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Vi välkomnar gärna fler medlemmar!
Förutom att man träffar andra trevliga Storebroägare att utbyta tankar och erfarenheter med, 

ger medlemskapet många förmåner.

V   år Klubbholme Jolpen är 
vårt eget paradis i Stock-
holms mellanskärgård med 
klubbhus, bastu, bryggor, 
jollar, badstrand samt andra 

trivselbyggnader.
l  Jolpens Vänner-medlemmar har fri 

tillgång till ön, fri el och TVuttag vid 
bryggorna samt bastu under säsong.

l  Klubbtidning som utkommer med  3 
nr per år med intressanta artiklar och 
erbjudanden.

l Tillgång till klubbens interna hemsida 
där du hittar olika erbjudanden.

l Intressanta medlemserbjudanden från 
våra samarbetspartners inom båtvård 
och vinterförvaring. Kontaktlista hit-
tar du på vår hemsida.

l Fördelaktiga båtförsäkringar via våra 
försäkringspartners. Kontaktlista hit-
tar du på vår hemsida.

l Gemensamma evenemang och träffar 
för Ostkusten, Västkusten och Vänern.

l Årliga eskadrar med kick off, grillfes-
ter, tävlingar mm.

l Classicdagar för våra veteranbåtar.

l   Midsommarfirande och kräft ski vor 
ordnar respektive sektion.

Här kommer vi att redovisa
nya medlemmar i nästa nummer.

bokning snarast. Erbjudandet gäller i mån av plats.
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Ytterligare 
ett år

Jag tyCKer det inte var länge Sedan  
som man planerade första turen med båten 
för säsongen och nu så är säsongen över 
och båten ligger i tryggt förvar inför nästa 
säsong.

Jag och styrelsen hade planerat många olika sa-
ker som skulle genomföras under säsongen och så 
här lite med facit i hand så kan man säga att vi har 
hunnit med det som var planerat. 

Vi har en ny hemsida om någon har missat det 
www.srcc.se där vi vill vara så transparenta som 
möjligt så alla medlemmar kan följa det arbete 
som görs.

Vi hade ett bra årsmöte med trevlig middag ef-
teråt. Eskadern var lyckad och vi fick mycket upp-
märksamhet i hamnarna där vi anlände (det finns 
reportage på hemsidan att läsa eller lyssna på) 

2018 år eskader är redan bokad så läs mer om 
när och vart den går i år längre fram i tidningen.

Vi har haft ett bra tillflöde med nya medlem-
mar vilket är fantastiskt kul. Med hjälp av våra nya 
ambassadörer för Storebros olika båtmodeller som 
finns att kontakta på hemsidan så hoppas jag att 
fler väljer att köpa en begagnad Storebrobåt istället 
för något annat märke.

Vi har nu möjlighet att snabbare uppdatera 
olika saker på både hemsida och Facebook vilket 
jag hoppas gör att alla medlemmar känner sig mer 
involverade framöver.

Det finns en sak som jag skulle vilja få hjälp 
med av er medlemmar. Vi har nu modell-ambassa-
dörer och nu skulle jag vilja starta upp geografiska 
ambassadörer för klubben. Det vill säga eldsjälar 
som känner att dom kan ställa upp på att dra ihop 
någon träff för Storebroägare i sitt närområde. Vi 
i styrelsen hjälper gärna till hur man kan utforma 
träffen. Vi har bra exempel på det i t ex Nyköping 
och Vänern

Glöm inte att planera in att besöka årsmötet på 
båtmässan i Stockholm, 2018-03-10 Vi kommer 
att göra en favorit i repris med gemensam mid-
dag efteråt någonstans centralt i Stockholm. Förra 
gången blev fantastiskt trevlig och jag hoppas ni 
vill göra om det igen och för er som inte fick plats 
eller inte kunde, häng med i år ni kommer inte bli 
besvikna.

Jag och styrelsen önskar er alla en trevlig Jul 
och ett Gott Nytt år och glöm inte ge båten en liten 
julklapp!

Lars Rüdén
Ordförande

”Vi har haft 
ett bra tillflö-
de med nya 
medlemmar 
vilket är fan-
tastiskt kul

”

SSRS under hösten

Sjöambulans gällande person med 
kraftiga buk- och bröstsmärtor som be-
finner sig på en ö norr om Arkösund. Vi 
bemannar Rescue Ingegerd Ramstedt 
och går mot patienten. När vi kommer 
fram gör vi ett första omhändertagande 
och transporterar sedan till väntande am-
bulans (9130) i Arkösund.

Sjöambulans
3 november 2017, Text: Meg Wigmo

Jourtelefon ringer med drygt en timme 
kvar till jouravlämning. Medlem har 
fått motorproblem och ligger och driver. 
Efter att ha skakat liv i våra egna kalla 
motorer påbörjar vi resan kl 17:20 mot 
Askersund. Lugnt väder, molnigt och 
lite snö. Runt noll grader och VSV ca 
2-3 m/s.

Väl framme hos medlemmen koppla-
des båten midskepps vid Rescue Skepps-
kär och bogserades till uppdragnings-
plats. Åter hemmahamn kl 21:00 efter en 
väldigt mörk och kall kväll på Vättern.

Motorproblem i vinterkyla
21 november

Tre sjöräddare på Rescue Rebecka af 
Odd Fellow var under söndagen den 
19 november ute på övning då de blev 
kontaktade av JRCC (Sjö- och flygrädd-
ningscentralen) gällande en sjunkande 
segelbåt.

JRCC hade blivit uppringda av ob-
servatörer i land som sett en segelbåt 
som först låg still en tid för att sedan 
börja sjunka utanför Viggbyholms Ma-
rina norr om Stockholm.

Då det saknades information ifall det 
funnits personer ombord eller ej begav 
sig sjöräddarna omgående mot haveris-
ten och var framme vid Viggbyholms 
Marina efter ca 10 minuter.

En polishelikopter anlände till plat-
sen strax före Rescue Rebecka af Odd 
Fellow. Polishelikoptern hade startat sök 
i området. Efter kontakt med uppring-
arna kunde positionen fastställas och sök 
påbörjades även från båt.  Efter ca 10 mi-
nuter anlände Polisbåt 9980 och gemen-
samt sök i området genomfördes.

Efter en knapp timme avbryts sökin-
satsen av JRCC.

Sjöräddarna och Rescue Rebecka af 
Odd Fellow återgick till stationen.

Sjunkande segelbåt
19 november 2017, Text: RS Stockholm

Fredagskvällen är inte alltid lugn. 
När en man ska hämta sin son och mat-
kassar för en trevlig helg på sin ö, have-
rerar motorn och den hårda vinden gör 
honom drivande på vattnet. Jourskep-
parn på Dalarö får samtalet om det job-
biga läget både från mannen, men även 
från Sjö- och flygräddningscentralen 
(JRCC). Rescue Björn Christer beman-
nas och avgår mot position. Väl framme 
har haveristen tur i oturen drivit rätt mot 
en brygga på en närliggande ö. Vinden 
gör dock inte tilläggningen bekväm, utan 
vinden gör att båten slår hårt mot bryg-
gan. Båten kopplas upp mot sidan på 
Björn Christer och bogseras till hemma-
hamn fem minuter bort. Eftersom sonen 
väntar på Ornö och det är en kort resa 
på knappt tio minuter, hjälper vi till och 
hämtar upp honom för att han ska kom-
ma in till sin pappa. 

