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LEDARE
Bullandövänner,
Ännu en sommar har passerat i rekordfart! Det känns som om vi knappt fått
sjösätta den sista båten under försommaren förrän det är dags att ta upp den första
i augusti igen inför vintern. Men mycket har såklart hänt här på Bullandö under
sommaren där högsommarvärmen värmde och där regnet för det mesta uteblev.
En av våra största utmaningar denna sommar var just vädret. Mycket värme,
lite regn och extra många semesterfirare leder till att vattnet helt enkelt tar slut
i bassängen under vårt vattenverk. Nu tog vattnet aldrig helt slut, men det var
några nervösa veckor med täta kontroller i vattenverket dag som natt, beställning
av vattenbilar och perioder av avstängda vattenkranar på bryggor och i hushåll.
Nu har nivån stabiliserats och det är en sann glädje att komma in på morgonen
i vattenverket och se en full bassäng!
Snart är dock en ny era på väg för vatten- och avloppsförsörjningen då det
kommunala nätet har börjat att koppla in fastigheter på Bullandö efter två år av
gräv- och sprängarbeten. Sist ut att koppla in blir marinan och därmed avslutas
vårt huvudmannaskap för VA-tjänster på Bullandö efter nästan 45 år. Vi hoppas
att det nya vattnet kommer att smaka lika gott som Bullandö-vattnet!
Vi har under sommaren också välkomnat vårt senaste tillskott bland
Bullandöföretagare – Bullandö sommarbod, som har varit ett efterlängtat tillskott
och en trevlig utveckling av affärsverksamheten kring hamnplan. De senaste
sommarkläderna varvas med presentartiklar och fina accessoarer. Nästa år
kommer den röda containern att ersättas av ett nybyggt rött hus i stället, vilket
förhoppningsvis höjer trivselfaktorn ännu mer.
Detta nummer av Bullandö News kommer att ta oss till en av Europas mest
avlägsna platser – St Kilda, väster om Yttre Hebriderna i Nordsjön dit
äventyraren Tobias Törnebohm har ensamseglat för att utforska den avlägsna
ögruppen med dess rika naturliv och spännande historia. Vi får också följa
med familjen Runström/Olofsson som lämnat hus, jobb och skola för att under
ett års tid segla från Bullandö mot nya destinationer västerut. Curre Gelin
berättar om hur det gick till när han sålde sin älskade Folkbåt och om hur
hans nya, mer bekväma båt, tog honom ner till sommarens resmål Landsort vid
Stockholms skärgårds sydligaste spets.
Hoppas att ni alla varit nöjda med sommaren och kan njuta av höstens antågande
trots en skakig omvärld. Vi på Bullandö tackar så mycket för denna båtsäsong riktar
om fokus mot att ta upp drygt 1300 båtar på land!

Trevlig läsning och välkomna upp ur sjön!
Carl Johan Broms
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I sommar har det varit full fart på marinan med många besökare varav ett stort antal
från utlandet. Störst utländsk representation i gästhamnen har Tyskland och det med råge.
Våra finska vänner kommer på en stadig andraplats medan danskarna och holländarna slåss
om tredjeplatsen. Vi har också mottagit en långseglande besökare ända från Nya Zeeland
i gästhamnen samt vinkat av ett gäng svenska båtar som i sin tur ska ut på långsegling.
UTFÖRSÄLJNING OCH NORDIC
YACHTS OPEN 10 SEPTEMBER
Andra helgen i september genomförs
den prestigefyllda Nordic Yachts Open
som brukar vara en härlig tillställning.
Samma dag börjar höstens utförsäljning
hos Stockholm Marin, passa på att fynda en båt så ni
är redo för nästa säsong!

KOMMUNALT VATTEN
PÅ BULLANDÖ
Efter nästan två års
grävande är nu äntligen
VA-projektet färdigt och
grävskoporna börjar sakta
rulla härifrån mot nya
projekt. Under hösten
kommer fastigheterna på Bullandö att koppla in sig
och sist ut är marinan som kopplar på under våren
2023. Så nästa sommar kommer bryggvattnet att
smaka kommunalt i stället!

REKORDMÅNGA TALLRIKAR
Krogen har haft att göra hela
sommaren med ett högt tryck på
tallrikarna! På midsommardagen
slogs det ”all time high” och det gick knappt att
navigera sig mellan borden. Nu väntar en härlig höst
och skärgårdens bästa julbord i december.

BEGAGNATPRISER MOT
NORMALARE NIVÅER
Stockholm Marin har märkt av en
något lugnare säsong efter
pandemiårens hysteri efter begagnade båtar.
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Priserna har i samband med detta återgått till lite
mer normala priser. Missa inte årets utförsäljning av
begagnade båtar som börjar 10 september!

MÅNGA
GRUNDSTÖTNINGAR
GER NYA PROPELLRAR
Sommaren hos
Brohäll Marin har
varit intensiv och de har haft många besök av såväl
Bullandökunder som externa kunder. De har märkt
av en liten ökning av grundstötta båtar som
bogseras in på akuta ärenden för att lagas men
med nya propellrar på plats och lite ny plast, så har
de skeppsbrutna kunnat semestra vidare.

MIDSOMMARREKORD I GLASS
Glassfabriken slog likt krogen
rekord under den tropiska
midsommarhelgen och fler glassar
än någonsin såldes! Årets nya,
fräscha glassmaker gick åt och tack
vare hävda restriktioner kunde man
återupprätta det gamla hederliga kösystemet.

HUVUDGRINDEN
PENSIONERAS
Vår huvudgrind har troget
öppnat och stängt i över
30 år för trafikanter in
till och ut från marinan.
Nu är det dags för
pension och en ny grind har placerats på samma
ställe med samma funktion och med snarlikt
utseende men med bättre driftsäkerhet.

POP-UP GÖR SUCCÉ
OCH BYGGER NYTT
Vår ”Pop-up-butik”
Sommarboden var ett
efterlängtat tillskott på marinan
och en strid ström av kunder har besökt den tjusigt
inslagna containern. Vi ser fram emot deras nya lokal
som ska stå färdig lagom till öppningen i april.

SKÄRGÅRDSBULLAR
LADDAR FÖR HÖST
Bullandö Handel har upplevt en
något lugnare säsong detta år
jämfört med föregående pandemiår.
Dock har de berömda bullarna sålt lika bra som
vanligt. Nu laddas det för höst- och vinteröppet!

PANDEMIBRIST GER
UTLÄNDSKA KUNDER
TyMar har hållit öppet hela sommaren
och har även haft beredskap för riktigt
akuta jobb. I och med att pandemin
har släppt sitt grepp med lättade
restriktioner har de utländska kunderna kommit
inseglande för elektronikjobb!

STYRMANSBYTE PÅ
NORDIC YACHTS
Mats på Nordic Yachts med
familj seglade mot nya äventyr
med båten Ellinora och
lämnade Bullandö i juni för
att under ett års tid segla på de sju haven. Medan
Mats styr båten, rattar hans nya kollega Emil Alm
företagsskutan. Välkomna in nya och gamla kunder
för att prata segelbåtar!

RENOVERA MASTEN OCH BLI
FULLT FÖRSÄKRAD
För andra vintern i rad erbjuder Gransegel/
Benns att renovera masten och då få masten
fullvärdesförsäkrad igen. Masten blir som
ny igen efter att vant och bultar bytts ut.
Kontakta Gransegel/Benns för mer info.

FLOTTAN UTÖKAR
Sailing Events har utökat flottan med
ytterligare en Grand Soleil och fler
samarbetspartners har anslutit sig till
armadan. I år har över 5 000 gäster
seglats runt i Stockholms skärgård för
att stärka arbetslaget, kompisgänget
eller familjen!

