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Artikeln har tagits bort pga sakfel, men framförallt för flera olyckliga 
formuleringar om besättningarna och deras seglingskunskaper mm, 
på ett oacceptabelt sätt. Vi beklagar djupt skribentens formuleringar 
och ber 1000 gånger om ursäkt till alla som har reagerat negativt 
på texten och upplevt att de har blivit kränkta. Särskild ursäkt har 
skickats till besättningarna på Victoria och Gloria, vars gemensamma 
seglingskunskaper är säkert över genomsnittet för seglare.



Detta blir min sista ledare i Bullandö News. Jag kommer att avgå som  
VD för Bullandö Marina AB i slutet av januari nästa år efter 43 år i företaget 
och lämnar över rodret till min brorsson Carl Johan Broms. Företaget 
kommer alltså att drivas vidare av nästa generation. Presentation av Carl 
Johan kommer att göras i nästa nr av Bullandö News.

Jag själv kommer att ha uppdraget att stötta Carl Johan under en period. 
Förutom att jag är delägare, är jag numera även styrelseledamot i bolaget. 
Efter 43 år så har jag förstås samlat på mig en hel del erfarenhet och kan 
förhoppningsvis bidra med en del. Och det finns väl en viss risk för att jag 
behöver vara med och slutföra den långdragna VA-frågan. 

43 år på samma arbetsplats! Jo, och jag har både lärt mig och upplevt 
otroligt mycket under årens lopp. Jag hade dock hoppats få slippa uppleva 
bryggor som draggat eller slitit sig, men tyvärr fick jag det den 5/8 när vi 
drabbades av orkanvindar. Även en båtbrand hann jag med. 

Då jag har ett ”visst mått” av kontrollbehov har mina tankar gått lite fram 
och tillbaka om jag ska lämna företaget helt eller inte för att kunna slappna 
av. Jag har själv upplevt det klassiska familjeföretagsproblemet med en far 
som startade företaget och sonen som tar över. Jag var visserligen med 
redan från ett tidigt stadium och skillnaden nu är att Carl Johan inte är 
min son utan broder Johans. Så förutsättningarna är annorlunda och jag 
tror att det kommer att bli en jättebra lösning för alla – ägare, personal, 
BullandöFöretagare och kunder. Familjekänslan kommer alltså att finnas 
kvar, vilket är viktigt.

Vad jag ska göra efter att jag har slutat jobba? Kommer du inte att klättra 
på väggarna? är frågorna som jag får. Väggarna byter jag gärna ut mot berg 
och det blir förstås en stor personlig förändring. Jag kan ägna mig mer 
åt sånt som jag gillar; skidåkning, cykling, vandring, resor, träning, båtliv, 
vistas mer i Åre mm och mera kulturella upplevelser, som min fru säger. 
Men framförallt att jag får rå min tid själv och kan t ex åka ut på sjön, cykla 
med kompisarna eller åka långfärdsskridskor en fin vardag utan att ha 
dåligt samvete. Bara det! Sist men inte minst kan jag umgås mer med min 
underbara fru som har stöttat mig under alla 43 år. Jag ska bli Friherre.

Curre Gelin, den sanna träbåtsfreaken, har deltagit på regattan i Mariefred 
för att fira 100-åriga jakter, tittat nära på Bullandös nya skönhet – en A22 på 
E-bryggan och besökt underbara Harstena i Gryts skärgård. 
Tobias Törnebohm, med båt på Bullandö och som gillar äventyrssegling, har 
seglat till de skotska Hebriderna.

Jag hoppas att du som läser Bullandö News uppskattar tidningen och  
de förändringar som skett under de 35 år som den hittills har funnits.  
Hur fortsättningen blir efter mig kommer att visa sig.

Trevlig läsning och den ansvarige utgivaren  
och tillika chefredaktören tackar för sig.

 

Fredrik Broms
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BULLANDÖ? 
VADHÄNDERPÅ

AV: FREDRIK BROMS.

Beläggningen i gästhamnen denna kanonsommar har varit marginellt något sämre  
än 2017. Det är inte så förvånande med tanke på värmen och svaga vindar och många  

håller sig längre ut i skärgården. En och annan husbil har hittat ut till  
Bullandö Marina och fått uppleva vår härliga miljö och utbud. Parkera eller att  

ha ”ställplats”, som det heter på husbilsspråk, på grusplan är väl inte det roligaste.  
Av de utländska gästbåtarna svarade de tyska båtarna för 38 % och finnarna för 29 %.

DE FLESTA HITTADE NYA 
SOPMOTTAGNINGEN
Förändringen med att ersätta alla våra 
10 st sopcontainrar med en centralt 
belägen sopkomprimator har fungerat 

bra under sommaren. Visst, några har dumpat 
soppåsar på andra ställen eller ställt påsar och  
annat nedanför sopinkasten.

BÅT I LJUSAN LÅGA
En 23-fots motorbåt på 
T-bryggan självantände  
efter oklart startfel och 
började brinna. Rådig man  
i Seglarbyn larmade 112 och 
oss. Efter en första insats av oss med pulversläckare 
och sprutande av vatten, kom Kustbevakningen, 
Räddningstjänst och Polisen. Ingen person skadades, 
men båt och motor är förstörda och grannbåtarna 
svedda. Mer på www.bullandomarina.se

KANONSOMMAR  
FÖR BULLANDÖ KROG
Magnus och Julle med personal har 
haft en fantastisk säsong med rivstart 
i maj. Det för krogen utslitna ordet 

försäljningsrekord är bara att damma av igen. 
Personalen hade det väldigt jobbigt de varmaste 
dagarna och köket höll bitvis bastutemperatur. 
Krogens skuggsidor har av förklariga skäl varit popis.

MILJÖKRAV PÅ TBT-FRI 
VERKSAMHET 2020
Båtar som har något gammalt 
skikt bottenfärg som 
innehåller den mycket farliga 
tennföroreningen TBT kan nu, genom vårt samarbete 
med Båtvårdsspecialisten, beställa sanering av 
båtbotten vid bokning av upptagningstid mm. Det 
är ca 200 båtar som behöver saneras och Värmdö 
kommun ställer krav på oss om TBT-fri verksamhet 
2020, så vi har två vintrar på oss…

HÅRT TRYCK PÅ  
STOCKHOLM MARINS BRYGGA
Under de 3-4 ”högsemesterveckorna” 
var det många som ville ha en båt  
och Sthlm Marin sålde 20 st båtar/

vecka. De har hittills sålt 180 båtar (17/8) och 
den fina sommaren gör att det säkert blir högtryck 
på båtförsäljningen under REA-veckan 8-16 sep. 
Minkarna, som vi trodde hade flyttat ut förra året, 
fick hemlängtan och förpestade kontoret några 
månader i våras/somras. I vinter blir det utrivning  
av golvet och tätning av bjälklaget.

BROHÄLL MARIN
Hos Brohälls har det varit fullt tryck 
hela sommaren och Sjöräddningen har bogserat 
in många nödställda båtar med motor- eller annat 
fel. Upptagningsperioden är strax här och då blir 
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det tonvis med Mec-Checkar som ska göras. Göran 
säger att de har skriande behov av mer motorkunnig 
personal. Det är alltså bara att anmäla sig…

VARFÖR VÄGRAR VÄRMDÖ KOMMUN  
ATT FÖLJA VA-LAGEN?
Den uttjatade VA-frågan och varför kommunen 
vägrade att ta över vår tidigare allmänförklarade 
VA-anläggning 2017, vilket de var skyldiga att 
göra, har vi nu gått vidare med till Länsstyrelsen. 

ÖVERHETTAT PÅ 
GLASSFABRIKEN 
På Glassfabriken har det 
tillverkats och sålts mycket 
av deras väldigt goda glassar 
(Gelato). Så pass att Tom fick 
stänga av glassmaskinen då den blev överhettad 
några gånger. De är förstås mer än nöjda med 
sommaren. Till nästa säsong breddar vi altanen 
framför huset.

BULLANDÖ HANDEL & SJÖMACK
Hos Annelie i affären har det gått något 
bättre i sommar, men med ett abrupt 
slut i augusti. Pga grillförbudet fick de 
tyvärr slänga mycket kött. Försäljningen 
på macken är ungefär som förra året, men 

skillnaden är mer såld bensin än diesel.

UPPÅT HOS TYMAR 
Tymar Marinelektronik gör mer och 
mer jobb och har fler montörer. 
De har nu blivit trångbodda och vi 
planerar därför att under senhösten bygga till  
en lokal båthallen utanför deras lokal.