Maskinhaveri i hårt väder
17 november 2017, Text: RS Dalarö

Kl 14:45 blir Rescue Livbojen upp-
ropad av JRCC angående båt med ma-
skinhaveri NO Fjordholmarna, Rescue 
Livbojen (LB) är i Hovås hamnen och 
skall precis lägga till. LB avgår omgåen-
de mot Fjordholmarna. Påväg mot Fjord-
holmarna ringer haveristen till JRCC 
och berättar dom ligger nu vid Knotten. 
LB lokaliserar dom omgående och lä-
get är lungt ombord hos haveristen, LB 
påbörjar bogsering mot Hovås hamnen. 
Allt Väl.

Maskinhaveri NO 
Fjordholmarna

4 november 2017, Text: RS Hovås
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Jolpen 20 år, del 2
TexT: Anders Bejting, Foto: Arne Christensen och från fotoalbumet i Klubbhuset

med svall, gör att endast bryggan i väst 
är användbar.

Vi hade köpt Jolpen av syskonparet 
Peter André och hans syster Eva Lotta 
Berg. Men det var inte dessa som hade 
levt och verkat på ön den senare de-
len. Erik Magneus, född 1892-08-18, 
köpman och berest, samt även arbetat 
som ridande polis i Kanada kommer nu 
tillbaka till Sverige och finner så små-
ningom sin nästkommande, Maj Ohl-
sén. Maj som var uppvuxen i Östersund 
med sin några år yngre syster Evy, deras 
pappa var fotograf. Maj gick 8 klasser 
på flickläroverket och fick arbete som 
förste postexpeditör hos Generalpost-
styrelesen. Erik och Maj ville ha ett 
sommarhus och så småningom hittade 
Erik Jolpen. Vid detta tillfälle ägdes 

Året är 1997. Efter år 
av mycket sökande har 
vi lyckats hittat en klubb-
holme. Med förhandlingar 
hösten 1996 och årsmötet 

1997, beviljades köpet på 1,8 milj av ön 
Jolpen med 2/3 dels majoritet. Tack vare 
ett mycket generöst lån av medlemmen 
Hans (Hasse) Mellström på nästan hela 
beloppet, fick styrelsen en andnings-
paus om finansieringen. Ön ca 12 000 
kvm och i princip delad på mitten där 
den södra delen består av ett stort berg 
med tall, björk, lingon- och blåbärsris 
och den norra delen en låglänt del med 
byggnader. Tre mindre bryggor, i väst 
norr och ost. Fungerade säkert väldigt 
bra beroende av vind på 40-talet. 1997 är 
trafiken av ett annat slag och större båtar 

Jolpen av bofasta på Örsö (vår grannö 
i väster). Fastigheten bildades genom 
avstyckning från Örsö 1:25 till Örsö 

1:32, 1933-09-12, från Edla Sundströms 
dödsbo. Erik var lite av pedant och sä-
kert bl a färgad av sitt arbete i Kanada så 
det gällde nära militärisk disciplin på ön. 
Erik arbetade vid detta tillfälle som gros-
sist i Stockholm och importerade väldigt 
exklusiva hattar, tyger mm från London. 
Erik gjorde i princip ingenting själv, utan 
andra fick arbeta åt honom. Erik satsade 
på ett nytt hus på Jolpen och det gamla 
revs och med hjälp av bonden på Karklö, 
Sven Fogelström (bofast) och hans vän-
ner startades bygget 1934. Huset på ön 
blev då det större nybyggda huset, med 
fyra sovrum, vardagsrum, kök och far-
stu. Uppvärmningen i huset bestod av en 
meterhög kamin i vardagsrummet som 
eldades med koks. Öppenspis för övrigt. 
Under huset fanns en källare (massor av 

koks) och ett utrymme som matkällare. 
En bod fanns med massor av verktyg, 
bensin oljor och andra allehanda saker. 
I denna bod fanns också en ingång till 
ett litet torrdass. En liten röd stuga fanns 
samt ett större båthus med ett spel att 
vinscha in en relativt stor båt. Vatten fick 
man från en grävd brunn och handpump.

Med fyra sovrum fanns det utrymme 
för flera att bo. Erik hade skrivit ett do-
kument hur huset och ön skulle skötas, 
då han inte var själv där. Listan var de-
taljerad och något utrymme för egna le-
verne fanns inte. Här några rader:

”– För beaktande af Jolpens ärade 
vänner och besökare”.

”– Herrar gäster torde tillse att sjö 
respektive regnvatten för disk, tvätt etc 
alltid finnes upphämtat i de bägge zink-
hinkarna. Eller sjövatten hämtas i rak 
nordlig riktning. ”

”– Cigarrer skall kastas i öppna spi-
sen eller i därför afsedda askkoppar, som 
finns i hvarje rum, ej utomhus då detta 
endast osnyggar och omöjliggör att ef-
fektivt hålla området i vårdat och propert 
skick”.

Enligt dagboksanteckningar (finns 

Här ser vi Bettan i full sving och lägger här grunden till vår brygga. Vi fick endast bygga till strandlinjen och där var väldigt grunt. Men Bettan visste bättre. 
En ny strandlinje gjordes(preskriberat). Notera också vår fina roddbåt som ingick i köpet och den befintliga bryggan.

Hej alla läsare. Här kommer del 2 av Jolpen. För er som inte läst del 1, 
kommer en kort sammanfattning och i övrigt börjar denna del 

med vem var han som hade ägt Jolpen tidigare.

Ett glatt par framför kameran. Erik ock Maj. I bakgrun-
den skymtar huset. Erik och Maj var mycket intres-
serade av trädgård och odling.  Av kvarlämnade böcker 
fann vi mycket av detta. Tyvärr var det mesta dött/visset 
när vi tog över ön.

Denna fantasika målning fanns på den öppna 
spisen i klubbhuset. Tyvärr på grund av sot och 
damm blev den allt sämre med tiden och sedan 
bortagen. Erik och Maj var inga konstnärer och 
denna målning liksom den vid taknocken (finns 
kvar) är målad av någon utomstående. En drake 
som sprutar eld (eller är det rök ?) är väl symbo-
liskt för en öppen spis, men Peter tyckte att det 
var mer en bild av Erik:s temperament.

Genom Peter har vi fått en räkenskapsbok i original som 
visar, ibland dag för dag, alla kostnader för Jolpen. Helt 
fantastiskt att bläddra i. Det var inte bara högsta kvalitet i 
bygget utan också i bokföring. Det går inte att ta miste på 
att Erik var en affärsman.