UTLÄNDSKA HYRESGÄSTER
PÅ SVENSKT VATTEN
Även hos våra uthyrare RTC
ha de märkt att de utländska
kunderna gör come back på
svenska vatten. Bokningarna
har ökat stadigt från dessa kunder medan de
svenska bokningarna har dalat i takt med att
utlandssemestrarna ökat.

BULLANDÖBRYGGAN SPRÄNGER
KOMMUNGRÄNSEN
I och med att virkespriserna har gått
upp så har efterfrågan dalat lite för
bryggbranschen. Dock har ryktet
om Bullandöbryggans goda kvalitet
och vackra utformning nu nått andra kommuner
och Robban har fått en stor bryggbeställning som
ska levereras under hösten. Stort grattis till den nya
bryggägaren i Håbo kommun!

POPULÄR SOMMAR-REA
HOS PELLEP
Även hos PelleP har säsongen varit
något lugnare än föregående år när
fler folk var ute i skärgården under
pandemin. Sommarens höjdpunkt har varit den
långa REA:n där många fyndade bland de populära
västkustskläderna.

TF DESIGN KLÄR BÅTAR
TF Design har haft en bra
säsong och har klätt upp många
Bullandöbåtar med sköna dynor
och madrasser. Vill man sitta
eller sova skönare framöver är det bara att boka tid
för båtbesök!

PADELKUNG PÅ BULLANDÖ
Vi har fått en ny ägare till
padelbanorna på Bullandö och
nu är det Oscar Berlin från
Central Padel Nordic som står
för driften. De har även banorna
på Siggesta och ett gäng banor
inne vid Norra Djurgårdsstaden. Banorna är öppna 1
juni till i början av september. Se till att vässa formen
inför nästa säsong! Bullandörabatt utlovas såklart.

BULLANDÖ MARINA
INSTAGRAMMAR
Glöm inte att kolla in Bullandö
Marina på Instagram! Följ oss
på @bullandomarina.
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UPPTAGNINGSCIRKULÄR 2022
A N V I S N I N G A R I S A M B A N D M E D U P P T A G N I N G A V B Å T.

BOKNING AV UPPTAGNINGSTID

ÅTGÄRDER INNAN UPPTAGNING

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

Uppmärkning av båt
För att din båt ska kunna tas upp ska den vara
uppmärkt med:

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

1. Varvsnummerlapp (varvsnr, namn, telefonnr) på aktern.
2. Varvsnummerskylten läggs synligt i båten eller fästs
på pallningen om det är ens egen.

• Upptagning från och med v 47 innebär ett vintertillägg
då snö/is/kyla försvårar vårt arbete.

• 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)

• 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 får du:
• En blå varvsnummerskylt.
• En vit varvsnummerlapp.
• Två buntband att fästa lappen med.
• Information om vilken upptagningskaj båten ska förtöjas vid.
(Om du fortfarande har egen pallning ska du själv märka upp
den med blå varvsnummerskylt och tala om för hamnkapten
i vilket område den står).
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 på båda sidorna och
se till att tamparna tydligt visar vilken båt de tillhör.
Förtöjningstampar som försvinner (hamnar på fel båt)
ersätts ej.

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

BESTÄLL UPPMÄRKNING AV BÅTEN
Nytt för i år är att det går att beställa bogsering
tillsammans med uppmärkning av båt! Kostnad för
dessa tjänster finns på bullandomarina.se/prislista.
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• 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. En extra avgift
tillkommer om mantåg och mantågsstöttor är kvar.
• Demontering av bom, backstag och lazy jacks för att
underlätta vid lyftet och minimera risken för materiella
skador. Om bom/lazy jacks är kvar lyfts båten ändå på
båtägarens egen risk och det tillkommer då en extra avgift.
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.
Se aktuell prislista på avgifter och extratjänster 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.

BO KA UPPTAGNINGS TI DE R M .M PÅ W W W.BUL L A N DOM A RI NA .S E

PALLNINGSPOLICY

UPPMÄRKNING
AV BÅT OCH PALLNING

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 fram till den sista vintern och
från och med vintern 2023–2024 erbjuds bara galvade
Seaquip-stöttor och Tyresöbockar på marinan.

TÄCKNING OCH UTRYMME

Hämta varvsnummerskylt, varvsnummerlapp och få
anvisning om kaj på hamnkontoret.

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. Fritt hängande tyngder såsom fyllda
plastdunkar är inte tillåtna. Vid kraftig vind kommer dessa
i gungning och riskerar att slå undan stöttorna och skada
båten eller grannbåten.

VINTERHAMN
Lägg skylten väl synlig i båten och fäst lappen där bak.

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.

Marinan har sedan vintern några år tillbaka haft en
vinterhamn öppen för ett begränsat antal båtar. I vinter
kommer det att finnas 60 platser i hamnen som hålls
öppen genom att små propellrar håller isen borta.
Hör av er till kundservice vid intresse!

De dagar som man kan välja på om man vill vara med
själv är:
• Onsdag för- eller eftermiddag
• Torsdag för- eller eftermiddag
• Fredag förmiddag
Innan ni kör in båten: Ta kontakt med truckföraren
som anvisar er till rätt kaj. Anmälan måste ske senast:
kl. 10:00 för förmiddag och
kl. 14:00 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 skickas ett mail
ut till respektive båtägare om var båten står. Det går också
att logga in på ”Mina sidor” för att få informationen.

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!

Vinterhamnen 2020

BO KA UPPTAGNINGS TI DE R M .M PÅ W W W.BUL L A N DOM A RI NA .S E
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HAMNKARTA MED UPPSTÄLLNINGSKVARTER

MILJÖARBETE

MILJÖ

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

V
om den. Tänk på att:
•
•
e
•

• 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.

SAMMANFATTNING
AV BÅTUPPTAGNING
• Boka upptagning på ”Mina sidor”.
• Besök hamnkontoret helgen före bokad
upptagningsvecka.
• Lägg den blå skyltspaden väl synlig i båten.
• Fäst varvsnrlapp med personuppgifter i aktern.

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 att dra ur elkabeln,
på båtägarens egen risk.

• 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 ”Mina sidor”
och se vilket kvarter båten står i.
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SJÖSÄTTNING VÅREN 2023
Inför sjösättning gäller det att båten ska vara vårrustad
till den sjösättningsperiod som båtägaren bokat på hösten.
Marinan anger genom e-post och på ”Mina sidor”, dag
och klockslag när båten ska sjösättas. Båt som inte är
klar debiteras flyttnings /extra sjösättningskostnad.

BRANDSKYDDET
FÖR ATT MINSKA BRANDRISKEN I BÅTEN:
• Använd godkänd jordad elkabel.
• Värmeelement är tyvärr inte tillåtet att använda.

VAL AV SJÖSÄTTNINGSPERIOD
Följande sjösättningsperioder kan väljas:
(Dessa perioder är preliminära)
Extra tidig: En vecka efter islossning, tidigast v 11.
Tidig:
17– 27 april
Mellan:
3 – 17 maj
Sen:
23 – 31 maj
Perioderna ovan är preliminära och fastställs i februari.

KOD TILL GRIND OCH BASTUHUS
Aktuella koder till grindar och bastuhus finns alltid
uppdaterade på ”Mina sidor”. Kod till grindar byts numera
oregelbundet och meddelas via mail när det sker.

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

Snart är nästa säsong igång,
bara några månader kvar!

