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Bullandövänner!
När vi precis blivit av med restriktionerna vi levt med under två år
bestämmer sig Rysslands president för att invadera det demokratiska
Ukraina. Det är inte bara ett brott mot folkrätten utan sätter hela den
europeiska säkerhetsordningen på spel. Vi hoppas på att denna situation
trappas ned snarast så vi åter kan känna oss trygga och fokusera på
andra, trevligare saker.
Här och nu på Bullandö fokuserar vi på att förbereda för
sjösättningsperioden. Vi har bland annat tackat av vår gammeltruck
och uppgraderat till en modernare som börjar att rulla här i april.
Övriga maskiner har fått sig en rejäl genomgång och ”upphottning”
så nu känner vi oss redo att börja sjösätta! Fler nyheter inför sommaren
finns i ”Vad händer på Bullandö” längre fram i tidningen.
Vintern har hittills varit lugn på marinan frånsett stormen Malik som
svepte in i januari och några ovälkomna gäster som fångades på bild
under samma månad. Vi har fortsatt att arbeta med vårt nya IT-system
som ska förenkla hanteringen av alla båtar och logistiken kring dem.
Arbetet innefattar även den nya kundportalen som kontinuerligt utvecklas
för att förenkla och skapa en bättre överblick för kunderna.
I detta sjösättningsnummer får vi följa Linda Lindenau som mönstrade på
en båt i Sydamerika med destination Antarktiska halvön. Där möter hon
både tjattrande pingviner, kalvande glaciärer och en fransk barnfamilj.
Som vanligt har vår seglande journalist Curre varit på språng och har
nu besökt Utklippan i Karlskrona skärgård. En vacker plats med mycket
historia från kalla kriget, skeppsbrott och trevligt häng i gästhamnen.
Han berättar även om det elfte Nordic Yacht Open som genomfördes
i september. 91 båtar startade och seglade en bana på 32 NM på
Kanholmsfjärden och Nämdöfjärden. Vi passar på att gratta vinnarna
Erik Heneby och Anders Norrman på sin Seascape 27a Alwilda!
Vi får också träffa en av våra senaste Bullandöföretagare som slog upp
portarna till sitt nya kontor och showroom förra året vid norra gaveln
på båthallen. Theresa på TF Design har specialiserat sig på dynor,
madrasser och klädsel till motorbåtar och segelbåtar. Fabriken har de
i Bräcke i Jämtland så det blir några mil att köra under veckorna!
Nu ser vi fram emot det säkraste av vårtecken - anstormningen av
vårrustare som ska göra båtarna fina inför säsongen. Sedan kommer
det att gå i rasande fart och snart ligger alla 1400 båtar vid sina
bryggplatser igen.

Nu kör vi igång säsongen.
Trevlig läsning och välkomna ner i sjön!

Carl Johan Broms
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I skrivande stund är det snöstorm utanför fönstret och sjösättningen känns avlägsen
även om den bara är några veckor bort. Vi planerar extra tidig sjösättning i mitten
av mars förutsatt att isen släppt sitt grepp på marinan. Iskanten har krupit fram och tillbaka
hela vintern och vi håller tummarna att tidsplanen håller! Lite hjälp på traven får våren av
propellrarna i vinterhamnen som håller isen borta för de 35 båtar som huserat där i vinter.

VISNINGSHELG OCH NORDIC YACHT
OPEN 10–11 SEPTEMBER

Andra helgen i september genomförs
en mini-mässa på Bullandö med
olika Bullandöföretagare. Boka in i kalendern!
10 september genomförs även Nordic yacht Open.
Anmälan till det sistnämnda öppnar som vanligt
1 juni.
HOTELL FÖR KAJAKER

Get Out Kayak slår ett slag för
sitt kajakhotell på västra sidan
av marinan. Kajakerna vilar torrt
och säkert precis invid bryggan.
Efter genomförd utflykt är det bara att låsa in kajaken
för att sedan ta en bastu eller måltid på krogen!
KAJ 6 HOTTAS UPP

I juni kommer kaj 6 på östra
sidan av marinan få sig ett
rejält lyft. Kajen ska renoveras
och förstärkas så även våra
tyngsta truckar kan åka där utan
risk för plurr. Under vintern har dessutom träkajen
bredvid renoverats.
DÄMPAT LJUD GER FLER ÖLSORTER

Krogen har genomgått ett lyft under vintern där
nedre matsalen har fått en ny fräsch väggpanel
som även är ljuddämpande. Även på övervåningen
ska ljuddämpande plattor sättas in. Dessutom
kommer fler fatölssorter att finnas i utbudet så
ljuddämpningen kanske kommer väl till pass..
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BULLANDÖ MARINA
INSTAGRAMMAR

Glöm inte att kolla in Bullandö Marina på Instagram!
Följ oss på @bullandomarina.
FINA SEGELBÅTAR SÖKES

Stockholm marin har redan nu i mitten
av februari sålt 12 båtar! De meddelar
att det är en hög efterfrågan efter
finare segelbåtar, så om någon går
i säljtankar är det bara att hojta till. Vidare har de
fått in sitt första förmedlingsuppdrag för en elbåt.
MECKIGA FYND PÅ BLOCKET

Brohäll Marin har legat i under
vintern och har bland annat
öppnat upp en onlinebutik på
Blocket. Där kan man fynda allt
från propellrar till styrenheter.
Länk finns på deras hemsida.
Dessutom har personalen varit på Öckerö och vässat
sina kunskaper i Volvo-motorer så i år kommer
motorerna tuffa på som aldrig förr!
GLASSIGA LAXBAGELS OCH
FLER SMARRIGA SMAKER

Glassfabriken har under vintern
laborerat med fler smaker
på deras berömda glass
och har även en ny bagel med
lax och creame cheese på G inför öppningen i april.
Den smarriga äppelpajen med glass från i höstas får
också förnyat förtroende på menyn.

SOMMARBOD PÅ BULLANDÖ

Nästa år öppnar en ny lokal nere
vid hamnplanen - Sommarboden!
Boden kommer att sälja allt från
fina klänningar och plädar till skor
och presentartiklar. Vi diskuterar
att redan i sommar ha en tillfällig lösning för att slå
upp portarna redan i år.
SKÄRGÅRDENS BÄSTA BULLAR
UTLOVAS

Annelie på Bullandö Handel
har redan tjuvstartat säsongen
och har hållit öppet på helger
sedan i januari. Bunkringen
inför annalkande sjösättning
och högsäsong pågår för fullt. Doften av de berömda
kanelbullarna kommer snart att ringla sig fram..
UTÖKAD PERSONALSTYRKA TROTS
KOMPONENTBRIST

TyMar har förstärkt med ytterligare
en medarbetare och hoppas kunna
leverera ännu högre servicenivå i
sommar. Lagret är uppfyllt inför
säsongen men de märker av en viss
komponentbrist, vilket leder till en
längre leveranstid för vissa produkter.
NYA MODELLER PÅ NORDIC YACHTS

I år kan Mats på Nordic Yachts
stolt presentera två nya båtmodeller i sitt
försäljningsstall – Grand Soleil 40 och
Elan E6. Passa på att gå förbi kontoret
vid hamnplan för att veta mer! Påminner
även om Nordic Yacht Open den 10 september.
SLOPA ÅLDERSAVRAGET –
RENOVERA MASTEN

Många försäkringsbolag har
åldersavdrag för master över
10 år. För att råda bot på detta
har Gransegel/Benns börjat
med renovering av master för
att på detta sätt få till fullvärde
igen. Passa på nästa vinter!
OMVÄXLAT BOKNINGSTRYCK

RTC märker ett bra tryck på
bokningarna inför sommaren.
Svenskar verkar dock vilja
segla utanför Sverige och båtarna
i Sverige fylls i stället med
Sverigesugna tyskar.

FYLLDA ORDERBÖCKER
EFTER PANDEMI

Sailing Events orderböcker
fylls nu i snabb takt efter att
restriktionerna har hävts.
Det märks att framför allt
större grupper är sugna på
att komma ut och segla för att samtidigt till exempel
bygga ihop arbetslaget. Miljömässig teambuilding
med god mat och duktiga skeppare utlovas!
BULLANDÖBRYGGAN DYKER
OCH DÄCKAR

Robban på Bullandöbryggan
har under vintern gjutit
plintar, svetsat fast nya
balkar och skruvat fast
nytt bryggdäck på träkajen
söder om kaj 6. Nu håller
den minst 50 år till lovar han! I övrigt ska han och
dykaren Patrik se till att dåliga bryggkättingar runt
om på marinan byts ut till nya.
PELLE PETTERSSON
FIRAR JÄMNT

I år firar grundaren
Pelle Pettersson 90 år.
Han har under sitt liv
hunnit med allt från OSmedaljer i segling till
flera framgångsrika båtkonstruktioner och även den
klassiska Volvo P1800. Stort grattis Pelle! För att
hylla jubilaren lanseras Pelle P Anniversary Collection
lagom till butikens öppnande i påsk. Välkomna!
SOV ÄNNU SKÖNARE
OMBORD 2022

TF Design ser fram emot
en ny säsong på Bullandö
och laddar bland annat upp
med nya tyger, dynor och
mattor. Se till att beställa i tid så ni hinner sova
skönare i sommar.
BRUNOW PADEL LADDAR
FÖR NY SÄSONG

1 juni öppnar padelbanorna
upp för en ny härlig säsong på
Bullandö! Det går redan nu att
göra större bokningar genom
att maila direkt till Brunow.
Annars hittas strötider som vanligt på matchi.se.
Utmana familjen, kompisarna eller kollegorna på
skärgårdens finaste banor!
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SJÖSÄTTNINGSCIRKULÄR 2022
Sjösättningsdagarna och alla
anvisningar i samband med sjösättning.
SJÖSÄTTNINGSPERIODER
• TIDIG SJÖSÄTTNING

19 APRIL – 28 APRIL
• MELLAN SJÖSÄTTNING

2 MAJ – 16 MAJ
• SEN SJÖSÄTTNING

19 MAJ – 31 MAJ

HÄNSYNSTAGANDE MOT BÅTGRANNAR
Visa alltid hänsyn mot dina båtgrannar när du vårrustar
båten. Grannsämjan kan försämras avsevärt om det
skvätts vatten eller målarfärg etc på båtarna bredvid!