LADDNING AV EL-BILAR
Den laddade frågan om betalning för elförbrukning 

vid laddning av el-bilar var inte så lättlöst. 
Vi har visserligen satt ett pris på 20 kr/
dag för laddning, mendet har bara varit 
en handfull bilar och jakttiden mm har 
inte funnits. Eluttagsstolpar finns på alla 

båtuppläggningsytor och särskilda laddstolpar blir 
överflödiga. Vi återkommer i frågan…

NORDIC YACHTS
Det blir Nordenpremiär för nya Elan GT5 
på flytande båtmässan i Gustavsberg. 
Eventseglingarna med snabba Fareast 
28:orna har kommit igång och den 8/9 
seglas den snart fullbokade Nordic Yachts Open, 
berättar Mats Runström.

SHIP SHAPE TAR ÖVER
Ship Shape har från och 
med augusti tagit över all 
riggningsverksamhet på 
marinan, inklusive mastkran och 
mastskjul, från Brohäll Marin. 
Det blev rakare så då de ändå gjorde egna och 
mastjobben åt Brohälls. Annars fullt upp med jobb 
hela sommaren.

SAILING EVENTS
Thomas på Sailing Events är 
väldigt nöjd. Under juli, som 
normalt är en lugn period för 
charterbåtar, har hotellen ringt och 
bokat båtar för utländska turister 
som längtat ut på sjön istället för att vara i heta 
Stockholm.

RTC HYR UT BÅTAR
Hos RTC har det varit en 
hektisk sommar och de bokar 
fortfarande hyrbåtar (17/8). 
Mycket pusslande att få tag på 
ersättningsbåtar för dem som 
varit strandsatta med trasiga 

båtar. Veckorna 30-32 fanns det inte båtar till alla 
som ville hyra båt, berättar Lotta. Och båtar för nästa 
år bokas redan och även Västindien.

BULLANDÖBRYGGAN 
LEVERERAR
Robert på BullandöBryggan 
har som vanligt haft fullt 
upp med bryggleveranser 
och de flesta ska, som 
mycket annat, vara klara till 
midsommar då kunderna 
ska ha fest på sjöställena i skärgården.

SHOPPING PÅ SEA LIFE
Trots väldigt varmt land- 
och sjöliv har det shoppats 
bättre än väntat. 
Solskyddsfaktor 
har gått som smör 
i solsken och även 
tröjor mm med 
Bullandö-tryck har 
sålt bra. Inte helt 
oväntat var intresset  
för stickade kläder iskallt.  
Sea Life har öppet helger  
hela september.



BOKNING AV UPPTAGNINGSTID MM
För att vi ska kunna ta upp din båt måste du boka vilken 
vecka du vill ha båten upptagen. Enklast gör du detta på 
vår hemsida www.bullandomarina.se eller genom att fylla  
i bifogade blankett ”Beställning av tjänster (sista året)”. 
Ange upptagningsvecka och sjösättningsperiod samt  
kryssa för de eventuella tjänster du önskar köpa till. 
 Om du väljer att boka online på vår hemsida får du 
information direkt om t ex önskad upptagningsvecka 
är fullbokad. Du får då förslag på annan bokningsbar 
upptagningsvecka. Du får därefter en mailbekräftelse på  
din bokning. 
 Väljer du att boka upptagningstid genom att skicka in 
blanketten, bör den vara Marinan tillhanda i god tid före 
önskad upptagningsvecka, då vissa veckor snabbt blir 
fullbokade. Vi bekräftar inte beställningen utan kontaktar 
dig endast om önskad upptagningsvecka är fullbokad och 
bokar då om till annan ledig vecka. Glöm inte att fylla  
i ditt varvsnummer, aktuellt telefonnr dagtid, e-mailadress 
och att skriva under beställningen. Vid upptagning fr o m 
vecka 46 utgår vintertillägg.

GENOMGÅNG FÖR UPPTAGNING AV BÅT
Helgen närmast före bokad upptagningsvecka ska du 
besöka hamnkapten för genomgång för upptagning  
av båten:
•   Du ska tala om vad du har för pallning och i vilket 

område den står i
•   Få information om vid vilken upptagningskaj båten  

ska förtöjas vid
•    Få material för uppmärkning av båt och pallning  

(se n edan)
(Om man hyr pallning behöver man inte fundera på  
det som sägs om pallning, förutom att ”skyltspaden”  
läggs ombord på båten.)

FÖRTÖJNING AV BÅT FÖR UPPTAGNING
Tag kontakt med hamnkapten innan båten förtöjs vid 
upptagningskajen!
 Hamnkaptens direktiv om vilken upptagningskaj som 
ska användas för just din båt måste respekteras. Vi måste 
nämligen ta hänsyn till båtens djupgående, storlek, vikt, 
beställd service, sjösättningsperiod mm när vi tar upp 
båtarna. Båten kan tas upp vid annan kaj än förgående år.
 Båt som inte har förtöjt vid anvisad kaj eller förtöjts 
på bryggplats för att båtägaren inte vill förtöja vid kajen 
debiteras bogsering.

Vid förtöjning vid kaj måste du fendra ordentligt och 
knyta fast dina förtöjningstampar på ett sådant sätt 
att vår personal förstår att tamparna tillhör din båt. 
Förtöjningstampar som försvinner (hamnar på fel båt)  
kan vi tyvärr inte ersätta.

OM DU VILL VARA MED VID UPPTAGNINGEN
De dagar som man kan välja på om man vill vara med  
själv är:
• Tisdag eftermiddag 
• Onsdag, för- eller eftermiddag 
• Torsdag förmiddag eller eftermiddag.

Båt utan bryggplats och som vill lägga båten tidigare  
på marinan än helgen innan bokad upptagningsvecka,  
kan hyra gästplats för 50 % av gästplatshyran.
 Tyvärr kan man inte boka närmare tid än förmiddag
el l e r eftermiddag, då vi har begränsad kapacitet.  
På upp tagningsdagen måste båtägaren först anmäla sin  
ankomst till resp. truckförare, så att vi hinner få upp båten.  
För kunder som kommer/anmäler sig efter kl 11.00 resp. 
kl 15.00 kan vi inte garantera att båten kommer upp  
un der dagen. Båtägare som är med vid upptagningen ligger 
kvar på sin bryggplats eller kontaktar hamnkapten för en 
tillfällig bryggplats fram till upptagningsdagen, då båten 
körs fram till upptagningskajen. 
 Om avmastning har beställts av Ship Shape eller  
Mec-Check av Brohäll Marin, ska resp. företag kontaktas 
om när båten ska läggas vid servicekajen eller hämtas  
 från bryggplats.
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UPPMÄRKNING AV BÅT OCH PALLNING
För att din båt ska kunna tas upp ska den vara  
ppmärkt m ed: 
1. Varvsnummerlapp (varvsnr, namn, telefonnr) på aktern
2. Varvsnummerskylt på pallningen (blå ”skyltspade”)
3. Vid behov utmärkning av logg- och propellerplacering

FRAMTAGNING AV PALLNING
Vaggor och särskilt tung pallning körs fram av last-
maskinföraren – sedan den märkts av båtägaren med 
marinans blåmålade varvsnummerskylt. Skylten ska  
knytas fast på pallningen väl synlig från närmaste väg. 
Lättare pallning som bockar och stöttor tas fram av 
båtägaren till anvisad plats. När båten är uppställd  
placeras skylten av oss på babords aktre pallning/stötta.

OBS! Täckställningar, stegar och liknande får inte  
finnas i vaggorna. Detta hindrar hanteringen och kan lätt  
bli skadade. Vi ersätter inte skadat material som förvaras  
i vaggorna.

Kontakta oss om du är tveksam angående din båt   pallning. 
Vid behov besiktigar vi din pallning. Detta kan göras på 
ordinarie arbetstid. Hamnkapten hinner oftast inte besiktiga 
pallningen under helgerna. Besiktning av pallningen utförs 
annars normalt av upp tagningspersonalen i samband med 
att båten tas upp. 

Se pallningsföreskrifter. Marinans pallningsansvar upphör 
lördag kl 12.00 i resp. upptagningsvecka.

VAL AV SJÖSÄTTNINGSPERIOD
Följande sjösättningsperioder kan väljas:
Tidig:  omkring slutet april
Mellan: omkring 1–15 maj
Sen: omkring 20–30 maj
”Omkring” innebär att resp. period kan börja tidigare eller 
senare, beroende på vädersituationen. 

