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Till kommande säsong kan vi tyvärr inte stoltsera med något  
nytt roligt bygge. Vi har tittat på att bygga en båthall till, men det 
är stora lådor som tar upp väldig stor yta och förskönar inte heller, 
så vi får se vad det slutar med. Det har i vinter annars bara varit 
diverse underhållspyssel av maskiner och byggnader. Men det är 
sådant som också hör till…

Under hösten upplevde vi s k godkända bottenfärger som inte  
höll måttet vid upptagning och bottentvättning. Även hårda färger 
har kladdat och det har mest gällt vita och blåa kulörer. I vissa fall  
har båtägarens grundarbete inte varit tillräckligt bra eller saknats. 
Det är tråkigt för både oss och båtägaren, som lägger ned mycket 
tid och kraft på att fixa botten på sin båt. Det är väl bara en 
tidsfråga innan det kommer ett förbud att använda Antifouling 
bottenfärg. Det finns sedan några år ett fåtal som inte bottenmålar 
som vi istället lyfter och bottentvättar under säsongen.

Jag var traditionsenligt på båtmässan ”Allt för sjön”, men det 
är kanske dags att döpa om den till ”Motorbåtar och annat 
för sjön”..? Visst är det kul att titta på några av de nya fina 
motorbåtarna, men roligast är det nog att se de vackra träbåtarna 
med sina blanka lackade ytor. Det finns förstås även lite annat 
att ta del av, men utan segelbåtar blir det allt för tunt, tycker jag. 
Segelbåtsvarven nobbar numera denna mässa pga den mycket 
höga monterkostnaden. Jag förmodar att detta tapp nu även 
påverkar antalet segelbåtsintresserade besökare på båtmässan 
och att båttillverkarna missar en skara presumtiva båtköpare. 
Frågan är också om detta påverkar segelbåtsintresset negativt på 
längre sikt. Nej, Mässan bör nog tänka om eller nytt så det blir 
en fullödig båtmässa som lever upp till namnet ”Allt för sjön”. 
Segelbåtsföretagen hittar nu istället på egna varianter av små 
båtmässor. Vi fick av den anledningen en förfrågan om att förlägga 
en mindre båtmässa på marinan för ett 40-tal segelbåtar, loppis  
för båttillbehör, prova-på-segling mm sista helgen i maj, men tyvärr 
föll valet på Gustavsbergs hamn. Möjligen hittar vi på något annat 
bus istället…

På artikelfronten har Curre Gelin upplevt Nordic Yachts Open 2015 
både från sittbrunnen och från ”landbacken”, kollat in Fjellströms 
fina Jaktkanot och gjort strandhugg på Bullerö. Janne Fjellström 
minns när fågelskådargänget fick pippi på Svenska Högarna och 
Ramon berättar om en Ålandssegling.

Jag hoppas ni alla får en njutbar  
båtsäsong och att fler upptäcker  
vår härliga skärgård och båtlivet!
 
Fredrik Broms
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Den 18 april kör vi igång med årets ordinarie sjösättningar.  
I år är tidig påsk och förhoppningsvis är det en bra temperatur  

för vårrustningsarbeten. Påsken är vår normalt stora rustarhelg då många  
med tidig sjösättning brukar göra i ordning sina båtar.  

Då öppnar även våra vinterstängda verksamheter för säsongen.
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BULLANDÖ? 
VADHÄNDERPÅ

AV: FREDRIK BROMS.

BORTSPRÄNGNING  
AV HOLME PÅ LAND
Vi planerar att ta bort en 
holme på norra båtupp-
ställningsområdet i sommar. 
Detta för att få lite mer 

markyta då båtarna har blivit något större och få  
en rationellare uppställning av båtar under båtupp-
tagningen på hösten. Det finns risk för att det blir lite 
stökigt ljudmässigt under dessa sprängningsarbeten.

BULLANDÖ GLASSFABRIK  
INFÖR 2-SKIFT OCH FRUKOST
Det kommer att bli lite mer i diskarna, utöver alla 
glassorterna. I år kommer även all glass som levereras 
till Stavsnäs att tillverkas på Bullandö, så det blir 
glasstillverkning i 2-skift från tidig morgon. Tack vare 
tidigare start kommer de även att servera frukost.

OBLIGATORISK 
BOTTENTVÄTT
I höstas bottentvättade 
vi alla båtar i 
samband med 
vinteruppläggningen, 
pga gällande 
miljöregler. Då 
bottentvätt numera är 
obligatoriskt planerade 
vi för att avgiften för detta skulle ingå i båtplatshyran  
för dem som lägger upp sin båt på marinan. Vi hann  
inte lösa detta på ett tekniskt bra sätt till i år, vilket  
innebär ett års förskjutning…

COVER UP FLYTTAR UT
Cover Up kapellmakeri gör 
numera alla sina jobb på 
Djurgårdsvarvet, där de har 
en mycket större och bättre 
lokal för sin verksamhet.  
De flyttar därför ut ur det 
lilla huset på marinan och  
vi tittar nu på en lösning  
där kunderna istället  
kan lämna och hämta sina 
kapell mm på Bullandö.  
Vi hoppas att det blir en  
bra lösning för alla. 

SAILING EVENTS 
FLYTTAR IN
Eventföretaget Sailing Events flyttar in i 
”kapellmakerihuset” efter 12 år med Bullandö Marina  
som bas för sina båtar, Grand Soleil 50 mm. Nu kan  
man alltså även boka sin grupp- och konferens-
arrangemang i Sthlms skärgård på marinan.
”Välkommen in för förslag och kaffe”, hälsar 
Thomas Forsberg. Välkommen, som ”riktig officiell 
BullandöFöretagare”, säger vi.

STOCKHOLM MARIN RIVSTARTAR
Hos Stockholm Marin har året börjat bra och de  
noterar ett stort intresse för att köpa och sälja båt. 
Efter förra årets rekordförsäljning med 182 sålda båtar 
är förväntningarna högt ställda. Nytt för i år är att de 
tillsammans med en kompanjon startar båtförsäljning  
på Saltsjö Pir i Saltsjöbaden (fd Fisksätra Marina).



INGEN UTBYGGNAD PÅ 
BULLANDÖ KROG
Någon ytterligare expansion 
av krogen kan det inte bli 
då köket inte klarar av mer. 
Under högtrycksveckorna 
hyr de en kylcontainer då 
kylrummen inte räcker till för 

råvarorna. Det ser ut som att all personal kommer tillbaka, 
vilket är glädjande. Vi hoppas att de uppskattar renoverade 
personalbostäder. Även Micke Rickfors verkar komma 
tillbaka för en spelning…

TYMAR FIXAR 
MARINELEKTRONIK
Tymar, som har sin bas i 
södra delen av båthallen, 
nyanställde ytterligare en 
montör i höstas då uppdragen 
strömmar in och främst inom 
sitt område marinelektronik.

HOS BROHÄLL MARIN
Hos Brohäll Marin tar Göran Brohälls son Peter mer och 
mer del av driften av företaget. Göran har nyligen passerat 
70-strecket och vill nog bl a inte jobba hela somrarna som 
hittills. De har haft bra beläggning av vinterjobb, förfinat 
sitt stora lager av delar och förbättrat nyckelinlämningen.

RTC HYR UT BÅT
På RTC fortsätter de med att bygga 
upp uthyrning av semesterbostäder 
och söker hus för detta på Värmdö, 
vilket efterfrågas. Uthyrning av båtar 
tuffar på och är  
i linje med förra året.

BULLANDÖ  
HANDEL & SJÖMACK
På Bullandö Handel kan man i år köpa sig en varm korv, 
vilket blir ett bra komplement till övrig mat på marinan. 
Ibland är det bråttom…
Annars laddas det med varor inför vårrustningssäsongen. 
På macken kan man nu tanka dygnet om och betala med 
kontokort, vilket har varit efterlängtat.

NORDIC YACHTS  
OPEN 2015

Den 10 september går startskottet för årets roligaste 
kappsegling från Bullandö med avslutande after-sail 
och middag på Bullandö Krog. Vi hoppas att förra 
årets rekordantal, med 92 båtar varav 36 deltagande 
Bullandöbåtar, når 100-vallen.

SHIP SHAPE TAR HAND OM MAST OCH RIGG
På Ship Shape gör de förbättringar i sin verkstad och står 
riggade och klara inför sjösättningen och alla påmastningar 
mm som ska bli klara på kort tid. Sedan i höstas hjälper de 
även Brohäll Marin med av- och påmastningar.