TÄCKNINGSMATERIEL
P.g.a. stöldrisk är vår rekommendation att ta hem er
täckningsmateriel. Om den lämnas kvar hänvisar vi till
berget mellan kvarter N7 och N8. Bunta ihop och märk
tydligt med namn och varvsnummer.
Täckningsmateriel som inte är placerad på anvisad plats eller
som inte är ordentligt uppmärkt städas bort under sommaren.

PALLNINGSMATERIEL
Lastmaskinsföraren tar hand om båtens
pallningsmateriel efter att båten lyfts från sin
vinterplats. Pallning som fortfarande ägs av
båtägaren ställs i pallningskvarter över sommaren.
Marinan tar inget förvaringsansvar för dessa.
Glöm inte att kontrollera att kylvattenslangen är återmonterad,
bordsgenomföringar stängda och dyvika (bottenplugg) iskruvad..!

DIN SJÖSÄTTNINGSTID 2022
Sjösättningstiden, datum och klockslag, när din båt
ska sjösättas bestämmer vi senast en månad före resp.
bokad sjösättningsperiod. När tiden är bestämd
kommer du att få ett mail samt kunna se tiden på
”Min bokningssida” på hemsidan.

VÅRRUSTNING AV BÅT PÅ LAND

OBS!

Slipning och skrapning av båtbottnar ska göras på
ett miljöanpassat sätt så att slip- och skraprester inte
hamnar på marken. Detta innebär att presenning läggs
ut under båten och att avsedd dammsugare används
vid arbetet så att inte slip- och skrapresterna flyger
iväg med vinden. Då slip- och skraprester betraktas som
farligt avfall ska avfallet deponeras i avsedd behållare
för färgrester vid marinans miljöstation.

STÄDNING
Båtägaren ansvarar för att båtplatsen på land är avstädad
efter vårrustningen, dock senast innan sjösättning.

INFÖR LYFTET
• Se till att mantåget är demonterat och ihoprullat för
att reducera snubbelrisk för marinans personal.

• Ej demonterad bom medför en extra avgift då
det blir svårare för truckföraren och tar längre tid
att lyfta.
• Ta fram tampar, häng ut fendrar och märk upp båten
enligt bilden.
• Inför hösten: Märk upp med klisterlappar för att visa
var propeller och logg sitter för att reducera risk för
lyftskador.

2244

n
Stig Båtsso
80 90

FÖR BLÄSTRING KRÄVS SÄRSKILT TILLSTÅND AV
MARINAN!

BOTTENMÅLNING

070 -70

K 100 / EJ HAMNP

LATS

MINST 4 FENDRAR!

OBS!

2244

Stig Båtsson

Vid bottenmålning ska endast godkänd bottenfärg
användas på båten. Färgen ska vara hård och får inte vara
av typen blödande/självpolerande som kladdar ner vid
lyft och bottentvätt, och dessutom förstör spolplatsernas
reningsanläggning.

070 -70 80 90

2 FÖRTAMPAR
KLARA I BRYGGAN

Komplettera med: din BRYGGPLATS alt. EJ HAMNPLATS

VIKTIGT! För att din båt ska anses klar att sjösättas
måste båten märkas upp enligt nedan.
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SJÖSÄTTNING AV BÅT MED SKEPPARE

TILLFÄLLIG BRYGGPLATS EFTER SJÖSÄTTNING

Om du ska vara med själv när din båt
sjösätts måste du vara vid din båt 30 minuter
före angiven sjösättningstid och då måste
din båt vara klar. Gäller från 08:00.
Sen ankomst medför flyttning av båten och därmed
en extra kostnad. Efter sjösättningen av din båt
måste den flyttas direkt från kajen, så att andra
båtar inte hindras i sjösättningen.

Båtar som inte har bryggplats på marinan kan efter
sjösättning förtöja båten på anvisad tillfällig bryggplats.
Om båtägaren inte är med när båten sjösätts, bogseras
och förtöjs båten av marinan på en tillfällig bryggplats.
Båten kan nyttja platsen utan kostnad t o m söndag
kl. 14 i resp. sjösättningsvecka, därefter utgår gästplatshyra
enligt prislista.
För aktuell prislista se bullandomarina.se

SÄKERHET
Observera att det är förbjudet att gå under hängande båt.
Följ alltid personalens anvisningar!

SJÖSÄTTNING AV BÅT UTAN SKEPPARE
Om du inte vill eller kan vara med vid sjösättningen
av din båt, ger du oss ditt klartecken och tillstånd
att sjösätta din båt och bogsera båten till bryggplats,
genom att märka upp båten enligt följande och
illustrationen:

1.

Komplettera din varvsnummerlapp på
akterspegeln med ”BRYGGPLATSEN” eller
”EJ HAMNPLATS” om du inte har någon bryggplats

2.

Häng ut FENDRAR

3.

Lägg fram TAMPAR för bogsering och förtöjning.

OBS! Är uppmärkningen av din båt inte fullständig
betraktar vi båten som inte klar att sjösättas och den
kommer att flyttas på land.
Vi tar inget ansvar för båt som läcker p g a att
bordsgenomföringar inte är stängda, borttagna
kylvattenslangar mm. För de båtar som marinan
har förtöjt upphör vårt förtöjningsansvar lördag
kl 18.00 i båtens sjösättningsvecka. Om vi inte
hinner med bogseringen under sjösättningsdagen
förtöjs båten vid sjösättningskajen. Logga in på
”Min bokningssida” för att se vart båten är bogserad.

BÅT SOM EJ ÄR KLAR FÖR SJÖSÄTTNING
Om din båt inte kan sjösättas i beställd omgång
måste den ändå vara avtäckt på sin sjösättningstid
då den i allra flesta fall måste flyttas. Ej avtäckt båt
måste täckas av på båtägarens bekostnad och risk.
Flyttningskostnad debiteras oavsett om båten flyttas
eller inte då båten fått en tidsmärkning.

SJÖSÄTTNING AV ÖVERHOPPADE BÅTAR
Sjösättning av båtar som inte sjösätts på ordinarie
sjösättningstid kan ske efter tidsbeställning följande datum:
Fredag 29/4, tisdag 17/5, tors 2/6, tors 9/6 och
tors 16/6.

BROHÄLLS KAJ
Träkajen – servicekajen – utanför varvshuset är avsedd för
Brohäll Marins kundbåtar och kan inte användas av andra
än personal från Brohäll Marin.

PÅMASTNING
Då båten ligger vid mastkran – fäst 4 stag provisoriskt
för att undvika köbildning.

SAMMANFATTNING AV
SJÖSÄTTNINGSINSTRUKTION
• Vårrustning och bottenmålning utförs
enligt miljöregler!
• Mantåg skall vara demonterat och ihoprullat
p.g.a. snubbelrisk för vår personal.
• Extra avgift tillkommer om bom och/eller
mantåg är kvar.
• Komplettera varvsnrlappen på aktern med din
Bryggplats alt. ” Ej hamnplats” i den streckade
rutan.
• Båten skall förses med för-, aktertampar och fendrar.
• Om båtägaren skall närvara – var vid båten
30 minuter före utsatt sjösättningstid.
• Kontrollera att bordgenomföringar m.m.
inte kan läcka.
• Täckningsmateriel tas hem alternativt förvaras
på egen risk mellan kvarter N7 och N8.
• Städa båtens vinteruppläggningsplats
innan sjösättning.
• Båt kan inte ligga kvar vid sjösättningskaj
efter sjösättning.
• Om båten bogserats – logga in på
Min bokningssida för att se var båten
ligger förtöjd.

forts. nästa sida
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BÅT SOM EJ SJÖSÄTTS

KASSERADE PRESENNINGAR

För båt utan sommarplatsavtal som står kvar på
land efter sjösättningsperiod kommer det att debiteras
markhyra enligt prislista.

Presenningar som ska kastas ska vara väl ihopvikta
och läggs på anvisad plats vid miljöstationen.

