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Bullandövänner!

På eftermiddagen den 15 januari gick brandlarmet i Bullandö Handel.  
Röken bolmade ut och det kändes som om elden skulle ta sig i taket vilken 
minut som helst. 112 larmades och släckare på bryggorna hämtades 
initialt som sprutades in i dörrspringorna där elden tittade fram. Redan 
efter tjugo minuter från larmsamtalet var den första brandbilen på plats. 
Denna följdes snart av ett stort pådrag med fler enheter ur räddningstjänst, 
polis, sjukvårdare, kustbevakning och press. Efter drygt två timmars 
släckningsarbete lyckades man få kontroll över branden och se till att den 
inte spred sig vidare till krog och hamnkontor som ligger vägg i vägg. Klockan 
23:00 lämnade den sista enheten med brandmästaren i täten och personal 
från marinan fick ta över ansvaret. Under natten patrullerades regelbundna 
vändor med brandsläckaren i högsta hugg för att säkerställa att branden inte 
tog sig på nytt. 

Dagen efter påbörjades arbetet med att utreda, sanera och göra en plan  
för återuppbyggnaden. Vi vet än idag inte orsaken till branden men hoppas på 
att försäkringsbolagets tekniker ska kunna få fram en trolig orsak så att  
vi kan jobba förebyggande i framtiden. 

Vi är otroligt tacksamma för blåljuspersonalens arbete, ett fungerande 
brandlarm och att byggnaden fortfarande står kvar! Det var på det berömda 
håret.. Den 1 juni är planen att Annelie åter ska slå upp portarna till Bullandö 
Handel 2.0 och hon är taggad till tusen! 

I år är det 40 år sedan Bullandö News första nummer gavs ut. Det firar vi  
med ett extra långt nummer med 40 sidor njutbar läsning! 

Vi firar också med att presentera Linda Cederquist som debuterar som 
skribent för tidningen. Hon har under ett antal år tävlat i Nordic Yacht 
Open med sin IF-båt Viola och nu får vi den stora äran att ta del av hennes 
tävlingsberättelse från NYO 2022.

Vår andra Linda (Lindenau) berättar om seglatsen från Västindien mot Europa 
där dålig diesel får fart på uppfinningsrikedomen ombord. 

Åt andra hållet, mot Västindien, seglar Mats Runström med familj och vi  
får följa deras resa genom ”Orca-land” mot Las Palmas som är deras delmål 
innan den stora överfarten över Atlanten.

Vidare har Curre Gelin besökt skärgårdens blivande nationalpark – Bullerö, 
samt tagit en långlunch med båtkonstruktörs-legendaren Håkan Södergren 
som bland annat konstruerat klassiker som Lady Helmsman, Cayenne  
och Flipper. 

Nu är det snart dags för sjösättning och i skrivande stund är det upp emot  
60 cm snö på Bullandö efter tidernas snösmocka. Den extra tidiga 
sjösättningen blev framflyttad och som det känns nu får vi hoppas att inte  
hela den ordinarie sjösättningsperioden får skjutas fram om inte gumman  
Tö gör entré snart.

Vi på Bullandö önskar er  
alla en härlig båtsäsong 2023!

Carl Johan Broms  
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Vintern här ute har präglats av byggnation, renovering och service. Förutom renovering  
av affären efter branden och nybyggnad av presentbutiken på hamnplan, har vi  

fortsatt med renovering av gångkajen vid kaj 6. Sönderrostade balkar, som såg ut som rostiga  
schweizerostar, har bytts ut av nya, fräscha som kommer att hålla i minst 50 år till.  

Våra maskiner har också fått sin årliga service och är nu redo för ett nytt lyftår.  
Båtarna i vinterhamnen har haft det isfritt under vintern och en ränna till fjärden utanför  
hölls öppen större delen av tiden av ambitiösa båtägare som ville ta sig en kylig båttur. 
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KOMMUNALT VATTEN I KRANARNA
Vattnet som kommer ur marinans tappställen 
är nu för tiden kommunalt. För den som 
fortfarande vill använda Bullandö-vatten 
så kommer det att finnas en kran på östra 
sidan av gamla reningsverket som sparats 

för bevattnings-, rengörings- och reservvatten. 
Observera att Bullandö-vattnet inte längre håller 
livsmedelskvalitet.  

RÄDDAD KROG ÖPPNAR 1 APRIL
Krogen klarade sig undan branden 
i januari med blotta förskräckelsen 
och det blev endast lite brandlukt i lokalen. Vi är 
otroligt tacksamma! Krögarna är mer taggade än 
någonsin för en ny säsong och öppnar upp portarna 
den 1 april med nya spännande rätter. 

RIVSTART PÅ ÅRET
Stockholm Marin rivstartade året och hade 
redan den 20 februari sålt 19 båtar i det 
större segmentet. Marknaden kanske svänger 
igen? Det ska bli spännande att följa och våra 
båtförsäljare ser ljust på årets säsong!

SKROTADE FLAKMOPPAR  
SKAPAR BÄTTRE MILJÖ
Brohäll fortsätter med sin utfasning 
av bensinmopeder och köper in 
ytterligare en meck-golfbil som drivs 
på el. Så från och med sommaren 
kommer mekanikerna åka tyst och miljövänligt  
då alla gamla flakmoppar har skrotats!  

GLASS PÅ STÖRRE HAMNPLAN 
1 april öppnar glassfabriken upp för 
säsongen och utlovar nya glassiga 
smaker och ett större utbud av kaffebröd 
på menyn. Under vintern har hamnplan 
blivit större med en ny butik som får 
agera ryggstöd istället för det röda planket som var 
innan vid uteserveringen.

SOLCELLER PRODUCERAR  
BULLANDÖ-EL
Båthallen kommer under vår och 
sommar prydas med solceller på taket 
för att kunna dra nytta av solen och 
då kunna få ut lite egenproducerad el. 
Fullt utbyggt är prognosen att solcellerna kommer att 
täcka ca 15 % av marinans årliga elförbrukning.

NY BUTIK PÅ HAMNPLAN  
ÖPPNAR I APRIL
I början av april slår den nya butiken 
upp sina portar på hamnplan då också 
namnet presenteras. Massor av nya 

varumärken och ett större utbud av presentartiklar 
utlovas. Till skillnad mot förra årets pop-up-butik 
håller de även öppet när de regnar! 

BULLANDÖ HANDEL RESER  
SIG EFTER BRANDEN
Efter den förödande branden i januari har 
nu Annelie siktet inställt på att öppna upp 
butiken igen senast den 1 juni. Hela butiken har rivits 
ut in till skalet för att sedan byggas upp igen till 
Bullandö Handel 2.0. Snart blir allt som vanligt igen! 

BRA UTRUSTNING  
GER BRA BÅTSOMMAR
TyMar är väl förberedda  
inför säsongen 2023 och  
har bunkrat upp med nya 
fräscha batterier, solpaneler  
och navigationsutrustning.  

De tror på en bra båtsommar i år och de är redo  
att ge förutsättningarna med bra teknik i båten.

NYA MODELLER OCH BEGEGNADE 
PREMIUMBÅTAR
Nordic Yachts har under hösten och 
vintern fått ett stort intresse för 
nya Elan Impression 43 och Grand 
Soleil 40. Förra årets satsning på 
försäljning av begagnade segelbåtar i 
premiumklassen och också lockat många nya kunder. 
Kika förbi deras kontor på hamnplan för att veta mer! 

SLIPP ÅLDERSAVDRAGET  
PÅ MASTEN
Gransegel gör många nya stående  
riggar till Bullandöbåtar som vill  
slippa försäkringsbolagens åldersavdrag 
vid rigghaveri. Passa på att göra masten 
som ny!

PÅMÖNSTRING FÖR 
ENSAMSEGLARE 
Sailing Events märker ett ökat 
intresse från privatpersoner 
som vill komma ut och 
njuta av vår fantastiska skärgård. Så vid sidan av 
ordinarie grupp- och konferensevenemang öppnar 
nu möjligheten upp för påmönstring av enskilda 
privatpersoner en gång i veckan. God mat, dryck och 
prova-på-segling för ett tiotal gäster utlovas! 

HYR UT BÅTEN OCH FÅ EXTRA 
KRYDDA TILL SEMESTERN
RTC laddar för en ny säsong och 
har redan börjat boka på inför 
sommaren. Har ni en båt som bara 
ligger och skvalpar vid bryggan 
– passa på att tjäna lite extra 
semesterpengar och hyr ut båten!

FORTSATT HÖGKONJUNKTUR I 
BRYGGBRANSCHEN
Bullandöbryggan märker än så 
länge inte av någon lågkonjunktur 
precis som i resten av bryggbranschen, utan det 
spikas på i samma takt som innan! 

MÖNSTRAD VÅRKOLLEKTION  
Till vårkollektionen satsar Pelle P på  
nya fina skjortor med olika mönster,  
fler jackmodeller och snabba solglasögon! 

Passa på att ”hotta” upp garderoben inför 
sommarens båtäventyr. Öppning i april. 

LEVERANS TILL KUNDER 
I SKANDINAVIEN
TF Design som har sin 
visningslokal på norra 
gaveln av båthallen och 
skräddarsyr båtdynor 
och måttanpassade 
båtmadrasser. De klär 
också om förarstolar, fasta bänkar och ryggdynor i 
deras egna verkstäder. De hämtar och lämnar vid 
båten runt om hela Skandinavien!  

BAISSE PÅ PADELMARKNADEN
Trycket på våra fina padelbanor 
var förra sommaren tyvärr 
inte så högt vilket verkar följa 
trenden i hela padel-Sverige. 
Det är därför osäkert om de 
kommer att monteras upp denna 
sommar. Vi jobbar för att hitta 

en lösning tillsammans med CPN Padel som tog över 
banorna förra året från Brunow Padel.

BO I EN IGLOO  
SOMMAR SOM VINTER
Igloo Escape lanserades 
på Bullandö i vintras 
och erbjuder en unik 
upplevelse för två i en 
privat igloo med eget kök, 
toalett och terrass med 

grill. Njut av solnedgång och soluppgång från stora 
panoramafönster!

BULLANDÖ MARINA INSTAGRAMMAR
Glöm inte att kolla in Bullandö Marina på Instagram! 
Följ oss på @bullandomarina.

VAD HÄNDER PÅ  
BULLANDÖ

AV: CARL JOHAN BROMS. ILLUSTRATIONER: JAN-OLOF STÅHL.