Här ser vi 
ett sam-
mandrag 
under åren 
1933 tom 
1937. I 
slutet av 
denna lilla 
fina bok 
ser man 
många 
hand-
skrivna 
notiser om 
svenska 

börsnoterade bolag med sina kurser och 
antal. Man anar att Erik kanske  inte 
bara var grossist/importör av fina hattar 
och tyger utan även var han kanske lite 
aktieköpare.

Några bilder inifrån huset från den gamla tiden finns inte (blixt till kameran denna tid var överkurs). 
Här ser vi dock en handritad ritning från en elfirma som hade till uppgift att ge Maj en offert på att 
elektrifiera huset. Vilket hon avböjde av kostnadsskäl.

Början året trettio. Starten till vårt fina klubbhus. 
Ingen ström,” bara fogsvans, hammare och spik 
mm.” Vilket jobb.  Det var med kvalitet Erik lät 
bygga sitt hus. Det är vi mycket tacksamma för 
än idag.



8 9www.srcc.nu www.srcc.nu

SRCC KLUBBNYTT DEC 2017 / JAN 2018SRCC KLUBBNYTT DEC 2017 / JAN 2018

bevarade i Jolpens arkiv) fördes bok 
på alla utgifter för Jolpen. I april 1938 
köpte Erik en Petterssonbåt för 4.075:-. 
Köpet/kunskap av båt var inte det bästa 
och mycket service behövdes av båten 
framöver. Erik och Maj bodde på Jung-
frugatan 64 i Stockholm och via bil till 
Lillsved, där sommarplats för båten hade 
ordnats, så blev detta den naturliga vä-
gen till Jolpen. Ofta var det Maj som 

till ön. Tiden går och Maj blir erbjuden 
att få ström till ön. Erbjudandet var bra, 
då elbolaget ville dra fram ström till flera 
öar samtidigt, vilket gav ett pris som var 
överkomligt. Jolpen fick nu en eget mät-
skåp, men strömmen kom aldrig längre 
än till strandlinjen. Maj fick senare en 
offert på att dra in ström till huset, men 
avböjde på grund av att hon tyckte det 
blev för dyrt.

Peter glömmer ej en sommardag då 
han kom seglande med sin flickvän för 
att lägga till på Jolpen. Plötsligt när han 
närmar sig kommer Erik utspringande 
med ett hagelgevär och riktar detta mot 
Peter. Efter att Peter övertygat honom att 
det var han, så sänkte Erik bössan. Tiden 
går och Erik blir allt mer aggressiv och 
i januari 1961 skriver han över Jolpen 
på Maj. Resandet till ön avtar nu sakta. 
Efter en viss tids sjukdom dör Erik 1975-
02-10, 83 år gammal. Maj är nu ensam 
om ön och känner att hon inte mäkta med 
varken underhåll eller ekonomi. Erik och 
Maj fick inga barn och närmaste arvinge 
blev då Evy, hennes syster. Maj blev 
också själv mycket svagare efter makens 
död och bestämde sig att ge Jolpen som 
gåva till sina systerbarn Peter och Eva 
Lotta året 1988. Peter bor vid tillfället 
norr om Stockholm och Eva Lotta söder 
om Stockholm. Något större utbyte av 
ön blir det inte, utom något sporadiskt 
besök. Ön börjar allt mer att växa igen 
och något egentligt underhåll blev inte 
gjort sedan Erik:s död 1975.

B(r)ygglovet
(26 m brygga och 10 m bryggdäck, samt 
9 bojar). Vi hade tidigt lagt in om för-
handsbesked (1996) om att få bygga 
bryggor och bryggdäck. Mycket positivt 
besked från kommunen inledningsvis 
men de ändrade sig senare på ett flertal 
punkter. Strandskyddslagen och alle-
mansrätten var i fokus. Tiden gick och 
några besked ville inte Österåkers kom-
mun ge. Vi sökte möten, men fick alltid 
svar om att besked kommer. Vår ansökan 
behandlades inte bra. Troligtvis var det 
nog för att det var en enskild båtklubb 
som ansökte och vi tillät inga andra båtar 
än Storebrobåtar att vistas på ön. (Detta 
var ett krav från årsmötet för att vi skulle 
köpa ön). Vi förstod, att om vi ansökt 
som en allmän båtklubb, där alla båt-
ägare inklusive pinnbåtar kunde nyttja 

ön, hade detta gått bra eller åtminstone 
bättre.

Så kom då beskedet (1998). Som vi 
trott, avslag. Man hade ansett att det var 
en småbåtshamn som skulle anläggas 
och denna kräver bygglov och sedan an-
såg man att detta område hade särskild 
tyngd gällande strandskydd, riksintresse 
(vad nu riket hade för intresse av våra 
bryggor står skrivet i himlen) samt att 
den allemansrättsliga tillgängligheten 
skulle  inskränkas med ett godkännande 
och en dispens från detta kunde inte ges. 
Strandskyddet var 100 m, väl att veta att 
ön är ca endast 80 meter bred på vissa 
ställen. Dessutom var det strandskydd 
100 m ut från ön också. Vilket vi givet-
vis fick veta, genom att vi lagt ut bojar 
redan nu. Abbans abba (och detta utan 
tillstånd). Hur de visste det har vi ingen 
aning om. Summa sumarom kunde inte 
Byggnadsnämnden ge oss ett besked och 
hänvisade till att det blev upp till Läns-
styrensen att avgöra om dispens från 
strandskydd kunde ges. – Tusan också. 
Det här var inte bra. Vi hade ingen plan 
B eller ens C. Det fanns en plan S, men 
den nämndes aldrig. S för ordet sälja, ön.  
Vi hade hoppats att vi skulle få vår be-
gäran om förhandsbesked före köpet av 
ön. Prata om chansning. Nu var vi där, en 
ö utan bryggor och troligtvis måste även 
bojar plockas bort. Det fanns inte på kar-
tan att vi skulle misslyckas, alla trodde 
på oss. Enda livlinan som var kvar, Läns-
styrelsen.

1975, ön faller i träda
1997 tjugotvå år senare står vi och blick-
ar över en ö som återtagit sitt naturliga 
tillstånd. Milt sagt ”djungel”. Vi anser 
snart att vi måste dela upp oss och många 
arbetsgrupper bildades. Trädgårdsgrup-
pen, släpa och dra gruppen, eldnings-
gruppen, rivningsgruppen mm. Om man 
inte hade något fn arbete i en grupp gick 
man automatiskt till en annan. Det störs-
ta inledande arbete föll på trädgård. Det 
var sly, nedfallna grenar, löv i högar, och 
detta var bara förnamnet. Släpa och dra 
gruppen gjorde ett fantastiskt jobb med 
att frakta allt till norra del av ön där eld-
ningsgruppen huserade. Många medlem-
mar kom och det gick inte många timmar 
innan man såg dem med en kratta i han-
den. Det fanns alltid arbete. Vi hade be-
slutat att det stora huset, vårt klubbhus, 