ELUTTAGEN
P g a brandrisk är det inte tillåtet att ansluta
värmeelement inom uppläggningsområdet.
Endast godkänd jordad elkabel får användas då
arbete utförs på båten. Därefter ska elkabeln dras ur
eluttagen. Marinan kommer i annat fall att dra ut
elkabeln på båtägarens egen risk
Tänk på brandrisken!

MILJÖSTATION FARLIGT AVFALL
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,
elektronik etc. lämnas på lämplig större återvinningscentral
tex Hemmesta ÅVC.

FÄRSKVATTEN
Färskvattenuttag finns vid wc vid reningsverket,
hamnkontoret, kontoret, varvshuset.
I vattenposterna på uppläggningsområdet
är det sjövatten.

BRANDSKYDDET
FÖR ATT MINSKA BRANDRISKEN I BÅTEN:

Busshpl

Vattenverk

• Använd godkänd jordad elkabel.

Grekland

• Värmeelement är inte tillåtet att använda.
• Tänk på brandrisken vid bl a
plastningsarbeten!
VID BRAND I BÅTEN:
• Du ska enligt villkoren har fungerande
brandsläckare lättåtkomligt ombord.

Seglarbyn

Grind

PVC-hall

Spolplatta

Båtdynor

Båthall
Mastskjul 1 o 3

d

Marinelektronik

Riggservice

Båttoa-sug

Avlopps
reningsverk

Miljöstation

nor
Spolplatta

Spolplatta

Mastkran 1 o 3

Båttoa-sug
Båt o motorservice

Maskinhall

Mastkran 2

Mastskjul 2

t yrn n

Kontor

• Kontrollera var de närmaste brandsläckarna
finns, som står utställda på uppläggningsområdet.
• Under den frostfria tiden kan även sjövattenuttagen användas för att bekämpa eld.

Båtcharter

Båtförsäljning

Café o glassbar

Båttoa-sug

• Vid ett ev tillbud är det snabbheten på
den första insatsen som är avgörande för
omfattningen av en ev brand.

Båtuthyrning
Båtförsäljning

Butik

Wc

Hamnkontor

Latrintömning

Dusch, wc, bastu
Tvättstuga, handdisk

Butik
Livs
Krog

Ångbåtsbryggan

Brandförsvarets insatstid är ca 20 minuter.
Kontakta hamnkapten eller någon annan av
Marinans personal vid alla tillbud!

BRANDFÖRSVARETS (SOS) TELEFON:

112

N

V

S
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INFORMATION

HAMNKONTORET

HAMNMÄRKE 2022

BASTU- OCH DUSCHAR

Hamnmärke 2022 för våra kunder med sommarplats
bifogas nedan. I dessa moderna tider behöves inte
längre hamnmärket för att visa att båtplatshyran är
betald, då detta finns digitalt. Men sätt gärna märket på
båten ändå för att visa att er hemmahamn är Bullandö!

Portkod till bastu- och duschhuset finns på
hamnkontoret och på ”Min bokningssida”.

SEGELSERVICE
För segelservice och reparation hänvisar vi till
Benns/Gransegel vid båthallen.

HAMNKAPTENER
Hamnkontoret kommer i sommar vara bemannat
av hamnkaptenerna Malla, Lovisa, Erik och med
gruppchef Olle i spetsen.

HAMNKONTORETS ÖPPETTIDER
Hamnkontoret slår upp portarna helgen efter
påsk och kommer sedan att vara öppet under helger
i april och maj. Fr o m 4 juni t o m 14 augusti är
hamnkontoret öppet alla dagar.
Öppettider finns på hemsidan och på anslag
utanför hamnkontoret.

BRYGGPLATS 2022
Förra årets bryggplats gäller om inte annat
överenskommits eller om Marinan skriftligt meddelat
annan plats. Enligt våra avtalsvillkor är båtägaren skyldig
att meddela när platsen är ledig i mer än en vecka.
Glöm inte att säga till hamnkapten! Detta är viktigt då vi
behöver plats för gästande båtar.
Du är väl också medveten om att bryggplatsen inte
får lånas ut eller hyras ut i andra hand!
Vi vill också informera om att det är rökförbud på
F-bryggan och naturligtvis på sjöbensinstationen!

SUGTÖMNING AV TOA-TANK
Fr o m 1 april 2015 är det lag på septitank
i båt ska sugtömmas. Pump-out stationer finns
vid sjömacken, kaj 5 och kaj 6.

LATRINTÖMNING
Tanken för tömning av bärbara latrintankar ligger
ovanför L-bryggan vid vägen.

SJÖKORT
På hamnkontoret kan du köpa sjökort över
Svenska farvatten och andra publikationer.

JOLLAR
Jollar skall vara uppmärkta och förvaras i jolleställ när
den inte förvaras ombord. Omärkta jollar anses övergivna
och städas bort.

PARKERING
Parkera bilar på anvisad P-plats. Vi ställer ut bockar allt
eftersom båtarna kommer i vattnet.

KÖR FÖRSIKTIGT MED BIL INOM OMRÅDET
OCH TILLFARTSVÄGEN. Max 20 KM/H.

FÖRTÖJNING
Du måste förstås alltid ha ordentliga förtöjningstampar,
fjädrar i bryggan och förtöja med spring i bommen.
Dubbla aktertampar ska alltid användas vid akterförtöjning i boj så att båten ligger bättre och rakare i sidled.
Fendrar är absolut krav på förtöjd båt. Glöm inte att alltid
förtöja för storm!

ELLUTTAG PÅ BRYGGOR
Eluttagen på bryggorna får nyttjas när du är ombord.
Om du däremot vill ha sladden i när du inte är där
måste ett separat elavtal tecknas.

FUNGERANDE BRANDSLÄCKARE
Hur ofta kontrollerar du dina brandsläckare?
Se till att brandsläckarna fungerar och är
lättåtkomliga ombord ”innan olyckan är framme”!

PÅ WWW.BULLANDOMARINA.SE FINNS SJÖSÄTTNINGSTIDER M.M
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NORDIC YACHTS OPEN
2021

Tätt mellan nytt och gammalt
TEXT: CURT GELIN. FOTO: LASSE EKLÖF, YACHTPHOTO.SE.

T

rots pandemin kunde populära
Nordic Yachts Open genomföras 2021.
Igen tvekade arrangörerna, men när de bestämde
sig blev seglingen fort fullbokad och deltagare
på kö. Efter resonemang med Bullandö Krog om
middagen, kunde eventets motor Mats Runström,
släppa in ytterligare besättningar och stolt
konstatera att 91 båtar skulle starta.
– Nordic Yachts Open 2021 ordnade vi för elfte året,
varför vi har fått rutin på bästa banan med hänsyn till
vinden, vädret och tiden för eftersnack och bastu.
Den här gången blev banan 32 M och vinden låg
ovanligt nog på nordväst. Riktningen resulterade i
halvvind till Södermöja, snäv slör till Franska Stenarna
och kryss norröver. Tidigare har vi länsat norrut och
kryssat sydöver, så det blev nya vägval, kommenterade
arrangör Runström.
Vi som var med fick en spännande dag med
jaktstart och växlande vindar. Nästan på sekunden
gled jag och min härdige gast Göran Blomberg
i min Folkbåt över linjen 09:15. Så tidigt brukar
brisen vara svag, men nu stod 6 – 8 m/sek,
varför vi kunde hålla alla båtar bakom ända till
Franska Stenarna. Där gled dock många om och
omintetgjorde målet – att komma topp tio med
en 67-årig F.
Planen gick ut på att segla rakaste vägen, med
gennakern och navigera och trimma samtidigt.
Vilket ledde till nervkittel nära grund och till
trål vid nertagningen. Ingen grundstötning
eller uppsegling på land dock, bara kallsvett
och svordomar. Enda incidenten hände i höjd
med Stavsnäs, där var vi nära ”T-bone” med en
babordsbåt. Men givetvis väjde vi, om än med
dasspappersavstånd. T-bone innebär att en båt
krockar rakt in i sidan på en annan.
En ny strong insats i NYO 2021 gjorde
Jan Nystedt och Thomas Johansson i bländade
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blanka SK 30 Pani. De satte största spinnakern
och bar den flott på de långa, tvära benen
över Kanholmsfjärden, Nämdöfjärden och
målrakan. Trots bravur och fördel långsmalt
på halvvindarna, kom de ”bara” på 10:e plats.
I stället kneps segern av en ny pigg, lätt, bred
Seascape 27 med Erik Heneby vid rodret på
Awilda och hans klasskompis Anders Norrman på
trim och taktik. De hade 1:24 till godo på tvåan,
en NF fyndigt döpt till Attack med Björn Erixon
och Martin Jonsson ombord.
Trea kom tidigare NYO-vinnarna Lasse Bergkvist
och Jonas Claesson, nu i en Inferno 29 döpt till
Garantum och stylad till ett flytande reklamplank
för sin sponsor. Fyra och femma blev två Albin
Nova, kändisar från flera Nordic Yachts Open.
Nadine Kugel och Pär Lindforss i Team Mobline
seglade 2:23 snabbare efter SRS än Ola Barthelson
och Max Tollqvist i Cappucino. Att dessa drivna
seglare hör till de bitna som återvänder, vittnar
om hur uppskattat arrangemanget är.
– Lyckan ligger i alla duktiga funktionärer,
de gör ett superjobb, menar Mats och kan även peka
på att hamnavgift, regattamiddag, godis, mössa,
give-aways ingår.
Dessutom var det tätt mellan nya och gamla
båtar i NYO 2021. Ett exempel var Peter och
Leif Skoglund i långa, smala Passaden Jenny,
som seglade snabbast av alla. 1:47 fortare än
vinnarna och samma seglade tid som på SRS,
sade att långsmalt kan konkurrera. Att son och
far ändå ”bara” kom sexa, berodde på att de fem
före seglade ännu friskare och i viss mån på
deras optimering av båtarna.