DIN SJÖSÄTTNINGSTID 2023
Sjösättningstiden, datum och klockslag, när din båt  
ska sjösättas bestämmer vi senast en månad före resp.  
bokad sjösättningsperiod. Din sjösättningstid är 
kommunicerad via mail och stå även när du loggar  
in på ”Mina sidor”.

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

FÖR BLÄSTRING KRÄVS SÄRSKILT TILLSTÅND  
AV MARINAN!

BOTTENMÅLNING OBS!
Vid bottenmålning ska endast godkänd bottenfärg 
användas på båten. Färgen ska vara hård och får inte vara 
av typen blödande/självpolerande som kladdar ner vid 
lyft och bottentvätt, och dessutom förstör spolplatsernas 
reningsanläggning. Den nya miljövänliga färgen Hempaspeed 
är ännu inte tillåten att måla med på marinan, då färgen  
gör båten hal som en tvål och vi riskerar att tappa båten.  
Vi jobbar på en lösning inför nästa säsong!

TÄCKNINGSMATERIEL
P.g.a. stöldrisk är vår rekommendation att ta hem er 
täckningsmateriel. Om den lämnas kvar hänvisar vi till berget 
mellan kvarter N7 och N8. Bunta ihop och märk tydligt med 
namn och varvsnummer.

Täckningsmateriel som inte är placerad på anvisad plats  
eller som inte är ordentligt uppmärkt klassas som övergiven 
och slängs.

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

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

INFÖR LYFTET
•  Mantåget skall vara demonterat och ihoprullat för att 

reducera snubbelrisk för personal samt lyftskador. OBS:  
Är mantåget kvar är detta på båtägarens risk och kostnad!

•   Ej demonterad bom medför en extra avgift då  
detta ökar risken för skador vid lyftet.  
OBS: Är bommen kvar är detta på båtägarens  
egen risk och kostnad!

•  Ta fram tampar, häng ut fendrar och märk upp  
båten enligt bilden.

•   Inför hösten: Märk upp med klisterlappar för att  
visa var propeller och logg sitter för att reducera risk  
för lyftskador. Lappar finns på huvudkontor och 
hamnkontor.

VIKTIGT! För att din båt ska anses klar att sjösättas  
måste båten märkas upp enligt nedan.  
Komplettera med din BRYGGPLATS alt. EJ HAMNPLATS

SJÖSÄTTNINGS
CIRKULÄR 2023 

Sjösättningsdagarna och alla  
anvisningar i samband med sjösättning.

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 och då måste din båt vara klar.  
Gäller från 08:00. Sen ankomst medför flyttning  
av båten och därmed en extra kostnad.  
Efter sjösättningen av din båt måste den flyttas  
direkt från kajen, så att andra båtar inte hindras  
i sjösättningen. 

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

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

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

2. Häng ut Fendrar

3.  Lägg fram Tampar för bogsering och förtöjning.

OBS! Är uppmärkningen av din båt inte fullständig  
betraktar vi båten som inte klar att sjösättas och den  
kommer att flyttas på land. 

Vi tar inget ansvar för båt som läcker p g a att 
bordsgenomföringar inte är stängda, borttagna 
kylvattenslangar mm. För de båtar som marinan  
har förtöjt upphör vårt förtöjningsansvar lördag  
kl 18.00 i båtens sjösättningsvecka. Om vi inte  
hinner med bogseringen under sjösättningsdagen  
förtöjs båten vid sjösättningskajen och bogseras 
nästkommande dag. När bogseringen är genomförd  
skickas ett mail ut som bekräftar vilken plats båten  
ligger på. Detta går också att se på ”Mina sidor”.  
Prislista för bogsering finns på hemsidan.

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

SJÖSÄTTNING AV  
ÖVERHOPPADE BÅTAR
Sjösättning av båtar som inte fått en  
sjösättningstid kan ske efter tidsbeställning  
följande datum:

Tisdag 2/5, onsdag 17/5, måndag 22/5, torsdag 1/6,  
torsdag 8/6 och torsdag 15/6.

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. 14.00 i resp. sjösättningsvecka, därefter utgår 
gästplatshyra enligt prislista. 

För aktuell prislista se bullandomarina.se

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

PÅMASTNING
Då båten ligger vid mastkran – fäst 4 stag provisoriskt 
och lämna sedan mastkranen med båten för att undvika 
köbildning.

EXTRA TIDIG SJÖSÄTTNING 17 APRIL –  27 APRIL

MELLAN SJÖSÄTTNING 3 MAJ – 17 MAJ

SEN SJÖSÄTTNING 23 MAJ – 31 MAJ

SJÖSÄTTINGSPERIODER

MINST 
4 FENDRAR!

2 FÖRTAMPAR  
KLARA I BRYGGAN

2244
Stig Båtsson

070-70 80 90

K 100 / EJ HAMNPLATS

2244
Stig Båtsson

070-70 80 90

K 100 / EJ HAMNPLATS

SAMMANFATTNING  
AV SJÖSÄTTNINGS- 
INSTRUKTION
•  Vårrustning och bottenmålning utförs  

enligt miljöregler!

•  Mantåg skall vara demonterat och ihoprullat.

•  Bom skall vara demonterad. Båtägarens ansvar.

•  Extra avgift tillkommer om bom och/eller  
mantåg är kvar.

•  Komplettera varvsnrlappen på aktern  
med din Bryggplats alt. ”Ej hamnplats”  
i den streckade rutan.

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

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

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

•  Städa båtens vinteruppläggningsplats innan sjösättning.

•  Båt kan inte ligga kvar vid sjösättningskaj efter sjösättning.

• Om båten bogserats skickas ett mail om var båten ligger.

• Följ P-anvisningar.

forts. nästa sida
76
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BÅT SOM EJ SJÖSÄTTS
För båt utan sommarplatsavtal som står kvar på  
land efter sjösättningsperiod kommer det att debiteras 
markhyra enligt prislista.

ELUTTAGEN
P g a brandrisk är det inte tillåtet att ansluta  
värmeelement 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 egen risk 
Tänk på brandrisken!

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

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

MILJÖSTATION FARLIGT AVFALL
Lämna avfall på rätt ställe. I vår miljöstation tar vi  
emot olja, oljefilter, glas, plast, papper, kartong,  
batterier och färgburkar med färg.  
Övriga grovsopor såsom gamla båttoaletter, möbler,  
spisar, tomma färgburkar, elektronik etc. lämnas på  
lämplig större återvinningscentral tex Hemmesta ÅVC.

HAMNCHEFEN 
INFORMERAR

BRANDSKYDDET FÖR  
ATT MINSKA BRANDRISKEN  
I BÅTEN:
• Använd godkänd jordad elkabel.

•  Värmeelement är inte tillåtet att använda.

•  Tänk på brandrisken vid bl a  
plastningsarbeten!

VID BRAND I BÅTEN:
•  Du ska enligt villkoren har fungerande  

brandsläckare lättåtkomligt ombord.

•   Kontrollera var de närmaste brandsläckarna  
finns, som står utställda på uppläggnings- 
området.

•  Under den frostfria tiden kan även sjövatten- 
uttagen användas för att bekämpa eld.

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

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

BrandförsvaretS (SOS) telefon: 

112

Båtuthyrning
Båtförsäljning

Mastskjul 1 o 3

Padelbanor

Riggservice

Båttoa-sug

Båt o motorservice

Latrintömning

PVC-hall

Spolplatta

Spolplatta

Spolplatta

Båtcharter

Maskinhall

Miljöstation

Café o glassbar

Butik
Dusch, wc, bastu

Tvättstuga, handdisk

Grekland

Butik
 Livs
  Krog

Wc

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

Båttoa-sug

Båttoa-sug

Marinelektronik

Båtdynor

Kajakuthyrning

OM BRYGGPLATSER
Ska du ut med båten i mer än en vecka? Glöm då inte att 
meddela hamnkaptenerna då vi behöver plats för gästande 
båtar. Förra årets bryggplats gäller om inget annat är avtalat 
med marinan.

Det är inte tillåtet att låna ut eller hyra ut bryggplatsen  
i andra hand!

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

PALL PÅ BRYGGAN?
För att underlätta framkomligheten på bryggan, inte  
minst för räddningstjänsten, så får du inte förvara din  
pall på bryggan. Det går dock bra att ställa den på gallret  
på Y-bommen.

HAMNMÄRKE 2023
Hamnmärke 2023 för våra kunder med sommarplats 
bifogas nedan. I dessa moderna tider behöves inte längre 
hamnmärket för att visa att båtplatshyran är betald, då detta 
finns digitalt. Men sätt gärna märket på båten ändå för att 
visa att er hemmahamn är Bullandö!

FÖRTÖJNING 
Du måste ha ordentliga förtöjningstampar med fjädrar och 
förtöj med spring i Y-bommen. Fendrar är ett absolut krav på 
förtöjd båt. Tänk på att alltid förtöja för storm!

Dubbla aktertampar ska alltid användas vid akterförtöjning  
i boj så att båten ligger bättre och rakare i sidled

Rökförbud råder på F-bryggan och vid sjömacken!

HAMNKONTORET
Hamnkontoret slår upp portarna helgen efter
påsk och kommer sedan att vara öppet under helger  
fram till den 10 juni då vi har öppet alla dagar fram till den 
13 augusti.

Öppettider finns på hemsidan och på anslag 
utanför hamnkontoret.

HAMNKAPTENER
Hamnkontoret kommer i sommar att ledas av gruppchef 
Lovisa med personal.

BASTU OCH DUSCHAR
Portkod till bastu- och duschhuset (och grinden in till 
marinan) hittar du på ”mina sidor” på hemsidan.
Nytt för i år är att bastun sätts på genom tryckknapp utanför 
omklädningsrummen. 

SUGTÖMNING AV TOATANK
Fr om 1 april 2015 är det lag på septitank 
i båt ska sugtömmas. Pump-out-stationer finns 
vid sjömacken, kaj 5 och kaj 6. OBS: FÖRBJUDET ATT 
TÖMMA KEMTOALETTER VID STATIONERNA!
 
LATRINTÖMNING 
Tanken för tömning av bärbara latrintankar ligger ovanför 
L-bryggan vid vägen.
 
SJÖKORT 
På hamnkontoret kan du köpa sjökort över Svenska farvatten 
och andra publikationer.

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

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

KÖR FÖRSIKTIGT MED BIL INOM OMRÅDET.  
MAX 20 KM/H.
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TEXT: LINDA LINDENAU. FOTO: ULRIKA HÅÅRD OCH LINDA LINDENAU.