Fr o m vecka 45 är val av sjösättningsperiod begränsad, 
oavsett när bokning görs. Material för märkning av båtar 
och pallning finns på hamnkontoret. Vecka 43 är senast 
upptagningsvecka för att vara säker på att få SEN sjösätt-
ningsperiod.

Hamnkontoret är under upptagningsperioden öppet:
Helger: 09.00 – 17.00. Efter den 30 oktober enligt anslag.  

BÅTBOTTENTVÄTT – NYA MILJÖREGLER 
All bottentvätt är obligatorisk fr o m 2015 och kommer 
att utföras av marinan på spolplatta i samband med 
upptagningen, då det inte är tillåtet att tvätta botten 
på uppställningsplatsen! Se fullständiga Miljöregler på 
hemsidan eller på ”Beställning av tjänster”.
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• Båten ska vara uppmärkt med varvsnrlapp

• Pallningen ska vara uppmärkt och i godkänt skick

•  Mantåg med stöttor ska vara demonterat och  
får inte ligga på däck (snubbelrisk). Ev. skada på 
ej demont. mantåg/stöttor ersätts ej.

• Masten och bommen får inte ligga på båten

•  Antenner, sprayhood och detaljer som kan  
skadas eller färgas av lyftband, ska demonteras.  
(Ev. skada ersätts inte)

•  Logg och propeller ska vara rätt utmärkta  
på båtens båda sidor. Indragbara loggar ska  
dras in. (Ev. skada orsakad pga feluppmärkning 
ersätts inte)

•  Upptagning med mast: demontera bom,  
aktre undervant och ev. backstag.

  Besök hamnkapten helgen före bokad  
upp    ta gni n g s vecka.

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

SAMMANFATTNING 
AV BÅTUPPTAGNING

UPPMÄRKNING 
AV BÅT OCH PALLNING 

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

PALLNINGSFÖRESKRIFTER
Pallningens utformning och tillämpning
•  Vaggan ska vara dimensionerad så att den kan lyftas  

även i vaggans stöttor och korsstag med pallgafflar. 
Kölstege eller mittbalk ska vara fastskruvade i vaggans 
bottenram. Klen, rutten eller dåligt konstruerad  
pallning som förstörs i hanteringen ersätts inte och  
båten pallas istället av i hyrpallning.

•  Vaggan ska vara tydligt märkt med FÖR och AKTER  
samt tydlig märkning hur pallningen ska vara placerad  
i förhållande till båtens längdriktning på vaggans  
kölstege eller mittbalk.

•  En vagga ska lätt kunna flyttas eller knuffas  
1–2 m framåt, bakåt eller i sidled av vår personal,  
max 2 personer, utan särskilda hjälpmedel.

•  Om kölbrädor, justerbitar eller säkringsbrädor behövs  
till egen pallning, ska detta finnas. Glöm inte att 
kontrollera konditionen på virke, bultar och spik. 

PALLNINGSTID
Tiden för oss från det att båten hänger över 
uppställningsplatsen tills vi kan släppa lyftbanden på  
den färdigpallade båten beräknas till 10 min. 
Om avpallningen tar längre tid än de beräknade  
10 minuterna pga att:
•  pallningen inte är anpassad till båten, 
•  pallningen inte är komplett och i god kondition med 

justerskruvar, skjutbara ben, vantskruvar och liknande väl 
smorda,

•  pallningen är i dålig kondition eller har en konstruktion 
som förorsakar försening,

•  vi inte hittar pallningen pga att den inte är utmärkt 
ordentligt eller information om pallningsområde  
inte har lämnats till hamnkapten och vi behöver  
lägga ner extra söktid, debiterar vi extra pallnings- 
tid per påbörjad 10 min period. 

Glöm inte att kontrollera pallningen, även hyrpallning, 
under vintern!

OHANTERLIG OCH OACCEPTABEL PALLNING
Om vi finner att den av båtägaren levererade pallningen  
inte kan godtas av oss (klumpig, tung, svårhanterlig)  
i samband med båtupptagningen, förbehåller vi oss  
rätten att, utan att först kontakta båtägaren, hyra ut 
lämplig pallning enligt vår prislista. Skruvstöttor (1-benta) 
får p g a olycksrisken inte användas. Vagnar kan av 
hanteringssvårigheter inte godkännas.
 Vid avpallning med lösa 3-benta stöttor, typ Seaquip, 
får man absolut inte fästa presenningar i stöttorna eller  
i säkringskättingar!

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

TÄCKUTRYMME
Vid uppställning av båtarna tar  
vi hänsyn till att täck nin g en kan  
gå max 25 cm utanför relingslisten  
runt om för resp. båt. Om båten  
har täckning som tar större plats,  
”HUS”, måste detta anges i  
”beställning av tjänster” och märkas  
ut på båten enligt anvisningar.
Tyvärr kan vi inte ta hänsyn till A-ställning  
då vi kilar in båtarnas förar mellan båtarna. 

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

SJÖSÄTTNING VÅREN 2019
För sjösättning gäller att båten ska vara vårrustad t i ll 
den sjösättningsperiod som båtägaren bokat på hösten. 
Marinan anger genom brev och på hemsidan, dag och 
klockslag när båten ska sjösättas. Båt som inte är klar 
debiteras flyttnings/extra sjösättningskostnad. 

ELUTTAGEN
P g a brandrisken och elförbrukningen är det inte tillåtet 
att inom uppläggningsområdet ansluta värmeelement. 
Godkänd elkabel får endast anslutas då arbete utförs på 
båten. Därefter ska elkabeln dras ut ur eluttagen. Marinan 
kommer i annat fall att dra ur elkabeln, på båtägarens egen 
risk. Tänk på brandrisken! Använd gärna jordfelsbrytare!
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BÅTBATTERIER
Batterier får man av miljöskäl inte använda som tyngder  
till sin båttäckning p g a risken för att batterisyra kan rinna 
ut på marken! Tänk på miljön!
Gamla batterier ställs i batteribehållare i miljöstationen  
för farligt avfall vid reningsverket/wc mitt på plan, tack!

BLÄSTRING
P g a miljöskäl och hänsynstagande till omkringliggande 
båtar är det inte tillåtet att blästra båten på marinan!

HYRA BÅTPALLNING
Motorbåt – Tyresöbocken
Typ Bockbredd  Maxlast/st  Hyra/st 
III 2,0 m  2.000 kg  490:– 
I  2,5 m  5.000 kg  750:– 
V  3,0 m  10.000 kg  1.950:–

Segelbåt – Seaquipstöttan
Typ  Höjd (min-max)  Djup  Hyra/st
SB 3  91 - 137 cm  - 1,25  435:–
SB 2  127 - 173 cm - 1,60  440:–
SB 1  170 - 216 cm - 1,90  450:–
SB 0  206 - 251 cm  >1,90  485:–

Antal stöttor som segelbåt ska vara avpallad med:
Upp till 30 fot  31 - 39 fot  40 fot och längre 
4 stöttor  6 stöttor  8 stöttor

Antal stöttor och höjd kan i vissa fall skilja beroende på 
båttyp och skrovform. Båt med mast på får inte ha mindre 
antal stöttor än vad som anges ovan.

Priser mm på köp av pallning – Tyresövaggan och bockar – 
finns på vår hemsida eller ring oss.

Båtuthyrning
Båtförsäljning

Mastskjul 1 o 3 Marinelektronik

Riggservice

Båttoa-sug

Båt o motorservice

Latrintömning

PVC-hall

Spolplatta

Spolplatta

Spolplatta

Kapellmakeri

Maskinhall

Miljöstation

Café o glassbar

Butik
Dusch, wc, bastu

Grekland

Butik
 Livs
  Krog

Wc

Tvätt

Ångbåtsbryggan

Hamnkontor

Kontor

Båthall

Grind

Vattenverk
Busshpl

Avlopps
reningsverk

Mast-
skjul 2

Mastkran 1 o 3

Seglarbyn

0      50        100m

N

S

V Ö

Mastkran 2

Båtförsäljning

För större  karta 
se vår hemsida 

www.bullandomarina.se

BRANDSKYDDET
FÖR ATT MINSKA BRANDRISKEN I BÅTEN:

• Använd godkänd jordad elkabel.

• Värmeelement är tyvärr inte tillåtet att använda.

• Tänk på brandrisken vid bl a plastningsarbeten!

VID BRAND I BÅTEN:

•  Se till att Du har fungerande brandsläckare  

lättåtkomligt ombord.

•   Kontrollera var de närmaste brandsläckarna finns,  

som står utställda på uppläggningsområdet.

