så berättar vi mer om 
aktuella erbjudanden.

Missa inte vad som händer
på Brohäll Marin under 
hösten och vintern, följ oss 
på Facebook och Instagram!

Kom förbi vårat tält helgen 18-19/9 och 
fynda reservdelar och tillbehör till fina 
priser. Du hittar oss vid Bullandö 
Glassfabrik. Välkomna!



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

Höst och vinteröppet!

bullandohandel.se           
08-571 450 58

Bullandö Handel 
      & Sjömack