BOKA UPPTAGNINGS TI DE R M .M PÅ W W W.BUL L A N DOM A RI NA .S E
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SINGLE-HANDED TILL

TILL ST. KILDA
TEXT: TOBIAS TÖRNEBOHM. FOTO: TOBIAS TÖRNEBOHM.

Stac Lee
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Ä

nda sedan jag seglade till Skottland för
fem år sedan har jag närt en dröm. Men
ögruppen St. Kilda ute i Atlanten, 50 sjömil
väster om Yttre Hebriderna, är väldigt utsatt
för vind och vågor. Det krävs västlig vind för
att kunna ankra därute, vilket ger vinden rakt
emot dit. Väl där måste man vara beredd på
att omgående lämna om vinden vrider mot
mer östlig – vilket ger vind rakt emot tillbaka.
Det finns en vik på västra sidan, men djupet
på över 40 meter omöjliggör i praktiken
ankring. Sedan måste man även tajma
tidvattenströmmen i Sound of Harris
på returresan så man inte får den emot sig.
En svår ekvation med många variabler som
inte bara är en stor utmaning för dagens
seglare, utan som även avskärmade öns
befolkning från omvärlden under flera sekel.
Så det gäller att både ha gott om tid och
tålamod att vänta ut ett stabilt väderfönster.
Vanligtvis öppnar sig två till tre sådana
tillfällen per sommar. Jag har följt vädret noga
sedan början av juni, där det annonserats
en öppning ena dagen bara för att slås igen
av nästa dags prognos. Om och om igen –
denna sommar då lågtrycken dominerat över
Nordatlanten. En väntan som även ledde till
ett oväntat, men trevligt möte med en annan
båt från Bullandö i Stornoway. Men så i mitten
av juli tändes plötsligt ett hopp.

Möte med Bullandö-båt i Stornoway under väntan
på rätt väderfönster.

N

är jag kommer ut på öppet hav i
gryningen överraskas jag av högre vågor
än jag tänkt mig, kvarlevor efter flera dagars
hårt väder, men är nu så fokuserad att jag
inte kan ge upp. Vill inte riskera sjösjuka med
att gå ner och laga mat så jag livnär mig
på kakor, bananer och mineralvatten under
dagen. Andra behov får skötas i en hink i
sittbrunnen, både det lilla och det stora. AISsymbolen på plottern för en annan segelbåt
en timme bakom mig inger en viss trygghet.
Under förmiddagen blottar sig en mörk kontur
i horisonten och framåt eftermiddagen börjar
den utskilja sig som öar samtidigt som sjön
sakta lägger sig. Några distansminuter innan
huvudön Hirta blåser en minkval ut i ett slags
välkomnande innan den dyker igen.

D

roppar ankaret i Village Bay och sjösätter
jollen. När jag ror in mot stenpiren och
ser den övergivna byn med de grå stenhusen
längs den gröna sluttningen faller tankarna på
den gamla Inkastaden Machu Picchu i Peru.
Båda platserna är dessutom dubbla UNESCO
World Heritage Sites, för både kulturellt och
naturintresse; något bara ett fåtal andra
platser i världen delar. Jag välkomnas av
Sue som arbetar som tillsyningsman under
sommaren. Hon informerar kring problemet
med råttor som periodvis tar sig i land och
utgör ett stort hot mot fågellivet. Tidigare
var människor det stora hotet då besökare
förde med sig smittsamma sjukdomar som
invånarna inte hade utvecklat något eget
immunskydd mot. Under 1800-talet kunde
”The Boat Cold”, en slags influensa, slå ut
hela befolkningen i mer än en vecka.

V

andrar upp för en slänt och slår mig ner
med en termos kaffe. Är trött efter dagens
segling och en natt innan dess utan någon
sömn, men jag har läst mycket om St. Kildas
fascinerande historia och suger vördnadsfullt
in allt jag ser. Fynd visar att människor har
bott här i minst 2000 år, men troligtvis
mycket längre än så. Många platsnamn är på
Norse, ett gammalt norskt språk. Men mest
på höjder som kunde ses från havet vilket
tyder på att vikingarna kände till ön, men
aldrig bosatte sig permanent. På en höjd vid
inloppet till Village Bay står en rostig kanon.
I slutet av första världskriget dök en tysk ubåt
upp här och avlossade några salvor. Efter
det placerades kanonen ut, men kom aldrig
att användas.

forts. nästa uppslag
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Kyrkogården.

Fyra sjömil från huvudön Hirta finns öarna Borneray
med Stac an Armin och Stac Lee till vänster.

De unika Soay-fåren liknar getter.

Havssula.
Fågeljakt var en stor
del av öbornas liv förr
i tiden.

Stac an Armin med Borneary bakom.
The Main street

De runda stenhusen kallas för ”cleits” och där i torkade man kött.
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St. Kildas Mailboat
Det som särskilde St. Kilda gentemot andra avlägsna
öar var att invånarna bara fick besök under några
sommarmånader. Resten av året klippte det hårda vädret
av dem från omvärlden. Fram till mitten av 1800-talet
var enda möjlighet till kommunikation att tända brasor
på den högsta höjden Conachair som klara dagar kunde
ses inne på North Uist och Harris. 1876 förliste ett skepp
utanför och nio överlevande tog sig i land. Det medförde
att öbornas proviant var slut redan i februari. De fäste
ett meddelande på en av livbojarna från fartyget och
slängde ut den i havet. Nio dagar senare drev den i land
på Orkneyöarna norr om Skottland och en räddningsaktion
sattes i gång. Detta vidareutvecklades till St. Kilda
mailboat: En tre decimeter lång träkonstruktion där de
kunde fästa en flaska med meddelanden. Sedan inväntade
de rätt vind för att den skulle driva till Skottlands fastland,
men några hittades i Norge. Under några decennier i slutet
av 1800-talet bedrevs mycket fiske i havet runtom och de
kunde få besök när trålare sökte skydd i Village Bay. Först
vid starten av första världskriget väcktes ett intresse från
myndigheterna till en radioförbindelse och permanent
postgång.

P

romenerar längs de övergivna husen som ligger
i en vid båge – The Main Street. Sexton nya stenhus
byggdes 1860 efter att en storm delvis raserat de äldre
svarthusen. Varje hus är utmärkt med nummer och
små skyltar visar de sista boende. Hus fem fungerade
de sista decennierna som postkontor och här utanför
samlades männen varje morgon för att diskutera dagens
arbetsuppgifter – The St. Kilda parlament. Deras samhälle
fungerade mycket som ett kollektiv och de delade på allt.

N

ågra bruna får, som mer liknar getter, springer förbi
– de för St. Kilda unika Soay sheep. De levde tidigare
på ön Soay bredvid Hirta, men efter evakueringen fördes
en del över hit där de nu lever helt fritt. Utspridda längs
sluttningarna ovanför byn ligger små runda stenhus, så
kallade cleits. I dem vindtorkades fågelkött genom att taken
släppte igenom vinden, men inte in regn. En slags förtida
Goretex. Bakom ett hus ligger kyrkogården omgiven av en

The St. Kilda parlament.

oval mur. Några av de som evakuerades 1930 har valt att
bli begravda här. Idag bor här endast de personer som
driver den radarstation som byggdes av brittiska armen
1957, men som övertagits av ett privat företag. Barackerna
med sina grästak smälter in fint. Där har de även en pub,
stängd för besökare, med det fyndiga namnet Puff Inn.
Klippklättrare
När jag öppnar luckan mot sittbrunnen tidig morgon har
de två andra båtarna redan lämnat. Vet de något nytt om
det hotande lågtrycket därute? Går för motor genom ett
platt men ändå gungande hav i sällskap av stora mängder
med fåglar de fyra sjömilen mot ön Borneray. Intill skjuter
två enorma klippformationer rakt upp ur havet med
häckande och skränande fåglar. Den nästan 200 meter
höga Stac an Armin är den högsta i Storbritannien och
bredvid ligger Stac Lee. Härute huserar världens största
koloni av havssulor.
t. Kilda-bornas huvudföda under flera sekel var fågel.
Lunnefågel och stormfågel fångades vid de höga
klippväggarna på Hirta, havssulor härute kring Borneray.
De plockade även äggen som åts samma sommar.
Fågelköttet, efter att först plockats på fjädrar och torkats,
saltades och lagrades inför vintern. Jämfört med de flesta
på fastlandet hade de därför en mer proteinrik föda.
Fjädrarna och oljan från fåglarna användes bland annat
för att betala hyran till öns ägare MacLeod of MacLeod vid
slottet Dunveggan på Isle of Skye.