•  Under den frostfria tiden kan även sjövattenuttagen  

användas för att bekämpa eld.

•  Vid ett ev tillbud är det snabbheten på den första in satsen  

som är avgörande för omfattningen av en ev brand.

Brandförsvarets insatstid är ca 20 minuter. Kontakta hamn- 

kapten eller någon annan av Marinans personal vid alla tillbud!

BRANDFÖRSVARET (SOS) TELEFON: 112
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PRISER OCH AVGIFTER HÖST UPPTAGNING -18

•  Extra tidig upptagning, före 1 sept  300:–

•  Bogsering från bryggplats  

till  upptagningskaj < 4 ton 550:– >4 ton 625:–

• Båt som inte har demonterat mantåg, bom 300:–

• Extra täckutrymme: längd x bredd för större båt

VINTERTILLÄGG

• Upptagning fr o m vecka 46  < 4 ton 500:–

• Upptagning fr o m vecka 46  > 4 ton 800:–

PALLNINGSAVGIFTER

• Extra pallningstid per påbörjad 10 min 250:–

• Ohanterlig pallning  300:–

UPPTAGNING MED MAST

• Upptagning/sjösättning av båt med mast < 3 ton 380:–

• Upptagning/sjösättning av båt med mast > 3 ton 635:–

BOTTENTVÄTT (hetvattenhögtryck) 

Bottentvätt inkl drev ingår i vinterplatshyran 

Tillägg för kraftigt beväxt botten  10:–/kvm

Extra avgift deb. om mjuk blödande färg

Vi reserverar oss mot att vi inte kan utföra bottentvätt vid minusgrader.



seòladh ann an alba timcheall air na h-eileanan siar

Segling i Skottland kring  
de Yttre Hebriderna

TEXT: TOBIAS TÖRNEBOHM. 
FOTO: TOBIAS TÖRNEBOHM, PER JOHANSSON, MARIA CARLSÉN
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DEN KARAKTÄRISKA HÖGA ÖN 
försvinner akterut i Irländska 
sjön. Graniten därifrån har unika 
vattenavstötande egenskaper 
och används för tillverkning av 
curlingstenar. Vi närmar oss 
istället Port Ellen på Islay och 
in mot hamnen känner vi den 
kraftiga lukten i våra näsborrar. 
På det f.d. destilleritet rostar man 
numera korn med torv från ön 
som sedan levereras till öns alla 
destillerier: Lagavulin – Laphroaig 
– Ardbeg –Caol ila – Bunnahabhain 
– Bowmore – Bruichladdish – 
Kilchoman.  
De får sina leveranser enligt egna 
recept som sedan blir till de mer 
eller mycket mer rökiga whiskeys 
som gjort ön till ett eldorado  
för alla single malt fantaster. 
Skottar vi pratat med föredrar 
dock ofta blended whiskey och 
hävdar att single malt mer blivit  
en utländsk trend. 

Det roliga som seglare är att man 
kan angöra de flesta. Fem sjömil 
öster om Port Ellen lägger vi oss 
vid en boj utanför Ardbeg och 
tar jollen in för en guidad tur på 
destilleriet. Den avslutas sedan 
med provsmakning vid vattnet 
med Bölja på redden utanför.

Det är relativt lättseglat med 
få grund, men en utmaning är 
tidvattenströmmarna. De följer 
samma cykel som för tidvattnet 
och ändrar riktning två gånger 
per dygn. I trånga sund kan de 
nå hastigheter på åtta knop, 
ibland mer. Söder om Oban finns 
ett område med flera sund tätt 
intill varandra, bl.a. den berömda 
Corryvreckan som är ett beryktat 
sund mellan ön Jura och Scarba. 
Strömmarna i kombination med 
en speciell undervattensformation 
samverkar till spektakulära 
tidvattenvågor. Bl.a. skildrat av 

Björn Larsson i hans bok Keltiska 
Ringen. En slags deckare till sjöss 
och mycket läsvärd.

Vi seglar över the Minch, havet 
mellan Isle of  Skye och Yttre 
Hebriderna, i dimmigt väder och 
angör ön Scalpay utanför Tarbert 
på Harris. Yttre Hebriderna är 
en kedja av öar längst ut mot 
Atlanten. De största öarna från 
söder till norr är: Barra - South 
Uist – Bebecula - North Uist - 
Harris och Lewis. Hit kom jägar- 
och samlarfolk 4 500 före Kristus. 
Ca 400 före Kristus kom sedan 
pikterna, kelter från Irland, som 
trängde ut de tidigare bosättarna 
i kampen om marken. De tog 
även med sig det gäliska språket. 
Under vår segling rattar vi ibland 
in radiokanalen BBC Gaelic och 
lyssnar på det märkliga språk som 
låter som en slags mix mellan 
hebreiska och holländska. 

”When you can’t see Alisa Craig - its raining - 
however - if you can see it - rain is imminent”.

forts. nästa sida
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Det härstammar från det urindoeuropeiska 
språket. Mer än hälften av befolkningen pratar 
gäliska, utöver engelska. Sedan 2005 är 

skotsk gäliska även ett officiellt språk i EU. 

Tio minuter efter att vi förtöjt vid Scalpays 
nya smått överdimensionerade flytbrygga, 
det gäller att suga ut det sista ur EU innan 

Brexit, levererar en lokal fiskare vid bryggan ett 
kilo purfärska havskräftor som vi kokar ombord. 
Några märkliga flytande skördetröskor kör runt i 
hamnen och skördar tång som de sedan säljer till 
läkemedelsindustrin för tillverkning av hudkrämer. 
Harris är känt för det vävda tyg av ull som bara får 
kallas Tweed om det kommer därifrån. Kanske inte 
det mest trendiga tyget och väverierna har gått 
på sparlåga de senaste decennierna. Men för tio 
år sedan designade Nike en sportsko med ett litet 
inslag av Tweed på ena sidan och plötsligt rann det in 
orders på kilometervis tyg. Nu försöker man etablera 
sig genom att deltaga på den stora inköpsmässan för 
tyg i Paris och förmå internationella klädeshus att 
använda tweed i deras kollektioner.
I väster ligger öarna helt oskyddade från Atlanten 
och där ankrar man endast om det är lugnt väder. 
Där finns fantastiska sandstränder med turkosfärgat 
vatten som om man var i tropikerna, om man tänker 
bort vattentemperaturen på runt femton grader - i 
bästa fall. Annars är klimatet tempererat över året 
genom att golfströmmen smiter förbi precis utanför. 
Vi utnyttjar ett väderfönster och ankrar över natten 
vid ön Taransay utanför den berömda stranden 
Lyskentyre på South Harris.

Jag gick en väderkurs för Lage Larsson för 
många år sedan och kommer ihåg hans bästa 
prognosmetod för morgondagens väder: 

”samma som dagens”. I Skottland gäller snarare 
tvärtom. Vädret ändras ofta flera gånger per dag, 

Ibland så ofta att det är mest praktiskt att segla 
med både sydväst och solglasögon samtidigt. Att 
ladda hem väderprognoser är ingen självklarhet då 
mobiltäckningen är mer åt det usla än dåliga hållet. 
Någon har kallat västra Skottland för mobilnätens 
Jurassic Park. Men samtidigt kanske nyttigt med en 
paus från vårt ständigt uppkopplade samhälle. 

Föga överraskande har vädret slagit om nästa 
dag och vi seglar norrut i hård vind mot 
Stornoway på den nordligaste ön Lewis. 

Plötsligt slits vår jolle. I efterhand dumt att vi inte 
tagit upp den på däck. Vår första reaktion är att 
starta motorn och ta ner seglen, men mycket snabbt 
förstår vi att även om vi hade lyckats hitta henne 
bland de höga vågorna så hade det blivit mycket 
svårt att bärga henne utan risk för oss själva. 
Samtidigt en nyttig erfarenhet hur snabbt det går att 
försvinna bland vågorna. Och då är en jolle större och 
lättare att upptäcka än en människa. Så det blir att 
köpa en ny jolle i Stornoway medan den gamla flyter 
runt i haven någonstans.

Stornoway grundades av vikingarna på 
900-talet. De fann här en skyddad vik som 
de kallade Stjórnavágr. Vikingarnas ankomst 

innebar stora förändringar, både på gott och ont. 
Hebriderna, eller Söderöarna som vikingarna 
kallade dem, kom att ockuperas i 400 år, Shetland 
och Orkney i nästan 600 år. Överallt hittar man 
kopplingar till vikingarna som namn, arkeologiska 
fynd m.m. Just den lördag vi kommer in i Stornoways 
hamn är det spring. Det sker två gånger per månad 
och då är tidvattenskillnaden som störst. Motsatta är 
neap som också sker två gånger per månad. Under 
några dagar åker vi hiss upp och ner fem meter vid 
kajen. Tyvärr har vi inte tid att besöka den årliga 
keltiska musikfestivalen HebCelt, men en utflykt till 
Callanish Stones på västra Lewis hinns med.  