MOTORHAVERI PÅ

ATLANTEN

forts. på nästa sida
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Min första Atlantöverfart skedde  
2016 med World Cruising Clubs  
eskader ARC, mellan Las Palmas  

och St Lucia. Jag fortsatte hela varvet runt,  
och fullbordade jordenruntseglingen  
december 2019 i St Lucia. 

Vägen tillbaka till Europa från Karibien är inte lika 
enkel som vägen dit. Att segla västerut är att ha 
passadvinden i ryggen, medström och en temperatur 
som stiger för varje sjömil. För att komma hem igen 
utnyttjar man vindarna i det Azoriska högtrycket, 
vindar som snurrar medsols runt Azorerna, 
ungefär. Det betyder att man startar i Karibien med 
nordnordostliga passadvindar, seglar bidevind norrut, 
ansluter till det Azoriska högtrycket och svänger med 
vindvridningen mot Azorerna. Utan att ändra seglen. 
Om man har tur.

Man kan också söka sig till, eller hamna 
i, högtryckets mitt och få stiltje och 
motorgång. Rådet brukar vara att utrusta  

sig med både hårdvindssegel och diesel. Köp några 
extra filter. Och filtar, det blir kallare på nätterna för 
varje dygns segling.
Maj är en bra månad för överseglingen. 
Orkansäsongen i Karibien börjar, samtidigt som 
vädret blir stabilare på norra Atlanten. Det går att 
göra överfarten tidigare också, många charterbåtar 
gör det för att hinna till säsongen i Medelhavet.  
Men risken för hårda vindar är större.
I februari 2022 fick min båt Peristera äntligen 
komma i sjön igen efter två Covid-år på land på 
Trinidad. I början av maj avseglade vi, jag och sex 
deltagare, från Sint Maarten mot Azorerna. 
Det skulle komma att bli en krävande översegling. 
På vägen norrut från Trinidad hade jag försökt fylla 
på diesel några gånger, men alltid mötts av varianter 
på temat – Tyvärr, vi har inte fått några leveranser av 
diesel. I Sint Maarten kan vi till slut tanka, och jag 
köper några extra dunkar för säkerhets skull.
Den första veckan har vi bra vind, vår kurs är 
nordnordost, och vi är nöjda. En dag slutar det blåsa, 
och sidenvattnet breder ut sig. Vi startar motorn, 
tuffar på och njuter av djurlivet. 
Plötsligt stannar motorn. Innan jag lämnade 
Grekland 2016 för att segla runt jorden, fick jag rådet 
att sätta ett litet förfilter i slangen från dieseltanken 
vidare in mot det vattenavskiljande filtret. 
Dieseltanken är under min koj, och förfiltret är lätt att 
kontrollera. Jag lyfter på madrassen och ser att filtret 
är svart och fullt med oljeliknande klegg. Jag byter 
alla filter, startar motorn som svajar och stannar 

igen. I sittbrunnen rullar besättningen ut seglen för 
att försöka få Peristera att åtminstone röra sig en 
aning åt rätt håll. Det blåser ingenting, och  
det finns ingenting att fästa blicken på, så det är 
ingen lätt uppgift. Min dieseltank har två separata  
rör som går ner i tanken för att suga upp diesel.  
Om det skulle bli stopp i det ena, går det lätt att 
byta. Jag flyttar sugslangen till det andra röret, 
startar motorn som går en hel halvtimme innan den 
stannar igen. Filtren har inte blivit särskilt smutsiga, 
så det måste vara stopp någon annanstans. Jag 
försöker peta och blåsa i alla slangar jag kommer åt, 
och hittar lite klegg här och där. Jag lyckas få motorn 
att gå på 12–1300 varv, men så fort jag gasar på 
stannar den.

Vi har ungefär 1000 sjömil kvar, och enligt 
prognosen ska stiltjen hålla i sig. Vi gör 
2–2,5 knop. Med den farten skulle vi ändå 

komma fram till sist, och förr eller senare skulle vi 
få vind. Men vi har bråttom. I min information till 
deltagarna skriver jag att jag inte kan garantera att vi 
kommer fram på utsatt tid och att jag ber dem köpa 
ombokningsbara biljetter. Just denna etapp är det 
tre som av olika skäl har bråttom hem, och som köpt 
hembiljetter samma dag som de ska lämna båten. 
En av dem ska hem till sin sons bröllop, två dagar 
efter vår planerade ankomst. Hon hade redan bokat 
seglingen med mig när sonen ringde och bjöd till 
bröllopet. Brudparet hade konsulterat SMHI, och fått 
veta att just den helgen skulle de ha störst chans att 
få sol. Deltagaren Erica rådgör med mig, jag berättar 
att jag under alla år alltid hållit tidplanen. Hon 
bestämmer sig för att ta chansen.
Vi måste få upp farten. Antagligen är det klet i 
någon av slangarna som jag inte kan komma åt, som 
gör att dieseln bara kan rinna långsamt igenom. 
Jag konfererar med mekanikern Duncan på Horta, 
Azorerna, och med Conny Zetterberg på Bullandö, 
och så börjar vi bygga om. Målet är att vi ska 
ansluta dieselslangarna direkt från dieseldunkarna 
till motorn, utan att passera dieseltanken. Vi har 11 
dunkar, med 22–25 liter diesel i varje.

Jag börjar med att följa slangarna från tanken 
och tejpa olika färger på dem, så att jag inte 
ska blanda ihop slangen som suger dieseln 

till motorn, och returslangen. Det vattenavskiljande 
filtret sitter långt bak i motorn, så jag tvingas hoppa 
över det, för att slangen från finfiltret ska räcka ut 
till sittbrunnen, och dieseldunkarna där. Jag stänger 
kranen på tanken, tar loss slangen från vattenfiltret, 
pillar ut den ur alla buntband och så sätter jag det 
lilla förfiltret på den slangen istället. 

12
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Påfyllning diesel  
var fjärde timme,  
dygnet runt.

Slang genom  
brandhålet för  
att leda diesel.

Vardagen med  
dieseldunkar. 

Delfiner! Det är inte så dumt med stiltje ändå.
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Då hade mycket diesel skvimpat ut när dunken  
var full. Dessutom behöver jag fixera slangarna på 
rätt höjd, så att de ska sluta strax innan botten, 
för att inte suga upp det eventuella skräpet där. 
Jag tar en sådan där standardpip som passar på 
dieseldunkar, skär av den smala delen och gör ett par 
hål på sidan. Pipen kan jag skruva fast, och därmed 
hindra diesel från att skvätta ut. Sen sätter jag en 
tejpmarkering på slangarna som ska passa mot 
kanten på pipen, och då vet jag att de slutar på rätt 
avstånd nere i dunken.
Så blir det till sist dags att starta motorn.  
Alla håller andan, men den startar fint. Vi räknar 
minuterna, provar att gasa upp litegrann, och  
motorn går glatt vidare. Vid 2200 varv tycker vi det  
är lagom. Med en fart på drygt fem knop kan vi ta 
oss igenom dagarna med stiltje, och Erica ska  
hinna till flyget och bröllopet. 

För att vara säkra på att inte suga luft, fyller  
vi på ”tankdunken” när ungefär 25% återstår.  
Det innebär påfyllning var fjärde timme.  

Som ett spädbarn, ungefär. Dunkarna går fort åt, 
och stiltjen bara fortsätter så vi behöver mer diesel. 
I Peristera finns en 250 liters dieseltank. Innan jag 
lämnade Grekland för jordenruntseglingen, lät jag 
göra en dieseltank till, i ett stuvutrymme i aktern. 
Den är på ca 150 liter. Från den nya, övre tanken, 
går ett rör ner i den gamla. På röret finns en ventil 
som alltid är stängd när det finns diesel i den övre 
tanken, annars skulle inte returen orka trycka tillbaka 
dieseln. Vi hoppas att dieseln i den övre tanken ska 
vara renare än i den undre. Alltså börjar vi pumpa  
ur dieseln ur den undre tanken. Tomma dunkar har  
vi så att det räcker. 

Vi pumpar och kånkar.  Märker dunkarna  
med ”smuts” och surrar dem på däck.  
Öppnar passagen mellan tankarna och låter 

dieseln från den övre tanken rinna ner i den undre. 
Två dunkar sparar vi för att transportera diesel  
från tanken till ”tankdunken”. Vi fyller med den 
översta dieseln i tanken, via en tratt med två lager 
lakan. På så sätt vågar och kan vi köra ett dygn till, 
tills vinden äntligen kommer.

Jag minns de här dagarna som i en dieseldimma. 
Jag flyttade bort mina madrasser, skruvade loss 
en av genomföringarna till dieseltanken och så 

satt vi i ångorna och pumpade. Gjorde vi något annat 
än pumpade diesel? Jo, lite. Stiltje är det vackraste 
som finns. Solnedgång över sidenglänsande färg-
kaskader och stjärnornas spegling i det nattsvarta. 
På långt håll upptäcker man rörelser av havsdjur. 
Under dagarna med vindstilla och dieselproblem, 

belönades vi med besök av valar och delfiner varje 
dag. När vi närmade oss Azorerna, omgavs vi av 
bataljoner av portugisiska örlogsmän, den giftiga 
manet som alla tror är en plastleksak första gången 
de ser den. 

De sista dagarna hade vi vind och kunde segla, 
men arrangemanget med dunkar blev kvar. 
Vi skulle ju in i hamnen också. Genom en vän 

hade jag fått kontakt med en båtmekaniker, Duncan, 
på Horta, som ordnade en plats åt oss långsides en 
enorm segelbåt. I hamnen för övrigt fanns ingen plats 
alls. Alla seglare som ska hem från Karibien kommer 
samtidigt. Och alla ska till Horta för att kunna dricka 
gin och tonic på Peters bar.
Duncan kom till Peristera med stora dunkar och 
pumpar, och tömde ut all återstående diesel.  
De hittade smuts, en hel del vatten i botten, men 
inga bakterier. Det största problemet var alltså inte 
gammal diesel, utan att det varit smuts i den nya 
dieseln när vi äntligen fick tanka. När vi tankade ny 
diesel på Horta, berättade de att de alltid lämnade 
kvar 400 liter diesel i deras tankar, för att inte riskera 
att något från botten skulle följa med till båtarna.