NAUTISKA PÅ BULLANDÖ
Nautiska expanderar och har 
köpt Sea Life. Butiken på 
Bullandö öppnar för säsongen 
den 15 april. Öppet varje dag 
fr o m juni.

NORDIC YACHTS  
FAREAST 28R
På Nordic Yachts är de  
glada för att Fareast 28R  
blev utsedd till Årets Segelbåt. De märker en  
större efterfrågan på mindre segelbåtar och de ser 
fram emot Elans nya serie GT (inte gin o tonic…). 
Företagsseglingar med 28R kan vara en rolig  
alternativ kick-off-övning.

KOMMUNALT VA  
NÄRMAR SIG
Förutsättningar inför Värmdö kommuns övertagande  
av vår VA-anläggning 2017 är i princip klara.  
Kommunen kommer inte hinna dra fram sina ledningar  
till den 1 januari 2017, så vår anläggning kommer  
nog att köras ett tag in i 2017.

På www.bullandomarina.se uppdaterar vi löpande med 
aktuella händelser. Där kan du boka upptagningstid mm, 
se när båten ska sjösättas, väder, webbkamera etc.
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MINST 4 FENDRAR!

2 FÖRTAMPAR  
KLARA I BRYGGAN

Komplettera med: din BRYGGPLATS 
alt. EJ HAMNPLATS

2244
Stig Båtsson

070 -70 80 90

K 100 / EJ HAMNPLATS

2244
Stig Båtsson

070 -70 80 90

K 100 / EJ HAMNPLATS

DIN SJÖSÄTTNINGSTID 2016
Sjösättningstiden, datum och klockslag, när din båt  
ska sjösättas bestämmer vi ca 1 månad före resp.  
bokad sjösättningsperiod. Din sjösättningstid kan du 
sedan se under ”Mina bokningar” på hemsidan eller 
kontakta oss. Vi kommer även att maila uppgift om 
sjösättningstiden till dem som har meddelat oss sin 
mailadress. 

SJÖSÄTTNING AV BÅT MED SKEPPARE
Om du ska vara med själv när din båt sjösätts måste du 
vara vid din båt 30 minuter före angiven sjösättningstid. 
Din båt måste också vara klar för sjösättning då,  
då vi ibland sjösätter snabbare än planerat och vill inte  
få onödiga väntetider. För sen ankomst medför flyttning  
av båten och därmed en extra kostnad för dig. Efter  
sjö sättningen av din båt måste du flytta den direkt från 
sjösättningskaj e  n, så att andra båtar inte hindras i 
sjösättningen.

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.  Tillräckligt antal TAMPAR för bogsering  
och förtöjni ng

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.
Bogsering inkl. förtöjning vid bryggplats:  
525:– < 4 ton och 595:– > 4 ton. Om vi inte hinner 
med bogseringen sjösättningsdagen förtöjs båten vid 
sjösättningskajen.

SÄTTNINGS2016SJÖ
Sjösättningsdagarna och alla anvisningar i samband med sjösättning

SJÖSÄTTNINGSTIDER
•  TIDIG SJÖSÄTTNING  

18 APRIL – 25 APRIL

•  MELLAN SJÖSÄTTNING  

2 MAJ – 12 MAJ 

•  SEN SJÖSÄTTNING  

24 MAJ – 26 MAJ
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VIKTIGT! För att din båt ska anses klar att sjösättas 
måste båten märkas upp enligt nedan. 

Cirkulär



2016 BÅT SOM EJ ÄR KLAR FÖR SJÖSÄTTNING
Om din båt inte kan sjösättas i beställd omgång måste  
den ändå vara avtäckt på sin sjösättningstid. 
Flyttnings-/extra sjösättningskostnad debiteras oavsett  
om båten flyttas eller inte. - 4 ton: 775:–, - 8 ton: 930:–, - 
12 ton: 1240:–, - 16 ton: 1650:–. Om båten inte är avtäckt 
och båten behöver flyttas, avtäcks båten på båtägarens 
bekostnad och risk.

SJÖSÄTTNING AV ÖVERHOPPADE BÅTAR
Sjösättning av båtar som inte sjösätts på ordinarie 
sjösättningstid kan ske efter tidsbeställning vardagar 9-16: 

Onsdag 27/4, fredag 13/5, torsdag 19/5, fredag 27/5, 
torsdag 2/6, torsdag 9/6, torsdag 16/6, onsdagen 22/6.

TILLFÄLLIG BRYGGPLATS EFTER SJÖSÄTTNING
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. Om båten behöver 
ligga kvar i sjön ytterligare någon vecka eller längre än 
sjösättningsveckan, måste detta överenskommas med 
marinan. Båt som behöver tillfällig bryggplats efter 
sin sjösättningsvecka debiteras med 50 % av ordinarie 

gästplatshyra t o m 1 juni. Därefter utgår ordinarie 
gästplatshyra.

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 slipmaskin med 
dammsugare ska användas för uppsamling av slipdamm. 
Vid skrapning av båtbotten kan t ex en skrapa som 
kopplas till en dammsugare användas. Marken måste 
skyddas genom att t ex en presenning läggs under båten 
för uppsamling av skraprester. Då slip- och skraprester 
betraktas som farligt avfall ska avfallet deponeras i  
avsedd behållare för färgrester i marinans miljöstation.

BOTTENMÅLNING OBS!
Vid bottenmålning ska endast godkänd bottenfärg  
användas på båten, d v s kopparbaserad färg. Färgen 
bör vara hård och får inte vara av typen blödande själv-
polerande som kladdar ner vid lyft och bottentvätt, och 
dessutom förstör spolplatsernas reningsanläggning.

TÄCKNINGSMATERIAL
Täckningsmaterial buntas, märks upp tydligt med 
varvsnummer och transporteras före sjösättningen  
till av Marinan anvisad plats för sommarförvaring.  
Täcknings  material och stegar får inte förvaras  
i vaggan p g a utrymmesskäl och att täckningen blir 
garanterat skadad när vi flyttar pallning. 
Täckningsmaterial som inte är placerat på anvisad  
plats eller som inte är ordentligt uppmärkt städas bort 
eller eldas upp!!!

PALLNINGSMATERIAL
Pallningsmaterial, vaggor, stöttor och bockar ska vara 
tydligt uppmärkt med ditt varvsnummer på flera ställen. 
Efter sjösättningen transporterar vi din pallning för 
sommarförvaring. Vi tar dock inget förvaringsansvar för din 
pallning. Halvvaggor eller annan pallning som vi inte kan 
lyfta med lastmaskin måste demonteras så att den inte går 
sönder i samband med transporten. Vi ersätter inte skada 
på pallning som skadas p g a svagt material, dålig/svag 
konstruktion eller inte demonterats. Omärkt träpallning 
eldas upp 14 dagar efter sjösättning.

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

VARVSKAJEN
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. Vid kö till mastkran gäller kölistan 
vid resp. mastkran. Under arbetstid vardagar förbehåller  
vi oss rätten att anvisa tid för lån av mastkran.
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forts.

SAMMANFATTNING AV 
SJÖSÄTTNINGSINSTRUKTION

•  Vårrustning o bottenmålning utförs  
enligt miljöregler!

•  Märk upp båten med varvsnr, namn,  
bryggplats alt. ej bryggplats.

•  Båten skall förses med för-, akter- 
tampar och fendrar.

•  Om båtägaren skall närvara - var vid båten  
30 minuter före utsatt sjösättningstid.

•  Kontrollera att bordgenomföringar m.m.  
inte kan läcka.

•  Märk pallningen (vaggor, stöttor,  
bockar) med varvsnummer.

•  Täckningsmaterial och stegar får  
inte förvaras i vaggor.

•  Städa båtens vinteruppläggnings-plats.

•  Båt kan inte ligga kvar vid sjösättningskaj efter 
sjösättning.

•  Mantåg ska vara demonterat och får inte  
ligga på däck pga snubbelrisk.

• Mast eller bom får inte ligga på däck.

•  Bom får inte vara monterad (gäller om  
mast är på).



INFÖR HÖSTEN
Mät upp var din loggivare, propeller eller liknande 
sitter så att du kan märk upp placeringen inför höst-
upptagningen. Detta för att du ska slippa vara en av 
dem som kanske får sin loggivare skadad. För att båten 
inte ska bli fel uppställd i höst - märk upp din vagga eller 
bockar med FÖR och AKTER och gärna kölens placering 
i vaggan med färgstreck. Glöm inte heller att se över 
pallningens kondition.
 