Lunnefågel på Berneray

Bölja på svaj utanför 
Luskentyre beach  
på South Harris

Ankar-whiskey på 
riktigt. Provsmakning 
på Ardberg-destilleriet.



En stenformation från bronsåldern, troligtvis byggd 
för religiösa riter, men ingen vet säkert.

I söder ligger ön Barra och vi angör Castlebay. Vi 
förstår namnet när vi ser borgen Kisimul Castle i 
vattnet utanför hamnen. Längst i syd ligger några 

fantastiska fågelöar. Vi ankrar utanför Berneray och 
promenerar upp till fyren för en fantastisk utsikt. 
Nedanför på lodrätta klippväggar häckar tusentals 
fåglar, bl.a. lunnefåglar. På Barra finns även världens 
enda flygplats med landningsbanan på en strand. Vi 
ligger för ankar utanför och följer planet som Maria 
Carlsén flyger hem med. Logan Air har flygningar hit 
med Twin Otter plan från Glasgow en gång per dag.

I februari 1941 gick SS Politician på grund utanför 
Eriskay, en ö strax norr om Barra. Fartyget var 
på väg med last från Liverpool till Jamaica och 

ombord fanns även 264 000 flaskor whiskey som 
skulle säljas i New Orleans. Männen på ön rodde ut 
och undsatte sjömännen, men framförallt lyckades 
de bärga 22 000 flaskor innan fartyget sjönk. För 
människorna som utöver ett normalt hårt liv även led 
av hårda krigsransoner var detta som en skänk från 
ovan. De försökte hålla detta kap för sig själva, men 
nitiska myndigheter kom på dem och det slutade 
med att några fick sitta i fängelse. En av dessa var 
Compton Mackenzie som 1947 kom ut med romanen 
Whiskey Galore som bygger på denna händelse. 
Boken blev en succé och redan 1948 kom filmen. 
Vi seglar runt ön i en förhoppning att hitta några 
undangömda flaskor, men utan resultat.

Vi sätter ett rev i storen och tar oss åter ut på 
havet med kurs mot Isle of  Skye. Ett blåsljud 
överraskar oss och en stor varelse dyker upp 

vid ytan och följer båten ett tag. Den är kanske 
åtta meter lång och vit på undersidan. Att det är 
en minkval ser vi på den karaktäristiska lilla fenan 
långt bak på ryggen. En vecka senare kommer vi få 
ett annat möte till havs. Andy Hodgson som under 
några månader ror runt Storbritannien i ett projekt 
att samla in pengar till organisationerna MIND och 
R.N.L.I (Englands sjöräddningssällskap).

Längst in i fjorden Loch Dunvegan på Isle of  
Skye bevakar Dunvegan Castle inloppet. I 
hotellbaren invid bryggan träffar vi på en man i 

kilt. Han visar sig vara svensk, Karl Axel Boström, och 
berättar att de denna vecka har en sammankomst 
för alla klanmedlemmar som finns utspridda över 
hela världen. Han ger oss en kort historia över 
klanen MacLeod som har regerat från slottet sedan 
1200-talet. 

Efter Crinan Canal, där vi själva får veva 
slussarna, avslutar vi sommarens segling 
vid Largs utanför Glasgow. Här ligger en 

marina med 700 båtar, inte helt olik Bullandö. Här 
tog det även slut för vikingarna. Slaget vid Largs 
år 1263 blev början till slutet för deras styre i 
Skottland och år 1266 slöt vikingakungen Magnus 
Håkonsson fred med Alexander III varvid Norge för 
alltid avträdde Hebriderna mot ett engångsbelopp. 
Samtidigt fastslogs att Orkney och Shetland även i 
fortsättningen skulle vara en del av Norge, vilket de 
förblev i ytterligare 200 år.

Nu får Bölja övervintra i Skottland efter fem 
spännande veckor i ett av världens vackraste 
segelvatten där alla möten med vänliga 

skottar är ett bestående minne.
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Luskentyre beach på South Harris

Landningsbanan  
på Barras Flygplats

Tidvatten i Stornoway

Koloni med gråsälar på ön Mingelay
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Slank snygging, Erik Tagesons drömbåt
A 22 Ejfi II

N
i som gillar att ströva runt på marinan 
bara för nöjet att se på båtar, ta er ut 
på E-bryggan, för där ligger en samling 
långsmala byggen. En del är neutrala  
i utstrålning och finish, men två  

sticker ut - den ena är Helena Winbergs magnifika 
jakt Märta Helena från 1906, berättad om i tidigare 
Bullandö News. 
 På andra sidan bryggan syns en slank snygging, 
en kryssare i klassisk stil med mahognyruff  och 
teakdäck, supersmalt fördäck och långa överhäng. 
Erik Tageson är lycklig ägare till skönheten, som 
kännare anar är en båt med seglingsegenskaper som 
få moderna båtar kan matcha. 
Men är den en A22 (SK22) eller en SK30?

– Det är en A22, som jag köpte till 2018. Egentligen 
hade jag tänkt vara utan segelbåt ett tag efter att ha 
sålt vår Dehler 35 från 2011. Dessförinnan har jag 
haft Albin 57, Albin Express, Dehler 36, J 80 och en 
Dehler 35. Jag delar mitt stora seglingsintresse  
med familjen, och särskilt mina två söner. Samtidigt 
är det mycket annat som drar och vi kände att vi  

inte utnyttjade Dehler 35:an tillräckligt mycket. 
Därför sålde vi den 2017, berättar Erik när vi möts.

Erik förklarar det som hände med att han  
blev förälskad.
– Av en händelse såg jag en vacker skärgårdskryssare 
med plastskrov och träöverbyggnad på Lidingövarvet 
och började googla. Det visade sig vara en SK 30, 
byggd 2014 av Erik Zarins i Köping. Jag skickade 
av ren nyfikenhet, en fråga för att kolla vad det 
skulle kosta att bygga en ny skärgårdskryssare likt 
den. Efter en tid fick jag till svar att de inte hade 
tid att bygga någon under vintern, men att jag var 
välkommen att titta på deras SK 30 från 1989, som 
de funderade på att sälja, eftersom de också hade  
en A22 från 2008.

Jag och sonen Oskar tog en tur, återigen av ren 
nyfikenhet, till Köping och mötte Erik Zarins för att 
titta på 30:an. Vi blev helt sålda på den, men jag 
hade ju egentligen ingen plan på att köpa den.  
Jag fick ett pris, där han skulle renovera teakdäcket 
och installera en inombordare. 

N
AV: CURT GELIN. FOTO: CURT GELIN. 

Så vackert..! Salongen. Back to basic.
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Slank snygging, Erik Tagesons drömbåt

Tyvärr var det inte läge att köpa någon båt just då. 
Hösten gick, men jag kunde inte släppa tanken på 
30:an och strax före jul hörde jag av mig igen för att 
höra om renoveringen. Då hade Erik ändrat sig och 
bestämt sig för att behålla 30:an, men jag kunde få 
köpa hans 22:a istället. Efter flera turer och mycket 
funderande bestämde jag mig för att förverkliga 
en dröm jag haft länge – att äga en klassisk, 
vacker segelbåt med kombinationen plastskrov och 
träöverbyggnad som känns optimalt, berättar Erik.

Erik och hans tre barn Oskar 19, Filip 16 och Alma 6 
år hämtade Ejfi II i Köping i juli och seglade genom 
Mälaren till Bullandö på några dagar. För seglare 
vana vid hemmakomfort i båt, kan det verka vara ett 
steg tillbaks till gångna tider att skaffa en A22. För en 
22:a har inga moderniteter, ingen inombordare, ingen 
avskild toalett, inga mantåg och inte ens ståhöjd.

– Faktum är att det här seglarlivet är härligt.  
Vår sexåring lärde sig snabbt att gå på däck och 
vi andra fick fin balans av att hoppa iland från det 
smala fördäcket. Ruffhöjden medger inte att jag sitter 
rak, men det kompenseras av att kojerna är över  
vå meter långa, att pentryt är i ruffluckan, där man 
kan stå rak, och av sittbrunnen. Dessutom är man 
nära vattnet och krängningen märks mindre i en smal 
båt, förklarar Erik märkbart belåten över sitt båtval.