I år går NORDIC YACHTS OPEN igen lördagen
den 10 september och anmälan öppnar 1 juni.
Resultat på www.nordicyachts.se

Arrangören Mats
Runström på sin
Far East 28.

Efter elva NYO och bästa placeringen
sade F SWE 449/Antigua anno 1957
farväl till Ostkusten.

Vinden i ryggen!

Jan Nystedt och Thomas Johansson gjorde
en stark insats med sin SK 30 Pani.

Båten Monday Never
broachade i tvär vind.

Största båt var granna
52-fotaren Gerofia/1970.

Maria Sundsten styr sin Magica.

Vinnaren Awilda med Erik Haneby
och Anders Norrman.
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Den 31 juli 1932 föddes Pelle Petterson, och det är imponerande hur mycket han har hunnit med sen dess, både som
seglare, med såväl OS som VM-medaljer i prisskåpet, som
industridesigner, med flertalet framgångsrika båtkonstruktioner och den ikoniska Volvo P1800 på sitt CV. I sommar
fyller Pelle 90 och det är ingenting som tyder på att han
tänker slå av på takten.
Mode ändras, stil är för evigt: Pelle P Anniversary Collection
är en hyllning till Pelle och hans känsla för stil och tidlösa
designestetik. Kollektionen kommer att landa i butik till
Påsk, då vi också öppnar för säsongen.

Välkomna!

TRUE EXPERIENCE

@PELLEPOFFICIAL

FOTO: SKÄRGÅRDSFOTOGRAF, ULF GUSTAFSSON

Professionella tjänster
för dig och din båt
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FÖRSÄLJNING INSTALLATION SERVICE
Bullandö • Svinninge • Karlslund
Tel: 08-410 513 14 • info@tymar.se • www.tymar.se
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63 GRADER
SYD
TEXT & FOTO: LINDA LINDENAU

Vilken förmåga
isen har att skapa
fantasifulla former!
Sälen är van vid
utsikten.

När glaciärerna kalvar, dvs när stora
isstycken bryts loss och faller i vattnet,
ska man inte vara i närheten.
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63 GRADER SYD

– Linda, vill du följa med en sträcka? Året var 2010
och Milo Dahlmann planerade sin andra långsegling.
Denna gång skulle hon nå fram till Antarktis.
Milo Dahlmann blev känd i slutet av 90-talet efter
att hon seglat mot Antarktis i sin Bianca 27.
Den gången satte tiden och vädret stopp för
henne. Nu, i en ny 33-fots båt byggd i fartygsstål,
specialritad för henne av Rolf Modig, skulle hon
komma dit. Jag hade lärt känna Milo några år
dessförinnan. I min bok Ta rodret, kvinna, ville jag
presentera några av mina förebilder, och jag sökte
upp Milo för att intervjua henne. När sedan Milo
frågade om jag ville segla en sträcka under hennes
nya långsegling var valet självklart, jag ville segla
till Antarktis. En annan besättningsperson var redan
inbokad, Anders, som tillsammans med Milo redan
korsat Drakes sund med ett Greenpeacefartyg.
Anders bodde då på Svalbard och jag reste norrut för
att lära känna honom, se en isbjörn på väldigt långt
håll, dricka whisky med glaciäris i och hålla en kort
seglingslektion vid hans soffbord.
Den vintern förflyttade jag mig 141 breddgrader
över jorden, från Longyearbyen på 78 grader nord,
till Peterman Island på 63 grader syd.
20 – 30 båtar seglar till Antarktis varje år, under
sommarmånaderna december till februari. De
flesta seglar till Antarktiska halvön, den landtunga
som sträcker sig åt nordost från själva kontinenten.
Sommartid blir det inte varmare i luften än
några plusgrader, och isen spricker inte upp förrän
vid midsommar. Antarktiska halvön börjar på 63
breddgraden, det är i höjd med Örnsköldsvik på vår
sida av jorden. I Örnsköldsvik är medeltemperaturen
dagtid, på sommaren, ca 22 grader. Det ger en
uppfattning om vad Golfströmmen gör för oss.
ISBERG

Definitionen på ett isberg är ett minst 15 meter
långt, fritt flytande isstycke av färskvattenis, som
brutits loss, kalvat, från en glaciär. Mindre isbitar
kallas ”growlers”. 90 procent av isbergets volym
befinner sig under vattnet. Det beror på att isbergets
densitet bara är en aning lägre än havsvattnets,
isberget flyter alltså bara nätt och jämnt.
Det största dokumenterade isberget kalvade från
Rossglaciären 1956, och var mer än 31 000 km2
stort. Det är större än Belgien.
Själva passagen över Drakes sund är bara drygt
500 sjömil lång, så det är inte för distansens skull
som sträckan är fruktad. Det är för vågorna och
isbergen. Antarktis är omgivet av vatten. Eftersom det

inte finns något som stoppar upp, kan de regelbundet
förbirullande kulingarna bygga upp rejält grov sjö.
I den sjön kan man råka på isberg av olika storlekar,
från små growlers som radarn inte har en chans att
upptäcka, till rejäla öar av is. De minsta growlers
gör ingen skada på en båt byggd av fartygsstål,
de största kan man se och väja för. Det är de
mellanstora man fruktar. Ju grövre sjö, desto större
isstycken är omöjliga att upptäcka i gyttret av vågor,
både för ögat och radarn.
På usicecenter.gov kan man följa positionen på de
stora isbergen. När jag skriver detta rapporteras ett
isberg på 58 breddgraden. Det är ungefär mitt på
sträckan mellan Sydamerika och Antarktiska halvön.
Det finns rapporter om att stora isberg drivit så långt
norrut som 46 breddgraden.
AVFÄRD

Under en vecka tillbringade vi några timmar varje
dag på biblioteket i Puerto Williams, världens
sydligaste stad. Där fanns den enda datorn med
internetuppkoppling. Vi följde noga kulingarnas
färd runt Kap Horn, och trodde flera gånger att ett
väderfönster var på ingång, och nästa dag var det
försvunnet. Men så en dag! Finvädret bredde ut sig
på skärmen, och vi gjorde oss redo för avfärd.
Puerto Williams är en chilensk marinbas och de
välsorterade mataffärerna är endast öppna för
militärer. En hel del av våra färska grönsaker hade
redan gått åt, och några nya fanns inte i de affärer
vi fick handla i.
Det är ungefär 80M av sjölä innan man kommer ut
på öppet hav. Det var mörkt, jag hade just sovit en
stund, när jag gick på min vakt. Jag blev omedelbart
sjösjuk. Antagligen hjälpte min oro till. Jag kände en
enorm respekt för det hav jag nu skulle ge mig ut på.
Överfarten blev mycket stillsam, med dagar av stiltje.
På den femte dagen fick diset i horisonten konturer.
Land i sikte! ANTARKTIS!! Att få se detta land
med bara olika vita toner, lösgöra sig från moln och
dis, är en av mitt livs mest andlösa stunder. Under
de följande veckorna fick jag lära mig hur oändligt
många färger som kan reflekteras från snö och is.
FRAMME

Vår första natt för ankar tillbringade vi i Deception
Island, en vulkankrater som ger gott skydd i
medelvindar, men som kan skapa otrevliga virvlar
om det blåser hårt. Här träffade vi vår första pingvin,
en nyfiken hakremspingvin. Bland alla papper vi
skrivit på innan avfärd fanns ett som stadgade att det
var förbjudet att gå närmare djuren än fem meter.