Duncan berättade att de aldrig tidigare haft 
så många båtar med dieselproblem. När jag 
tänker på de dieselmackar vi passerat på 

vägen genom Karibien, som inte kunde fylla sina 
förråd för att de helt enkelt inte fick några leveranser, 
tror jag att det gått till såhär. En segelbåt kommer  
till macken. ”Har ni ingen diesel! Men jag måste ha! 
Kan jag inte få köpa åtminstone 20 liter?”  
Sen kommer en motorbåt. ”Får jag köpa bara 20 
liter! Men jag kommer ingenstans med 20, kan jag 
inte åtminstone få köpa 50?” Trängd av båtarnas krav 
och behovet av att tjäna pengar till sin verksamhet 
med små marginaler, tullar mackinnehavaren lite på 
reglerna, och pumpar upp några extra liter.

Redan 100 M efter Azorerna stannade motorn 
igen. Filtret var helt igensatt. Jag har låtit göra 
en extra tank, som inte har någon ordentlig 

öppning, så antagligen fanns det smuts kvar där.  
Det dyker fortfarande upp lite svart klegg i filtren 
ibland. Varför inte fylla diesel genom ett filter,  
kanske någon tänker. När jag ville tanka ett par 
hundra liter i Gibraltar nyligen, sa de åt mig att ta 
bort filtret. Vi har ingen smutsig diesel, sa de, det här 
tar för lång tid, det finns fler båtar här…

Dieselslangen behöver komma ut ur 
motorrummet och upp i sittbrunnen på något 
sätt. Öppningarna ut är dels trappen som 

går att lyfta, dels en lucka in i vardera akterkabinen. 
Ingen av dessa luckor ville vi ha på glänt för att leda 
ut slangen. Men mellan två trappsteg finns ett 4–5 
cm hål, med ett plastlock på. I det hålet ska man 
kunna sticka in en brandsläckarslang, för att kunna 
släcka elden utan att öppna hela luckan och släppa 
in mer syre till elden. Det hålet räckte precis för att 
leda ut dieselslangen. Nästa uppgift blev att fästa 
slangen längs sidan av trappen, upp till sittbrunnen, 
där vi ville ha dunken. I en gungande båt, med sju 
personer som ska gå upp och ner i trappen, uppstår 
många möjligheter att fastna och slita loss slangen. 
Så var det då returen. Jag vill inte slösa bort 
returdieseln genom att skicka ner den i den smutsiga 

tanken, utan ha tillbaka den ner i dunken. Ordinarie 
returslang är alldeles för kort för att räcka ut i 
sittbrunnen, och jag har bara långa vattenslangar 
i reserv, inga långa dieselslangar. Conny tipsar om 
slangen mellan utombordaren och bensintanken. Jag 
knipsar av fästena i ändarna, och börjar hälla diesel 
igenom slangen. All bensin måste bort innan jag kan 
använda den. Den ordinarie returslangen är grövre 
än utombordarslangen, men med hjälp av hett vatten 
och vaselin går det till sist att tränga på den på 
stosen. Den nya returslangen slinker också ut genom 
brandhålet, och binds ihop med den betydligt styvare 
dieselslangen. 

Ute i sittbrunnen surrar vi fast en dieseldunk 
som vi stoppar ner slangarna i. Eftersom vi 
befinner oss på en gungande båt, kan jag inte 

bara skruva av locket och stoppa ner slangarna.  

O
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Amsterdam blev också en favorit, där vi låg i  
Marina Amsterdam. Storstadspuls, många trendiga 
och bra restauranger och såklart blev det en tur  
på kanalerna. 

Vi gick via Nordsee kanal till Ljmuiden (staden som 
gud glömde), vidare till Breskens och Dunkerque 
i Frankrike. I Dunkerque fick vi ett lokalt tips om 
restaurangen Le Cevilleurs (vid en parkeringsplats..), 
den absolut bäst mat vi ätit, med magisk fransk mat 
och likaså charmig ägare i sitt esse! 

Vidare till Boulogne Sur Mer, som har Europas 
största inomhusakvarium och till Dieppe med massor 
av spännande historia och en hamngata med trevliga 
restauranger. 

Därefter till Cherbourg, där vi fick reven justerade 
i storseglet så att vi kan reva seglet ännu tajtare. 
På loftet passade vi även på att patcha på extra 
förstärkningar, när vi nu såg exakt var de ska sitta.  
Vi tejpade även på grå rörisolering på spridarna 
för att spara seglet då det är mestadels medvind 
härifrån och framåt. 

Härifrån korsade vi Engelska Kanalen till Isle of  
Wight. Extremt kämpigt med höga vågor och stark 
ström, trots all planering. Att korsa kanalen 90 
grader är inte helt enkelt, men med bra driv på 
iallafall ena bogen och VHF-kommunikation med 
handelsfartygen som kommer i strid ström så tog 
vi oss över. Belöningen kom när vi anlände i Cowes, 
för att bland annat uppleva slutet på Cowes Week 
seglingsregatta och starten av Round Britain Race. 
Vilken seglingsstämning det är och vilken stad!  

Vi besökte även ARC-kontoret som ligger här, det  
var roligt.

Vi lämnade båten i Cowes och tog färja och tåg  
upp till London där vi turistade i några dagar. Högst 
upp på Ellinors önskelista för vårt år stod nämligen 
London Eye, inte turkosa hav, ja vad gör man inte.  
En Afternoon Tea på Fortnum & Mason, tunnelbanan, 
bageri Fortitude och nyöppnade M&M-affären blev 
några av favoriterna ihop med London Eye.  

Efter Cowes gick vi till Lymington och därefter 
till Guernsey och vidare till Roscoff  och Camaret 
Sur Mer, söder om Brest. Här väntade vi på ett 
väderfönster för att gå över Biscaya. Vi bytte 
batteribank, något vi dröjt med för att se skick  
och uthållighet. Vi tog en jättefin dagsutflykt med  
turbåt till I’ll de Ouessant, den ostligaste ön och 
platsen i Frankrike, där vi hyrde cyklar och såg ön. 
Vid lugnare väder kan man ta sig hit med egen båt.

Mellan två lågtryck, ett mindre i Biscayabukten och 
ett större som snurrade på Atlanten fick vi ett fönster 
som tog oss till Viveiro, en liten stad i Galicien. Vi 
siktade egentligen på A Coruña, men vädret var lite 
väl hårt runt Cabo Finistere (Spaniens NV udde), så 
Viveiro, 50 NM österut blev bättre. Vi konstaterar att 
de mest oplanerade stoppen blir de bästa, då vi här 
hittade ännu en toppenrestaurang på vår resa.

I A Coruña samlas seglare på väg söderut mot 
äventyr, eller på väg norrut och kanske hemåt.  
Här fick vi äntligen träffa några barnbåtar, vilket var 
till glädje för alla ombord. Höjdpunkten var ombord 
på finska båten Blue Dream, ifrån Wasa,  

Segla 1 år
till Karibien, 

del 2
AV: SOFIA OLOFSSON & MATS RUNSTRÖM. FOTO: SOFIA OLOFSSON, MATS RUNSTRÖM.

Vi lämnade Bullandö den 3 juli, med svallande känslor och många förväntningar,  

för att i rask takt ta oss ner till Europa. Vi kände att Sverige och Östersjön alltid finns kvar.  

Så via Nåttarö till Gotland, landade vi mitt i Almedalsveckan. Här hann vi med  

att hälsa på faster, lite ridning och några glassar på Glassladan förstås. 

Vi gick direkt till Kiel, låg i mysiga Laboe, med en stor och skyddad marina.  

Genom Kielkanalen tajmade vi tidvattnet ut i Elbe och landande för en natt i Cuxhafen, innan det  

bar vidare ut på ett blåsigt Nordsjön, men med en fin segling till Vlieland i Holland.  

Vidare på den Holländska insjön Ijsselmeer och in till pittoreska lilla staden Enkhuizen.  

Detta är helt klart det mysigaste stoppet i Europa! Hus likt gamla stan med flera hamnar, vackra broar,  

mysiga restauranger, barer och kanaler med kanalbåtar som bostäder eller B&B. 

forts. 

På svaj utanför Vigo vid de  
”Karibiska” öarna Isla Cies.

I Porto ingår portvinsprovning i hamnavgiften!Att vandra på de olika Kanarieöarna är 
lättillgängligt och roligt. 

Hemskolning, 
passande nog i 
meterologi!
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olika båtar, allt för att känna sig lite tryggare i  
”Orca-land”. Väl i Portugal så var bl.a. Porto ett givet 
besök med tillhörande vinprovning. En underbar stad  
med ett coolt läge vid floden Douro. Denna stad får 
man inte missa!

Flera ställen vi såg var Baiona, Povoa de Warzin 
(billigt att lägga båten en längre tid), Figuera da Foz 
och häftiga Nazarét med de stora surfvågorna. 

Framme i trevliga Cascais var det 70-årsfest med 
Bullandöbåten, Take Off, där skeppare Jörgen med 
familj är bosatta sedan flera år. En härlig stad med 
goda marina faciliteter. Vi hade noterat lite vatten i 
oljan i drevet efter vägen, så vi passade på att lyfta 
och få drevet ompackat här.

Tanken var att gå ner till Lagos, men då orcas var 
extremt aktiva i området, bestämde vi oss att gå 
direkt till Madeira. Samma dag vi la ut attackerades 
6 båtar i de vatten vi gick. Känslan när vi kom 100 
NM utanför Portugals kust, utanför Orca-land, var 
euforisk. Äntligen kunde vi njuta fullt ut av delfiner, 
havet och solnedgångar. 

Madeira var en fantastisk ö dit vi gärna kommer 
tillbaka. Vi hajkade (bästa vandringen av alla!), hyrde 
bil (välj en stark motor, vi fick gå ur bilen en gång, 
haha), provade Madeiraviner, åkte träsläde och firade 
skepparens 50-års dag. Vi blev mäkta förvånade och 
superglada när Mats äldsta kompis Peppe plötsligt 
stod där på födelsedagen och grattade. Gästhamnen 
i Funchal är inte jättestor och har svårt att ge besked 
om tillgänglighet mm, så vi hamnade på östra delen 
av ön i Quinta do Lorde marina. 

Härifrån gick vi till de mindre turistiska västra 
Kanarieöarna i hög sjö och som vanligt mer vind än 
prognosen säger (riktigt mycket, en del båtar vände 
tillbaka). Vi ankom La Palma och Santa Cruz på 
natten, men marinan som har en höj- och sänkbar 
slussport, är bemannad 24/7 så entrén var inga 
problem. Så sent som hösten 2021 hade denna ö 
ett vulkanutbrott som tog med sig vägar, hus och 
infrastruktur men inga dödfall som tur var. Nu hade 
de öppnat en väg över lavamassorna, vilken kändes 
väldigt surrealistiskt att köra på.