skulle ha ett stort allrum. Det innebar 
väldigt mycket arbete för gruppen riv-
ning. Flera innerväggar och annat skulle 
bort. Väl att märka var, att inga hus var 
tömda. Peter och Eva hade lämnat allt 
kvar, precis som om Erik och Maj skulle 
komma imorgon bitti. Sängar, sängklä-
der, förnödenheter, böcker, köksgrejor, 
fotogenlampor mm, allt fanns. En tid 
av femtiotal kändes. En del sparade vi, 
men det mesta gick upp i rök. Väggarna 
var isolerade med mull och hopknyck-
lade tidningspapper. Vid våra pauser och 
luncher brukade vi veckla ut dessa tid-
ningspapper och det skrattades gott om 
nyheter och reklam från 30-talet. Det var 
få av oss om kanske ingen som hade er-
farenhet om att arbeta på en ö. Allt måste 
fraktas med båt och om man glömt något 
eller något gick sönder så gick helgens 
arbete om intet. Först skulle material kö-
pas och detta skulle fraktas till sin egen 
hemmabrygga, upp på smal storebroste-
ge, packas på båten, akta teakdäcket och 
gelcoaten. Surra. Väl framme, skicka 
ner husfrun eller om någon annan kunde 
ta emot och de balanserande på ett an-
tal utlagda stenar i strandlinjen. Jolpens 
strand var grund, så våra båtar nådde ald-
rig land ordentligt, så det blev att vada. 
Tillslut fanns det små bryggor av sten 
överallt. Hej och hå. Vi fick alla in snit-
sen men åh vad vi längtade efter en riktig 
brygga.  I väntan på detta borrades öglor 
fast efter berget och större stenar. I övrigt 
förtöjdes det mot träd och annat. 

Kassan för allt material vi behövde 
fanns inte. Men oj vad generösa våra 
medlemmar var. I princip allt vi behövde 

 Jolpens första kräftskiva. Sovrummen är borta och endast balkar visar resterna. Bord och stolar kom från min An-
nikas skola. Tillhörde matbespisningen. Stackars barn. Det fick stå ock äta resten av terminen. Nej, så illa var det 
inte. Rektorn var glad att få slippa dessa då nya var inköpta och de gamla tog bara plats i skyddsrummet.

skänktes, till och med i kontanta bidrag. 
Vi inser nu att det är viktigt att ha klara 
linjer mellan klubben och Jolpen. Vi kan 
inte ta medel ur klubbens kassa för att 
finansiera ön. Jolpens vänner bildades. 
Allt efter förlagan Högbötes vänner, 
KMK:s klubbö. Det närmade sig mid-
sommar och det blev ett långt långt (sill-)
bord på ön. Hela 14 båtar kom med över 
30 personer och firade öns första mid-
sommar. Vi hade nu påbörjat elförsörj-
ning på ön och en byggcentral fungerade 
som navet i ett spindelnät med elkablar 
till alla båtar. Alla var imponerade. Som-
maren gick och enda pausen från arbetet 
med Jolpen var eskadern, vilken många 
av oss också var ansvariga för. 40-60 
båtar med helt underbara Storebroägare 
var en avkoppling bara det. Nu kunde vi 
också få chansen att sälja in Jolpen och 
givetvis söka mer sponsorer och gåvor. 

Åter tillbaka till Jolpen, arbetena 
fortsatte i full fart. Nu var det närmare 
höst och vi hade vår första kräftskiva och 

Erik med sin båt.. Helt säkert att det ser ut som 
en båt från svensk historias störste båtkonstruk-
tör genom tiderna C. G. Pettersson..

Den konstruktör som Ivar Gustavsson (Store-
bro Bruk AB) valde att samarbeta med, Einar 
Runius, var elev och upplärd av C G Pettersson. 
Det ser man ganska tydligt på många av C G 
Petterssons båtar att Einar sedan hade liknande 
drag. Se på Vindö och Solö Ruff.

Lägg märke till att även denna båten hade 
styrplatsen på BB sida. Så har ju också vi på Sto-
rebrobåtarna ofta haft den.

framförde båten och vid ett tillfälle med 
en resa till Sandhamn höll det på att sluta 
riktig illa i den grova sjön. Erik fick ett 
utbrott (igen) och Maj hade nu inte bara 
båten att rädda utan sig själv också. Allt 
återgick så småningom till det ”norma-
la”. Båten såldes.

Sven Fogelström var till motsats till 
Erik, en mycket snäll man och hjälp-
te alla som frågade. Speciellt var han 
mycket undfallande mot 08:na som en-
dast var på Karklö på sommaren. Trots 
Sven:s och Erik:s olika kynnen fanns det 
en vänskap. Sven skötte mycket av arbe-
tet på Jolpen och tog hand om båtar och 
annat under vintern. 

1940 i mars bestämmer Erik och Maj 
att görs slag i saken och de gifter sig. 
Erik var då 48 år och Maj 29 år.

Peter blir den som har bäst kontakt 
med Erik och besöker ön många år under 
somrarna. Majs syster Evy kommer på 
tvären med Erik 1940 och åker aldrig ut 

denna i vårt blivande klubbhus. Sittande 
på tvären och bredden, bland balkar och 
annat blev det en oförglömlig kväll. Näs-
ta år har vi nog bryggor sa alla.

Året är 1998
Arbete med Jolpen startar i och med 
sjösättning för många av oss. April med 
andra ord. Klubbhuset börjar kanske att 
bli klart under säsongen. Allt som skall 
rivas är gjort och nu gäller det att göra 
finsnickeri med tätning av hål och glipor, 
slipa och lacka golv mm. Rivningsgrup-
pen flyttas till sjöboden. Boden som är 
uppdelad med en torrklosett med egen 
ingång och en separat ingång till vad 
som användes som förråd. Vi bestämde 
att detta skulle bli vår sjöstuga och vilket 
innebar ett stort rum. Allt tömdes och det 
som kunde brännas brändes. 

Vatten var en bristvara för oss alla 
och för att slippa dra loss för att skaffa 
detta, fanns numera Jolpenslangen. En 
ca 15 m trädgårdsslang. Många av oss ett 
känt knep. För varje båt som var på väg 
hem, slangade man över vatten via du-
schen från denna. Bort med duschslang, 
tejpa dit trädgårdslangen och seden full 
rulle på dusch pumpen och en ”kvart” 
senare hade man vatten ytterligare en tid 
till havs. Om ni nu finner/funnit en bit 
slang i er båt , så vet ni nu varför.     
 

Stridsbåt 90E
Efter avslaget från kommun var det 
Länsstyrelsen som gällde. Efter möte 
med denna och genomgång/förklaringar 
till vårt behov av bryggor beslöts att det 
bästa var att åka till ort och ställe, Jolpen. 
Det blev en arkitekt Catarina som fick 
uppdraget att åka till Jolpen. En dam i 
samma ålder som mig själv och som ver-

Vilken byggställning, inte illa. Det var inte bara 
invändigt det behövdes fixas och donas, även 
yttertak och ytterväggar behövdes fräschas upp. 
Lägg också märke till höger att vi använder Jol-
pens karriärstege även här. Många var kallade 
men få blev utvalda.