forts. på nästa sida
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Men det stod inte vad jag skulle göra om pingvinen
gick mot mig! För det gjorde den, och visade
tydligt att den inte såg mig som ett hot. På
Galapagos är det också stränga regler för var man
får gå, och vad man får göra. Även där möts man
av samma tillit från djuren.
Från Deception Island fortsatte vi till själva halvön,
till Enterprise Island, där det norska valfångstfartyget
Governoren ligger och rostar sedan 1915. Samtidigt
som Governoren förliste, januari 1915, fastnade
Shackeltons Endurance i packisen 800 M bort.
Vi hängde ut fendrarna, Milo körde nära och jag
klättrade upp på skrovet för att förtöja Artemisia II
i ventilerna på Governoren.
Vi ankrade i sju olika vikar. Förutom de jag nämnt
även Cuverville med flera kolonier av Adeliepingviner,
Port Lockroy, en nedlagt brittisk bas, numera
museum, Peterman Island, där vi vände, Paradise
Bay, där man ankrar omgiven av höga väggar
av glaciäris och till sist Melchior Island, en bra
utgångspunkt för tillbakaseglingen. Jag trodde
nog att området skulle vara mer öde, men bara två
gånger var vi enda båt i viken. Tre gånger fanns en
forskningsstation på gång/jolleavstånd.
På Antarktis finns ett 70-tal forskningsstationer, varav
två svenska, men bara ett fåtal har verksamhet året
runt. På några av de större stationerna finns läkare,
och på amerikanska McMurdo både en bar och
numera även en bankomat.
Väderprognoser fick vi via kortvågsradio. Bob på
Falklandsöarna stod redo med prognosen när Milo
ropade upp honom. Under min första långsegling
fick jag väderkartor till datorn via min kortvågsradio
och ett Pactormodem. Jag hade läst att man skulle
kunna hämta väderfiler via ljudkortet på datorn,
men jag fick det aldrig att fungera.
Vi hade ett översiktskort, med fantasieggande
noteringar om vem som hittat ett visst grund,
och vilket år. För detaljnavigering hade vi C-Map,
och kopior av teckningar som seglare före oss
hade ritat. Teckningarna hade vi stor glädje av.
Standardförtöjningen var ankare i fören, och sedan
fyra flytlinor med vajeröglor som – oftast jag –
rodde i väg med för att försöka hitta en sten som
kunde hålla. Jag uppfattade aldrig att vi utsatte
oss för någon påtaglig risk, Milos båt är stabil och
välutrustad. Men just detta moment, att ro i väg
med linorna, var kanske det farligaste. En dag, när
jag försiktigt dragit och lyft upp jollen över de vassa
stenarna, och vandrat i väg för att leta efter en rejäl
och stabil sten för förtöjning, slog det mig: Vad gör
jag om jollen driver i väg? Inte kan jag simma tillbaka
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till båten i 2–3 gradigt vatten? Jag kunde bara
komma iland där det var ganska små stenar, och det
var också bara där som jag kunde få upp jollen en bit
på land. Men det kunde vara långt till närmsta sten
som skulle hålla för Artemisia II, och då kanske jag
blev borta så länge att tidvattnet hann stiga.
EN TANKEVÄCKANDE HISTORIA

Jag ska berätta en händelse från när vi väntade
vid Melchior Island på ett väderfönster för att
kunna segla tillbaka till Chile. Från Melchior blir
överfarten längre, men man startar längre
västerut så man har bättre chanser att slippa
kryssa tillbaka, Denna historia väcker många frågor
om vad som är bra sjömanskap, och hur svårt det
kan vara att acceptera att drömmar ibland krockar
med verkligheten.
En fransk båt anländer till Melchior dagen efter
oss. Vi hade haft problem att ankra, för det var
20 meter djupt, och kanske dåligt fäste. Så när den
franska båten börjar släppa sitt ankare alldeles för
nära oss, ropar vi att det är djupt, så de måste börja
längre bort. – Jag har varit här förut, blir svaret.
Lite senare ror vi över och hälsar och får höra deras
berättelse. Det är en familj med mamma, pappa och
två tonårsbarn. Pappan hade varit ombord på en
annan båt några år tidigare, och sedan dess drömt
om att ta med sin familj hit. De köpte en lämplig
båt, rustade den, och som vi alla varit med om tog
det längre tid än planerat, så de missade Antarktis
sommar och tvingades vänta ett år. Men nu har de
kommit hit. Det är i början av februari, sommaren är
redan på väg att ta slut. Vi är på väg därifrån.
Det blåser upp, Milo och jag sover och det dundrar
mot skrovet av alla growlers som vinden och
tidvattnet för med sig. Så hör jag Milo ropa – dom
driver på oss! Hon startar motorn. Jag kommer upp
i mörkret, och ser att våra linor i vindriktningen har
släppt, dessutom draggar vi. Vi driver mot land,
och i mörkret runtom oss flyter 400 meter flytlinor.
Jag hoppar i jollen, ror i väg för att försöka fästa
linorna igen, medan Milo med motorn håller oss från
land. Den franska båtens linor har också släppt, och
familjen har skickat ut tonårsbarnen att förtöja om.
Pappan kör segelbåten och mamman vrider sina
händer. I vinden, genom mörkret, hör jag barnen ropa
Papa, papa, med skräck i rösten.
Den franske mannen kör båten med stora svängar
fram och tillbaka, och till slut händer det som inte
får hända, han får en av flytlinorna i propellern.
Men på något vis får barnen fast linorna i land, och
situationen lugnar sig.

forts. på nästa uppslag

Små isstycken, ”growlers”,
kommer och går med tidvattnet,
och fastnar i förtöjningslinorna.

Milos båt Artemisia II, en
Långedrag 33, ritad av Rolf Modig.

”Growler”

För ankar vid Port Lockroy.
Huset är en överlevnadshut,
med bla ved och torkad mat.

Linda Lindenau i varm mundering.
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Nästa morgon ser vi mannen iklädd våtdräkt, med
bara fötter och huvud, dyka ner för att skära av
linan. Han dyker ner gång på gång, och kommer
upp blekare och blekare. Kvinnan vrider sina händer.
Milo tänker igenom hur hon ska agera om han
börjar visa tecken på allvarlig nedkylning. Men till
slut ger han upp och går in och värmer sig.
Senare på dagen glider en enorm fransk segelbåt
in i viken. De har dykutrustning ombord, tar bort
linan runt propellern, men upptäcker att det blivit
sprickor runt propelleraxeln. Båtens ankarspel är
också skadat.
Dagen därpå är vädret lugnare, vi lämnar och
seglar norrut. Överfarten blir ganska blåsig, men vi
kommer lyckligen tillbaka till fastlandet åtta dagar
senare. Den franska familjen fortsätter söderut.
I Port Lockroy möter de en båt vi träffat tidigare,
och av vår bekant får vi senare veta följande: När
den franska båten ska lämna Port Lockroy startar
de motorn, lägger i växeln men inget händer. Det
visar sig att de tappat propellern. Vår bekant seglar
till Melchior för att vänta på bra väder, och han
blir liggande där i ständiga kulingar i tre veckor,

Man blir glad av att titta på pingviner. De jagar varandra,
tjattrar, trillar omkull och är helt oemotståndliga.
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sommaren är på väg att ta slut. Under tiden ser
han inte till den franska båten.
Jag vet inte hur det gick för dem. Kanske fick någon
forskningsstation gripa in. Jag har tänkt mycket
på denna händelse. Det går att begripa mannens
dilemma, han ville så gärna. Och samtidigt, Antarktis
är ingen lek. Hur skulle du ha agerat?
• För att segla till Antarktis krävs tillstånd från
Polarforskningssekretariatet.
• Innan avfärd fyllde vi i ett dokument hos
kustbevakningen om vår färdväg, och om vi
avsåg att ge oss ut till havs.
• De flesta försäkringar gäller inte för extrema
platser, som till exempel Antarktis.
• Räkna inte med att kunna få hjälp när du är där.
Forskningsstationerna har annat att göra.

Det finns en film på min Youtubekanal om
seglingen till Antarktis:
https://studio.youtube.com/video/BQluGI9o_BQ/edit
https://usicecenter.gov/Products/AntarcIcebergs

Vi finns här för dig och din båt!
Brohäll Marin

@brohallmarin

Har du kontrollerat
ditt brandskydd?
Kampanjpris

295:-

Nu finns vi på Blocket!
Fynda båttillbehör upp till halva
priset. Välkomna att fynda på:
blocket.se/brohall-marin

Bättre sömnlös
än strömlös!
Prisexempel
Yuasa Bly

1.395:-

Prisexempel
AGM

1.990:Söndagsöppet: 24/4 t.o.m. 29/5 kl. 10.30-14.00
08-571 450 45 • mail@brohallmarin.se • brohallmarin.se

QUEEN – COOLAST
I HAMNEN?

Har man en ny båt med djärvt, modernt formspråk, döpt till Queen, ligger det nära att kalla den för cool.
Som exempel på hur en snabb familjebåt kan se ut numera, är Christina och Leif Persson och deras Elan GT5 talande.
TEXT & FOTO: CURT GELIN.

Seglare på Bullandö, roade av att ha koll på nya
trendiga båtar, rekommenderas att ströva ut på
brygga L och spana in en som verkligen sticker ut,
nämligen Queen, en Elan GT5. Leif och Christina
Persson fastnade för denna nya designade
futuristiska båt 2018, sedan de hade sett en på land
på Bullandö. Med chines – slag på skrovet, dubbla
roder och kort halvhög överbyggnad, mörk ruta runt
ruffen fram, var den lik en bil i kupémodell. De blev
de nyfikna på och tog reda på mera. I likhet med
andra kände Leif och Christina att det började bli
dags att byta båt. De började en gång med en AlbinViggen, köpte Albin Express, Albin Cumulus och
Excel 31 innan de skaffade en Jeanneau Sun Fast 37.
– Sun Fasten hade vi i 12 år och trivdes med den.
Ändå funderade vi på en ny båt att segla längre med,
mer utrymmen, lite mer prestanda och modernare
design. Vi såg att båten på land var en Elan GT5
och kontaktade Mats Runström med Nordic Yachts
på Bullandö, agent för Elan. Innan vi började prata
allvar, lade vi för säkerhets skull ut Sun Fasten
till försäljning med hjälp av Stockholm Marin på
Bullandö. Till vår förvåning såldes den oväntat
fort och i det läget tog vi ny kontakt med Mats och
hyrseglade en Elan 350. Den är snarlik som koncept
med dubbla roder, dubbla rattar och torpedköl. Efter
en vecka i den, visste vi att seglingsegenskaperna
passade och blev än mer sugna på GT5:an. Nästa
steg blev besök på varvet i Slovenien för att se hur
dom bygger, ytterligare resonemang och funderingar.