S

D

en mest utmanande jakten var den på gugas, unga
havssulor, som startade i september. Öborna rodde
ut hit och landsatte hälften av männen medan båten reste
sig upp och ner i vågorna. Sedan väntade en klättring upp
för nästan lodrätta och av fågelspillning hala klippväggar.
De började klättra redan i ung ålder och utvecklade snabbt
mycket starka vrister. Denna jakt var också den mest farliga
då den måste ske under natten när havssulorna sov i sina
nästen. Vid gryningen lades hundratals fåglar och lådor
med ägg i båtarna innan de rodde tillbaka till Hirta. Trots
det stora antal fåglar som dödades varje år sviktade aldrig
bestånden. Och det var heller inte fåglarna som till slut
skulle överge St. Kilda.

Skolbarn på St Kilda 1886.

forts. nästa uppslag
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Sista båten
Ser hur öarna sakta försvinner akterut och försöker känna
in hur de sista öborna upplevde den 29:e augusti 1930.
De hade levt i nästan total isolation fram till att ångfartyg
började anlända från mitten av 1800-talet och det ändrade
deras bild av den omvärld de aldrig sett. Sjukdomar ihop
med att flera valde att emigrera minskade möjligheterna
för deras samhälle att överleva. Drivkraften att fortsätta
med sitt ursprungliga levnadssätt minskade och de blev
mer och mer beroende av hjälp från fastlandet. Efter första
världskriget började öns unga män lämna och befolkningen
föll ytterligare. Vid ett möte under våren 1930 lyckades
sjuksystern Williamina Barclay övertala de återstående
St. Kilda-borna att själva fatta ett beslut om att vilja bli
evakuerade. Tre dagar före evakueringen hade de förberett
en sista St. Kilda mailboat där de placerat ett meddelande
till öns ägare: “This is the last mail from St. Kilda”.
Efter att de enligt gälisk tradition lämnat en öppen bibel
och en liten hög med havre i sina hus roddes de 36 sista
St. Kilda-borna sedan ut till ett fartyg. På fastlandet
väntade reportrar och människor som samlats för ett
beskåda dem som om de var vilda djur. Staten såg till
att de fick jobb och bostäder för att kunna börja nya liv.
Flera män sattes att bli skogshuggare, män som tidigare
aldrig sett ett träd. Det var svårast för de äldre och många
kunde bara gäliska. I april 2016 dog den sista av de som
evakuerades 1930. Rachel Johnson blev 93 år gammal.

J

ag hör ett metalliskt klickande och blir orolig att
något hänt med rodret. Men upptäcker att länkarmen
mellan autopiloten och rodret glappar. En skruv sitter
lös, troligtvis resultat av den kraftiga sjön igår. Medan jag
försöker fixa det inklämd i det trånga utrymmet rullar en
stor våg in och jag slår upp ett jack i huvudet. Med ett
stort plåster på huvudet handstyr jag sedan tillbaka med
en egenhändig repkonstruktion via en av vincharna så jag
kan sitta i lä under sprayhooden. Som sällskap har jag den
enda radiostation jag får in – BBC Gaelic.

P

å kvällen ankrar jag i en avlägsen vik på ön Harris
vid det lika avlägsna Yttre Hebriderna – med noll
mobiltäckning. Men ändå med känslan av att vara tillbaka
i civilisationen efter att under ett dygn fått känna på den
isolation som St. Kildaborna levde med under tusentals år.
Mòran taing (tack på gäliska)
Ankring vid Village bay.

På väg mot Borneray, Stac Lee och Stac an Armim (till vänster).

Kanon från första världskriget.
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TIME FOR OCEANS

GJORD AV ÅTERVUNNEN HAVSPLAST
FRÅN HAVEN FÖR HAVEN

AV: SOFIA OLOFSSON & MATS RUNSTRÖM
FOTO: SOFIA OLOFSSON, MATS RUNSTRÖM OCH LASSE EKLÖF.

Segla
1år
till Karibien,
mitt i livet,
med barn
V I L K A Ä R V I?
Vi är Mats, 50 år i år, Sofia 47 år och Ellinor 11 år.
En liten familj i farten som bor och jobbar på Värmdö.
Mats driver Nordic Yachts på Bullandö. Sofia har bytt en hektisk och
krävande husbransch mot ett lugnare och friare entreprenörskap
inom hälsobranschen och Ellinor, som helst vill bo i ett stall fullt av hästar.
Där ser ni utmaningen, hur får vi med en häst ombord? Och hur inspirerar
vi till att det kan vara roligt även utanför den välkända och
trygga hemmamiljön? Vi ville göra något annat, leva mer, här och nu
och att få mer tid tillsammans och uppleva nya äventyr.
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Familjens nya
båt låg i härliga
Beaulieu sur Mer
utanför Nice.