Som besökare ombord lägger jag märke till 
hantverket, sargar i mahogny, flott böjlimmade och 
proffsigt lackade med djuplyster och teakdäcket, 
lagt på båtbyggarvis med mittfisk, turade ribbor och 
livträ längs relingen och ruffen. Det vittnar om att 
båten byggts med omsorg, vilket i sin tur skapar en 
behaglig känsla av kvalitet. 

I ruffen spanar jag in att mastbalken är massiv, 
att öppningen mellan ruff  och förpik är medelbred 
för att klara trycket från riggen. Även röstjärnens 
utbredning inger förtroende, vilket i sin tur har att 
göra med klassreglerna. En A22 måste byggas så  
att plastbyggena klarar lika mycket som de i trä.  
Det gäller förstås också skrovdimensionerna och det 
gör att båten är stum, den klarar max tryck på kryss, 
men sätter sig inte när backstagen släpps.

Ejfi II är en ganska ny A22:a, byggd på Erika Zarins 
Båtvarv i Köping 2008. Han byggde en 22:a till 
sig själv lagom till skärgårdskryssarens 100-års 
jubileum. Skrovlinjerna kom från Knud H Reimers 
sista skärgårdskryssarkonstruktion från 1980-talet, 
SK30:an ”Natt & Dag” S-222, men med en hel del 
modifieringar som t ex positiv/klassisk vinkel på 
akterspegeln.

Skrov och bottenstockar är i sandwich, kölen i bly 
och däcket kallbakad mahognyfaner med tunn teak. 
Ruff, sargar och inredning är i mahogny med durkar 
av teak. Mast och bom är i aluminium.  

– När jag köpte båten fanns det bara en kompass 
och windex, varför jag installerade batteri och  
plotter. Kommande vinter funderar jag på att 
sätta in belysning och garnera ruffsidorna med 
mahognyribbor. En liten inombordare står också på 
önskelistan. Egentligen behöver man inte mycket, 
men att fundera på nya prylar och lösningar är en kul 
del i båtägandet, menar Erik.

När Erik och sonen Filip hade satt segel och kommit 
igång noterade jag segelplanet på A22:an, att 
bommen är mycket kort, storen liten och genuan 

forts. nästa sida

Stolta A22-ägare, Far och son Tageson Ejfi II går fint på kryssen
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oproportionerligt stor. Ingen spinnaker sattes, men 
den är som en ballong, mäkta bred och rund och ofta 
på hela 60 kvadrat.

Synen av Ejfi II var som en grann gammal bild på 
segelbåtar och regattor - vacker, klassisk och en 
kul kontrast till dagens båtar, tänkte jag, medan far 
och son Tageson kryssade och slörade förbi min 
fotoplattform uppe på Långholmens sydspets utanför 
marinan.

Vi hann inte ta en testtur, men sedan tidigare vet jag 
att skärgårds 22:or är sköna, perfekta i balansen 
med litet, tydligt mottryck och farter som förför 
när skrovlängden lägger ner och ger max seglande 
vattenlinje på frisk halvvind.

– Jag är förvånad över hur bra båten går, tycker 
Erik. Den är styvare än väntat, lätt att få fart på och 
fantastiskt manövrerbar. Motorn behöver vi bara för 
att komma ut och in från båtplatsen.

Erik tippar att det mest blir dag- och helgseglingar 
med båten, men är positivt överraskad av hur enkelt 
det var att trivas ombord under den första veckan 
familjen var ute. Fyra långa kojer, härlig, djup 
sittbrunn och ett underbart akterdäck att sola på, 

håller han gärna fram. Andra fördelar menar  
Erik är det lilla djupgåendet och överhänget i fören, 
som är som gjort för vår skärgård. Fartkänslan  
och enkelheten är befriande och allting sitter på  
rätt plats för segling. 

– Förutom seglingsegenskaperna är det en otrolig 
känsla bara att titta på trädetaljerna och de vackra 
linjerna. Och att få komplimanger i hamnarna är en 
ny rolig upplevelse.

En del av Eriks båtintresse är att vårda och fixa. 
Plastskrovet gör underhållet hanterbart, trots det ska 
båten tillbaks till Köping och ligga inomhus, där förra 
ägaren har lovat att bättra på finishen under vintern. 

– Han tycker inte den hanns med i våras, fast jag  
mer tror det handlar om att han inte riktigt vill släppa 
sin baby helt. Inte mig emot för jag hänger gärna på 
varvet några dagar i vinter och får lite tips och en och 
annan story från Erik Zarins långa båtbyggarkarriär.

Erik Tageson är med andra ord nu medlem i ett 
exklusivt sällskap med sin A22:a. Med Ejfi II  
verkar han ha hittat essensen i sitt seglarliv och 
en båt som de facto är världens snabbaste kölbåt 
relativt segelytan. 

FAKTA A22 EJFI II
Längd ö a 12,13 m
Bredd  2,36 m
Djup  1,44 m
Depl  2,3 ton
Blyköl  1,06 ton
Stor + genua  22 kvm
Spinnaker  60 kvm
Masthöjd  ca 12 m
Konstruktör  Knud H Remiers
Varv  Zarins Köping 2008

O

Nymodigheter - navigator

Sittbrunnen



Vinschar

Akterdäcket
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AV: CURT GELIN. FOTO: CURT GELIN. 

Harstena är som en magnet för många som seglar 
inomskärs från Stockholm och sydvart. Så var det 
för min del i somras när jag mönstrade på gode 
seglarkompisen Kris Arndts nyinköpta Hallberg-Rassy 
352 för att bistå med navigering och tilläggningar 
till Västervik. Jag ville till Harstena för att på nytt se 
den gamla genuina miljön. Efter att ha lättat från 
Hägersten, där båten köpts, slussade vi i Södertälje 
och ankrade första natten i en vik på ön Fifång. Nästa 
dag tog vi lunchpaus i viken på populära Stendörren 
och natthamn i Arkösund, nöjda över att ha avverkat 
40 M på en dag. Därifrån hade vi 20 M till Harstena 
och siktade på att angöra mitt på dagen och före 
rusningen.  Bakom min lust att se Harstena låg att 
det var 18 år sedan senast. Hur skulle där se ut nu? 
Lika genuint och rart eller förvandlat?

När vi angjorde hamnen vid lunchtid var dock 
gästplatserna redan upptagna, men vi ankrade i 
viken mittemot byn och tog jollen gästbryggan. 

På bryggnocken klättrade vi iland och började  
ströva runt. Någon strandpromenad finns inte,  
man promenerar på gästbryggan, som övergår i  
en grusväg förbi Harstenas Handelsbod och vidare  
till byn med sina öppna marker. Inga staket, inga 
häckar eller andra avgränsningar finns på Harstena.

Öppenheten hör ihop med att marken är oskiftad.  
Ett begränsat laga skifte skedde visserligen 1977, 
men gällde inte marken i själva byn, eftersom vissa 
lotter med tiden blivit minimala.  

När ägandet kommit ända ner till sextondelar eller  
3 x 60 meter, fick de med minst lotter kompensation, 
de fick bygga utanför byn, 

Allt övrigt, fiskevatten, jaktmark, bete och åkermark 
bestämdes att ägas gemensamt och brukas av en 
bybo i taget. Turordningen bestämdes av byalaget på 
den årliga stämman. 

Ostkustens genuinaste skärgårdsby 
HARSTENA  

forts. nästa sida

Thurs udde

Trankok

Ljugarbänken
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Markkompensationen förklarar varför man ser hus på Harstena, som ligger avsides, 
nästan som om ägarna blev förvisade. Lite åt det hållet var det eventuellt för  
Thure Magnusson, Harstenas forne turistfällare. Han byggde en stor sjöbod på udden 

Östantill och skapade ett ”Magnussonland” med randiga markiser och vita plastmöbler. Han 
sålde glass, jordgubbar och rökta flundror i flygande fläng, när vi lade till med 40 seglarfamiljer 
med Östersjörallyt på 1980-talet. Dessutom ordnade han konferenser på loftet i sjöboden,  
an hyrde ut stugor, fixade fisketurer och var tulluppsyningsman. En och annan hutt hindrade 
honom inte att berätta om sin tama säl, som bodde under golvet i sjöboden och som han  
kunde härma till allas förtjusning. 

Idag är Thure borta och sjöboden sommarviste för sonen, som såklart minns mångsysslaren. 
Han bekräftade, att jovisst bodde en tam säl under golvet i sjöboden, en kut som Thure hittat 
övergiven på ett skär. 