Nästa ö, La Gomera, bjöd också på fantastisk  
hajking i regnskog och fin natur, god mat och framför 
allt inte så turistigt. Efter ett par nätter i Marina  
La Gomera, la vi oss på svaj på södra sidan och  
bara njöt av att vara framme på Kanarieholmarna.  
Att hyra bil var både enkelt och billigt, både på  

La Palma och La Gomera, speciellt om man vill hajka 
och ha mobil frihet.

Att komma till Teneriffa var lite av en chock bland 
alla vita höga hotellkomplex. Vi försökte ta oss upp 
på vulkanen Teide (Spaniens högsta berg), men här 
behöver man boka liftbiljetter samt ”gå upp själv”-
biljetter månader innan. Så vi fick nöja oss med en 
biltur och fika i den magiska röda marsliknande 
omgivningen mitt uppe på ön. 

Vi gick sedan till Gran Canaria, Pasito Blanco, där vi 
lyfte och la på ett lager bottenfärg, så vi slipper göra 
det i Västindien. Här firade vi även Halloween med 
flera kompisbåtar. Vi gick sedan till charmiga Porto 
Mogan med sina vita låga hus och alla färgsprakande 
Bougainvilleor. 

Nu var det dags att segla mot Las Palmas, och sista 
uppladdningen inför Atlanten. Men, inte minst en 
stor 50-årsfest för skeppare Mats. 60 stycken släkt 
och vänner flög ner från vinterrusket, så här var det 
maxat och lyxigt att få ha alla våra nära omkring oss 
igen. Det blev fest, lite sista meck och fix, men mest 
proviantering och stuvning. Vi var väl förberedda så 
detta gick över förväntan och vi kunde verkligen njuta 
av festligheterna som ARC anordnar, umgås med våra 
vänner hemifrån, och att ha tiden att lära känna de 
andra barnbåtarna som ligger vid samma brygga. 
Ellinor gick på ARC Kids Club där de fick segla jolle, 
rida, leka, bada, hänga på stranden mm. Las Palmas 
och ARC ordnar verkligen en maxad fin vecka med 
folkfest, parader, lokala band och bästa stämningen 
man kan önska sig. 

Vi vinkade av våra nära och kära på bryggan den 
20 november och lämnade återigen med massor av 
känslor, och förväntningar. 

Det bubblade i hamnen av musik, det kokade i 
havet av 160 båtar, och starten var intensiv i vindar 
på 20-30 knop med höga vågor. Vi sände live på 
Facebook och det var ett minne för livet med massor 
av adrenalin i kroppen. Vi var nu 6 st ombord, vi tre 
plus vår helt underbara crew med vännerna Tomas, 
Pernilla & Magnus. 

Vi återkommer i nästa nummer med överseglingen 
och om vår tid här i Karibien. 

Följ oss gärna på sociala medier på Facebook och 
Instagram, under Sailing Ellinora. 

Mats, Sofia & Ellinor, ombord på ELLINORA

där pensionerade rektorn Göran hade 
historielektioner med flera barn och åldrar! Och 
aldrig har väl sanskrit och egyptisk historia varit så 
intressant. De var trollbundna av hans historier. 

Härefter gick vi via Muxia, Muros, Vilagarcia, 
Sanxenxo och Vigo. I Vigo, en jättetrevlig ganska  
stor stad, reste Mats hem för att rodda den årliga 
Nordic Yachts Open, medan Sofia och Ellinor fick 
några härliga dagar att bara vara, shoppa och hänga.  
Vigo blev en favorit!

Efter A Coruña började den mindre roliga sidan 
och det som sedan skulle ligga som en våt filt över 
resan söderut efter spanska och portugisiska kusten, 
nämligen orcas eller späckhuggare. Vi såg några 
orcas på långt håll en bit ut på Biscaya och gissa om 
allas puls gick upp i stabsläge! 

Våren 2020 började ett nytt fenomen i området 
ifrån Gibraltar och upp till Biscaya-bukten då 
späckhuggare började attackera fritidsbåtar med  
mål att tugga av roder. Till dags dato har över  
350 båtar blivit drabbade, varav två har sjunkit. 
Detta var det eviga samtalsämnet och påverkade till 
stor del hur vi och andra förflyttade sig på denna 
kuststräcka. Inga nattseglingar, man gick gärna i 

sällskap med andra och precis innanför djupklacken. 
Att fastna i fiskeredskapen på grundare vatten, 
eller bli attackerad av Orcas, nej att segla natt var 
få som vågade. Det finns åtskilliga teorier varför 
detta plötsliga beteende har uppstått och ju mer 
man läser, desto mindre vill man segla här. Man kan 
ha vissa motmedel ombord, men de effektivaste är 
olagliga… Vi har en kompisbåt som blivit attackerade 
två gånger, en av dem precis bredvid oss. Vi känner 
med de som drabbats, både tiden att ta upp båten 
på land och laga, ibland stora skador, men även en 
otäck situation. 

Höjdpunkterna å andra sidan var nog de spanska 
bukterna (Rias) som går in i norra Spanien. Här hade 
vi gärna stannat längre, vilket många gör, i flera år 
faktiskt. 

En försmak av Karibien fick vi på Isla de Cies, en 
liten ögrupp utanför Vigo och Baiona med härlig 
sandstrand, snorkling och hajk. Ett naturreservat 
som man söker tillstånd för ett par nätter åt gången. 
Det finns flera öar som är naturreservat och du 
ansöker digitalt, men gärna en vecka i förväg.

Våra stopp söderut valde vi nu att segla i 
dagsetapper, oftast med nyvunna seglarvänner på 

O

Enkhuizen i Holland, vilken pärla. 
Här på väg under ”Dromedarbron”.

Den årliga ARC-flaggparaden  
känns som ett ”mini-OS”!

Kanske en av världens 
bästa kanelbullar 
på bageri Fortitude, 
Russel Square, London.

Starten av Round Britian Race. 
Arrangören RORC vet hur man 

startar en regatta med stil.

Teide, Teneriffa -  
Spaniens högsta berg.

Sofia som segelmakare för en 
dag. Här med grytlocket för att få 

perfekta spridarpatchar!
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Morgonen den 10:e september var halvklar och 
det blåste lätta vindar under skepparmötet 

då den sedvanliga live-väderprognosen från SVT-
meteorologen Pia Hultgren presenterades via 
högtalartelefon. Rapporten hade ändrats fram och 
tillbaka dagarna innan tävlingen, och på grund av 
min ganska orutinerade tävlingsbakgrund så höll jag 
i smyg-tummarna för att det inte skulle blåsa allt för 
mycket, samtidigt som jag mindes tävlingen 2020 
när det drog in ett jättemoln med piskande regn och 
vindar på 37 knop på en annars klarblå himmel. 
Det tisslades och tasslades bland deltagarna om 
att en ny bana skulle seglas – tack vare den ostliga 
vinden som annars skulle innebära halvvind största 
delen av seglingen på den vanliga banan upp mot 
Möja och ner mot Franska stenarna. Och javisst, i 
enlighet med ryktena presenterades bana ”Hav 4” för 
andra gången någonsin: start vid Djuröbron, kryss ut 
till Korsöhalsen, ner runt Utterkobben i halvvind, upp 
runt Revengegrundet och så full fart med spinnakern 
in till mål vid Djuröbron. En bana med utmanande 
inomskärs- och utomskärssegling, som också skulle 
visa sig bjuda på höga vågor och bra mycket mer 
vind än vad som först prognostiseras. 

Det var med pirr i magen, något dåligt skrubbad 
botten men med gott självförtroende som vi kastade 
loss, jag och Lovisa på min IF-båt Viola – såklart 
iklädda årets tävlingsmössor i härligt lysande gul 
färg som vi fått i Nordic Yachts Open’s goodiebag. 
Målbilden att bli ”bästa tjejbåt” hade funnits där 
sedan prisutdelningen året innan när två tjejer vann 
fina priser för bästa kvinnliga besättning, trots att 
de kom allra sist. Där och då bestämde jag mig att 
det där priset skulle vara mitt 2022, även om jag var 
ganska nervös att för första gången tävlingssegla 
med en tjejkompis. 

Som IF-båt med lågt SRS så var vi först över 
startlinjen och fick vara ensamma på banan en 

stund men det dröjde inte länge innan en handfull 
båtar kom i kapp. Kryssen ut gick hyfsat bra, men 
en rejält stökig sjö mötte oss vid rundningen av 
Korsö och det var också där det började tjocka till 
sig med medtävlande och det slogs fram och tillbaka 
i vågorna. Stämningen ombord var mycket god och 
fokuserad när vi sedan föll av i en härlig halvvind med 
bra tryck ner runt Utterkobben – sen tog det stopp, 
bokstavligen talat. Hög sjö snett framifrån gjorde 

TEXT: LINDA CEDERQUIST. FOTO: LASSE EKLÖF, WWW.YACHTPHOTO.SE

det svårt att hålla upp IF:en i vinden mot Revenge-
grundet och stampande fick vi se oss omseglade  
av båt efter båt medan frustrationen växte.  
Trots lite fin spinnakersegling i den höga sjön  
tillbaka mot fastlandet så hann vinden mojna ut 
lagom till sista sträckan mot Djuröbron, och det 
var med lättnad och glädje som vi sakta gled över 
mållinjen till startbåtens hurrarop och pepp.  
Vi hann med en snabb stödkorv serverad på bryggan 
innan vi tog plats i bastun, med tillhörande historier 
från dagens strapatser, före middagen. 

Kvällen på Bullandö Krog bjöd på god mat, 
härlig stämning och innan dans och mingel 

presenterades såklart dagens vinnare. Sista båt 
över startlinjen var också första båt över mållinjen 
och blev därmed vinnare av Nordic Yachts Open 
2022: Magnus Groth och Fredrik Olsson med sin 
T-29 ”Plus” susade runt banan på 04:48 korrigerad 
tid. Även andra-och tredjeplatsen kneps av 
flerskrovsseglare: Bertil Claesson och Max  

Claesson på ”Jena” på silverplats nio minuter  
efter ”Plus”, och Jonas Davidson Vitell och Johan 
Hedlund på ”Triohe” seglade in på tredjeplatsen  
bara tre minuter efter ”Jena”. Nadine Kugel och  
Pär Lindforss från ”Team Mobline” på sin Albin Nova 
blev bästa mixedbesättning på en 13:e plats och  
den korrigerade tiden 05:18.