Dagen innan avfärd
med ett härligt farewell
party på Bullandö!
Foto: Lasse Eklöf
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HUR HAMNADE VI HÄR DÅ?
Ja, vi är inte först med att lämna Sverige ett år för
att segla till kokosnötternas land, men reaktionerna
vi får är väldigt varierande. De flesta är ”wow, va
häftigt”! En del mer tveksamma ”kan man verkligen
göra så, hur vågar ni, med skolan osv”. Men vill man
så hittar man lösningar är vårt motto.
För oss började det i alla fall 2016 då vi fick frågan
att segla med en av Mats kunder över Atlanten.
När förslaget lades fram för familjen så svarade
Sofia –”Är du medveten om att vi bara har ett barn.
Aldrig i livet att vi ska segla över Atlanten med vårt
enda barn. Jag skulle ju aldrig förlåta mig om något
hände”. Sakta men säkert blev nyfikenheten ändå för
stor och 2017 seglade vi över Atlanten med ARC –
Atlantic Rally for Cruisers. Båtägaren hade mycket i
sitt liv, så Mats blev ansvarig projektledare och gick
all-in i planering och förberedelser.
Väl framme på St. Lucia i december 2017 insåg vi
att det var nu äventyret egentligen börjar men efter
5 dagar gick vårt flyg hem. Under vintern 2018 flög
vi över och seglade i BVI inklusive Heineken Regatta,
vilket var fantastiskt. 2019 flög vi över igen och
seglade Oyster Regatta på Antigua på vänners båt
och då kände vi, detta borde vi kanske göra på egen
köl. För där och då såg vi de andra familjerna, inte
bara pensionärerna, som tagit ett sabbatsår för att
segla. Tänk om, tänk om vi också skulle göra något
liknande... Där såddes första fröet till vår nu 1årsegla-till-Västindien-äventyr. Det var så det började.
PLANS ARE NOTHING, PLANNING IS EVERYTHING
OM vi nu skulle segla, då behövde vi en större båt!
Även fast Mats är i branschen och valet av naturliga
skäl skulle vara en Elan eller Grand Soleil så började
vi titta runt, drömma, räkna, hålla utkik, och till slut
så var valet klart. Vi hade tre önskemål: öppen akter,
dubbla rattar och 3-kabiner. Valet föll ganska snabbt
på en Grand Soleil 46. En båt designad av Botin &
Carkeek, som blev European Yacht of the Year 2010.
Den har stor sittbrunn, badplattform, dubbla rattar,
ja allt för att lätt kunna leva och segla gott.
Mitt under Coronatider flög vi kors och tvärs i Europa
och tittade på fyra båtar, innan vi till slut köpte en
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båt som låg i Nice. Affären blev klar mitt under Kalle
Anka på julafton och vi firade sedan nyår 2020/2021
i Nice där utegångsförbud gällde och vi tittade på
sprakande fyrverkerier helt ensamma på bryggan.
Till Nice åkte vi åtta gånger under den våren. Med
många resväskor fulla av grejer för att kunna mecka
för att få henne i bra skick för hemsegling. Det blev
en mix av en tre veckor magisk semestersegling
i Medelhavet med stopp på Korsika, Menorca,
Mallorca, Ibiza, Marbella med flera, innan några
seglarvänner ”raceade” hem båten på 3 veckor
tillsammans med Mats från Gibraltar under augusti,
medan Sofia och Ellinor flög hem för skolstart.
Hemseglingen blev en bra ”shake down” och test av
båten. Att göra i ordning så mycket som vi har gjort
på en båt som bara är tio år gammal, har vi förstått
är obegripligt för de flesta. Nästan alla helger under
vintern spenderades i båten. Men såklart vill vi ändå
ha allt tipp topp och lite till. Det är ju trots allt Mats
planhalva detta med nya fina båtar. Sen att stripa
om henne är kanske överkurs, men väl värt timmarna
tycker vi. Motiveringen har varit glasklar; meckar vi
NU kan vi njuta senare av mer bad och goda drinkar.
Summa summarum så har vi en väldigt fin båt nu
om vi får säga det själva.
TIDEN INFÖR AVSEGLING
Ja den var intressant! Lärorik. Utmanande. Och
alldeles underbar. Huset skulle hyras ut, och det
gick bra. Jobbigt såklart att rensa ur alla gömmor.
Vi hittade en jättefin familj från Brasilien, via Blocket
Bostad som var helt klart bästa annonsplatsen.
Vi hyrde ut huset ca en månad innan avfärd och
flyttade in i båten. Förutom att vi fick dela upp det
intensiva med att lämna ett hus och lämna landet,
så kom vi nära medryttarhästen och Mats jobb.
Ellinor cyklade upp till stallet morgon som kväll,
och dagarna flöt bättre än någonsin. Vi kunde meka,
packa, stuva, fixa det sista och Ellinor kunde fördriva
dagarna efter skolan på bästa sätt – i stallet.
Mats fick även en ny kompanjon och kollega i
Nordic Yachts under våren som introducerades de
sista veckorna. Det blev det en perfekt match med
Emil Alm som nu sköter affärsverksamheten och
känslan att lämna blev bara bättre.

Familjens båt en Grand Soleil 46.

I väntan på att korsa
Biscaya utforskar
vi natursköna
Bretagne.

FARWELL PARTY MED MÅNGA KÄNSLOR
Sista veckan var intensiv och känslorna var utanpå
oss alla. Vi klämde in ett försenat födelsedagskalas
för Ellinor med bästa kompisarna. Dagen innan blev
det farwell-party på bryggan späckat av vänner och
familj. Rompunsch och fruitpunsch, till rytmerna av
Karibisk musik. Alla var på topp. På kvällen spelade
våra vänner i livebandet. de Brito and Friends på
Bullandö Krog och efter-jam i sittbrunnen till sena
timmen. På avresedagen blev det en sista sväng till
stallet och några kramar på bryggan till nära och
kära tills känslorna sa stopp, nu släpper vi tamparna
och ger oss av innan det blir för jobbigt att lämna.
Det blev det ändå. Men fina känslor av kärlek och
nyfikenhet inför vårt år med nya rutiner och äventyr.

Stora flaggspelet dagen innan avfärd!

Dagen D, nu är vi äntligen på väg!
Foto: Lasse Eklöf

FÖLJ GÄRNA MED OSS
Vi är nu på väg och återkommer i senare nummer
av detta fantastiska magasin med reseskildring.
I skrivande stund ligger vi Camaret sur Mer (utanför
Brest) i Frankrike och väntar på ett väderfönster
för att korsa Biscaya.
Följ oss gärna på Facebook eller Instagram
under Sailing Ellinora. O
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LIKA SPÄNNANDE SOMMAR SOM VINTER

LANDSORT
Att lägga till på Stockholms skärgårds sydligaste spets Landsort lockar för lotsbyn
och många minnen från kalla kriget under öns branta klippor. Skravleviken i norr är enda
hamnen att lägga till i, men utsatt och mera nöd än gästhamn i väst- och nordvästvindar.

AV: CURT GELIN. FOTO: CURT GELIN

V

arje sommar gäller en ny expedition inom
räckhåll från Bullandö. I år blev det Landsort
för att uppleva fyr- och lotshistoria med
min nyköpta Vindö 28 i mahogny. Efter stopp
i Nynäshamn och passage av genvägen Dragets
Kanal fick jag kryss i den vindlande Herrhamraleden. I lä, före kröken vid Krokskär, tog jag ner
storen, rullade in halva genuan för stöttning i
sjögången utanför Norrhamn/Skravleviken. Infarten
var rättfram, men en frisk nordväst drog rätt in och
dessutom var hamnen full trots mitt på dagen.
Men som på Bohuskusten spanade jag in bästa
platsen som fanns kvar, i en glipa mellan en Maxi
och en fin fransk Ecume klämde jag mig in.
Påpassligt tog hamnvakten förtampen, men
meddelade att kajen var reserverad och att platserna
vid Y-bommarna var privata. Reserverat och privat
på en Kronoholme? Detta fann jag udda, men fick
veta att yttre och inre delen av kajen arrenderas av
Landsortsfirman Lotstornet. Mittdelen använder
Sjöfartsverket, som har en lotsbåt i reserv här.
Gästhamnens utsatthet är känd. En vågbrytare
behövs, men Sjöfartsverket har stoppat en möjlig
lösning, man vill inte hindras. Likväl vågade
företagarna Lotta och Åke Svedtilja ta över när
ägaren Margareta Sjöblom ville sälja rörelsen för
två år sedan.
– Det blev för mycket med 14 timmars
arbetspass, sa hon, men fann ingen köpare.
I stället hyrde Svedtiljas hamnen och ökade på
sitt företagande på ön med vandrarhemmet,
krogen, B & B, puben och cykeluthyrningen.
Skälet till att många tar natthamn i Norrhamnen,
är att distansen till Gotland minskar och att mellan
Nynäshamn och Arkösund saknas gästhamnar nära
leden. Efter att ha justerat tamparna på Vindöga
blev frågan: Hur komma till lotsbyn i Storhamn/
Västerhamn utan att gå fyra kilometer dit och
lika långt tillbaka.
– Inga problem, sa hamnvakten och visade på
hyrcyklar vid hamnkontoret. Hyran och gästhamns-