Säl var stort en gång på Harstena, säljakt var bybornas gemensamma sak, ingen enskild 
 fick ge sig ut, jakten skulle ske samfällt för att skinn och späck skulle räcka till alla. 
Sannolikt var sälköttet välkommet för att dryga ut det man odlade och den fisk man 

fångade. Även försäljningen av saltat sälkött och skinn gav inkomster och gjorde att Harstena 
klarade sig bra jämfört med andra öar på Ostkusten. Säljakten var smått barbarisk, så fort 
spejare såg säl samlas på ett skär, gick byborna man ur huse. De rodde ut tyst i en stor eka, 
hoppade iland och omringade sälarna, som klubbades ihjäl, berättar bilder i gamla Trankokeriet, 
nu museum. Inte underligt dock att en del jägare fick frossa av slakten.

Sedan många år är säljakt förbjuden och fiskare klagar över att sälen skadar deras nät  
och äter upp fisken. Men vi som seglar gläder oss åt att se dem och vem vill väl tugga  
i sig sälkött?   

Slätthus

Skolan som nu  
är ett museum

Spången

Skolsalen
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I Trankokeriet kan man läsa att 30 000 sälar  
kunde samlas på Sälbådarna, några låga skär 
strax norr om Harstena. Om där finns mycket säl 

idag, är svårt att veta, skären är fridlysta. Vill du se 
säl, åker man bäst på safari och får se knubbisarna 
på nära håll, skepparna vet var de gonar sig. Den 
smällvarma dagen vi besökte Harstena var mycket 
folk i rörelse. Tur- och taxibåtarna från Turislöt, 
Arkösund och Fyrudden körde ut turister en masse. 
Jag hörde en rad språk när vi köade för att köpa 
glass i Harstenas epicenter, kiosken med anor från 
1947. Där hängde denna dag öns unga grabbar, 
kanske för att få chans på flickan bakom disken. På 
kioskens långsida ligger Harstenas Handelsbod, som 
förutom basvaror har både böckling, lax, flundra och 
abborre i sortimentet. Och huvtröjor med Harstena 
Gryt. En sådan blev min souvenir för att ha på 
regattor och båtmässor och bräcka skrytare med.
 

Harstena är egentligen en arkipelag om 
cirka 70 öar, där huvudön sträcker sig från 
Alsundet i SV till Österudd i sydost och är 

cirka fem kilometer på längden. Ön är en kilometer 
som bredast och bara 50 meter vid smalaste delen, 
kallad Flisskärshaget. Att gå runt på Harstena kan 
ändå lätt ta över en timme, om man stannar till för 
att se på alla de fina husen eller går in i ateljén, 
som konstnären Mona Johansson har i en pytteliten 
lada strax efter byslätten. En del dramatisk och en 
del somrig konst hade hon på väggarna plus fina 
vykort. Såklart blev det några kort via Swish. På 
den fortsatta promenaden anslöt kapten Kris med 
sin brasilianska Christina och vi ställde oss i kö på 
Harstena bageri, intill öns omtalade damm med 
röda näckrosor. Ett bageribesök passade perfekt i 
eftermiddagsgasset tyckte vi och beställde våfflor, 
köpte kanelbullar och kaffe. Bullarna smakade lite 

bake-off, men både de, kakorna och matbrödet 
bakas på plats, förklarade de unga bakom disken.    
Bageriet är nybyggt och ligger perfekt till för att fota 
näckrosorna och se havet några meter nedanför. 
På de isslipade ljusa, släta hällarna sitter dubbar i 
berget, som var till för att förankra ålgarn. Ålfisket 
gav Harstenaborna inkomster, de rökte de hala 
fulingarna, sålde dem på fastlandet och bytte till  
sig användbarheter. 

Mest besökvärt är museet i Harstenas gamla 
rara skola där en välgjord utställning 
berättar om öns utveckling. I klassrummet 

sitter en svartklädd lärarinna med pekpinnen beredd. 
På slätten framför huset, firas midsommar och den 
ståtliga stången kläs och får ett nytt lager lack och en 
ny vimpel varje år. Traditionen att bjuda besökarna 
på mat och dryck har fått övergå i knytkalas efter 
att firandet samlat många. Under Harstenas 
storhetstidstid i slutet av 1800-talet levde som mest 
85 personer på ön, men idag bor 10 personer på ön, 
varav en barnfamilj varannan vecka, som tack vare 
att turtrafiken kör dagligen, kan pendla till Fyrudden 
och ta bussen till skolan i Valdemarsvik. Efter ett 
par timmar tyckte jag och Mauritz - även han brasse 
och gast på Kris båt, att det var dags för middag, 
alltså släntrade vi ner till restaurang Loftet i hamnen. 
Strax fick vi ett bord, kunde beställa var sin sval 
och studera matsedeln. Min vana trogen tog jag in 
en fiskgryta, på Loftet kallad Bouillabaisse, medan 
Mauritz beställde gösfilé. Vi blev båda mätta och 
belåtna. ända tills jag såg notan - 1 700 kronor!  
Vad i? frågade jag servitrisen, som fick fatt på 
krögaren. Han såg snabbt att beloppet var fel, men 
att swisha tillbaks 1000 kronor gick inte, hans 
mobil hade blivit stulen i Stockholm. Lösningen blev 
kontanter och tio friska hundralappar I handen.

Bageriet har fina bakverk Konstnär Mona

Krogen
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Loftet startade en ung Magnus Lindkvist 1997, 
uppväxt på Harstena och på övervåningen 
i huset, där morfar Elof  och mormor Stella 

Magnusson bodde. Som 25-åring rekryterade han 
elever från restaurangskolan i Valdemarsvik, slog 
ut väggar, inredde köket, målade om, installerade 
trekammarbrunn och öppnade första krogen  
på ön. Idag är Restaurang Loftet utarrenderad  
och Magnus en av öns drivkrafter med nybyggda 
hyrstugor, taxibåtstrafik och ägare till bageriet.  
Men bara - på fritiden, till vardags är han ingenjör  
i Linköping.
Köket på Loftet är lika lågt och trångt som på Elof  
och Stellas dagar och trappan upp till ”matsalen” 
samma branta och takhöjden också. Att kocken,  
ny för dagen, kunde laga rätter för som mest  
40 personer i det varma lilla köket, var en bedrift. 
Efter middagen flyttade vi ut på Loftets balkong i 
kvällssolen, kom i slang med två par, som seglade 

Maxi 95. Skepparen kände väl till Bullandö Marina, 
eftersom han spelar trumpet och hade uppträtt med 
ett band på Bullandö Krog. 

Så kom det sig och att en brasse och en seg 
seglare satte sig i en sittbrunn och pratade 
segling, båtar och äventyr tills månen gick 

upp och ögonen började hänga. I den ljusa varma 
sommarnatten rodde vi då ut till HR 352 Christina 
och törnade in. Åtskilligt annat intressant finns att  
se och ta reda på om Harstena, bland annat i en  
bok om ön av skärgårdsskildraren Sven Barthel.  
Med andra ord, placera plotterns pekare på  
Nord 58.15 och Ost 17.01 nästa sommar. Distansen 
från Bullandö är ca 90 M och frågar du mig, finns 
ingen hamn efter Utö med så mycket gemyt och 
genuint, som härliga Harstena, www.harstena.se  
Läsvärt: guideboken Landsort - Skanör Harstena av 
Sven Barthel       O

Bodinteriör



Ännu vet ingen hur gammal en plastbåt kan bli. Men hur är det med riggen?  Har den få�  samma omsorg som skrovet? 
Låt en expert se över din stående och löpande rigg. Och rullfocken – går den lika lä�  som när den var ny? 

Kontakta ShipShape och få e�  kostnadsförslag 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 � ll?
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 100 - ÅRINGAR  
SLOG REKORD IM

ARIEFRED
AV: CURT GELIN. 

FOTO: CURT GELIN  & HERBERT NEUWIRTH. 

Storseglaren Börje Larsson gastade som 10-åring på Framkostern 
Klipper. 72 år senare var han med igen och gav ägaren Oscar Juhlin, 
ett inramat gammalt foto som minne. Foto Hans Himbert.



A
tt hylla 100-åriga jakter med en 
regatta och slå rekord var en idé som 
föll väl ut i Mariefred i juli. 42 jakter 
seglade in i Mälaren med Gripsholms 
Slott i bakgrunden. Av dem hade 20 
åldern inne och kunde konkurrera med 

juniorer - yngre skönheter från 1930 och framåt. Och 
med Yacht Club Gstaad, som bara fick ihop 12 båtar 
på sin regatta i St Tropez.