Så, hur gick det med ”bästa tjejbåten” då? Njae, 
det blev inget pris. Dels för att vi inte var den 

bästa tjejbåten – vi var den sämsta tjejbåten, dels 
den båt som kom allra sist. Men mest för att det inte 
fanns något pris till bästa tjejbåt 2022. Dock fick vi 
ett ärofyllt trippel-hedersomnämnande av Mats under 
regattamiddagen för första båt anmäld till tävlingen, 
första båt över startlinjen – och sista båt i mål.  
Det gäller att maxa tiden på vattnet, inte sant?

För fullständig resultatlista, samt anmälan  
(öppnar i juni) till 2023 års Nordic Yachts Open, 
se www.nordicyachts.se 

NORDIC YACHTS 
OPEN 2022

Havsbanan som bara seglats en gång tidigare, härlig after sail på bryggan och en efterlängtad 
comeback för gemensam regattamiddag och fest på Bullandö Krog – Nordic Yachts Open 

levererade åter igen en av sommarens roligaste kappseglingar. ”ÄNTLIGEN!” svarade  
arrangören Mats Runström när jag frågade  hur han kände efter 2022 års upplaga av  

Nordic Yachts Open – en fartfylld double-handed havskappsegling med jaktstart som seglas  
i vattnen utanför Bullandö sedan 12 år tillbaka. Efter två pandemiår där en stor och viktig 

del av tävlingen, de sociala aktiviteterna, fått stå till tillbaka så fanns nu 101 förväntansfulla 
besättningar och båtar av alla storlekar och modeller i startfältet. Och det är just det där som 
gör Nordic Yachts Open till en så trevlig och bred kappsegling: ung som gammal, nybörjare 

som rutinerade, killar, tjejer, par, kompisar eller föräldrar med barn – alla är välkomna!

O

Linda  
Cederquist

Tajta slag ut från starten! Vinnarna Magnus Groth 
och Fredrik Olsson  

på ”Plus.

Glada miner ombord  
när det seglas NYO!

Violas lila  
spinnaker  
på väg in  
mot mål.

Foto: Linda  
Cederquist

Färgglatt och vackert  
på sista sträckan.

Hög sjö  
vid Revenge- 

rundet.

Sociala aktiviteter 
- viktigt på NYO!
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F
ör båtfarare drar öar i ytterskärgården  
och särskilt om ön har anor. Så är det med 
Bullerö som kan bli skärgårdens första 
nationalpark. Ett nytt besök berikar och ger 

chans att ta del av hur Bruno Liljefors, Anders Zorn 
med vänner levde livet här för 120 år sedan  

När säsongen börjar eller på hösten när lugnet 
lägger är frågan: Varthän? I höstas blev det 

till Bullerö för första gången på flera år. Ön lockar 
att besöka för att leva sig in i hur Bruno Liljefors, 
Anders Zorn och deras vänner i vad de kallade 
Bullerölaget. Inför chansen att få höra hur herrarna 
hade det på sina jakter och middagar, föreslog öns 
naturbevakare Ann-Sofi Andersson att vara med på 
en guidad tur. På samma gång skulle Elin Deremar 
från Länsstyrelsen berätta hur arbetet går med att 
göra hela Nämdöskärgården till nationalpark. Den 
chansen ville jag inte missa, men istället för att 
skumpa i krabb sjö, frysa och lägga pengar på bensin 
åkte jag taxibåt. Lite vekt medger jag att inte segla 
men så fick det bli efter att försökt passa in en  
dag med lagom vind och Ann-Sofi kunde ta tid från 
sina sysslor.

Det lockande med Bullerö är för min del distansen 
från Bullandö, byn med rara hus, museet från 

Bruno Liljefors tid och naturstigarna. 

Hålligång och rajtan-tajtan förekommer inte på 
sköna Bullerö. Detta trots att ön ägdes av festroade 
Bruno Liljefors och sedan av den levnadsglade 
finansmannen Torsten Kreuger. När denne gick 
bort köptes ön av Domänverket när oro uppstod 
för styckning och bygge av en stugby. I samma 
veva bildades Skärgårdsstiftelsen, som anställde 
en tillsynsman och bidrog till att naturreservatet 
bildades. Länsstyrelsen tog över år 2 000 och vill 
nu öka statusen på den här delen av skärgården 
eftersom man anser den vara unik med få privathus 
och intressant fauna både på land och under 
vattenytan. Torsten Kreugers söner hedrade sin fars 
naturintresse genom att 1967 överlåta alla hus och 
all mark för i sammanhanget futtiga fyra miljoner.  
För den summan fick och får man idag inte ens ett 
dass i skärgården, men så ville Kreugers ha det 
och så blev det. Mitt förra besök på Bullerö skedde 
också en höst och med en stor gammal klassisk 
havskryssare. Då och i höstas igen fick jag lägga till 
vid bryggan, där man normalt inte får ligga,  
eftersom Vaxholm III, taxi – och transportbåtar 
anlöper varje dag. För att komma iland lägger därför 
sig en del mot berget i Hemviken, som dock är brant 
och i fint väder har fenderavstånd till grannbåtarna. 
Trevligaste stället är Bodhålet med lä och två bryggor 
för 5-6 båtar. Gummibåt behövs för att ta sig över. 

TEXT OCH FOTO: CURT GELIN.

SKÄRGÅRDENS  
NYA NATIONALPARK

BULLERÖ

forts. nästa sida

Ett glas rosé i solnedgången kanske?

Bryggan vid Hemviken. 
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Med min Folkbåt lirkade jag in i Rävängsviken 
i norr eller låg mot berget i vikens infart och 

klättrade iland. Storbåtsviken i nordväst har också 
givit natthamn.
Att hitta till Bullerö är ganska enkelt. Efter Stavsnäs 
brukar jag sikta på Munkö, segla förbi Ladholmen, 
Aspön och Idöborg. Eller sätta kurs rätt ut i gyttret av 
öar och skär öster om Runmarö för spännings skull, 
men veta precis vart jag ska tack vare sjökortet i 
Ipaden. 

Efter Liljefors blev Torsten Kreuger, affärsman, 
tidningsägare och filmfinansiär ägare till Bullerö. 

I den sista rollen bekostade han filmer i Hollywood, 
blev bekant med och förtjust i Zarah Leander. Han 
tog med den skönsjungande stjärnan ut till sin ö, där 
hon ska ha sagt: Ingen sandstrand? Varpå Kreuger 
tog henne på orden och beställde ut sandpråmar som 
lastade av på natten. Nästa morgon lär Zarah fått 
förslag om att ta ett bad och fått se sandstranden. 

Vad hon tyckte om tilltaget är okänt, blev hon förtjust 
eller sa hon zu viel till Torsten? Hur som kan vi tacka 
Zarah för sandstranden, den är kvar och ovanligt 
tillgänglig via en spång för badsugna båtfamiljer och 
turister.

Och turister gillar Bullerö, över 40 000 besökte 
ön 2022. Att Intresset ökar och är så bra, beror 

på Ann-Sofi som har fått Stavsnäs Båttaxi att köra 
dubbla turer sommartid. Turerna kom till sedan hon 
själv haft taxibåt och kört. Hon tröttnade dock på 
att köra, bytte liv till lärare på Runmarö. För fem år 
sedan sökte och fick hon tjänsten som naturbevakare 
för Bullerö. Länsstyrelsen är hennes arbetsgivare, 
varför Stiftelsens omdiskuterade nya organisation 
inte påverkar.

I jobbet som naturbevakare ingår både dagliga 
rejäla sysslor och att guida i museet. Vid mitt 

besök i höstas, hängde jag på ett par familjer som 
bodde över i gästhemmet, lyssnade och passade 

på att fråga Ann-Sofi om hur det är att leva på 
Bullerö. Varpå hon svarade att hon i motsats till 
sina företrädare på posten, pendlar från och till sitt 
hem på Runmarö så gott som varje dag. Förutom på 
Bullerö är hon i farten på näraliggande Rågskär eller 
åker runt och ser till att fågelskyddet inte överträds. 
Naturen på Bullerö är som namnet antyder ganska 
bullig i meningen kuperad och tas bäst på de 
tre snitslade stigarna. Dessa har olika längd och 
svårighetsgrad, den längsta och kämpigaste går till 
Dromudden i norr. Tre kilometer låter lite, men ner 
i sänkor, uppför klippor och över hällar tar sin tid 
och du behöver balans och ork. Prickar på klipporna 
visar vägen och skyltar beskriver vad du ser. Hit hör 
dammen ovanför Rävängsviken, som Liljefors anlade 
och studerade rapphöns, rävar, vesslor, grävlingar, 
örnungar får man veta. Han lär även ha haft en tam 
mungo, men sant eller skröna får man inte veta.
På min vandring stötte jag på en Shipman  

28-ägare, en ung kille från Spanien, som lagt  
till mot den brantaste delen i Rävängsviken.  
Han hade kajkat runt en vecka, hamnat på  
Bullerö och tyckte ön var en höjdare att upptäcka.  
Jag tipsade om raststugan i byn med vattenpump 
och kolla om en ny affisch med en Liljeforsare 
kommit upp. Den gamla satt uppe länge med 
budskapet ”Bruno was here”.  
Men någon tog den med sig och idag får du  
själv skriva något klurigt i stugans gästbok.

Bullerös populära bastu brann ner 2021  
och ruinerna står kvar. I sommar ska byråkratin 

ha malt klart och en ny förhoppningsvis stå klar.  
På eftermiddagen fick jag lift till Stavsnäs med 
 Ann-Sofi och Elin, vinkade adjö till en skock får  
som följt efter ner på bryggan och ropade:  
Vi ses i sommar!

FAKTA
Läge: 10 M O Stavsnäs 
Markägare: Naturvårdsverket 
Förvaltare: Länsstyrelsen 
Naturbevakare: Ann-Sofi Andersson
Kontakt via 
Länsstyrelsens växel: 010 – 223 10 00
Hemsida: www.bullero.se
Bofasta öbor: 1805 – 1906 
Sommarviste för  
Bruno Liljefors: 1906 – 1923
Sommarviste för  
Torsten Kreuger: 1923 – 1967
Sevärt: Jaktstugan med museet,  
  naturstigarna, byn

Ligga bredsida mot 
berget är populärt. Byn vid Hemviken.

Bullerö är ett 
populärt utflyktsmål 
för barnfamiljer.

Fina promenadstigar finns! Anders Zorn i full segel-mundering. 

Naturbevakare Ann-Sofi Andersson och 
Elin Deremar från Länsstyrelsen.