avgiften svischades över och strax vinglade jag
i väg mot byn.
Att lägga till i Västerhamn frestar, men Sjöfartsverket
har avlyst den för nöjesbåtar, lotsbåtarna måste ha
plats. Och utrymmet behövs minns jag från ett besök
i kuling från nordväst rätt in i det smala inloppet.
Vilka sjömän, reflekterade jag när lotsbåtarna
hanterades säkert. Dubbla motorer om 1 100 hk
vardera, 25 tons deplacement och ett djup om
1,30 m ger god gång. Men i slutändan beror
manövrerna helt på båtmännens skicklighet.
– Vi är vana, värst är sydlig kuling. 10 meter sjö
har vi sett och i hårt väder går vi upp öster om Öja
för mindre sjö, kan lotsen Peter Rhodin berätta.
För att följa lotsbåtarna och ta in miljön är bästa
läget att slå sig ner på Landsorts träffpunkt,
Saltboden, öns kombinerade kafé, pub och affär.
Vid mitt besök var dagen varm och skön, ändå såg
jag få båtfarare, men många unga, som bodde på
vandrarhemmet. En podtaxi – skulle kanske gillas
för de som inte vill cykla eller gå till Norrhamn?
Mest intryck i Storhamn gör alla fina hus, ägda av
ättlingar till forna lotsar och båtmän. Idag bor 17
personer året om på ön, dock inga lotsar, de hämtas
och lämnas på Ankarudden. Som mest bodde 160
personer på Landsort, både skola och affär fanns.
I och med omorganisationer sköts lotsplatsen av
nio båtmän, tre per vecka. Och de behövs, för
sjöfarten är intensiv med 4 000 fartyg som ska
lotsas till och från Köping, Västerås, Södertälje.
Man bordar vid Bredgrund syd Landsort och lotsplikt
gäller. Antalet vittnar om Landsorts betydelse
och jag minns 1977, då sovjettankern Tsesis
gick på och oljan som läckte ut. Senast ett fartyg
gick på utanför Landsort var 2014. Sedan dess
har leden uppdaterats, men anses fortsatt svår.
Herrhamraleden väljer många, ofta för motor, även
om den är smal med många fyrar och prickar, som
kan göra det stressigt att hinna med i kortet eller
plottern för att hitta rätt.

forts. nästa uppslag
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Lotsbyn Storhamn är en idyll med sina många fina hus.

Sveriges äldsta fyr byggdes 1689.
Militär bunker.

Lotsen i Västerhamn.

L A N D S O RT
NATURRESERVAT: 6000 x 300 m
SEVÄRT: Fyren, lotstornet, batterierna,
kapellet, skulpturer i naturen, fågelstationen
GÄSTHAMN I SKRAVLEVIKEN I NORR:
270/325 kr per dygn

Kummelviken.
En av flera småbåtsvikar.

HEMSIDA: www.visitlandsort.se/landsort.com

Batteri Ersta lades ner år 2000.

Trappan upp Kasberget.
Leverans till Saltboden.

Det gamla lotstornet
tjänstgör idag som
vandrarhem.

Puben Saltboden
- öns samlingspunkt.

I Storhamn bor idag tre båtmän, de som kör
turbåten, Lotta och Åke Svedtilja, öns mesta
företagare och ytterligare ca 10 personer. Tätturer
gör det möjligt att bo på Landsort, men fler fastbor
annonseras efter. Svedtiljas drev krog på Ankarudden
och hamnade på Landsort sedan de ordnat catering
till allt fler som gifte sig på ön. Idag har paret krogen,
puben, handelsboden, vandrarhemmet, konferenser i
Lotstornet och gästhamnen.
Över 100 personer bor på Landsort sommartid,
många turas om och åker ut även veckoslut året
om. Tjusningen består i att bo intill havet, höra
vinden och se sjögången. Sådant är stort för seglare,
stormspanare och skärgårdsvänner.
Raraste huset ligger mitt i byn, är vitmålat, vetter
mot öster med klippor bakom för lä. Sirliga snickerier
och glasverandan är som i innerskärgården, men
kom till under Landsorts glansdagar i början av
1900-talet. Detta gamla lotshemman speglar
standarden lotsarna skapade.
Förutom lotsar, fanns tullare och fyrfolk på Landsort,
men umgänget var kyligt, berättas i det lilla museet i
Storhamn. Konkurrens rådde och man gick inte över
den osynliga linjen vid viken Kummelhålet. Landsort
är en Kronoholme, marken äger Fastighetsverket och
husen står på ofri grund. Öborna arrenderar eller
hyr, men har lobbat för att friköpa sina hus. Varken
Verket eller Nynäs Kommun nappade, ville inte ändra
detaljplanen, ansåg med fog att avstyckningar skulle
påverka kulturmilön negativt. Fördelen för besökare
är att man kan ströva runt utan att möta staket eller
skyltar med privat. Visst står husen i byn tätt, men
en del låga häckar och djupa stigar skapar naturlig
avgränsning, varför man inte riskerar att stövla in
mitt i någons kalas.
En kafferast i Saltboden gav mig energi att
upptäcka södra delen av ön med landets äldsta fyr,
lotsutkiken med betongförortsdesign och resterna
från Försvarets tid. Först på nära håll syns de
kamouflerade anläggningarna med plomberade
ingångar. Kanontornen på berget är kvar liksom en
väldig kanon i tre våningar mitt på ön. Batteri Ersta
lades ner så sent som 2000, men är ett museum och
öppet för visningar. En låg bunker vid Stångudden
i syd, ger aningar om livet som kustartillerist när
Sverige rustade i oro inför krig på 1940-talet. Här
spanade soldaterna runt horisonten, redo att skjuta.

Råkall och kuslig är posteringen, i tjänst in på
1960-talet. Beväringarna bodde i barackerna ovanför
udden, nu propert vandrarhem.
Södra Landsort var länge förbjudet område och
ingick i den topphemliga Havsbandslinjen. Uppemot
1 000 man låg på ön, men bara betongkajen vid
Stångudden, sprängstensvägen till fyren, igenmurade
fort och värn finns kvar. Försvaret städade duktigt när
allt lades ner.
Alla roade av militärhistoria får således sitt
lystmäte på skärgårdens troligen mest perforerade ö.
När jobben på Landsort försvann, drog öborna i gång
en förening för att hitta nya verksamheter. Hittills har
en sjösäkerhetsskola etablerats, där nya lotsar och
båtmän tränas.
Turisterna blir samtidigt fler och året om,
lotstornet med B & B är nyrenoverat, puben är öppen
på helger långt in på hösten och konferenser i tornet
ger allt fler sysselsättning,
I den varma eftermiddagen promenerade jag upp till
Kasberget, en gång utkik för lotsarna. Trappsteg och
vajerräcke leder dit som minne om hur utkiken hade
det i kyla, blåst och mörker. Hur såg de skeppen som
sökte lots? tänkte jag i sommarsolen
Efter makrillmiddag på Saltboden och en sval
Landsorts Lager, började det bli kväll, jag cyklade
tillbaka till Vindöga i Norrhamn, där nordvästen hade
ökat och gav mer gung. De som låg långt ut svajade
duktigt. Ändå lättade ingen, utan hjälpte båtar som
kom in sent.
Natten gick trots fenderknirk och tampryck tills
ett nytt besök i byn kunde göras för att inte missa
någon sevärdhet. Först på eftermiddagen hade jag
turistat klart, lade ut med Vindöga till Krokskär
1 M norrut för nästa natt. Helt oväntat var hamnen
tom och inte en själ syntes när jag gick upp i båken
på öns högsta punkt och skrev i gästboken.
I vinter är planen att besöka Landsort i hårt väder,
uppleva hur sjön bryter över Hamnbådan, vågorna
vräker och åka lotsbåt över Östersjöns djupaste
punkt - 458 meter. Tills dess är det värt att studera
kort 6171 SW och föreställa sig att angöra Landsort
västerifrån i mörker, pålandsvind och få ner seglen.
Med en Express klarade jag och en kompis den
manövern innan plotters fanns. Men då 1980 var vi
yngre, vigare och våghalsigare. O
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PROFILER PÅ BULLANDÖ

FAR OCH SON

ASK

TAJT DRÖMTEAM
AV: CURT GELIN. FOTO CURT GELIN & LASSE EKLÖF, YACHTPHOTO.SE

För de som gillar att kappsegla brukar det inte vara helt lätt att hitta en
besättning som vill vara med om allt det roliga och spänningen. Och som
kan behålla sämjan hur det än går. Två som lyckats och lyckas,
är far och son Peter och Johan Ask. Andra med djupt seglingsintresse frågar
sig hur de hanterar sina roller och vad de får ut av kappseglandet tillsammans?
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Kappseglarna Johan och Peter Ask.