Från Bullandö tänkte F SWE 100 anno 1957 
delta - i Knatteklassen. Men att slussa och kajka 

utbordare 100 M och tillbaka kändes långt i värmen 
och svaga vindar. Istället blev det att gasta på 
kostern Lovisa och uppleva stoltheten som bara en 
toppad, välhållen träbåt ger.

Redan maningen att samlas och segla med 
jakter på en plats med historia, drog med 

100-åringarnas regatta. Det händer sällan att många 
gamla godingar möts samtidigt, programmet för folk 
med klenoder brukar vara proppfullt varje sommar.
Men Mariefred lockade sköna Bea, dvs SK 150 
Beatrice Aurore anno 1920 med Christian Harding, 
granna SK 95 Kerma anno 1918 styrd av Claes 
Ahlin, gaffelriggade SK 95 Irmelin anno 1913 med 
båtbyggaren Bobby Cyrus, som hade döttrar och 
hustru som besättning. 

Till och med fyra bredbogade gamla kostrar var 
med. Sådana finns mest på Framnäs i Bohuslän, 

men till Mariefred seglade ålänningen Joakim 
Torsson med nyrenoverade Kåre anno 1890, prisade 

Lovisa anno 1897 med Hans Himbert, Klipper anno 
1880 med porslinsfabrikören Oscar Juhlin och gamla 
gaffelriggade Gerdny anno 1880 styvt seglad av 
Gunnar Eriksson utan motor, med bucklig bastuba 
och vit smoking i ruffen.

Nu var det inte blott flott samling och rekordförsök 
i mysiga Mariefred, utan riktig regatta också.  

Två distansseglingar kördes om cirka 12 respektive 
15 M, vilket var fullt tillräckligt i värmen och de svaga 
vindarna.

Inga haverier hände med klenoderna, enda malören 
var att Eol sprang läck och måste bryta, hinka  

och styra in på grunt vatten ifall båten skulle sjunka. 
Dag 2 var Eol med igen, tätare och en grann syn på 
Gripsholmsviken med sin resliga gaffelrigg.

Till allmän förvåning blev 121-åriga Lovisa fyra  
av 42 båtar sista dagen. Resultatet visar att 

regeln kallad Alma, fungerar för vitt skilda båttyper. 
Men bäst på beräknad tid blev välhållna, välseglade 
SK 22 Colibri anno 1938 med Kristina Lundevall och 
Peter Lake.

Få vågar, men den som tar steget, får i en träbåt  
en med själ, stil och stamtavla. Och ska man 

döma av publikströmmen på kajerna i Mariefred 
beundrar alla en båt med karaktär. 

Om någon av jakterna verkar bekant, beror det  
på eskadern som Sail Yacht Society SYS inledde 

på Bullandö. Deras vimpel vajar för övrig vackert i 
aktern på en viss F-båt. O
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Söndag sen eftermiddag den 5/8 blev vi 
drabbade av orkan-vindar på på minst 32 m/sek. 
Björn Westerholm, med en First 435 långt 
ut på utsidan av H-bryggan, var ombord och 
städade båten efter semesterseglingen när 
orkanen kom, sa så här om händelsen:

”Det kom några regndroppar och hård blåst och 
jag gick upp på däck för att säkra SOP-brädan som 
började lyfta. Sedan brakade det loss. Det blev 
enorma vågor och bryggan knakade och brakade, 
och sedan kom G-bryggan mot oss och akterspegeln 
på min båt gick emot betongen på G, men fick bara 
några jack. Sedan gick vår brygga av av lite längre 
in. Folk skrek och var oroliga för att någon skulle 
falla i sjön. Min fru, som var nere i ruffen, såg att 
vindmätaren visade 32 m/sek, men hon tittade inte 
hela tiden. Jag har även hört uppgifter om noteringar 
på 40 m/sek och t o m 45 m/sek i andra båtar.
Jag har tidigare varit med om orkanvindar på 36 m/
sek på Italiens södra spets med samma båt. Då låg 
vi bakom en vågbrytare och båten lutade dramatiskt, 
men detta var värre!”

Vindar från sådana här oväder kan vara väldigt lokala. 
Orkanbyarna varade i ca 10 minuter. Vår yttersta 
brygga G, en vågbrytande betongpontonbrygga 
på 220 m, släppte pga att några av kättingarna 

gick av och det räckte för att de resterande brygg-
förankringarna inte orkade hålla emot och draggade, 
och då talar vi om ett stort antal 3-tonsankare som 
har sjunkit ner i dyn. Bryggan stoppades upp av 
bryggförankringarna som håller mot NO vind och 
tyvärr även yttre delen av H-bryggan och förtöjda 
båtar. H-bryggan gick av ca 40 meter från nocken då 
infästningarna till förankringar slets loss och hela 
konstruktionen är förstörd, och där hjälpte inte nya 
kättingar. Vi har istället för den kraschade delen lagt 
ut en 40 m hyr-betongponton. Ett 10-tal stora båtar 
fick smärre skador, vilket är en förvånande liten 
omfattning. 

Det blev ett stort pådrag pga att en man i endast 
blå shorts hade setts ramla i sjön från en bom på 
G-bryggan och försvann under H-bryggan i det 
då mycket strömma vattnet. Sjöräddingen och 
Kustbevakningen var snabbt på plats och därefter 
Räddningstjänst med dykare och Polisen. Sökning 
har gjorts med dykare, sonar och likhund, men utan 
att hitta någon person. Ingen person är anmäld 
saknad och alla båtägare med båtplats på G-bryggan 
har tillfrågats. Enligt uppgift ska en yngre man i 
blöta shorts ha setts innan Räddningstjänst m fl var 
på plats och svarat en kvinna att han inte behövde 
anmäla att han kommit upp. Vi får hoppas att detta 
stämmer och att det är samma man.

ÅSKVÄDER MED  
ORKANVINDAR  

ORSAKADE  
KATASTROFLÄGE PÅ  
BULLANDÖ MARINA

AV: FREDRIK BROMS. FOTO: ÅKE PIHLANEN. 

Bilden är tagen från Tillsalubryggan ut  
till macken strax innan helvetet bryter ut. 

O
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öppet nästan alla dagar, se hemsidan

juli - augusti

upp till 96 gäster

i december

april - oktober

Musikkvällar på bryggan

Festvåning

Julbord från skärgården

•	 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.



Bullandö Handel & Sjömack

Allt inför hösten och konservering av din båt
HöstREA och Höstkampanjer på utvalt sortiment
Presenning, Olja, Glykol, Torrboll mm.

08-571 450 58
 Öppettider:
27/8 - 16/ 9 Tis - Sön  10.00 - 16.00 
17/9- 30/9 Ons - Sön 10.00 - 15.00 
1/10 - 28/10 lör - Sön 10.00 - 15.00

Macken har öppet året runt!
Kortautomat. (070-376 85 63)

I sammarbete med:

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



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

 
 
1/4-sida i BN 2/2015 

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

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 
stockholmmarin.se eller ring 08-571 451 20.
SAMARBETSPARTNERS

UTFÖRSÄLJNING  
AV ALLA BÅTAR
7–23 SEPTEMBER



Måndag - Fredag 08:00-16:00 • Helgöppet: 22/9 - 28/10 10:30-14:00
08-571 450 45 • mail@brohallmarin.se

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

@brohallmarin

Brohäll Marin AB

Gör ett smart val!
Byt motor i vinter - då vi både har extra tid och fina erbjudanden

Vi på Brohäll Marin vill tacka våra kunder
för en fantastisk sommar, och önska en härlig höst. 

Låt oss skämma bort er båt tills vi ses igen!

brohal lmarin.se



Nordic Yachts AB | www.nordicyachts.se
 Bullandö Marina, 139 56 Värmdö | 08-570 225 50 | info@nordicyachts.se

Generalagent för Elan & Fareast Boats

NYHET! 
Vi smygstartade 2017, men i år erbjuder vi nu företagsevent och andra typer av 
seglingar med vår fl otta av nya, moderna och inspirerande FAREAST 28R!  
I våra FAREAST 28R erbjuder vi aktiv segling på riktigt för alla ombord. Varför inte 
konferera, luncha eller fi ra med en regatta middag i anslutning till din seglingsaktivitet 
på härliga Bullandö krog.?! Kontakta oss så skräddarsyr vi din aktivitet. EVENT

Se nya Elan GT5 hos oss på Bullandö Marina