Här ser vi min Annika, iklädd lämplig dräkt inför 
dagens arbete. Annika ingick i rivningsgruppen 
och gick under namnet Rivjärnet. Märk väl hu-
vudbonaden som alla hade några ex av i sina 
båtar. 
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kade både trevlig och positiv. Vi kontrol-
lerade våra kalendrar och hittade ett par 
dagar som kunde passa. ”Utflykten” fick 
inte ta för lång tid för att inte störa an-
nat arbete på Länsstyrelsen. Den här vis-
ningen med förhandling fick inte missas. 
Det var att vinna eller försvinna. Alla 
visste inte om det prekära läget vi hade, 
avslaget från kommunen. Jag förberedde 
mig genom att lära mig ”allt” om strand-
skydd, allemansrätt, dispenser och annat. 
Det var viktigt att kunna svara på frågor 
under denna resa. Min tanke var att vi 
skulle åka i min egen båt, en 400:a vid 
denna tid. Visa hur fina dessa båtar var 
och annat. Tyvärr räknade jag snart ut att 
det säkert skulle ta mer eller mindre en 
hel dag och den tiden fanns inte. Tidigare 
i veckan hade jag hjälpt Storebro att köra 
upp en 90E från Västervik, där den ser-
vats mm. och den låg nu på Biskopsud-
den. Skulle inte levereras tillbaka till 
Försvarsmakten förrän om en vecka.

– Åh, ljuva tanke, jag tar med mig 
damen på åktur med 90E till Jolpen. 
Snabbt också. Måste imponera att få åka 
med en sådan båt. Tid och plats bestäm-
des (Biskopsudden). En fantastisk dag, 
sol, plattvatten och ringa vind. Kunde 
inte bli bättre. Vi kom iväg på förmid-
dagen och det visade sig att Catarina 
hade ingen sjövana eller kunskap om 
båtar överhuvudtaget. Med andra ord, 
inga pluspoäng av vald båt. Full fart mot 
Jolpen, 40 knop. (Har varken förr eller 
senare kommit till Jolpen så snabbt). En 
trevlig färd med samtal om allt från jobb 
och annat. 

Nu närmade vi oss Jolpen söder ifrån. 
Där vi hade lagt ut några bojar och ser att 
en är upptagen. När vi rundar berget ser 
Catarina bojarna.

 – Det där har jag inte sett, säger hon 

och viftar med hela handen mot bojarna. 
Tusan också, ingen bra början.

 – Jag ser ingenting, säger jag. Jag 
hade förberett med en lina i aktern som 
jag hade hoppats att Catarina kunde trä 
igenom en boj ögla och sedan bara lägga 
linans ögla på knapen. Om linan ham-
nade i vattnet gjorde ingenting då båten 
hade vattenjet. Nu blev det inte så.

”Man kan inte ta en boj som: ”Det 
här har jag inte sett samt att jag ser 
ingen ting”.

Nu ser jag vem som ligger förtöjd 
mot vår enda brygga och det är Inga och 
Lars (heter annat). Inga står på akterdäck 
och med stora ögon tittar hon på mili-
tärbåten och undrar vad den gör här. Nu 
inser jag att jag måste hitta en ny förtöj-
ning och öppnar takluckan och kikar ut. 
Nu ser Inga att det är jag och vinkar glatt. 

– Bra, då kanske vi kan kasta någon 
typ av lina till henne. Plötsligt far luckan 
till vänster upp om mig och här titta nu 
Catarina upp. Ingas blick ändras och hon 
tittar stint på henne. Detta var inte min 
Annika. Inga var klubbens ”informatör”, 
vad hon inte visste var inte värt att veta. 
Hade alla telefonnummer till damerna i 
klubben. Nu tog hon upp telefonen och 
satte igång. – ”Vår ordförande, Anders 
är här och han har en annan kvinna med 
sig. Det är inte Annika”. Så var ryktet i 
full gång.

Jag insåg att någon hjälp från Inga 
skulle jag inte få. Jag sa till Catarina att 
vi kör upp på stranden en bit så kan båten 
ligga där. (90E är en trupp/sjuk- trans-
portbåt och är byggd för att köra upp på 
land). 

Hittade en bra strandbit och så körde 
jag på. Tvärnit. Catarina for fram med 
huvudet och nära att både skada sig själv 
och radarskärmen framför sig.

 – Det här blir bara värre och värre. 
Först bojarna, sedan en sur dam på land, 
som ringer alla och envar, och nu detta.

I ärlighetens namn skall jag erkänna, 
i min utbildning till skeppare fick man 
lära sig att lägga till mot en ö men inte 
lägga till på en ö.

 Ingen av oss sa något. Det var nog 
lite för lite fart tänkte jag. Backade och 
sa till Catarina att hålla i sig i de två 
handtag som fanns, för nu tar vi sats, sa 
jag. Rassel, rassel, bing bang bong. Nu 
stod vi ordentligt på land. Båten lutade 
rätt bra, men stod definitivt still. – Är 

det såhär man lägger till, sa hon. – Gör 
väl alla, sa jag. Vi hade bägge lagt våra 
väskor mellan oss på durken och nu hade 
dessa hamnat längst bak. Hon var smart 
och hade dragit igen sin, en annan hade 
givetvis inte gjort detta. Efter ett antal 
”kullerbyttor” hade alla mina papper ra-
sat ur och där låg alla mina papper hul-
ler om buller. Där fanns all om allmans-
rätt, strandskydd mm. Klart markerade 
avsnitt med gul-penna. Catarina hjälpte 
mig och såg givetvis mina dokument. 
Hon kunde givetvis alla dessa utantill. 
Inga kommentarer. Bra eller dåligt? Kan 
det bli värre tänkte jag. Efter att ha fällt 
ner luckan i fören kunde vi äntligen sätta 
fötterna på Jolpen. Nu stod Inga på ka-
jen. Bredbent och med en iskall blick. 
Hade hon haft hölster på sig hade hon 
passat in i vilken Clintan-västerfilm som 
helst.

Jag han inte presentera min dam, 
utan Inga sa:

 – Vem har jag äran att tala med?  
Detta med en ton av istappar hängande 
på varje stavelse.

 – Hej, jag är från Länsstyrelsen och 
skall titta på er ö om det går att tillåta 
bryggor mm, svarade hon. Från bred-
bent till vacklande, var bara förnamnet. 
Inga var i chock. – Hej, hej, sa hon och 
försvann. Nu måste Inga börja ringa runt 
och blåsa faran över. Det som inte var 
Annika, var nu helt OK. Men som alla 
rykten, förbättras storyn vid varje samtal 
och lagom till jul ringde en båtvän och 
ville verkligen höra vad som hänt. Men 
det är en annan story.

Tillbaka till Jolpen. Vi hade nu bör-
jat vår vandring runt ön och i klubbhuset 
fanns Lars arbetande. Han föreslog en 
gemensam lunch på deras båt om en tim-
me eller så. Jag tyckte det var briljant. 
Jag hade åkt ut med en båt utan vatten, 
toalett och dessutom ingen lunch. Vilken 
räddning Lars gav.