20

På så sätt kom vi fram till att Elan GT5 skulle passa
vårt sätt att segla perfekt. Fokus var på en båt med
trivsel, bra utförande, god byggkvalitet och som vi
kan segla länge med. Tyskland, Polen och Danmark
hägrar, men inga längre seglingar, vi får ut mycket av
att segla till Åland, berättar Leif om hur de valde den
kanske mest designade båten på Bullandö.
Leif gillar att kappsegla, men påpekar att båtvalet
avgjordes av den stora sittbrunnen, utrymmena,
den ljusa salongen, den moderna stilen. Och det
beslutet har han och Christina inte ångrat en minut,
efter de första säsongerna med Queen.
På frågan hur det är att segla Queen svarar Leif:
– Det är oväntat kul med kommentarer från seglare
som säger: Cool båt! Dessutom seglar hon bra,
lägger sig på slaget på skrovet och drar iväg. Med de
dubbla rattarna kan man välja sida att styra på och
genom att överbyggnaden sticker ut, råder bra skydd
under sprayhooden. Särskilt roligt är att hon klarar
gennakern bra. Vi har den på peket och sätter så
fort vinden öppnar och enkelt tar vi ner den om det
friskar eller vrider emot.
– Ytterligare en god sida är rodergreppet. På våra
tidigare båtar hände det att vi fick uppskärningar/
broachar på kryssen i frisk vind. Men Queen styr
i alla lägen, även på branta bogar med gennakern
och blir aldrig tungstyrd. Den egenskapen kan man
tacka de dubbla rodren för. Kontrollen är verkligen
uppskattad av oss.

forts. på nästa sida

Med sitt djärva formspråk
väcker Queen uppmärksamhet
och kommenteras ofta som cool.
FOTO: Leif Persson
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Leif och Christina Persson är nöjda med sin Queen.

På Elcentralen går det att se
olika förbrukares status.

Kartbordet är en del av
styrbordskojen, fälls upp och
ner med ett enda grepp.

Dubbla roder ger ökad kontroll.
FOTO: Christina Persson

Salongsbordet fälls ut
för fler sittplatser.

Byssan är mitt i
rummet.
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Baksidan med dubbla roder är sämre manöverförmåga för motor. Propellerströmmen har ingen
inverkan, varför det gäller att ha is i magen och ta
fart när vi backar in på båtplatsen på Bullandö.
Den öppna aktern gör det enklast att ligga med
aktern in och kliva av och på den vägen. Men med
bogpropellern, som vi köpte till, svänger båten runt
kölen och är lätt att manövrera trots vindfånget,
förklarade Leif när vi möttes ombord för att känna
på atmosfären i hans och Christinas designdrottning
till båt. Det första deras besökare slogs av var
placeringen av pentryt - mitt i båten! Det vanliga är
som bekant annars att detta ligger vid nedgången.
Men med en skrovbredd om hela 3,9 meter och över
två meter ståhöjd i kupén anar man snart poängen –
svängrum och rymd. Långa soffor i salongen, ugn, kyl
och mikro på ena sidan och diskho, frys mittemot.
På så vis har Perssons 40-fots GT-båt trevlig volym
och mycket ljus från panoramarutan. Akterut har
Queen en charterbåtsstor toalett med dusch plus en
akterhytt. Mitt i salongen tronar ett tilltaget klaffbord
med handtag, samtidigt som rutan i skrovet, ger än
mera ljus och chans att se vad som händer i hamnen.
Även förpiken är modern med måttligt hög dubbelkoj
och sällskaplig bredd i fotändan.
– Inredningen fungerar fantastiskt, vi gillar verkligen
rymden, ljuset och utförandet i ljus mattlaserad ek.
Allt känns modernt designat och snyggt, framhåller
paret Persson. Leif har mer beröm: Farten är fin, SRS
är satt till 1,056 och avdriften inte besvärande tack
vare 2,25 meter djupgående, konstaterade jag på
Nordic Yachts Open 2021. Placeringen uteblev, men
det hade nog mer att göra med mig, än med båten.

Jag och en kompis ställde senare upp i
Åland Sea Race, då det också blåste bra. Inte heller
i den seglingen kom vi bra, men på hemvägen i
10–11 m/sek forsade Queen om konkurrenter som
en slank 42-fotare - i lä. Vi blev trea av 34! På SRS
åkte vi ner i resultatlistan, men känslan att segla
om större båtar uppvägde.
En fråga, som seglare vana vid överhäng fram och
vanlig fenköl ställer sig, är om Queen fungerar att
lägga till med i naturhamnar? Detta med tanke på
den raka och höga stäven.
– Vi förutsåg problemet och lät en kompis, som är
smed och seglare, bygga en plattform. Den hakar vi
på vid sidan om båtens fasta peke och kommer av
och på bättre än på Sun Fasten när vi lägger till mot
berget eller en kaj, förklarar Leif.
Efter ett par timmas trevligt båtprat i den soliga
septemberdagen, skildes vi åt. Men som befaren
seglare kände jag att ett generations- eller
paradigmskifte är på gång. Nya coola Queen, som
Christina och Leif Persson blev begeistrade i, visar
vart vinden vrider.

FOTO: Leif Persson

DATA Queen Elan GT5:
Längd ö a:
13,2 m
Längd skrov:
12,41 m (40 ft)
Längd vl:
11,58 m
Bredd:
3,90 m
Djupgående:
2,25 m
Deplacement:
8 650 kg
Kölvikt:
2 655 kg
Masthöjd:
18,40 m
Stor + fock:
78,8 kvm
SRS:
1,056
Motor:
VP 50 hk
Design:
Rob Humphreys/Elan
Byggare:
Elan Marine, Slovenien

23

TEXT & FOTO: CURT GELIN.

UTKLIPPAN
Kustens Kap Horn

I byn hade fyrmästaren eget hus, fyrvaktarna
bodde i längan. 1972 flyttade de iland.
FOTO: Statens Fastighetsverk
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Sveriges
ensligaste utpost
är Utklippans
fyrplats utanför
Karlskrona, ett
läge lite likt Kap
Horn. Även denna
klippa är utsatt,
svårtillgänglig
och blåsig.
Men lockande.
Skillnaden är
att här finns en
hamn, inte stor,
men skyddad
och ett bra stopp
på väg sydvart
i Kalmarsund
eller på hemväg
norröver från
Hanö, Christiansö
och Bornholm.
Den som en gång kryssat från Kalmar mot en frisk
sydväst, vet hur välkommen den gamla nödhamnen
på Utklippan är. Den är särskilt efterlängtad, om
vinden har ökat runt Blekinges södra hörn och gjort
sjön svår. Fritt spelrum från Polen när sydvästen
trycker på, gör att det räcker med ett felbedömt slag
för att komma obehagligt nära reven på utsidan.
Att gena i gattet mellan Utlängan och Utklippan går,
men grund och en relativt smal passage kräver koll.
Och utanför Utklippan är trafiken tät, 40 000 fartyg
passerar varje år, alltså gäller det att hålla utkik om
man seglar till eller förbi.
Det ovanliga med Utklippan är att man kan lägga
till och få lugn även om det blåser. Den möjligheten
saknar de flesta fyrplatser och gör ön eller rättare
öarna, intressanta att besöka. Utklippan består av
Södra och Norra Skär och bjuder på en lockande,
nästan högtidlig atmosfär. Den skyddade hamnen får
seglare från Tyskland, Holland, Polen, Danmark och
andra länder runt Östersjön att lägga till och trevnad
brukar uppstå när man ligger longside, pratar över
relingen och grillar på kajen.
Alla båtägare tar sig emellertid inte över till Norra
Skär med den fästningslika fyren. Sträckan är
kort, men grund och går inte att korsa med en
kölbåt. Istället måste man ta jollen, eller låna en av
roddbåtarna, som Kryssarklubben brukar ha på plats
och ro över fladen för att gå på upptäckarfärd.