SÄKERHET
Observera att det är förbjudet att gå under hängande  
båt. Följ alltid truckförarens anvisningar!

HÄNSYNSTAGANDE MOT BÅTGRANNAR
Visa hänsyn mot dina båtgrannar när du tvättar däcket mm 
på båten, så att båtarna runt omkring inte blir nerstänkta. 
Sandblästring är av miljöskäl och båtgrannar inte tillåtet att 
utföra på marinan.

BÅT SOM EJ SJÖSÄTTS/KVAR PÅ LAND
För båt som står kvar på land efter vintersäsongens  
slut den 1 juni, debiteras markhyra för båtplats på  
land motsvarande båtplatshyra för sommarsäsong.

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

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

KASSERADE PRESENNINGAR
Presenningar som ska kastas ska vara väl hopvikta  
och läggs i nätcontainer vid sidan om sopcontainrarna.

MILJÖSTATION FARLIGT AVFALL
Mottagning av farligt avfall (spillolja, oljefilter, batterier, 
färgrester, penslar, lösningsmedel mm) finns endast i 
miljöstationen ”mitt på plan”, Spilloljemottagning finns 
även vid kaj 5 – ”västra sidan”.

BRANDSKYDDET
FÖR ATT MINSKA BRANDRISKEN I BÅTEN:

• Använd godkänd jordad elkabel. 
 
•  Värmeelement är tyvärr inte tillåtet  

att använda. 

•  Tänk på brandrisken vid bl a plastnings-arbeten!

VID BRAND I BÅTEN:

•  Du ska enligt villkoren har fungerande brand-
släckare lättåtkomligt ombord.

•   Kontrollera var de närmaste brandsläckarna 
finns, som står utställda på uppläggningsområ-
det.

•  Under den frostfria tiden kan även sjövattenutta-
gen användas för att bekämpa eld.

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

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

BRANDFÖRSVARETS (SOS) TELEFON: 
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HAMNMÄRKE 2016
Hamnmärket kommer vi att skicka ut separat lite  
närmare sjösättningen. Glöm inte att märket snarast 
eller senast en vecka efter sjösättningen ska klistras fast 
väl synligt från bryggan på mastens framsida eller på 
vindrutan. Hamnmärket visar att båten tillhör hamnen 
och att båtplatshyran är betald. 

HAMNKAPTENER
Säsongens hamnkaptener blir bl.a. Joel, Elsa och 
ytterligare en person. 

HAMNKONTORETS ÖPPETTIDER
Hamnkontoret kommer att vara öppet under helger  
i april och maj enligt anslag. Vardagar hänvisar  
vi till vårt huvudkontor på berget. Fr o m 4 juni 
t o m 7 augusti är hamnkontoret öppet alla dagar  
08.00 – 20.00, fredagar och söndagar till 21.00.

BRYGGPLATS 2016
Förra årets bryggplats gäller om inte annat överens-
kommits eller om Marinan skriftligt meddelat annan 
plats. Du glömmer väl inte bort att säga till  
hamnkapten när du skall vara ute med båten en vecka 
eller mer. Enligt våra avtalsvillkor är båtägaren skyldig  
att meddela detta. Vi får annars väldiga problem med  
att få plats med alla tillfälligt gästande båtar. 
 
Du är väl också medveten om att bryggplatsen inte  
får lånas ut! 
 
Vi vill också informera om att det är rökförbud på 
F-bryggan och naturligtvis på sjöbensinstationen!

FÖRTÖJNING
Du måste förstås alltid ha ordentliga förtöjningstampar, 
fjädrar i bryggan och förtöja med spring i bommen. 
Dubbla aktertampar ska alltid användas vid akter för-
töjning 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
För att använda eluttagen på bryggorna tecknas separat 
avtal. Kontakta kontoret.

FUNGERANDE BRANDSLÄCKARE
Hur ofta kontrollerar du dina brandsläckare? Se till 
att brandsläckarna fungerar och är lättåtkomliga om 
bord ”innan olyckan är framme”! Under våren kommer 
Brandskyddsbolaget att finnas på Bullandö för att serva 
båtägarnas släckare.

BASTU- OCH DUSCHAR
Portkod till bastu- och duschhuset utlämnas på 
hamnkontoret och ingår i båtplatshyran.

SEGELSERVICE
Om du behöver få en mindre skada på seglet reparerat 
kan du vända dig till kapellmakeriet alt. hamnkontoret. 

DYKSERVICE
Om du tappar något i vattnet som du inte kan få  
upp eller fastnar med båten i någon tamp och inte  
kommer loss – vänd dig till hamnkapten.

SUGTÖMNING AV TOA-TANK
Fr o m 1 april i år är det lag på septitank i båt ska 
sugtömmas. Pump-out stationer finns vid sjömacken, 
vid kaj 5, kaj 6 och vid J-bryggan där mobila toasugare 
kommer att finnas och ska tömmas. Bullandö-kunder  
får använda stationen utan kostnad, men måste först  
tala med hamnkapten.

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

SJÖKORT
På hamnkontoret kan du köpa sjökort över Svenska 
farvatten. Vi säljer även nautiska publikationer. 

JOLLAR
Om du har en jolle – glöm inte att märka upp den med 
varvsnr och namn och om möjligt lägg den i jolleställen. 
Omärkta jollar betraktas som övergivna kvarlämnade  
och städas bort.

KÖR FÖRSIKTIGT MED BIL INOM OMRÅDET  
OCH TILLFARTSVÄGEN!

9
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Att sälja sin älskade båt är ett svårt beslut. Men det går  
om man har gamla båtkompisar som rycker in.

Hur ska du klara sommaren utan båt undrade vännerna 
då jag sålt. Så ringer vännen Ted. Och där sitter vi i 
hans bekväma yacht på väg till Åland, en solig julidag 
förra sommaren, Ragnhild och jag, i kompisens sköna, 
”Blanche”, en 39 fots Beneteau segelbåt. Den vackert 
kolorerade gennakern står elegant som en ballong och vi 
glider norrut och passerar just akter om Ljusteröfärjan 
som är på väg mot Östanå med sin last av bilar. 
Furusundsledens vatten glittrar i den ljumma fyra-fem-
meters brisen. Stabboudde, Lunsen och Växlet, glider 
vi förbi, välkända fyrar i leden som alla Finlandsbåtar 
passerar, och där passagerarna kan kasta en blick på de 
kala guanotäckta öarna med sina flockar av skarv.
Närmar oss Furusund. Skeppshunden, en långhårig tax 
med det blygsamma namnet ”Matcho”, behöver rastas, så 
skepparen bestämmer att vi gör ett snabbstopp. Det blir 
Kryssarklubbens boj strax utanför gästhamnen. Jycken ros 
iland med jolle och efter en halvtimme är vi på väg igen.
Ut ur leden, nordostlig kurs. Om babord finns Calle 
Schevens ö och Spillersboda i diset. Möter ”Silja Symphoni” 
strax innan Ålandets grund, och med Lilla Gräskö på 
styrbordsidan. Vinden har vridit mot nordväst, gennakern 
håller inte längre, men vi loggar sex knop med stor och 
genua. Kurs mot Fejan.

Kapten Ted är bekant med fiskare Olle Sjöblom, och 
vid femtiden glider vi in till hans brygga. Trettiofyra 
distansminuter avverkade denna första dag.

RESTAURANGEN BRANN
Eftersom restaurangen på Fejan brann våren 2015, måste 
vi ta en promenad bort mot det gamla kolerasjukhuset och 
titta på eländet. Om inte annat för att glädja skeppshunden. 
Restaurangbyggnaden är totalförstörd, men det ligger ett 
tiotal ålandsfarare vid bryggorna. Förhoppningsvis har de 
egen mat med sig.
Efter en whiskey i sittbrunnen, för att stimulera aptiten, 
avslutar vi dagen på familjen Sjöbloms terrass. Där bjuds 
på ugnsbakad sik, abborrfiléer och annat gott.
Morgonljuset väcker oss med en perfekt sydvind på 6-7 
meter. Ut runt Botveskär, till Söderarmsleden, och kurs 
cirka 70 grader, mot Remmargrund och Tjärven, de sista 
fyrarna innan vi är ute på Ålands hav.
Väl på fritt vatten tilltar sjön och blir ganska gropig.  
Det senaste dagarnas hårda väder känns, men vi glider 
fram i god fart med genua och storsegel. Det går inte att 
använda automatstyrningen i de höga vågorna, jag och  
Ted turas om att stå bakom ratten och parera sjöarna.
Sverige försvinner i diset bakom oss och efter ett par 
timmar siktar vi Flöjtan - en 26 meter hög fyr som står mitt 
i Ålands hav. ”Blanche” vakar fint i den nu riktigt grova sjön 
och hon plöjer sig fram med kraft i cirka 6-7 knop.