Efter att gått runt ön, konstaterade 
Catarina att allemansrätt endast kunde 
gälla på den södra delen. (Berg och 
branta klippor). Vilken delseger. När vi 
nu började att se hur bryggor/bryggdäck 
var tänkt, låg min vikt att vi måste kunna 
ligga långsides med en eller flera båtar. 
Detta beroende på att vi har båtar med 
handikappade att ta av och på båten, 
samt om en olycka inträffar, t ex ett bru-
tet ben. Går det bara att ta ombord veder-

börande med längdsmedförtöjning. Mao 
vi behöver dessa bryggor för ett normalt 
sjöliv. Vi tog ett extra varv runt ön och 
kom lagom till en mycket glad Inga som 
dukat fram mackor och kaffe. Efter vi 
backat ner från ön och lämnat Jolpen 
bakom oss sa hon. – Jag tror att jag fixar 
detta åt er. Men vi måste ge kommunen 
något. Vi kortar ner bryggans längd ett 
par meter så tror jag allt blir bra. 

1998-07-22. Länsstyrelsen beviljar 
oss rätten att få bygga våra bryggor. Nu 
är det upp till kommunen att godkänna. 
I februarinumret av SRCC-nytt -99 stod 
att läsa:

I Jolpens bryggärende mot kommu-
nen har vi vunnit en jordskredsseger, 
med Länstyresens hjälp. Det slutliga be-
slutet är att vi får bygga bryggor, vilket 
vi också är igång med. Fram med seger-
champangen!! Skönt att allt kämpande 
inte var förgäves.

Tack Catarina för all hjälp.

lagt av eller något annat. – Gå till klago-
muren, den fixar allt.

Beachen
Trädgården runt husen började likna vad 
ordet beskriver och många händer hade 
lagt ner mycket, mycket jobb. Vid den 
östra bryggan har stranden rensas från 
vass och annat. Via vår medlem Hasse, 
hade vi fått ett pråmlass med sand från 
utbyggnaden av seglarhotellet i Sand-
hamn. Riktigt tjusigt med egen sand-
strand. Senare hörde vi att vid byggandet 
på Sandhamn hade man funnit en kyrko-
gård. Så om det dyker upp något i san-
den. Så vet ni varför. 

Våra grannar
Den förste grannen som kom till oss var 
bonden på Karklö. Sven Fogelström. 
Via roddbåt med snurra. Han var väldigt 
glad att ön hade blivit bebodd igen och 
hälsade oss välkomna. Han berättade 
om sitt arbete med Erik och garanterade 
oss att hus och annat var byggt för att 
hålla många år framöver. Sven var bo-
fast på Karklö och hans gård hade gått 
i arv sedan början 1900-tal. (Fogelström 
finns på Svartsö och Gällnö, men inga är 
släkt). 

Grannen norr över, Idholmen, som-
margäst, hade vi aldrig någon kontakt 
med och stugan var sällan bebodd.

Däremot kan vi säga att ”gubben” 
på Vikholmen stod för den mesta kon-
takten. Han kom allt som oftast roende 
i sin vita eka till oss och klagade på allt. 
Vi brukade turas om att ta emot honom. 
Bryggorna var klara och vi hade satt be-
lysning på varje bryggstolpe. Allt för att 
underlätta av och påstigning den mörka-
re halvan av dygnet. Och vem kommer 
då dagen efter. Självklart en vit roddbåt.

 – Vafaen är det här och pekade på 
lamporna. Det ser ut som ett jävla tivoli 
på kvällen och lyser upp mitt sovrum så 
att jag inte kan sova. Vi lyckades att få 
lamporna att lysa ner på bryggan och 
gubben var lugn. Vi erbjöd honom våra 
gamla tegelpannor, (vi hade bytt till nytt 
plåttak). För att vara på god fot. Så kom 
plötsligt en vändning. Som vanligt var 
han på gång igen, roende. Nu var han 
väldigt tillmötesgående när han kom upp 
på bryggan. Väldigt skumt tycket de som 
känt hans tidigare beteende. Jo, det var 
på det här viset. 

Klagomuren. En mur med hemligheter och andlig kommunikation. 

Äntligen kunde vi resa vår flaggstång. Likt en 
bättre gammal krigsfilm hade vi nu intagit Jol-
pen. Vår klubbflagga vajade snart stolt över oss. 
Båda våra flaggstänger är skänkta av generösa 
medlemmar.

Så här såg det ut när jag och Catarina från läns-
styrelsen gav oss iväg mot Jolpen.
Stridsbåt 90E. Tillverkad av Storebro Bruk. Kolfi-
ber/Vinylester. Scania V8. Kamewa vattenjet. 40 
knop kontinuerligt om så önskas. 

1998. Vi börjar äntligen se hur denna efterläng-
tade brygga formar sig. Ett stort tack till Arne 
Christensen som skänkte allt virke. Dessutom en 
kvalitet prima+.

Klagomuren
Arbetet med ön började också ge av-
tryck. Allt gick kanske inte alla till mö-
tes. Ibland hade vi lite olika meningar 
om olika saker. Lösningen till detta 
blev klagomuren. Här kunde man skriva 
ner sina problem och trycka in lappen i 
muren. Därifrån skulle information på 
någon andlig väg åka upp i det blå och 
bearbetas för att sedan komma ner igen 
(är väl vad man idag kallar molntjänst).  
Vi fick aldrig någon bekräftelse på detta. 
Ner kom det i alla fall inte. Om det var 
någon som såg någon lapp, vågade man 
inte läsa denna. Det kunde ju handla om 
en själv. Men det funkade. Klagomuren 
blev synonymt med alla problem kunde 
lösas och fungerade många många år 
framöver. Berättade någon att t ex jollen 
gått sönder eller kanske vattenpumpen 
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Han hade fått en fästing på rumpan. 
Som han inte nådde. Han hade ringt sin 
son som sagt att han måste ta bort den, 
det kunde bli både TBE och Borelia. So-
nen hade rått honom att ro över till Jol-
pen, där måste finnas någon som kunde 
hjälpa honom. 

Efter framfört sitt önskemål i mycket 
tysta ordalag erbjöd sig Annika och Ulla 
Mellström utföra ”operationen”. Han 
undrade om det inte fanns någon man 
som kunde göra detta. Nej sa Ulla och 
Annika. Ulla liksom vi hade hund, så det 
fanns gott om verktyg. Med brallorna 
nere i ordets bemärkelse borttogs fäs-
tingen. Sedan den dagen fick vi aldrig 
några fler klagomål.

Och så hade vi vår granne i söder, 
Gubbholmen också han en sommaräga-
re. Av honom fick jag ett samtal att jag 
verkligen borde tala med alla medlem-
mar att dra ner på farten så han slapp allt 
svall. Det finns ett par olika sätt att kom-
ma till Jolpen. Den mest vanliga är via 
Karklöfladen. Sen finns det från samma 
håll en väg som snirklar sig mellan öar 
och skär och går sedan igenom det pas-
sande namnet Storösund och det är med 
låg fart. Så det var nog båtar på annan 
kurs som han hade nog sett och allt som 
är stort och vitt är inte alltid Storebro-
båtar. 