På grund av osäkerheten om var roddbåtarna finns
– vid hamnen eller fyren och liten lust att lämna
sin båt, föredrar många att stanna i gästhamnen.
Därmed missar de tjusningen med Utklippan, menar
de som varit där. Vid mina besök har målet varit att
stilla min nyfikenhet på vad som finns att se, hur livet
såg ut förr och alla skeppsbrott som inträffat.
Det sista kom till liv hösten 2021 när jag fick tips
om seglaren Björn Eidhagen i Gustavsberg, som med
flickvän och ett annat par, var nära att omkomma
utanför Utklippan i storm hösten 1969. Deras stolta
galeas och hem på havet, Svan, fick maskinhaveri och
drev upp på reven utanför Utklippan i 33 m/sek.
Av en händelse påmindes jag om skeppsbrottet från
tiden som ung journalist på tidning i Karlskrona.
Minnet är att jag åkte med Björn, hans vänner och
Dagens Nyheter till Utklippan med lotsbåten från
Aspö ett par dagar efter förlisningen 1969 för att se
hur Svan hade klarat sig efter stormen.
Svan på grund 1969.

Björn var 23, han och vännerna hade sagt upp sig
från sina jobb, hyrt ut lägenheterna, köpt kylskåp och
TV-apparater för att finansiera seglingen till Malta,
som var destination för resan. När vi nu sågs igen,
visade han mig gamla tidningsklipp från förlisningen
1969. ”Farväl till en galeas ”blev rubriken i Dagens
Nyheter och Björn har även inrett ett litet museum
om Svan i sin sjöstuga med ratten, namnbrädan,
propellern, block och bilder.
Björn berättar om den dramatiska natten: Vi hade
haft en fin dag genom Kalmarsund, men allt gick åt
fanders utanför Utklippan. När vi skulle runda de
yttersta skären stannade motorn mitt i natten. Det
hade oväntat blåst upp kraftigt, regnet slog i ansiktet
och ögonen, men trots att vi hade ett försegel
uppe, kunde vi inte hålla upp. Maktlösa drev vi tills
Svan kastades upp på ett rev utanför fyren med ett
fruktansvärt brak.

forts. nästa sida
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Dagens fyrlampa är en parabol
installerad 2008 med 8 M lysvidd.

Inifrån lanterninen.

Hamnen ligger väl skyddad tack vare
Fiskeriföreningen i Karlskrona.
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Fiske med fyrutsikt.

Att kliva in genom ekdörren till
fyren är högtidligt för spanare.

Långsides förtöjning är det vanliga
och omtyckt på Utklippan.

– Jag skickade upp nödraketer och May Day på
VHF till Karlskrona Radio, som skickade ut en
räddningskryssare, två marinfartyg och en tullbåt för
att undsätta oss. Men i den grova sjön misslyckades
insatsen. Tullbåten slog i botten och måste bärgas,
livflotten från räddningskryssaren slet sig och
en andra flotte exploderade när den hamnade
under Svan. – På VHF:en fick vi dessutom veta att
helikoptern inte kunde starta, eftersom det blåste
över 30 m/sek. Vi surrade fast oss i relingen för att
inte spolas överbord och till slut, i gryningen, avtog
vinden något. En helikopter från Kallinge kunde
lyfta med ytbärgare ombord och vinschade upp oss,
kommer Björn ihåg, nästan som om förlisningen
hade skett i höstas.
Som journalist på plats minns jag efterspelet på
Utklippan, hur fyrvaktarna inte verkade intresserade
av att hjälpa till. Först efter medling av lotsbåtens
skeppare och mot löfte om ersättning för mat och
boende, gick de med på att låna ut båtar. Deras svala
intresse kunde konspiratörer ana hörde ihop med den
urgamla seden att ta vad havet ger och bärgarlön.
Min teori stärktes av att proviant och annat ur
lasten var borta när Björn & Co kom ombord på

Svan på revet. Inget uttalades dock, händelsen är
preskriberad, men ger en inblick i hur livet kunde
vara på en enslig fyrplats.
Bärgningen av lasten i Svan tog en vecka, tjejerna
fick städa och laga mat åt fyrmännen som även ville
ha del av utförselspriten...! Med hjälp av lotskuttern
kördes sedan allt in till Karlskrona, medan Svan bröts
ner i senare stormar och blev vrak utanför Utklippan.
Vad gäller enslighet hörde Utklippan till de värsta
längs kusten. Sjöfartsverket klassade fyrplatserna
efter avståndet till land och hamnförhållanden.
Med 12,5 M till Karlskrona var avståndet överkomligt,
men hamnen dålig. I slutet av 1800-talet byggdes
en brygga mellan Södra Skär och Norra Skär, men
den räckte inte långt, i stormar slet fyrbåtarna sig
och bryggan skadades. Häxkitteln kallas, talande
nog, bassängen mellan skären. Först 1938 – 1942
byggdes en nöd- och fiskehamn, som är dagens
gästhamn. Rostiga stormluckor och ett gammalt spel
finns kvar från gamla tider. Bassängen är sprängd
ur berget och gav de som fiskade en trygghet i
väntan på bättre väder istället för att ta sig in i den
svårnavigerade och avspärrade skärgården.

U T K L I P PAN
Läge:
12 M SO Karlskrona
Hamndjup: 2,5–3 m.
Service:
Kryssarklubbens Hamnekor
Sevärt:
Fyrfästningen från 1870
Max vind:
V 32 m/sek 18 okt 1967
Kontakt:
Karlskrona Turistcenter
www. visitkarlskrona.se
0455 – 303490

Saltstänks Patrik
Svensson med
navigatör kör
Karlskrona - Utklippan
på 30 minuter.

Att simma med
Utklippans sälar är
spännande och fullt
möjligt i lugnt väder.
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Gästhamnen.
FOTO: Statens Fastighetsverk

Dagens seglare kan tacka Fiskareföreningen
i Karlskrona för hamnen med två inlopp, höga
vågbrytare och inseglingsfyrar. Vid mitt besök
kunde jag se att stenblock i piren i väster hade
rört sig och min fundering blev hur länge den
klarar sig utan underhåll? Utklippans ägare
Fastighetsverket, har med andra ord att göra när
budgeten räcker till underhåll på Utklippan.
Sevärdheten på Utklippan är förstås den fästningslika
fyren från 1870. Tornen på sidorna skulle försvara
landet vid anfall och hade fyra kanoner, som sköttes
av 20 beväringar stationerade här i 14 år. Inga skott
avlossades, men en av kanonerna avfyrades vid
dimma och står kvar stadigt på en klippa nedanför
fyren. Beväringarnas logement finns kvar och den
som legat i flottan känner igen järnsängarna och
madrasserna. Om försvarets folk höll post här senare,
är okänt, Utklippan bemannades inte 1981 när ryska
U-137 gick på grund i Karlskrona skärgård. Flottans
robotbåtar patrullerade istället runt Utklippan.

ny krögare/värd tar vid. Vilket behövs med tanke på
att ön är ett populärt utflyktsmål med bra tryck fina
dagar, 50 båtar i gästhamnen var rekordet 2021.
Kryssarklubben har medlemmar, tillika värdar,
på Utklippan och intresset är stort för att sköta
uppgiften. Skälet är ensligheten, att bo här, särskilt
i hårt väder bör vara himmelskt för en stormspanare.
På min bucketlist finns att få se sjöarna vräka genom
hamninloppet, höra vågornas dån och försöka
föreställa mig fyrvaktarnas tillvaro förr. Bragderna
av fyrfolket på Utklippan var många i århundraden,
men idag är det svårt att ta in deras makalösa mod
och storartade sjömanskap. För hur klarade de att ro
eller segla ut i små öppna båtar bland bränningarna
och brotten? Deras bedrifter är värda en tanke när
man ligger i Utklippans skyddade hamn en skön
sommardag. Och om du tvekar att angöra Utklippan
på egen köl, då är turbåt från Karlskrona lösningen.
Resan tar en timme, båten stannar 90 minuter och
skepparen brukar kunna låsa upp fyren.

Till trevligheterna på ”Klippan” hör att bli visad fyren,
få se logementet, gå upp 107 steg till lanterninen
och våga sig ut på plattformen 32 meter över havet.
Om inte modet räcker, finns en film på Youtube
tagen av turbåtens skeppare, tillika den som öppnar
till fyren. Den gamla starka fyrlampan är ersatt av
en lågwattare med bara 8 M i räckvidd. Mer behövs
inte, då sjöfarare och seglare navigerar med GPS och
radar. Likväl gillar de som seglar förbi Utklippan på
natten att se fyrens dubbla blixtar var sjätte sekund
för att även optiskt säkerställa sitt läge.

Extra spänning uppstår om du vill simma med sälar,
ett äventyr, som eventfirman Saltstänk i Karlskrona
ordnar för dyksugna. De tog mig med ut i sin Rib, jag
dök inte, men såg knubbisar i mängd på revet innan
de skyggade och dök. Mina medåkare dök förstås
och berättade exalterade hur sälarna nafsade nyfiket
på deras dräkter.

Fram till 2020 fanns vandrarhem och krog på
Utklippan, men verksamheten vilar i väntan på att
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Distansen till Utklippan från vårt Bullandö är
ungefär 230 M varför du behöver en vecka för att
komma dit. Väl där väntar fyrhistoria, sälarnas sång
och ett sällsamt kväkande. Det sista kommer från
Stinkpaddan, öns mest omtalade varelse och den
brunstigaste, påstår källor.