EN KOMPISSEGLING  
TILL ÅLANDS GLADA LAX.

AV: RAMON FRIDÉN. 
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FÄRSKT BRÖD I RÖDHAMN
Snart skymtar vi Lågskär på styrbordssidan och en 
stund senare dyker ålandskusten upp i töcknet och 
fyra vindkrafttorn reser sig sakta i horisonten. De står 
och snurrar på de yttersta skären utanför Lemland. Vid 
fyratiden på eftermiddagen glider vi in på norrsidan 
om fyren Rödhamn. Vi tar en boj och lägger aktern mot 
bryggan, så jycken ska få lättare att ta sig iland. Återigen 
har vi avverkat en distans på cirka 35 distansminuter.
Rödhamn är en utmärkt överfartspunkt i Ålands skärgård. 
Ligger cirka 10 distans söder om Mariehamn. Drivs i regi  
av Åländska segelsällskapet. Skyddad och med gott om 
plats, både på bryggor och för ankare. Hamnavgift 15 euro 
och möjlighet att beställa färskt bröd, som levereras till 
båten morgonen därpå.

Efter att vi avnjutit frukost med rödhamnsbakat bröd 
nästa morgon, blir det motorgång två distans söderut, 

ner till Ledskär. Vi rundar mellan Björkö och Buskskär och 
så åker gennackern upp igen, kurs norrut, över Ledfjärden, 
upp mot Degerby. 

NORRUT MOT MÅLET
Efter inköp, glass och småprat med grannbåtar i Degerby 
lossar vi förtöjningarna och sätter åter kurs mot norr. Den 
vackra åländska skärgården breder ut sig runt farleden, 
träden går många gånger  till vattnet, precis som i Mälaren.
Lata som vi är tuffar vi för motor i stället för att kryssa mot 
den nordliga vinden, som kom hastigt, men var väntad. 
Förbi Sandö, utanför Nötö, och efter Synderskär är vi ute i 
stora farleden och inne på yrkestrafikens trad -Åbotraden. 

Vi följer med trafiken i farleden, det är ganska många  
båtar av olika slag, upp till Enskärs fyr. Här svänger 
Åbofärjor, andra fartyg och de flesta fritidsbåtarna söder ut, 
ner mot Kökar och skärgårdshavet.

Men vi girar nordvart och går ovanför Sottunga,  
upp mot Båtskärs fyr och sedan in i leden mellan  

Seglinge och Snäckö och upp mot Kumlinge. Just ovanför 
Kumlinge ligger lilla Bärö -en ö utan vägar och bilar.  

På den norra delen av Bärö, innanför Svartudden,  
ligger en mycket populär liten fritidsbåthamn.  

Och den är populär därför att i den hamnen ligger en 
mycket populär krog. Krogen heter ”Glada Laxen”!
Såå, vad har vi nu där att göra ute i den åländska 
ö-ödemarken? Joo, det är så att vår skeppare Ted är 
bekant med ägaren till denna gladalaxkrog. När vi framåt 
kvällskvisten sitter där på terrassen i solnedgången och 
njuter av en superb middag, inkluderande abborrfiléer, 
oxfiléer, glass och annat godis, då kommer en jovialisk 
herre fram till vårt bord. I handen har han fyra glas och  
en immig flaska Alsacvin. Han slår sig ner och häller upp  
i glasen. Lyfter sitt mot oss och säger:
– Skål och välkomna, jag heter Henrik och är den  
glada laxen!

Denne glada lax som äger krogen heter alltså Henrik 
Beckman och är en trevlig ålänning, som dessutom 

bjuder oss på den förträffliga middagen. 
– En belöning för att ni seglat mer än 100 distansminuterna 
för att äta på min krog.
Så visst kan man klara sig utan båt, bara man har goda 
vänner och kompisar!

Bärö gästhamn i Kumlinge på Åland med krogen Glada Laxen,  
som även har en hotelldel med 7 st dubbelrum.
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D
en syns knappt 
där den ligger på 
marinan med sitt 
låga skrov längs 
I-bryggan mellan 
Bullandö Krog 
och Bullandös f.d. 
tvättstuga. Men 
den som ser neråt, 
noterar att den 
lilla båten ifråga 
inte ser ut som 
andra med sitt 
spetsgattade och 
klinkade skrov.  

De med blick för båtar och linjer anar att här ligger en liten 
pärla till båt. Och den som besökt Östra Skärgården utanför 
Karlskrona ser vad det är – en jaktkanot. 

Ägaren till denna smäckra skapelse på Bullandö heter 
Janne Fjellström. Han är emellertid ingen utvandrad 

Bleking, utan från Alingsås utanför Göteborg, men nu 
Bullandöbo och lite av en profil på Marinan. 
– Att jag skaffade just en jaktkanot var på sitt sätt ingen 
tillfällighet, för i unga år hade min pappa träbåtar och i de 
semestrade vi på Västkusten eller åkte med på sjön Mjörn 
utanför Alingsås. Min farfar byggde även båtar och jag har 
kvar alla hans verktyg. Första egna träbåten, en jolle fick jag 
som tioåring och pappa lärde mig att sköta den. En hel  
del segling i GKSS-eka och J 10 blev det på Mjörn i 
ungdomen och ända sedan dess har jag tänkt att en träbåt 
måste jag ha igen vid tillfälle. 

Någonstans läste jag om Jaktkanoten, såg en  
i Karlskrona och fastnade för de fina formerna.  

När en annonserades ut i Täby, kom jag på att den  
skulle passa mig. Modellen verkade perfekt med tanke 
på min fågelskådning. Låga fribord och grundgående är 
praktiskt när man vill se sjöfågel i ytterskärgården. 
Exemplaret var inte i toppskick, men efter nerslipning,  
14 lager lack, linolja och terpentin – efter min farfars recept 
– fick jag den i skick. Köpet gjorde jag 2002 och sedan dess 
har jag sjösatt min kanot varje sommar. 
Tyvärr blir det sparsamt med att segla den, för när jag 
skådar fågel är det mer praktiskt med min plastmotorbåt. 
Men för min del handlar det lika mycket om trevligheten 
att ha en speciell liten vacker båt, som att använda den, 
förklarar Janne gärna.

Han var dock inte svårövertalad i somras att ta ut sin 
sötnos till båt på en tur i Bullandöviken. Efter att ha 

rest den ostagade masten, litsat storseglet och häktat 
fast focken, knuffade han ut sin jakt från bryggan. Sedan 
slörade Janne stolt som en sann sjöman förbi glassätarna 
vid hamnkontoret, fick glada vinkningar av kroggästerna 
och till och med en liten applåd. För synen av spririgg och 
en liten fin båt är ovanlig. 

Jannes jaktkanot är byggd 1991 på Daags Båtbyggeri 
utanför Karlskrona som nr 72. Skrovet är i kärad 

ek och däcket i nåtad och lackad furu med relingslist 
i ek. Byggaren Per-Anders Daag lärde sig yrket att 
bygga jaktkanoter på Östra Hästholmen hos bröderna 
Mårtensson. Deras varv försåg hela skärgården mellan 
Torhamn i öster och Sturkö i väster med dessa små 

SPECIELLA BÅTAR PÅ BULLANDÖ

JANNES JAKTKANOT
MINST MEN MEST HISTORISK.minst

Jaktkanotägare Jan Fjellström är stolt över att ha en ovanlig  
båt och den ende på Bullandö som får applåder när han seglar 
sin sötnos.

AV: CURT GELIN.  FOTO: CURT GELIN. 
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smäckra, lättdrivna bruksbåtar. Typen var idealet för att 
sig fram med mellan de låga öarna och halvmeterdjupa 
vattnen. Och att ha till sjöfågeljakt. Många kanoter målades 
ljusgråa för att smälta ihop med skären och inte skrämma 
alfågeln. Och för att inte synas av länsman, för det jagades 
sjöfågel även på otillåtna tider. Grundgåendet gjorde 
jaktkanoten fin att smita in på grunt vatten vid upptäckt,  
för där flöt ingen tulljakt.