När jag möter Peter och Johan på Embla, en
Swedestar 37, ser jag direkt hur vana de är på
båten. Visserligen ligger vi vid kaj, men efter år som
kappseglare, lägger jag märke till hur samspelta far
och son är, hur de inte pratar i munnen på varandra
och hur väl de hittar med fötterna, när jag kommer
ombord. Denna dag råkar de även ha samma tröjor,
ett minne från tuffa tvåmansseglingen Twostar, som
Asks har deltagit i flera år.
– Johan: Jag var bara ett par veckor när jag
seglade första gången. Även om jag såklart inte
minns den gången, fortsatte familjen att segla
och köpte en släpjolle (Jolly) som både var bra
att släpa och att segla. Med den lärde jag mig
seglingsgrunderna mer eller mindre själv. På olika
seglarläger väcktes kappseglingsintresset och när
pappa frågade om jag ville med på Twostar 2008,
sade jag ja. Det blev startskottet för vårt shorthandseglande.
– Peter: Det var självklart för oss att segla på
semestern och som många andra bytte vi till ny
och större båt när familjen växte. Vi började med
en Maxi 68, bytte till Maxi 84, skaffade en Fenix,
en Cenit 33 och Swedestar 37:an när den lanserades
2007. Och den kommer vi att behålla, utförandet
och seglingsegenskaperna passar oss väl och
den är inte för stor eller för lyxig för att Johan
utan problem kan segla Embla på semester. Men
att kappsegla med Johan är fortsatt det roligaste.
Hans lugn, styrka och kunskaper gör oss till ett

dream team, få andra båtar seglas av far och son.
Trots allt seglande för Johan och möjligheten
att använda Embla, har han skaffat en egen båt, en
ärrad Safir, döpt till Mazarin, som han rustat upp och
fått i skick. I den har han värvat pappa Peter som
gast, där åldern har betydelse och Johan följaktligen
sköter fördäck. Far och son turas dock om att styra
och navigera, deras roller från tvåmansseglingarna
sitter i.
– Peter: På Twostar byter vi av varandra efter
en timme, en styr och en trimmar hela tiden.
Sova? Det behöver vi inte på etapperna och i hamn
finns tid att vila. Är det lugnt, vilar en av oss med
flytvästen på i sittbrunnen. Dessutom litar vi helt
på varandra, håller oss till planen och tvekar inte
att köra hårt när det blåser mycket. Ofta bestämmer
Johan, han vet att en Swedestar 37 är relativt tung,
den planar inte som nyare båtar, men tål att
pressas och seglar upp till sitt SRS-tal med rev och
liten fock, säger Peter med påtaglig ägarstolthet för
sin båt och samspelet ombord.
Möjligen har Peters vurm för fart smittat av sig
på Johan, för när Safiren skulle köpas rådde ingen
diskussion.
– Johan: Nej, jag ville ha en snabb båt och
det får man med en långsmal modell. SRS ligger på
0,948. Dessutom är Safir billig och många exemplar
är inte i bästa skick. Även min Safir var eftersatt,
men efter att ha målat om däcket och allmän
uppsnyggning, har jag nu fått den i gott skick.

forts. nästa uppslag

25

Under kappsegling med Embla.
Foto: Lasse Eklöf, Yachtphoto.se

Far och son tävlar med Johans Safir.
Foto: Lasse Eklöf, Yachtphoto.se

På temat sådan far sådan son, är det också
intressant att båda har sina båtar på Bullandö,
Peter redan 1979 och Johan sedan 2020.
– Johan igen: Det tar drygt en timme att åka
från där jag bor. Men det kompenseras av att vara
ute i skärgården direkt. Visst hade jag kunnat ha
Safiren i en klubb närmre, men jag gillar Bullandö
och det är trevligt att ha pappa nära nu när han har
tid som pensionär och gärna är på marinan. Både
far och son tillhör dessutom den händiga typen av
båtägare, de hjälps åt och sköter av- och påmastning,
motorservice och vårrustning själva.
– Det är kul att ha båten i skick, särskilt noga
är jag med fribordsfinishen, putsar och polerar
antagligen mest på hela marinan, säger Peter om
sin svaghet för att ha stil på det han äger.
Peter och Johan menar att det bästa med
shorthand-seglandet är att de får segla av sig och
att de utvecklas som seglare. Likväl och trots nya
fina segel med mera, har placeringarna ännu inte
blivit bland de bästa på favoritseglingarna Twostar
och Kolfiberrodret. – Många deltagare är väldigt
duktiga, åtskilliga har varit med flera år och är vassa
på vägvalet. Men de har troligen inte lika trevligt
som Johan och jag, och frågan är om de äter lika
gott? Min fru Ann-Charlotte och jag lagar till all mat
i förväg, fryser in den och värmer i ugnen när vi kör,
säger Peter. Som föräldrar tvekar vi inte att Johan
lånar Embla, vi unnar honom och hans flickvän
verkligen komforten som en så här stor båt ger.
Men det händer också att vi möts med båtarna
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i skärgården och som andra seglare pratar vi
förstås mycket båt och vad vi kan bli bättre på.
Vi har båda skeppare B, vi har gått säkerhetskurs för havskappsegling och lärt oss sjukvård.
Det sista kom till nytta när jag fastnade i en tamp.
Allt gick bra tack vare Johans lugn och kunskaper,
fortsätter han.
– Vad lockar framöver som far och son? frågar jag
avslutningsvis med anledning av allt Peter och Johan
har seglat ihop? Någon långsegling till varma vatten?
Gotland Runt?
– Peter: Nej, det roliga är att segla ihop och
3 – 4 kappseglingar per säsong räcker. Gotland Runt
kräver mycket planering och full besättning, det är
enklare att shorthand-segla. Men vi skulle gärna
kvällskappsegla på Bullandö, säger far och son Ask,
som bevis för att tesen sådan far sådan son stämmer.
Samtidigt kan en utomstående inte låta bli att
fundera på något ännu viktigare – betydelsen av att
grunda, att ge sina unga ansvar. Och vilket sätt är
bättre än att segla intensivt ihop på två?