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. 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;

Nedtagning
samt Montering
av segel på båt

Besiktning,
Transport till och rigg-trimning, av
kontroll, protokoll från segelmakeri & på-mastning
och utvärdering

Förvaring i rätt
miljö

Reparation och
justeringar

Är din rigg äldre än 10år?
Att kontrollera och underhålla riggen är ur säkerhetsaspekt självklart. Men alla
känner inte till att i samband med skada eller haveri så görs ett åldersavdrag.
Vanligt är att du får stå för 50-100% av kostnaden.
Låt oss ge dig en offert på att uppdatera din rigg till nyvärde hos de
flesta försäkringsbolagen.
Prisexempel; Bavaria 36/37 ca 17,500 kr.
maila: rigg@bennsmast.se för att få förslag till just din båt.
Låt oss ta hand om din rigg och dina segel.

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

bullando@bennsmast.se
Mast & Rigg

NY PÅ BULLANDÖ

THERESA PÅ HÖRNET
TEXT OCH FOTO: CURT GELIN.

I sommar firar Theresa
Flatmo sitt andra år på
Bullandö med sin specialitet
– båtdynor. Att hon bor, har
tre barn, sambo och verkstad
i jämtländska Bräcke 40 mil
från marinan kan förvåna,
men hennes verksamhet
har flyt. Förklaringen kan
sökas i att Theresa öppnade
showroom på hörnet av
varvshallen 2021 – och i
hennes driv.
Flytet är dock ingen slump
anar de som driver eget, även
här fungerar den klassiska
inställningen – gör ett bra
jobb, så kommer kunderna.
Så här berättar Theresa om
vem hon är och gör:
TIDSLINJE
THERESA FLATMO
1980 Föds i Bräcke
1996 Går ut gymnasiet
1997 Reser och jobbar
2004 Skolas på föräldraföretaget
2011 Kommunpolitiker i Bräcke
2013 Köper gårdsresturang i Grannäset
2015 Kursledare på Studieförbundet
2017 Startar TF Design i Bräcke
2021 Öppnar butik på Bullandö
2022 Etablerar filial i Höganäs
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– Jag är född och uppvuxen med
föräldrar, som har jobbat med
tyger i hela sitt liv. Min far Inge
Flatmo, är stor inom dynor till
båtar, husbilar och husvagnar,
hos honom lärde jag mig
hantverket och vikten av kvalitet.
När jag var liten gjorde jag
knappar på löpande band och
tjänade 50 öre knappen.
– Som ung vuxen satsade jag
på lokalpolitiken och blev den
mest kryssade personen genom
tiderna i Sverige i valet 2014. Det
var roliga år, men 2017 hoppade
jag av politiken och startade eget
med dynor och döpte firman till
TF Design.
– Att jag hamnade på Bullandö
berodde på Allt för Sjön 2020.
Jag var där för att visa vad vi
kan, när mässan stängde i förtid.
Vilket var surt, för vi hade sett
fram emot att ställa ut och träffa
kunder.
– Sedan såg jag annons om
ledig lokal på Bullandö och fick
nytt hopp. Jag kände väl till
marinan, eftersom jag levererat
dynor dit och i andra hamnar.
Alltså kunde jag jämföra och
våren 2021 flyttade jag in.
Idag är jag glad över valet, jag
behövde ett showroom/butik
och trivs verkligen tack vare allt
som erbjuds – krogen, affären,
glasscafét och hela atmosfären.
Trevnaden ökade ytterligare
av att sambon och jag köpte
en Storebro 38 och fick plats.
Den sålde vi dock i december
2021 för en större båt att ha
som flytande showroom. Planen
sommaren 2022 är Göta kanal
med massor av stopp, så att fler

får känsla för våra produkter,
berättar Theresa.
Skälet till Theresas tryck beror
troligen även på faktorerna
energi, företagsamhet och
framåtanda. De egenskaperna
skymtar av att hon har sex
personer i produktionen i Bräcke,
av arbetsveckor om 70 timmar.
Och flit. Theresa, sambon och
en anställd, åker till kunder i
Stockholm varje vecka och var
tredje till Malmö, Danmark,
Göteborg. 2021 avverkade de
hela 13 000 mil! Med det sagt
och egna minnen från åren med
att åka runt till båtar, varv och
hamnar, blir frågan till Theresa:
Hur får du ihop ditt liv?
– Det gäller att ha en förstående
sambo, som är minst lika
drivande och älskar utveckling.
Såklart blir det en del pusslande,
men vi är omgivna av fantastisk
personal och tillsammans bygger
vi ett starkt lag, säger Theresa.
Ytterligare en faktor är troligen
hennes innehållsrika hemsida.
Många företag berättar om sig på
nätet, men få har samma mängd
förslag, som är lika givande att ta
del av. Särskilt vi som haft båtar
med tunna dynor och vaknat
svettiga av kondens, förstår vad
hon pratar om.
– Theresa igen: Kvalitet ligger
mig varmt om hjärtat och att
tillverka lokalt med tyger från
svenska väverier. Eftersom
verkstaden ligger mitt i landet,
kommer jag enkelt på besök,
mallar och levererar. Mitt motto
är bra service genom att klara
hela kedjan.

Theresa Flatmo visar upp färgskalan.

– Dessutom satsar jag på rationell produktion med
det nyaste inom maskiner. Vilket behövs med tanke
på att beställningarna har ökat från båtägare både
på Bullandö, Danmark och Norge, så pass att jag nu
behöver ytterligare personal.
På frågan om bästa sov- och sittkomforten ombord,
svarar Theresa kunnigt:
– Jag rekommenderar salongsdynor med svank
och knästöd som limmats på skummet innanför
klädseln. Plus mjuka ryggdynor med kardborrband
och upp till 12 cm tjocka, delade dynor. För att slippa
kondens under dynorna, monterar jag en spalt av
polyestertråd för luftflödet. Men vill du sova som
hemma, då är resårmadrasser bästa lösningen,
de är vår bästsäljare.
Som en av de nyaste på Bullandö, är Theresa ett till
bra exempel på hur miljön på marinan drar driftiga
företagare. Varpå vi seglare och motorbåtsfarare får
del av den kanske personligaste totala service som
finns att få längs hela Östra Kusten.

Lokalen finn på norra gaveln av båthallen.
FOTO: Carl Johan Broms

FÖRETAGARNA PÅ BULLANDÖ
Start
Brohäll Marin

1992

Brunow Padel

2021

Bullandö Glassfabrik

2011

Bullandö Handel

1968

Bullandö Krog

1979

Bullandöbryggan

2007

Get Out Kayak

2019

Gransegel/Benns

2020

Langbeck Racing

1989

Nordic Yachts

2009

Pelle P

2020

RTC Båtuthyrning

1968

Sailing Events

2010

Stockholm Marin

2011

TF Design

2021

Tymar Marinelektronik

2011
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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.

Nyhet!
Vattenskoterutbildning

Har alla i familjen rätt kunskap för att köra familjens
skoter?

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

Bullandö Marina.

Langbeck.se

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

På bilden:
Björn Langbeck

HYR UT din båt genom RTC
Det är gra�s!
Kontakta oss för mer info
info@rtc.se 08 571 45900

www.rtc.se

BULLANDÖ MARINA
08 – 571 471 00
SAILINGEVENTS.SE
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PÅ OSTKUSTENS STÖRSTA MARINA

Välkommen till vår brygga på Bullandö
Marina – bästa säljläget i Stockholms
skärgård. Förra året sålde vi 270 båtar.
Vi på Stockholm Marin är passionerade båtmänniskor
med lång 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 tel 08-571 451 20.
S A M A R B E T S PA R T N E R S

stockholmmarin.se

Bullandö Handel
& Sjömack
Vi har öppet alla dagar!

bullandohandel.se
08-571 450 58
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Upplev s
Uthyrning • Övernattningsturer • Kajakhotell

PS.
Glöm
in
fråga e te
ft
Bullan er
dörabatt
!

Välkommen till Get Out Kajak!
Vi erbjuder allt du behöver för ditt nästa friluftsäventyr i skärgården. Hyr kajaker och
utrustning som tält och sovsäckar, följ med på guidade turer, eller förvara din egen kajak
säkert i vårt kajakhotell.
Besök oss på Bullandö Marina eller läs mer på getoutkajak.se. Hoppas vi ses i sommar!

Öppet helger fr.o.m 2/4

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

Starkare, Lättare, Snabbare.

Den ultimata
Performance
Cruisern
Producerad av seglarnas dream team.
Nya Elan E6 är här! Hon sticker ut i seglarvärlden, för
Elan E6 är nästa generations 47-fots Performance
Cruiser. Standardvikten är precis över 11ton som uppnås
tack vare Humphreys Yacht design och Gurit’s långa
erfarenhet och expertis inom laminering. Båtens mjuka och
distinkta linjespråk är ritat av det presitgefyllda Italienska
designteamet Pinifarina. Allt detta i kombination med den
höga kvaliteten som kännetecknar Elan Yachts DNA och
Soul!

Registrera här för
onlinelansering:
https://landing.elan-yachts.com/
shows-events/boot2022

Bullandö Marina 139 56 Värmdö | tel. 46 (8) - 570 22550 | info@nordicyachts.se | http://www.nordicyachts.se/