Den smala vattenlinjen gör skrovet lättrott, men för 
att komma fram enklare, fick många jaktkanoter, i 

likhet med Janne Fjellströms exemplar, en liten spririgg. 
Vissa beställare lät även installera en liten encylindrig 
luftkyld motor utan växel för att slippa ro eller kryssa över 
fjärdarna. En hel del kanoter fick också en bräda i aktern 
för utbordare, inte vackert, men praktiskt, ansåg ägarna. 
Det har inte Ådan.

För jaktkanotkapten Fjellström återstår att besöka 
båttypens födelseplats Östra Hästholmen utanför 

Karlskrona. Över 1000 exemplar byggde bröderna 
Mårtensson från 1926 ända till 1986 i ett numera K-märkt 
varvsskjul. Skjulet väntar på vård, men inredningen är intakt 
och ser ut som om byggeriet nyss upphört. Att komma in 
går fint under Varvets Dag varje år första lördagen i juli tack 
vare föreningen Allmogebåtar i Blekinge, som skapat ett 
litet museum här.

De Mårtenssonska jaktkanoterna var mellan 13 och  
14 fot det vill säga 4,05 – 4,24 meter, kunde variera l 

ite i formen med ökad fyllighet i aktern för motor och högre 
stäv för mer plats under fördäck för jaktbyte.

En kort provtur med Jannes 14-fotare visade att den  
kräver viss vighet, för den är inte överdrivet stabil med  
sitt runda, grunda skrov. Det nerbyggda skrovet med lång 
köl ger förnämlig kursstabilitet, mycket bättre än på en 
vanlig roddbåt, men innebär också att manöverutrymme 
behövs för att vända. 

Rankheten går att överkomma och på plats mitt i båten, 
är den ljuvlig att ro med trevlig tyngd, fint glid och 

den vakar förunderligt väl. För segel behövs dock ett visst 
förutseende, att vända mot vinden för segel är en konst, 
kräver bräck och slack i focken i rätt ögonblick. Men  
det är inget problem för träbåtsägare Fjellström, han kan 
konsten att gå över stag från trögvända ekor och jullar  
i ungdomen. Enda egentliga problemet för Janne, är att  
han behöver en knuff, en ursäkt, för att lägga ut med sin 
jakt. Men när så sker, är han värd en applåd. Att se  
hans smäckra Ådan med sin spririgg segla på Bullandö,  
ger vänner av gamla linjerara båtar njutning. Inte för inte  
kallar kännare jaktkanoten för den vackraste båt som  
Gud skapat.

FAKTA ÅDAN
Längd  4,40 m
Bredd  1,20 m
Djup  0,35 m
Vikt   150 kg
Segel  4 kvm
Byggare  Daags Båtbyggeri, Karlskrona
Byggår/nr 1991/72

SPECIELLA BÅTAR PÅ BULLANDÖ

I det här båtbyggeriet sattes en jaktkanot ihop på en vecka.  
Idag är de tre bröderna Mårtenssons värv ett sevärt museum.

Beteckningen jaktkanot 
kommer sig av att typen 
användes för sjöfågeljakt i den 
låga grunda Östra Skärgården 
utanför Karlskrona.

O



Professionella installationer

Följ oss på facebook: TyMarAB
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Foto: Jonas Falk, Nordic Yachts Open september 2015
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AV: CURT GELIN.  FOTO: CURT GELIN & FREDRIK BROMS. 

Arrangörer av kappseglingar behöver ha flyt, tumme med 
vädergudarna, lite tur med vindarna och ett vinnande 

koncept för att dra deltagare. Alla dessa ingredienser verkar 
eftersäsongens snabbast växande segling lyckas med. 
Nordic Yachts Open 2015 gick på nytt i skön sol, behagliga 
vindar och lockade ännu fler båtar än någon annan gång 
sedan starten för fyra år sedan. 92 deltagare är ansenligt 
i kappseglingssammanhang och tyder på att konceptet är 
rätt och att många gillar att vara med. 

Idén till att ordna en lättsam segling för två en lördag i 
september, kläckte Bullandös driftige Mats Runström och 

framgångsrike double-hand seglaren Jimmy Hellberg på Allt 
för Sjön 2012. De tyckte att det saknades ett shorthand-
evenemang på hösten och kom på att Bullandö vore den 
perfekta platsen – många tänkbara deltagare på marinan, 
enkelt att nå, krog för kalas efteråt, gästplatser och flera 
alternativa sträckningar genom skärgården nära från 
hamnen.

Sagt och gjort, efter förankring, kablade de ut budskapet 
– ta med en kompis, frun, flickvännen, dottern, 

sonen eller en släkting och kom med på en sällskaplig 
lördagssegling. Gensvaret blev oväntat och stort, 82 deltog 
redan första året, 2013 kom 58 båtar, 2014 79 och 2015 
startade hela 92 besättningar.

I modern anda hålls skepparmötet virtuellt med 
bansträckning, starttider och alla deltagare med SRS-

talen tillgängliga i mobilen. För säkerhets skull anslogs allt 
också på regattaexpeditionen – Nordic Yachts kontor. 
Särskilt spännande för alla deltagare var att få veta vilken 
bana tävlingsledningen skulle välja. Den längsta på drygt 
34 sjömil och lite hav eller den kortaste på 20 sjömil lik en 
chikan på Kanholmsfjärden? 

Med jaktstart, det vill säga med egen starttid för varje 
båt och teoretisk samtidig målgång, är det ingen 

enkel uppgift att bestämma banan – vilken båt ska man tro 
behöver längst tid i de vindar som utlovas? Men när Pias 
(Hultgren) prognos lovade 1- 4 m/sek sydväst föll valet på 
nytt att segla från Djuröbron via Röko till Franska Stenarna 
och tillbaka.

Och på nytt hade Nordic Yachts Open flyt – vinden vred 
visserligen något på syd under dagen, men taktisk läns 

för att fånga vind under Fågelbrolandet och utslagsgivande 
kryss med långkorta slag över Nämdöfjärden höll 
navigatörer och skeppare alerta. 

Ganska snart gick det att ana hur det skulle gå på 
seglingen – för redan i höjd med Stavsnäs på väg 

mot Franska Stenarna var ett helt koppel välseglande 

SOL – IGEN – ÖVER 

NORDICYACHTS OPEN

Återvändaren Jesper Ott från Liros 
sponsrade generöst.

Barncancerfonden fick ett bra bidrag.Vinnaren Martin Olsson.Bästa Mixed-besättning vanns av  
Pär Lindfors o Pia Frimodig.

Hård kamp mellan Fareast 28R. Håkan Södergrens  
Tarac 33 Testarossa.

Mats Victorin  
och Hans Strandberg,  
X-332.
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båtar ikapp oss som startat tidigast, bland annat Albin 
Novan Cappucino, med Martin och Ulf  Olsson, IMX 40:an 
Nemo med Hans Broman och Mathilda Netje, Tarac 33.an 
Testarossa med Håkan och Fredrik Södergren. 

De förutseende som sedan valde ett spår utmed 
Runmarö, fick fördel när vinden vid lunchtid vred mot 

syd, ökade lite och gav kortare väg till rundningen av fyren. 
Men lika spännande blev slören norrut till Långholmens 
smala gatt. Bra tryck i byarna gav spinnakertrimmarna 
skarpa ögonblick, vissa hann inte med och en annan vurpa 
kunde vi som blev omåkta se. 

Avgörandet på 2015 års Nordic Yachts Open kom dock 
på målrakan. När tallarna på Runö och Stavsnäslandet 

tog vinden, kunde de accelerationssnabba båtarna visa 
vad vitsen är med liten vikt och mycket segelyta. En av de 
tätaste spurterna stod mellan sportiga X-332:an Boxer med 
Mats Victorin och Hans Strandberg, Tarac-kapten Södergen 
med son. Futtiga 57 sekunder före skar hans Testarossa 
linjen. 

Först i mål blev Martin och Ulf  Olsson genom att trimma, 
trimma och trimma. Tre minuter senare visade far 

Håkan och son Henrik Lindqvist i sin Albin Alpha att även 
äldre, lite tyngre båtar som seglas väl kan placera sig på 
Nordic Yachts Open. 

Intressant i sammanhanget är att seglingen är en av de 
få som Håkan är med på och att han varit med alla fyra 

åren. Åtskilliga andra besättningar deltog också på nytt, 
vilket visar hur uppskattat konceptet är. 