Bruno Liljefors jaktstuga  
som idag är museum.
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I syfte att få att veta mer om 
hur Sveriges kanske stilsäkraste 
båtkonstruktör kom in på att 
rita båtar och ett brokigt liv som 
båtföretagare, tog jag en långlunch 
med honom i höstas. 
Håkan berättade att han i 
grunden är arkitekt, skolad hos 
designnestorn Carl Malmsten, men 
att ett obotligt båtintresse gjorde 
att han började segla och fick 
sinne för formfina segelbåtar.
– Familjen hyrde på Nämdö och en 
dag låg en jättestor segelbåt vid 
bryggan. Den var väldigt vacker 
och jag kunde sitta i dagar med att 
beundra Oregonpinedäcket och den 
blanka mahognyn. Jag drömde mig 
bort på världshaven och såg mig 
som den självsäkra skepparen som 
inte var rädd för något havsäventyr. 
Intresset för sköna linjer blev 
etablerat då, menar Håkan.
– Vår ekonomi medgav inte båtköp, 
men en granne på Nämdö sålde 
sin segelbåt på 4,5 meter billigt. 
”Juliana” var jättefin, klinkbyggd 
med mast i Spruce och engelska 
råsidensegel. Den blev familjens 
ögonsten.
En bok om två unga engelsmän 
som korsat Atlanten i en 
Midgethavskryssare “Sopranino”, 
blev min bibel och gav lust 
att bygga en likadan. Men 
hur? Lösningen blev en liten 
Plymsnäcka från 1911, 5,8 meter 
lång, två kojer med plyschdynor på 
tagelmadrasser för 500 kronor.
– Den såg inte ut som en modern 
liten havskryssare, en modifiering 
var nödvändig. Med tillskott av 
pappa, rev jag överbyggnaden, 
byggde en ny lägre, men insåg att 
för att bli snickare, som lockade 
mig, krävdes utbildning. Det 
ledde till att jag sökte och kom 
in på Carl Malmstens berömda 
verkstadsskola. Där tyckte Carl  
att jag hade talang för formgivning, 
men först måste jag lära mig 
snickaryrket.

En av lärarna på skolan var 
arkitekt på Tengboms stora byrå 
och ordnade med praktikplats 
på byrån. Efter ett tag fick jag 
större uppgifter och stortrivdes. 
Båtintresset satt dock i och med 
allt skickligare handlag, blev en 
plywoodkryssare nästa projekt. 
Jag byggde om överbyggnaden 
och hade höga förväntningar, men 
den kryssade inte som en klassisk 
Folkbåt. Jag tog mig då i kragen 
och ringde kända konstruktörer.  
En annons dök upp på en vacker 
Skaw 30 ritad av berömde  
Einar Ohlson i Göteborg. Genom 
att inreda den själv fick jag råd, 
berättar Håkan.
De följande åren blev intensiva 
med Ilana, tvåa i Gotland Runt 
1966 bland annat.
– Utvecklingen mot kortkölade 
båtar gjorde det hopplöst med 
långkölat och Half  Ton Cup 1969 
blev en knuff  när Scampi med 
Peter Nolin vann. Den var inte 
världens vackraste, men snabb  
och en sensation när den vann  
VM tre år i rad.
Min pappa, som var flygtekniker 
och intresserad av båtkonstruktion, 
tyckte att jag skulle rita en egen 
halvtonnare och vi bestämde att 
bygga en hos Kalle Matsson på 
Karlsro Båtvarv i Roslagen – i 
mahogny eftersom jag var träfrälst.
1972 sjösattes Murena och 
Gotland Runt i första egna 
skapelsen mot svenska och andra 
toppbesättningar blev spännande, 
sa konstruktör Håkan på vår lunch. 
Och fortsatte sin berättelse:
– Vid Gotska Sandön låg vi bland 
de tio bästa när vinden vred med 
och ökade. Murena ryckte ända in 
till Sandhamn! Vi fick målskottet 
och vann hela Gotland Runt totalt 
över 400 båtar. Det var stort, 
tycker Håkan än idag. 
– Smaksegern öppnade för att 
syssla mer med båtar.
– På hösten ringde Anders 

PROFILER PÅ BULLANDÖ

HÅKAN 
SÖDERGREN

MÄSTAREN FIRAR  
50 ÅR PÅ BÅTDESIGN
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Håkan Södergren 
med båt på Bullandö, 

är framgångsrik 
båtdesigner, styv seglare 

och Mästaren på att  
rita slanka, snabba 

snygga båtar. Det räcker 
med att se en Carrera, 

Cayenne, Athena, Crown 
för att tycka – whoaa 

vilka båtar!
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Holmberg, flygkapten och affärsman, som sa att han 
och säljaren Arne Linde ville starta ett båtföretag. 
De menade att Murena var bra marknadsföring i och 
med segern i Gotland Runt. Efter förhandlingar om 
kostnaden för ritningar och royalty, skrev vi kontrakt 
och min träbåt blev plugg till en form mot att jag fick 
en ny SAAB.
Plötsligt var jag involverad i ett båtföretag samtidigt 
med jobbet på Tengboms arkitektbyrå. Stressen var 
stor med viktiga uppdrag på dagarna och båtar på 
kvällar och helger. Skulle jag ge upp min lovande 
karriär på Tengboms och satsa på båtar? Min 
dåvarande fru övertygade mig och jag blev delägare i 
Helmsman Yachts i Vaxholm.
1974 var serieproduktionen av Murena igång, 
Helmsman gick som tåget och jag ritade nya båtar 
även åt varv i Europa.
Lady Helmsman blev vår bästsäljare, ansågs snygg, 
men trög. Ryktet störde mig och i en regatta för en 
båt av varje typ, blev Ladyn tvåa. Resultatet gjorde 
att den sålde bra här hemma, i Finland, Danmark 
och Tyskland. Service och leverans skedde ofta från 
Blynäsvarvet i Vaxholm, som Helmsman köpte.

CARRERA BLEV EN NY SUCCÉ, där tanken var att 
åka på R-båtarnas popularitet. Jag trodde Carrera 
skulle locka kappseglare, men många köpte för att  
de älskade snygga, långsmala båtar.
Half  Ton Cup i Sandhamn 1980 lockade, många  
nya båtar deltog och innebar chans att synas.  
Jag tyckte att Helmsman skulle bygga en båt som 
jag kunde ställa upp med, men Anders och Arne ville 
hellre sälja varvet. En spricka uppstod och blev djup 
när jag fick veta att båtar såldes mot gentjänster.
I samma veva började båtbranschen svaja och 
förhandlingar inleddes om hur jag kunde lämna 
Helmsman. Jag hävdade min rätt till royalty, men 
medägarna ansåg att jag hade ritat som anställd. 
Slutet blev att jag lämnade bolaget med 50 000 kr  
i handen efter sju års arbete. All royalty stannade  
i bolaget, minns Håkan och ångrar att han inte 
stod på sig. Till seglingarna i Sandhamn beställde 
Håkans vänner Bo Hedensjö och Terje Cambrandt 
en båt. Detsamma gjorde göteborgaren Christer 
Lundin, varför två nya heta ”Södergrenare” var med. 
Göteborgarna kom trea, vilket gav Södergren Design 
en välkommen omstart.
 
MAFFIGA CAYENNE på 42 fot ritades 1982 åt 
Ingemar Boding, segelmakare och delägare i 
Comfortbåtar i Arvika. Så här kom den till:
– Ingemar tände på en uppföljare till Carrera och 

Comfortbåtar byggde med ytter – och innerform till 
skrovet och en blandning av polyester och hönsfoder 
som pressades ihop. Insidan blev snygg, men båten 
tung, förklarar konstruktör Håkan.
I Finland hade samtidigt entreprenören Harry 
Ölander byggt upp Flipper Marin och samarbetade 
med Sigurd Isacsson. 
– Harry gav mig mitt första motorbåtsuppdrag, 
Flipper 640, i samarbete med Sigurd och ville 1981 
ha en båt som egentligen var en motorbåt som skulle 
vara en segelbåt. Resultatet sätter jag inte först i mitt 
CV, men jag vann Lidingö Runt med Flipper Futura, 
som följdes av många motorbåtar för Harry, minns 
Håkan.
En annan framåt finsk båtbyggare var Stig O 
Nordblad med Finngulf  Marin.
– Stig O beställde en 34-fotare till sitt nystartade  
varv och trekvartston VM i Helsingfors 1982. 
Tre båtar skulle byggas och flygteknikern Lasse 
Bergström gjorde en så kallad space-frame för 
lasterna från rigg, mast och köl för att spara vikt. 
Lasses syn på viktbesparing gjorde dock båtarna 
klena, vi fick göra stora förstärkningar, försenades 
och lyckades inte på seglingarna. Senare blev 
Finngulf  34 i alla fall en hygglig framgång och 
starten på ett långt givande samarbete med  
Stig O och flera säljframgångar, minns Håkan.

BLAND MINNENA finns också entonnaren Amanda.
– Jag ritade henne 1985 åt PG Gyllenhammar och 
Baltic Yachts i Finland byggde. Planen var att köra 
VM, som vi måste kvalificera oss till. Konkurrensen 
var hård, Jacob Wallenberg hade köpt en berömd 
kanadensisk båt, Peter Norlin kom med nya 
42-fotaren Big Foot.
På Skaw Race fick vi en hård läns från Skagen 
till Marstrand, det small till och rodret var borta, 
hjärtstocken hade gått av! En mardröm följde, vi 
kallade på hjälp och en räddningskryssare kom ut. 
Sjön var hemsk, vi gjorde fast en tamp runt masten, 
men på bogseringen for båten på tvären som en 
surfbräda. Resan blev nästan hysterisk tills vi kom  
till Marstrand.
Båten hade fått mycket stryk och fraktades tillbaks 
till varvet, som ansåg det bäst att ta på sig ansvaret 
och avfärda spekulationer om sabotage. Efter 
händelsen försvann kontakten med PG.

AMERICA’S CUP med Tre Kronor 1992 var inget 
lyckat projekt, menar Håkan.
– Reglerna föreskrev att ett inhemskt team 
måste rita och projektledaren Tomas Wallin med 
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Lady Hellsman blev en bästsäljare och en fin 
seglare när konstruktören fick öka segelytan.

Sirena 38

Tarac 33 byggdes i Visby i 17 fina exemplar.