Inredning
Nu var husen ”tomma” och nu blev det 
dags för att inreda dessa och här gjorde 
damerna ett mycket uppskattat arbete. 
Allt ifrån gardiner, mässingssaker, fiske-
nät, dukar mm. Mycket möbler skänktes 

och vårt stora bryggdäck fick även denna 
möbler. Via två 400:or kom rejäla bord 
och stolar skänkta av Bullandö krog. 
Hur man överhuvudtaget kunde fram-
föra dessa båtar är fortfarande en gåta. 
Hela fördäcken var fyllda och surrade 
med dessa möbler. Gick knappt ha någon 
uppsikt åt nått håll.

Holken
Nu började flera komma till Jolpen och 
det var viktigt att informera om regler 
och annat. Vi tyckte att det var trevligt 
att gå runt Jolpen och informaera munt-
ligt om allt. Förtöjningar, alltid lägsta 
fart i hamnen, sopor, nycklar, och annat. 
Bäst var om ordf fanns närvarande, vil-
ket uppskattades av den nye medlemmen 
och/eller första Jolpen-besöket. Fanns 
inte han fick någon annan i styrelsen an-
svara och så vidare. 

När man nu lotsat den nya familjen 
runt med allehanda information, avslu-
tades detta med en kröning. Jolpensnap-
sen. Väl uppe på berget där med holken 

Holken med sin fina utsikt över Karklöfladen. Många har här krönts för att bli en Jolpenvän.

blickande ut över Karklöfladen, fälldes 
den förliga luckan ner. Vips så fanns 
fyra nubbeglas och Linie Aquavit. (Bara 
texten på etiketten, gav rätta stämning-
en. Matured by sea. Nu med en skål, 
”svors” det att aldrig berätta var nyckel 
fanns till någon utomstående och alltid 
hjälpa någon ny med att göra Jolpenrun-
dan, om ingen annan kunde eller fanns 
tillgänglig.

Skuldfri
Året är nu 1999 och som vanligt på vå-
ren var det årsmöte. Vår försäkringspart-
ner bjöd som vanligt på kaffe och Prin-
sesstårta innan mötet och samma skämt 
behandlades som vanligt, – När blir vi 
bjudna på en annan tårta med rätt båt-
namn…?

Årsmötena var början på båtsäsong-
en och många kom som vanligt för att 
möta andra och tala om vintern som varit 
och att våren var nästan här. Viktigt var 
att få höra hur och var årets båteskader 
var tänkt. Anmälan skedde med ifyl-
landet av en blankett och det var viktigt 
för många att inte missa denna populära 
begivenhet. Platserna tog ofta mycket 
snabbt slut. 

Detta möte flöt på som önskat och 
under ”Allmänna frågor” hade jag på 
uppdrag av en medlem att berätta om en 
mycket stor gåva:

 – På begäran av vår medlem Has-
se, vill jag framföra att han har beslutat 
att efterskänka hela sitt lån till klubben 
(1.750.000:-).

Som ni förstår blev det jubel, applå-
der och annat. En stor börda på styrel-
sens axlar försvann. Vi var skuldfria i 
klubben.

En bättre början på säsongen stod 
inte att finna. Bryggan var klar och på 

årets eskader blev avslutningen på Jol-
pen. Att bryggan var stor såg alla, men 
att den även var byggd av proffs och av 
rätt virke visade sig när 150 personer åt 
drack och dansade kvällen lång.

Vi närmar oss år 2000 och min histo-

Äntligen klart. Spana in den fantastiska finishen och färgen. Bilden är från minst tjugo kilo sedan 
(1998) Jag är alltså sittande till vänster.

Holken anno 2017. Still going strong. Med syfte 
på strong (ingen svagdricka här inte). Numera 
kan man välja vad som passar. Budskapet är 
detsamma. Skål.

ria om Jolpen närmar sig sitt slut. Det var 
en tid med mycket blod, svett och tårar. 

Blodet var mindre skråmor och den 
donerade stora förbandslådan fylldes på 
för jämnan. Den som hade mest plåster 
efter dagens slut bjöds på en GT. 

Svett. Efter dagens arbetes slut, 
kunde man höra ett brölande i hela ham-
nen. Det var våra pumpar som tog bort 
vattnet i duschen. Vilket ljud… 

Tårar, om några, var det endast 
glädjetårar som gällde, och det när ytter-
ligare ett arbete kom till enda. 

Många finns att tacka och orden 
”ingen nämnd ingen glömd” vore på 
sin plats. Jag vill dock som undantag 
till detta ändå nämna Lindgren, Wedin, 
Wikström och givetvis många av oss i 
styrseln, men det brukar ofta ”ingå” i en 
styrelses uppdrag. Ett speciellt tack till 
Peter André som skänkt bilder, doku-
mentation om den gamla tiden till Jol-
pens arkiv samt hans berättelse om Erik 
och Maj.

Mycket, mycket arbete men mycket, 
mycket trevligt hade vi. Många fick vän-
ner för livet.

Avslutningsvis, när ni nu står med 
nyckeln i hand ock skall använda denna 
till klubbhuset, känn då historiens ving-
slag. Det är samma nyckel/lås som Erik 
och Maj använde och från 1933.

Här ser vi en del av ”järngängets” båtar som pro-
var hur det är att ligga mot en brygga på Jolpen. 
Nederst till höger ser vi öppning av bryggan som 
blev kvar många år och var en eftergift till kom-
munens krav på att få bygga.

STORT TACK ANDERS för denna fantastiskt trevliga återblick av Jolpen.
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Nya aktern firas med en GT på Malmön.

Plastning av balkar till badbryggan.

Teakdäck tillverkas hemma i garaget

Skepparen mellan Helsingör och Rungsted.

Havskräftor Mmmmm...

Inte Så att vi hade tröttnat 
på hemmavattnen men det kän-
des ändå som att det skulle vara 
roligt att testa något nytt. Vi har 
varit på västkusten tidigare men 

det är lite för stressigt att dra fram och 
tillbaka under 4 veckor så vår nya och 
annorlunda plan började att ta form.

I lugn takt runda Sverige, besöka 
några hamnar i Danmark och tillbringa 
höst och vårhelger på västkusten och 
sedan ta Göta kanal hem igen somma-
ren efter, var planen. Vi tänkte också att 
vi minst ville tillbringa 2 nätter i varje 
hamn och glida fram i låg fart.

Vi ville också ha bästa möjliga höst- 
och vårplats för båten då vi kände att det 
skulle bli en del bryggseglingshelger 
– vad kunde då vara bättre än Bohus-
Malmön?

Sagt och gjort – jag ringde vår SRCC 
partner Göran Johansson på Malmöns 
Marina och samma dag presenterade han 
ett ”paket” med bryggplats från andra 
veckan i augusti, vinterplats i hallen och 
vårplats till helgen efter midsommar.