Störst och snabbast blev denna gång återvändarna  
Johan Zellman och Bertil Janmark i Arcona 430:an 

Zellma, fyra minuter före Mikael och Annelie Widmark 
också de återvändare i sin Arcona 430 Pingu.
Nästan minst, men ändå 10:e snabbast av alla 92 var 
Isabelle Lindsten och Mats Runström som hade bytt till 
Far East 28:an China Girl och visade att vill man segla fort 
hjälper det att ha seglat ihop mycket. En 29:e plats på 
beräknad tid beror på att SRS-talet är som på 39-40 fotare, 
men resultatet störde inte promotor Runströms humör.  
För efter målgång bjöd han nära 200 seglare på korv och  
öl i solskenet framför regattaexpeditionen.

På kvällen tog Mats på sig sin gamla reseledarroll  
och höll en ny frejdig prisutdelning med ett prisbord 

som få andra arrangörer kan mäta sig med – skidor, 
tampar, en hel kartong med kola med mera. Dessutom  
gick 100 kronor av startavgiften till Barncancerfonden,  
vilket gav ett bidrag till detta välgörande ändamål om 
 fina 15 000 kronor.

De fem bästa i Nordic Yachts Open (totallista finns  
på www.nordicyachts.se)

1 Martin Olsson, Ulf  Olsson Albin Nova 04:42:11
2 Peter Skoglund, Leif  Skoglund, PassadGT 04:46:59
3  Håkan Lindqvist, Henrik Lindqvist,  

Albin Alpha    04:49:13
4  Håkan Södergren, Fredrik Södergren,  

Tarac 33    04:55:32
5  Mats Victorin, Hans Strandberg,  

X -332 Sport    04:56:03
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För tio år sedan var vi ett gäng fågelskådare som 

”häckade” mest ute på Horssten öster om Grönskär och 

c:a 7 distansminuter från Sandhamn. Horssten är en av 

skärgårdens bästa sträcklokaler speciellt på vår- och 

höststräcken. Dock fanns det en ö som hägrat länge för 

mig, Svenska Högarna, inte bara för fågellivet utan även 

för naturen och äventyret att ta sig ut i absolut yttersta 

skärgården. Sagt och gjort började vi, några gossar,  

planera en förlängd helg och började med att ta kontakt med 

tillysningsmannen för att få hyra Skärgårdsstiftelsens två 

sjöbodar. Vi hade tur då vi planerat in fredag till söndag  

den helgen och nästa gäng anlände söndag med Joséphine 

för fågelräkning och bodbyte. 

V
i var fem hugade skådare som drog från Bullandö 
med min båt en fantastisk sensommardag i 
september. Vi började med en avancerad övning 
i logistik i mitt något begränsade utrymme i 

båten. Förutom all packning med kläder, mat och andra 
förnödenheter så behövs det även kikare, kameror och inte 
minst ett dragspel också…Vi bestämde att gå via Grönskär, 
Björkskär, Lilla Nassa och ut genom Gillögaarkipelagen 
varifrån vi tydligt såg Högarnas Heidenstammare från 
1874 resa sig majestätikt. Vädergudarna var goda mot oss 
och efter några timmar kunde vi anlända i den inre och 
trånga hamnen där tillsynsman, som bor därute permanent 
med fru och barn, mötte oss på bryggan och visade oss 
upp till våra fint inredda sjöbodar. Sjöbodarna är enkla 
men funktionella med dubbelsängar och ett lite kök med 
gasolspis. Efter att ha installerat oss och hämtat vatten gick 
vi genast en liten promenad på ön och kunde konstatera en 
ensam seglare därute, i övrigt var vi, förutom tillsynsman 
och hans familj, helt ensamma på ön. 

”Svenska Högarna nordost 24 meter per sekund…dimma…
snö och minus 18 grader…” Väderrapporterna brukar  
säga hårt väder och som dels rapporteras från en 
automatisk väderstation och dels från de två familjer som 

växelvis bor här ute året runt. Själva ön är ett  
naturreservat och förvaltas av Skärgårdsstiftelsen.  
Namnet nämns första gången 1488 som Svenska Högar. 
Efter ett otal olika namn, Svenske Höyen, Swenskehöga 
m.fl. på ön under 1500- och 1600-talet, kallas Storö  
och Lillö för Svenska Högarna på Gripenhielms koncept-
karta från 1683. 

S
jälva fyren är 18,4 m hög och en s.k. 
Heidenstammare, den enda som finns i 
Stockholms skärgård och den sista som byggdes. 
De övriga Heidenstammarna, 11 fyrar, finns kvar 

förutom på Väderöbod där den högsta av dem är  
Pite-Rönnskär på 37 meter. I början på 1960-talet gick 
ett rykte att Svenska Högarna skulle avbemannas och att 
fyrfolkets anställningar skulle upphöra 1968. Men ödet  
ville annorlunda. Samma höst hade Svenska Björns 
fyrskepp tagits in för sista gången och ersatts av en ny 
bottenfast kassunfyr. En av de anställda på på fyrskeppet, 
Rune Öberg, såg en möjlighet att bli kvar här ute och han 
lyckades hyra en av de tomma lägenheterna på Högarna. 
Han ringde till SMHI och erbjöd, med viss övertalning,  
sina tjänster som väderobservatör och fick jobbet.  
De första sex åren hade han hjälp av sin hustru för att  
klara observationerna som skulle ske var tredje timma. 
Men hon tröttnade på den isolerade tillvaron och 
flyttade in till Blidö. Rune Öberg fortsatte med att utföra 
väderobservationerna var tredje timma – ensam. Han blev 
genom tidningarna känd som ”Sveriges ensammaste man”. 
Fyren hotades av rivning på 1980-talet då den ansågs  
sakna navigatorisk betydelse. Sjöfartsverket aviserade 
därför en rivning av fyren, men skärgårdsborna,  
båtfolket och Skärgårdsstiftelsen ville annorlunda och  
efter att ha samlat in över 18.000 namnunderskrifter  
för fyrens bevarande och dess symbolvärde beslutades att 
bevara den. I juni 1994, efter en omfattande renovering, 
skänktes den 120-åriga fyren till mästerlotsen Edvard 
Sjöblomstiftelsen vars viktigaste uppgift är att äga, förvalta 
och vårda fyren. Fyren ser ut som ett mindre Eiffeltorn  
och fyrlampan är endast på 40 watt men lyser med  

”VA, SKA NI BOSÄTTA ER PERMANENT PÅ HÖGARNA……?
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hjälp av linser hela 15 sjömil. Nedanför fyren står två 
kanoner vända mot havet. De användes förr vid dimma  
för att vägleda förbipasserande fartyg.

T
rojeborgarna, labyrinterna, finns på norra delen  
av Storön. Den äldsta lär vara flera hundra år 
gammal och är en av skärgårdens största,  
belägen på en plan häll på nordvästra udden.  

Den som lyckades gå genom en labyrint utan att nudda 
stenarna skulle skyddas från havets faror och få god 
fiskelycka. En dubbeljättegryta, ”Trollgubbens byxor” eller 
”Jättegubbens byxor”, ligger strax nedanför telefonkiosken 
och fyrbostäderna. Kyrkogården är omgiven av en låg 
gärdesgård och ligger på nordvästsidan. Där finns en  
liten klockstapel och några gravar. Här ligger bl.a. den  
förre fyrplatsvakten Rune Öberg som dog 1976. 

Hällristningar kan man finna sydväst om gamla hamnen 
och den äldsta är från 1614. En liten informationsbod, 
museum/naturum, finns vid fyrplatsen med information  
om Svenska Högarnas kulturhistoria. Såg vi några fåglar 
då? Jo vars, de gamla ”vanliga” som olika sjöfåglar, labbar, 
havsörnar m.fl. arter bl.a. en sträckande tretåig mås som 
är ovanlig på den här sidan Östersjön. Några sena snäppor 
sprang också omkring ute bland skären, en orre som vi 
lyckades ”skrämma” upp från sitt gömsle på marken samt 
en av Sveriges vackraste fåglar, skäggmesen. Förutom alla 
naturupplevelser därute hade vi ju också chansen till många 
goda skratt, god mat och inte minst sk(j)önsjungande 
sång till ackompanjemang av dragspel. Nästa resa dit ut 
är inplanerad nu till våren med en god vän som har sin båt 
på Bullandö Marina och som dessutom äger ett dragspel!  
Hoppas tillsynsmännen står ut…
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Fågeltjatter med kvitterdryck...