Victory 42



Stenungsbadens Yacht Club, engagerade mig,  
Peter Norlin, Lasse Bergström och Sven Ridder. 
En engelsk expert på kölar involverades också. 
Med så många individualister skar det sig mellan 
engelsmannen och Sven. Eftersom seglingarna skulle 
gå i San Diego flyttades designarbetet till Lasse,  
som bodde i Sarasota, Florida.
– Efter beslutsproblem i vår grupp, meddelade  
Tomas Wallin att Peter ensam var ansvarig för design, 
men då klev jag av. Tre Kronor kom till start, men 
utan nödvändiga segel, ett dödsdömt projekt således, 
tycker Håkan idag. Överproduktion av båtar  
i början av 1990-talet drabbade nio av tolv byggare 
av Södergrenbåtar, som gick omkull. 
– Vad fanns att göra? Jag stannade kvar i soliga 
Florida, men att vara känd hemma innebar inte att 
vara känd i USA. 
– Först 1996 återuppstod en del varv, jobb och 
inkomster började rulla in igen och jag ritade  
en liten, lätt båt med mycket segel – Carrera 29.  
För att bygga startade jag Carrera Performance 

Yachts och fick med Peder Sager Wallenberg,  
granne på Long Boat Key i Sarasota. Med hans 
pengar såldes några ex, men inte så många  
att han blev nöjd och projektet lades ner.
J-Craft och Nimbus i Visby 2009 – 2010 blev en  
dyr läxa för Håkan och kvitto på hur det kunde gå  
till att bli förd bakom ljuset i båtvärlden. Deras 
konkurs tog honom hårt, men är en lång historia, 
som han ibland berättar på föredrag.
Men 2017 föddes ett högtflygande projekt för 
Södergren Design – Shogun Yachts med en  
50-fotare och i höstas en 43-fotare, designade för  
att göra intryck.
– Jag hade kontoret i Saltsjöbaden, lärde känna  
Mats Bergryd, som hade sålt sitt företag och var 
gammal Ladyägare. Mats frågade om jag ville rita  
en 50-fotare åt honom. Förvånad sa jag ja, för han 
hade en Club Swan 50. Men han ville ha en nättare 
racer-cruiser med lyftköl. 
– Att rita en avancerad snabb 50-fotare lockade 
förstås och även min son Oscar, som börjat jobba 

med mig. Rosättra Varv/Linjett sa tvekande ja till  
att bygga, oroade sig för att inte klara av ett så 
extremt bygge, men med Mats ekonomi som garant 
och några möten var alla överens. 
– Shogun 50 gjordes i epoxi och kolfiber med  
vakuum och sjösattes 2019. Senast, i Gotland Runt 
2022, visade båten sin potential, blev överlägset  
först i mål med Anna Drougge och Martin Angsell  
på Double Hand VM.
– Efter alla båtar, bakslag och bravader återstår 
frågan: Vad tror Håkan om framtiden?
– Min förhoppning är förnuftig stil och segelbåtar 
anpassade till våra skärgårdar, lite samma filosofi 
som i skärgårdskryssare. Södergren Design med mig, 
Oscar och nu även min äldste son Fredrik, arbetar på 
ett sådant projekt, en 110-fots modern klassiker.
När jag ser tillbaka på mitt liv har det funnits massor 
av glädjeämnen. Jag har fått se fem fantastiska barn 
växa upp, har flera barnbarn och har fått ägna mig 
åt det jag brinner för och som fyllt min tillvaro med 
entusiasm, framgångar och glädje. 

 Eftersom Håkan sedan 2021 har motorbåt på 
marinan, blir frågan: Hur känns fortåkande efter 
allt seglande? Svaret blir: Trevligt! Man förflyttar sig 
snabbt, åker till vänner, har plats för barn, barnbarn 
och hundar, säger Håkan och pekar nöjd på sin 
finurliga Flipper 717, som håller i stil än idag.

Den som vill veta vad Håkan har ritat, kan gå in på 
www.sodergrengroup.se och se 50 års båtutveckling. 
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Slanka, snabba Athena 34 byggdes i 70 ex i en lada utanför Vallentuna av Poseidon Yachts.

Mäktiga Cayenne 
42 kom till 1982 
hos Comfortbåtar 
i Arvika med 
en speciell 
byggmetod.

Shogun 43 är senaste 
resultatet av far och 
son Södergrens sinne 
för form och fart.

Håkan vid en Twostar 36 som var ett försök att göra en billig, snabbseglare med inredning á la IKEA.

Håkans Flipper 717.

Crown 31/Inferno 31 



stockholmmarin.se

Välkommen till vår brygga.  
Vi finns på  bästa sälj läget i Stockholms   
skärgård – på  Bullandö marina.
Vi på Stockholm Marin är  passionerade båt
människor med över 40 års  erfarenhet av att sälja 
både motor och segel båtar. Under säsong har vi 
öppet sju dagar i veckan – med hundratals  besökare 
varje dag. Vi finns även på stockholmmarin.se  
och nås på 08571 451 20.

S A M A R B E T S PA R T N E R S

PÅ OSTKUSTENS STÖRSTA MARINA
KÖP OCH SÄLJ DIN BÅT

PELLE P STORE - BULLANDÖ Till sommaren öppnar vi åter vår butik på Bullandö Marina. Välkommen in och ta del av sommarens kollektion!

Bullandövägen 30, 139 56 Värmdö, Bullandö Marina

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

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

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

Vi finns på 
Bullandö Marina.

Utbildning för dig med motorbåt

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

På bilden:
Björn Langbeck

Nyhet!
Vattenskoterutbildning
Har alla i familjen rätt kun-
skap för att köra familjens 
skoter?



Är din rigg 
äldre än 10 år?

www.gransegel.se    08 718 30 60

För dig och din besättnings säkerhet 
är det en självklarhet att kontrollera 
och underhålla riggen. 
Men alla känner inte till att i samband 
med skada eller haveri så görs ett 
åldersavdrag. Vanligt är att du får stå 
för 50-100% av kostnaden.

Låt oss ge dig ett prisförslag på att 
uppdatera din rigg till nyvärde hos de 
flesta försäkringsbolagen.
Prisexempel; Bavaria 36/37 ca 
17,500 kr.

maila: segel@gransegel.se för att få 
ett förslag till just din båt.

Vi tar hand om din rigg och dina 
segel.

Gransegel & Rigg
Bullandönyttvår2023.indd   1 2023-02-20   11:18

Söndagsöppet: 23/4 t.o.m. 28/5 kl. 10.30-14.00
08-571 450 45 • mail@brohallmarin.se • brohallmarin.se

@brohallmarinBrohäll Marin

Vi finns här för dig och din båt!

Bättre sömnlös än strömlös! Kampanjpris
295:-

Prisexempel
Nordmax Bly

 1.399:-
Prisexempel

Nordmax AGM

 1.999:-

Tävling!Tävling!
Följ @brohallmarin på Instagram och 

dela med dig av dina bästa båtminnen 
för en chans att vinna ett presentkort

på service värde 3 000:-

Tävla genom att följa @brohallmarin och 
dela bilder från dina bästa båtminnen.  
Tagga ditt inlägg med @brohallmarin

Tävlingen pågår till och med 31 augusti.



•	 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.

Öppet helger fr.o.m 1/4
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IGLOO ESCAPE
Unna dig och någon du tycker om en natt i en mysig

igloo med egen terrass och sjövy!

Boka på hemsidan: https://iglooescape.com/
Email: info@iglooescape.com
Telefon: +46702397198
Instagram: igloo.escape

Nya skräddarsydda dynor och madrasser 
till båtar. Klä om förarstolar, bänkar och 

ryggar. Besök oss på Bullandö Marina. Läs 
mer på www.tfdesign.se

BÅTDYNOR 
RESÅRMADRASSER

FÖRARSTOLAR

BÅTUTHYRNING

SVERIGE - VÄRLDEN
HYR UT DIN BÅT

www.rtc.se 0857145900 info@rtc.se
BULLANDÖ MARINA

 08 – 571 471 00
SAILINGEVENTS.SE
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NYBYGGT HUS PÅ  
BULLANDÖ UTHYRES

5 rum och kök om 210 m2 + garage. Braskamin, tre sovrum, tre badrum.
Vid intresse kontakta kundservice@bullandomarina.se.



Bullandö Handel och Sjömack

tel: 08-571 450 58
bullandohandel@gmail.com

bullandohandel.se

Ny-invigning våren/sommaren 2023
Butiken öppnar senare i vår i  helt nyrenoverad lokal pga branden Macken är öppen!

Håll utkik på vår hemsida samt  sociala media

Besök batmagneten.se för bokning av
båttillbehör, bottenfärg, båtvård mm.

Olika servicelösningar innan butiken öppnas:
Beställa via formulär, batmagneten.se mm.

eventuell servicebod, servicebil etc.
Korv m bröd, bullar mm.

Välkomna!

 Bullandö •  Svinninge • Karlslund 
Tel: 08-410 513 14 • info@tymar.se • www.tymar.se

FÖRSÄLJNING   INSTALLATION   SERVICE

LÄGE FÖR UPPGRADERING
Upp till 40% rabatt*

Axiom Pro 9RVX

Axiom 9

EV
-1

 A

uto
pilot

(36 890:-)  
25 990:-

(16 790:-)  
9 990:-

(29 790:-)  
21 490:-

AIS 700

(14 990:-)  
11 990:-

i70 Paket logg/lod/vind

(19 390:-)  
12 490:-

*) Rabatterat pris gäller t o m 31/8 eller så långt lagret räcker.
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Nordic Yachts expanderar och förmedlar nu begagnade segelbåtar av alla   
märken och fabrikat.  Om ni går i tankar att byta eller sälja er premium- 
segelbåt. Tveka inte att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte och en 
 presentation vad vi kan göra just för Er. Vi har över 20-års samlad  
erfarenhet och ett stort nätverk av intressenter. Varmt välkomna!

Begagnade premiumsegelbåtar

FLER NYHETER!
Två av hösten och vinterns stora nyheter är Elan Impression 43 och    
Grand  Soleil 40. Båda båda båtarna var nominerade till European Yacht of the Year 
för sina lösningar, design och seglingsenskaper. Vill du veta mer om Elan, Fareast 
eller Grand Soleil’s modeller, så är du varmt välkommen in på vårt kontor!

NO RDIC  YAC HT S  AB  ·  W W W.NORDICYAC HTS .SE

BULL A ND Ö MA RINA  ·  139  56  VÄRMDÖ  ·  08 -570  225  50  ·  INFO@NORDICYAC HTS .SE

G ENER AL AGENT  FÖ R  EL AN,  FARE AST  &  GR AND SOLE IL

L ASSE EKLÖF ·  YACHTPHOTO.SE
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