ASKS
Peter född: 1950
Johan född: 1986
Båtar: Swedestar 37, Safir
På Bullandö sedan 1979 resp. 2020
Gör: F d företagare resp. placerare
Familj: Hustru/mamma Ann-Charlotte,
sönerna/bröderna Johan och Eric

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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FARVÄL
FOLKAN,
VÄLKOMMEN
VINDÖGA
AV: CURT GELIN.
FOTO: CURT GELIN & LASSE EKLÖF – YACHTPHOTO.SE
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Curre ”in action” under Nordic Yachts Open 2020.
Foto Lasse Eklöf, Yachtphoto.se

fter 21 år var det dags för mer komfort
i form av ståhöjd och inombordare.
Att vingla på Folkbåtens akterdäck, lyfta upp
utbordaren och inte ha ståhöjd, ledde fram till
beslutet. Men till vad? 28–30 fot kändes lagom
och för att få en känsla för vad som erbjöds,
åkte jag och såg på några tänkbara båtar.
Men blev besviken, utförandet gav inga som
helst klick. Båtar från ca 1980 såldes ofta i
byggsats eller som självbygge och resultatet
blev blandat. Efter ett tag insåg jag att ingen
pärla fanns att få med sting och stil – proveniens
– till en rimlig prislapp.

E

Å

S

P

amtidigt skulle Folkbåten säljas, vilket
borde gå fort, tänkte jag, då den var i skapligt
skick hade bra segel, nästan ny motor och är känd
för sina goda egenskaper. Men jag ville inte vara
utan båt och fortsatte att spana. Efter ett tag
hittade jag en Vindö 28 och slog till. Ett annat
Orustbygge i trä, kändes lovande och efter lite
resonemang med den unge nyblivne tvåbarnspappan som var säljare, blev jag med en
havskryssare i mahogny.

terstod som sagt att hitta en köpare till
Folkan. Många mejlade och fick bilder.
Men fick inget avslut. Hösten kom och hoppet
om att hitta en köpare minskade i samma takt som
temperaturen sjönk. Därtill hade jag skaffat en
lätt antik 19-fots HT-båt och hade således tre båtar
att ta hand om. Ville ingen ha Folkbåten, som
gett mig så mycket i så många år? Skulle jag
skänka Antigua till träbåtssamlaren Niklas i
Saxemara? Men så en dag i november, ringde en
göteborgare och ville köpa båten osedd – till
rätt pris. – Visst sa jag, kom till Bullandö, betala
och Folkbåten blir din.

å den bestämda dagen ringde emellertid
även en seglare från Strängnäs, varpå jag
förklarade att göteborgaren var på gång och att
beslut om köp måste tas omgående. Strängnäsbon
kom, kollade, men backade – för mycket jobb
tyckte han. Nytt samtal tillgöteborgaren, som satte
sig i bilen med dottern och hennes pojkvän.
De kom, synade och prutade – förstås. Varpå jag
sade ok – på villkor att få komma ner till deras
sommarholme och låna båten. Vilket dom gick
med på och även att höja priset lite.

På läns under Nordic Yachts Open 2021.
Foto: Lasse Eklöf, Yachtphoto.se
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I

påskas kom sedan
Sophie Troiza,
pojkvännen Jan
Handrejk och pappa
Magnus Troiza till
Bullandö, där de på en
dag hann bottenmåla
Glada köpare!
och göra klart för
sjösättning. Mina råd behövdes inte, de unga var
lika effektiva som entusiastiska och i början av maj
kom de tre på nytt till Bullandö och sjösatte Antigua.
Som vanligt läckte hon, men dränkbara länspumpar
höll henne flytande och efter ett par dagar räckte
båtens egen pump. I sommar har hon varit tät,
rapporterar pappa Magnus. Trots vatten som läckte
in efter sjösättningen, kyligt väder och ingen värmare
bodde Sophie och Jan ombord. – Vi gillar äventyr, har
vandrat en del och behöver ingen komfort, sa Sophie
när jag frågade hur de härdade ut i det kyliga vädret.

M

edan jag slipade på Vindön tyckte jag en
kväll att Sophie och Jan behövde värme och
lagad mat, varför vi tog middag ihop på Bullandö
Krog. Då fick de höra om min ungdoms bravader
på Styrsö, Brännö och Marstrand, om allt roligt jag
haft med Folkbåten i Stockholms skärgård och hur
jag hade döpt båten efter ön i Karibien och segern
i Antigua Week.

S

ophie och Jan lade loss i surt väder mot Göta
kanal och på bara drygt en vecka klarade de
Bullandö – Göteborg ca 300 M tack vare bra vindar,
lite trafik och beslutsamhet. Deras tempo kullkastade mina och pappa Magnus funderingar om
hur de skulle klara av att segla, de var ju ovana.
– Vi hade bråttom, våra examina i medicin skulle
snart avläggas i Riga. Där har vi studerat och
träffats, berättade Sophie när de hade kommit
fram till familjens egen ö vid Galterö i inloppet
till Göteborg.

D

ärmed seglar Antigua nu i samma vatten som
Evert Taube och Lasse Dahlqvist en gång.
Och mitt vemod har släppt till förmån för Vindöga,
som också är ett gammalt Orustbygge, sjösatt hos
nestorn Carl Andersson i Nötesund 1963. Men
mest värms jag av att två unga, 23 respektive 24 år
har tagit över att segla Folkbåt och vill förvalta vad
trävänner kallar för ett kulturarv.
Med andra ord: Farväl Folkbåten – välkommen Vindön. O
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Curres nya båt är en
Vindö 28 sjösatt 1963.

Vi finns här för dig och din båt!
Brohäll Marin

Följ med oss i höst
och vinter på
Facebook och
Instagram!

@brohallmarin

Håll utkik!
I augusti landar vårt nyhetsbrev i
din mailkorg. Där hittar du all viktig
information gällande bokningar
inför kommande upptagning.

Perfekt tid
för motorbyte!

Passa på att byta motor i vinter.
Kontakta oss så berättar vi mer
om våra aktuella erbjudanden.

Söndagsöppet: 2/10 t.o.m. 6/11 kl. 10.30-14.00
08-571 450 45 • mail@brohallmarin.se • brohallmarin.se

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

Flytbryggor
Fasta bryggor
Y-bommar
Bojar
Sjötransporter
Bryggreparationer
Underhåll

Båtuthyrning

Kontakta Robert Vikarby för offert.
08-737 03 07

www.bullandobryggan.se

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

Utbildning för dig med motorbåt

Manövreringsträning

Radarnavigering

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

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

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

Vattenskoterkörkort
Vi är godkända utbildare till
vattenskoterkörkortet.
Vi finns på
Bullandö Marina.

Langbeck.se

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

På bilden:
Björn Langbeck

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
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PÅ OSTKUSTENS STÖRSTA MARINA

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

stockholmmarin.se

N 59° 17´9, E 18° 39´2

VÄLKOMMEN
ATT AVNJUTA ÅRETS JULBORD PÅ
BULLANDÖ KROG!
2 -18 december

Besök vår hemsida för mer information!
Ring 08-571 458 54
eller maila info@bullandokrog.se

Restaurang
Catering

Festvåning
Konferens

08-571 458 54
www.bullandokrog.se

Bullandö Handel
& Sjömack
Höst och vinteröppet!

bullandohandel.se
08-571 450 58
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Begagnade premiumsegelbåtar
Nordic Yachts expanderar och förmedlar nu begagnade segelbåtar av alla
märken och fabrikat. Om ni går i tankar att byta eller sälja er premiumsegelbåt. Tveka inte att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte och
en presentation vad vi kan göra just för Er. Vi har över 20-års samlad
erfarenhet och ett stort nätverk av intressenter. Varmt välkomna!
FLER NYHETER!
Vi har även två nya skönheter att presentera i vårt modellprogram.
Både Grand Soleil 40 och Elan Impression 43 är världsnyheter på höstens
båtmässor. Kontakta oss för en offert eller provsegling!
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