”Fyrverk”

Skäggmes
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AV: CURT GELIN.  FOTO: CURT GELIN. 

n disig dag förra 
augusti satte 
jag kurs mot 
Bullerö för besök 
i Bruno Liljefors 
jaktstuga, gå 
stigarna över de 
bulliga bergen 
och igen ta del 
av öns speciella 
historia. För det 
fina med Bullerö 
idag är att ön är 
naturreservat, 
skött av 
Länsstyrelsen 
och väl vårdad. 
Tillsynsmannen 

heter Jan Olsén och bor här från islossning till isläggning 
och påpekade vid mitt besök att hans huvudman är 
Länsstyrelsen och inte Skärgårdsstiftelsen som tidigare. 
Han sköter hus och marker väl, så att och man kan ströva 
runt och uppleva ön. Inget är privat, vilket är ovanligt och 
berikande för skärgårdsälskare.

Från Bullandö passar Bullerö perfekt för en dagstur. Med 
min Folkbåt tar det cirka tre timmar om det är sydligt 

och kryss över Nämndöfjärden. Med en snabbare båt klarar 
du distansen på någon timme, får tid till en fin halvdag på 
ön och kan uppleva öns historia och natur.

Trevligast är att ligga kvar över natten och sjunka in i 
miljön. Om det är fullt i i skyddade Bodkobbshålet, mot 
klipporna vid Harkranksviken kan lösningen vara att  
ankra i Hemviken och ta jollen iland. Dock bör sydvästen 
hålla sig lugn, annars får man gunga. Stora bryggan går  
att lägga till mot, men sällan under säsong då turbåtar 
behöver den. På för - och eftersäsong går det bättre och 
tvekar man, kan Jan Olsén svara om det finns plats. 

Men med en Folkbåt finns alltid plats på Bullerö, jag 
trixade in i Rävängsviken i nordöst och låg nästan 

allena en lördag i augusti. Mitt i inloppet ligger en sten, 
men ovan vattnet och djupet runt om och i viken är  
cirka två meter.

Att hitta till Bullerö är inte svårt, inte ens i dis som  
vid min segling. Efter Nämndöfjärden tog jag faret  

vid Munkö, men sedan inte den vanliga rutten förbi 
Ladholmen, Aspön, Idöborg. För spänning styrde jag  
rätt ut i gyttret av öar och skär öster om Aspön.  
Jag strök fågelskyddet vid Rågskär och tyckte det  
kändes overkligt att slöra med god fart nära skären och  
veta vart jag skulle. Med sjökortet iPaden är navigering  
noll sport, bara lugnt.

I Rävängsviken är berget ganska brant där man ligger  
bäst. Sådant hindrar inte en Folkbåt och snart låg jag  

mot berget i lagom hoppilandhöjd. Sedan blev det  
dags för upptäcktsfärd på lockande Bullerö med sin  
natur och kultur. 

För drygt 100 år sedan köpte Bruno Liljefors ön och 
byggde den pampiga jaktstugan på Rävängen. Nu är  

E
BULLERÖ
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den ett sevärt museum med fin utsikt och en gästbok,  
som man kan skriva något fyndigt i.
Tanken hos Liljefors var att bilda en konstnärskoloni,  
han var tagen av skärgården och ett besök på ön ledde 
till köp 1908 och till bildande av Bullerölaget. Vid den 
här tiden började Liljefors bli känd och när en utställning 
inbringade 100 000 kronor, köpte han Bullerö för  
20 000 kronor av de skärgårdsbönder, som ägde ön.

I sann konstnärsanda bjöd han sedan in andra 
skärgårdsmålare som Albert Engström, Anders Zorn  

och Axel Sjöberg, zoologen Gustaf  Kolthoff, satirikern  
Carl Cederström med flera. Sällskapet sköt sjöfågel  
på våren och hare på hösten, umgicks i jaktstugan och  
drog goda historier - låter de sirliga takmålningarna  
och atmosfären i stugan ana.
Efter ett antal dyra skilsmässor måste Liljefors sälja ön, 
1923 köpte tidnings- och affärsmannen Torsten Kreuger 
Bullerö, efter att ha varit gäst på ön. Även Kreuger 
var naturvän, utåtriktad och fortsatte traditionen med 
sällskapsliv. 

I sin roll som filmfinansiär bjöd han in kändisar till sin 
ö. En var Zarah Leander, som han gifte sig med och för 

henne anlade han en sandstrand. Zarah frågade varför det 
inte fanns en strand på ön, varpå Torsten Kreuger beställde 
ut pråmar med sand över en natt. Nästa dag fick Zarah 
förslag på dopp på stranden i Hemviken. Vad hon tyckte  
är okänt, blev hon glad eller ansåg hon att tilltaget var  
zu viel? Oavsett finns Zarahs strand kvar och är lika bra för 
ett dopp nu som då. Kreuger sålde till Domänverket 1967 
efter garantier om fortsatt naturvård och om att ön inte 

skulle exploateras. Politikerna var först kallsinniga, men 
ändrade sig när de förstod att Kreuger annars skulle sälja 
till ett storbolag, som tänkte göra Bulleröarkipelagen till 
ett Östermanland med hundratals stugor. Då blev Bullerö 
naturreservat.

Likväl lär det ha varit på vippen att jaktstugan  
och husen revs, i sparnit ville politikerna riva eller  

bränna upp husen, då de inte vara till nytta, bara k 
ostade. Klokt nog kom de på bättre tankar, idag hålls  
allt i skick och kontrasten är påtaglig mot skärgårdens 
andra toppställe – Huvudskär.
Jan Olsén kan man tacka för standarden. Med förflutet 
som tillsynsman åt Försvaret på Korsö, och byggare är han 
både tillmötesgående och framåt. I höstas byggde han om 
bryggan i Hemviken och finansierade bygget genom fonder 
som Jan hittade.

Länsstyrelsen, inte Skärgårdsstiftelsen, är huvudman 
efter upphandlingen om förvaltningen för några år 

sedan. Informellt sägs detta bero på en tidigare tillsynsman 
som ordnade rundturer och serverade mat mot betalning, 
polisanmälde båtbesökare och paddlare, som missat 
fågelskyddet söder om Bullerö. 
Vederbörande blev uppsagd, men ett antal månader 
senare publicerade Dagens Nyheter förstasidor om påstått 
oriktigt byte och privat förfogande av allmän egendom i 
Bulleröskärgården. Tjänstemän på Stiftelsen hängdes ut 
och fick gå. Sedan dess är alla Skärgårdsstiftelsens öar 
öppna för allmänheten. Att ta sig runt på kuperade Bullerö 
är bra motion. Tre stigar finns och på den som startar på 
Rävängen har Jan Olsén byggt spångar, så att alla besökare 

HÄR LEVDE LILJEFORS LIVET
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kan behagas av ön. 2015 besökte 44 000 personer Bullerö, 
de flesta med turbåt, vädret avskräckte båtfolket.
Av stigarna är den lättaste kulturstigen, som går från 
museet, till Zarahs strand, upp på Soluppgångsberget, 
Rävängsviken och ner till byn. Prickar på stenar och klippor 
visar vägen och till ställen som Liljefors målade vid. 
Den andra stigen, naturstigen, är mer kuperad, men även 
den har prickar och skyltar som berättar vad man ser. 
Stigen passerar den damm, som Liljefors anlade för att 
måla fåglar och djur. Hans naturintresse ska även ha gjort 
att han hade tama örnungar, rapphöns, rävar, vesslor, 
grävlingar - och en Mungo, för att hålla efter huggormar. 
Plus en björn, står om i museet.

De enda tamdjuren är idag en skock orädda får, som 
klättrar på klipporna och bräker tills de fått en klapp.

Ingen Liljefors finns på Bullerö och reproduktion som fanns 
förr i raststugan, stals tyvärr. Den är ersatt av en affisch 
med det dubbeltydiga budskapet ”Bruno was here”.
Långpromenaden går till Dromudden i norr, en mastig tur 
på cirka 3 km dit och tillbaka.
Efter den är man ganska nöjd och kan med gott samvete 
luta sig tillbaka i sittbrunnen. Eller ta sig till bastun vid 
Hemviken. Ved finns för det mesta och ofta uppstår  
trevligt båtprat.

För min del räckte det efter natur och kulturstigarna  
att bara sitta i båten i Rävängsviken och njuta.  

Först när matklockan pinglade plockades färskpotatisen 
och biffen från Annelis affär fram. Medan potatisen 
puttrade klev jag iland och tände den fasta grillen på 
berget. Snart gjorde två motorbåtsfamiljer mig sällskap. 

Som många, kommenterade de min Folkbåt – de  
hade haft en i unga år och mindes den med värme.  
Men med barn och jobb hade det valt motorbåt. 
Natten i Rävängsviken eller Zornviken blev lugn.  
Vinden vred på nordost – rätt in, men ökade inte som  
tur var. Nästa dag puttrade jag ut i sol och lätt bris,  
satte segel och styrde via Sandhamn tillbaks till  
Bullandö. I kvällningen slörade jag in, gjorde en 
äggtilläggning för segel som avslutning på två fina 
seglingsdagar i den kära Folkbåten och nöjd över att  
ha fått se behagliga Bullerö igen.

FAKTA
Pos Ca 10 M SO Bullandö
Ägare Naturvårdsverket
Förvaltare Länsstyrelsen
Naturbevakare/tillsynsman Jan Olsén
Bofast befolkning 1805 – 1909
Sommarviste för Bruno Liljefors 1909 – 1923
Sommarviste för Torsten Kreuger 1923 – 1967
Naturreservat sedan 1967

O

I detta lilla välhållna hus bor tillsynsmannen från 
islossning till isläggning.

I museet får man följa öns historia från bondeö, 
via konstnärskoloni till besöksmål av rang.

De bulliga bergen har gett  
namn till ön. 

Soluppgångsberget ovanför Rävängen  
är fortfarande en njutbar utsiktsplats.

I Hemviken lägger sig gärna motorbåtar nära bastun.
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Rävängsviken klarar ett par mindre båtar,  
lä för sydvästen, men är öppen mot nordost.

Jan Olsén är 
en modern 
tillsynsman, 
tillmötesgående 
och framsynt,  
för att hålla ön  
i skick.

Bullerös brygga är nyrenoverad och går att 
lägga till vid under för-och efter säsong.

Utsiktsberget.

Bruno Liljefors lät bygga jaktstugan, 
som nu är skärgårdens gemytligaste 
museum.

En affisch i raststugan har ersatt den 
reproduktionen av Bruno som stals för 
några är sedan.



www.arconayachts.se • tel 08-570 346 77 • facebook.com/ArconaYachts

Segla Arcona redan i sommar!
Vi har nu fått in tre väldigt fina begagnade Arcona 
till försäljning med omgående leverans. Alla tre är i 
mycket fint skick och komplett utrustade för härlig 
segling redan i sommar. Vi på Arcona Yachts har gått 
igenom båtarna och vet att de är välservade och utan 
några dolda fel eller brister. En annan fördel med att 
köpa båten direkt av oss på Arcona Yachts är att vi på 

bästa sätt kan komplettera båten efter era eventuella 
önskemål. Vi finns alltid till hands för att säkra upp att 
ert båtköp blir den upplevelsen som ni längtat efter. 
Vi finns representerade både på Ost- och Västkusten 
med egna varv och servicepersonal. Hör gärna av er 
så berättar vi mer om båtarna och hur ni kan segla en 
riktigt bra segelbåt redan nu till sommaren!

Arcona 430 2009. 3 000 000 kr

Arcona 410 2012. 2 995 000 kr

Arcona 460 2008. 2 960 000 kr



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

Unna	din	båt	en	ny	
brygga	till	sommaren!

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

Vi	bygger	bryggor	på	beställning.

                              BÅTBESIKTNINGAR

CONNY ZETTERBERG

08-57145315

0709-261509

www.zetterbergmarin.se

Med motiveringen ”fenomenala prestanda  
till fantastiskt pris”, har Bullandöbaserade  

Fareast 28R utsetts till Årets Segelbåt  
i Sverige 2016. Båtens dragningskraft  

ligger i farten och priset, men också att  
den är starkt byggd, enkel att traila, snygg  
att se på och internationell entypsklass. 

Konceptet ger möjlighet för många  
nya att uppleva seglingens och fartens  

sinnliga tjusning, ansåg juryn.  
Bakom tävlingen står Båtmässan  

i Göteborg och portalen maringuiden.se.

FAREAST 28R ÅRETS SEGELBÅT  
I SVERIGE 2016



Ännu vet ingen hur gammal en plastbåt kan 
bli. Men hur är det med riggen. Har den fått 
samma omsorg som skrovet?
Låt en expert se över din stående och löpande 
rigg. Och rullfocken – går den lika lätt som när 
den var ny?
Kontakta ShipShape och få ett kostnadsför-
slag för en professionell översyn av riggen!
För din egen och familjens säkerhet.

070-891 95 04 | info@ship-shape.se | www.ship-shape.se

Klarar din rigg en 
säsong till?

Vi finns i vår riggverkstad på Bullandö, i stora båthallen på södra kortsidan.
Ring gärna före besök, eftersom vi oftast jobbar med riggar ute på fältet.

Bullandö Handel & Sjömack

Välkommen till en av skärgårdens bästa butiker! 
 Livsmedel, frukt och grönt, bröd, glass och godis. 
Leksaker, fiske, gasol, drivmedel, båttillbehör mm.

Nyhet Butiken: korv m bröd! 
Nyhet Macken: Kontopelare!

08-571 450 58
   Öppettider:
25/3   - 5/5    10-16
  6/5 - 26/6       9-18 
27/6 -    7/8      8-20
  8/8  -  28/8     9-18



Öppet: Måndag - Fredag 08:00 - 17:00     Lördagsöppet 16/4 - 28/5: 10:30 - 14:00
Telefon: 08-571 450 45 • brohallmarin.se

Nu boostar vi igång säsongen 2016
Vi har nu Exide Power Booster till superpris!
Den unika superladdaren som du kan använda till 
både starthjälp och laddning. Passar till alla enheter 
med USB-anslutning. 

AGM batterierna med 80% bättre laddningskapacitet 
blev en succé! Samma mått och polställning som de 

äldre 70-80Ah batterierna, passar direkt.

Vårt pris 1 395:-

Vårt pris 1 775:-

Pris från 1 490:-
Du vet väl att försäkringsbolagen ger dig en lägre premie när du märker din 
båt eller motor med Securmark?

WC-tank och däcksutsug? Fråga oss om råd och offert.

Vi för även
Yuasabatterier!

Tveka inte att kontakta oss om du vill ha hjälp med något annat.
Vi är ditt fullservicevarv på Värmdö!

Gilla oss på
Facebook



Båtuthyrning

Sverige - Världen - Kanalerna

08- 571 459 00     info@rtc.se     www.rtc.se

SEGLING- OCH KONFERENSEVENEMANG 
I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD.

Välkommen in till 

vårt nyöppnade kontor 

på Bullandö Marina. 

Ring 08 – 571 471 00.

You name it
we cover it!

Cover Up Kapellmakeri
08 – 571 51 670
www.coverup.se



Radarnavigering
Radar ombord, men osä-
ker på avändningen? 
Vi hjälper dig rätt.

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

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

Vi finns på 
Bullandö Marina.

Utbildning för dig med motorbåt

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

På bilden:
Björn Langbeck

Välkommen till Stockholm Marin. Vi finns på två av  skärgårdens  bästa 
säljlägen – Bullandö Marina på Värmdö och Saltsjö Pir i Nacka.

Köpa eller sälja båt?

B U L L A N D Ö  M A R I N A      S A L T S J Ö  P I R

B Å T F Ö R M E D L I N G

www.stockholmmarin.se

Kom till oss om du vill få hjälp med att sälja din båt, eller få rätt 
 vägledning att köpa just den båt som passar dig. Vi på Stockholm 
Marin är passionerade båt människor som har över 40 års erfaren het 
av att sälja både motor- och segelbåtar. Under säsong har vi öppet 
sju dagar i veckan – med  hundratals besökare varje dag. 

Varmt välkommen till Stockholm Marin, besök oss på  webben 
www.stockholmmarin.se eller ring 08-571 451 20.
samarbetspartNers
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Nordic Yachts AB | www.nordicyachts.se
 Bullandö Marina, 139 56 Värmdö | 08-570 225 50 | info@nordicyachts.se

Generalagent för Elan & Far East Boats

Nordic Yachts har en drömbåt för alla!

Välkommen in till oss så visar vi gärna våra olika modeller och ger dig ett 
förslag på båt. Genom våra agenturer för Elan och Fareast så lovar vi att det 

fi nns en modell som passar just ditt seglarintresse!
 
 NYHET! 

Vi erbjuder nu företagsevent och andra typer av seglingar med vår fl otta
 av FAREAST 28R. I våra FAREAST 28R erbjuder vi segling på riktigt och alla ombord  
 måste deItaga aktivt. I anslutning till din seglingsaktivitet kan du både äta och 
 konferera på Bullandö krog. Kontakta oss så skräddarsyr vi din aktivitet. 
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