Perfekt – vi bestämde oss direkt!
Andra veckan i juli lämnade vi Näs-

byviken i Täby, med ombord utöver Ro-
ger & Martin var tre gamla kompisar. 
Vi hade en fantastiskt rolig första vecka 
och la’ till i Trosa, Västervik, Borgholm, 
Utlängan och Karlskrona. Catherine & 
Alice kom ner till Karlskrona med bilen 
och bytte av kompisarna som tog bilen 
tillbaka till Stockholm – enkelt och smi-
digt besättningsbyte.

Dan efter lämnade vi hamnen vid 
5-tiden på morgonen och fortsatte  mot 
Simrishamn. Lite roligt var att 5 minuter 
efter att vi lagt ut ringde Storebrokom-
pisen PG som just då var i Karlskrona 
och såg Thixuan lägga ut! Halvvägs över 
Hanöbukten bytte vi kurs mot Allinge på 
Bornholm och stannade där 3 fantastiska 
dagar. Resan fortsatte sedan via Ystad, 
Smygehuk och Helsingborg. Därefter 

kände vi lite Danmarkslängtan igen och 
satt kurs mot Gilleleje, en kort distans på 
12 NM, halvvägs fick vi sällskap med 
några Tumlare – grymt kul! Efter ett par 
dagar i Gilleleje satt vi kurs mot Anholt 
och Saeby innan vi fortsatte mot svenska 
sidan och Marstrand.

En av helgerna på Malmön var jag 
och besökte en gammal kompis Kent An-
dersson som driver RB Marin & Com-
posit i Kungshamn. Kul att snacka lite 
och se på projekten. RB är framför allt 
formtillverkare och gör formar till kända 
båttillverkare i Sverige och Norge. När 
man gör formar är kraven på finish höga 
– vem kunde vara bättre på att laga några 
plastskador?

Ett par år tidigare hade jag begärt of-
ferter på att bygga om badbryggan och 
flybridge men fick inga svar – berättade 
det för Kent, en dag senare hade jag ett 
förslag med ok pris och genomförande-
plan för en ombyggd akter. Jag brukar 
inte tänka efter så länge och en dag se-
nare var det bestämt! Plastskadorna fixas 
och aktern byggs om med 95 cm längre 
badbrygga.

Samtidigt hade vi lite diskussion 
hemma, det här med Göta kanal flyttades 
till framtidsplanen – det var ju så kul att 
runda Sverige – besöka danska hamnar 
och lite annat. Kanalen finns ju kvar så 
det får bli en annan gång. Vi rundar Sve-
rige när vi går hem också!

Nu kom en intensiv tid med pla-
nering av ombyggnaden och projektet 
startade. Jag jobbade igenom det hela 
med Kent och tur var det. Han lärde mig 
mycket om design och att följa linjer och 
radier när vi designade förlängningen av 
båten. En av de stora delarna var den nya 
trappen från badbrygga till akterdäck. Vi 
hamnade i att det blev en speciell gjut-
form bara för trappen. Jag tyckte själv att 
det var enkelt från början men är glad för 
Kent´s inspel såsom att trappen skulle 
vara helt integrerad i aktern, det ska vara 
enkelt att gå ombord från en längs med 
brygga, alla vinklar ska följa övrig de-
sign…och så vidare!

Det blev fler än 10 vinterhelger på 
Malmön – men vad gör det – man hinner 
fundera mycket på detaljlösningar i bilen 
med lite godis och housemusik när det är 
106 mil tur och retur.

Jag ska inte trötta er mer, men allt 
blev så bra och Thixuan blev ännu snyg-
gare.

Det nya teakdäcket gjorde jag själv i 
fyra sektioner hemma i mitt garage un-
der vintern, jag hade aldrig gjort ett teak-
däck tidigare – men med hjälp av google 

Kapitel 1 - Utflykt till Västkusten
 Våren 2016 satt vi och funderade på att göra något annat 

med Thixuan än att åka runt hemma i skärgår´n.  

TexT & FoTo: Roger Alm

Martin förbereder middag i Ystad.

Kapitel 2 – att åka iväg med en 50-fotare och komma hem med en 53:a!

kan man ju lära sig allt.
Slutsatsen är att 2016-17 är en av de 

roligaste båtsäsongerna vi haft. Nu till 
sommaren blir det Stockholms skärgård, 
SRCC eskadern och sannolikt en sväng 
till Öland efter den. Men 2019 blir det 
nog västkusten – planlösningen på fly 
är ju lite ålderdomlig och det måste åt-
gärdas – får skaffa lite inspiration på 
Düsseldorfmässan i januari när vi är ett 
gäng SRCC:are som drar dit helgen 26 
januari.

Ombygget tog lite längre tid än vad 
jag tänkt – men blev mycket bra. Vi star-

Teakmall hemma i vardagsrummet

Anholt var helt fantastiskt – väderut-
satt men vi passade in några toppenda-
gar, häftiga sandstränder & husmanskost 
bestående av havskräftor och lite annat. 
Catherine och jag tog en 5 km löprunda 
barfota på stranden – gissa om vi ofta 
pratar om det!

Från Marstrand bar det av mot Kä-
ringön och sedan Bohus-Malmön. Vi 
blev mycket väl mottagna på Malmön 
– fick en fantastisk längsmed plats som 
vi hade hela hösten. Just det där med ett 
trevligt mottagande – inbjudan till hum-
merfest och lite annat sätter ju pricken 
över i:t!

Det blev en hel del bryggsegling 
under hösthelgerna – toppenmysigt och 
många nya trevliga vänner! Det kändes 
direkt som det här skulle bli en kanon-
vinter med många helger till Malmön 
och fixande med båten i varmhallen. Gö-
ran J, Per och Knut Andre och en massa 
andra Storebronördar är ju sådana som 
bidrar till det.

Men… lite bryggsegling och en del 
funderande skapar ju också lite nya ideér 
– häng med i kapitel 2!

Epilog – sommar 2017

Namn i rostfritt monteras i Helsingborg.

tade hemresan på samma sätt som före-
gående år. Första veckan var det Martin 
& jag samt kompisgänget. Vi lämnade 
med sorg i hjärtat Malmön och gled 
första dagen ner till Käringön. Bad från 
klipporna och senare fantastiska havs-
kräftor på kvällen. Dagen efter till Mar-

Forts på sid 16
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Alltid rent vatten i båten, 
sommarstugan eller där  
rent vatten behövs!

Kontakta oss för visning 
och demonstration av

Blue Marines Produkter 

Storebroträffen 
Den 18 november gick årets varvsträff 

i Storebro av stapeln. 

Det var ett förvän-
tanSfullt gäng på 
över 200 personer som 
kom och ville umgås 
med både Storebros per-

sonal och båtvänner från när och fjärran. 
Det var många nya båtägare som var ny-
fikna på eventet och alla som jag pratade 
med hade väldigt trevligt.

Som vanligt startades träffen upp 
med kaffe och mingel. När klockan bör-
jade närma sig 13:30 var det dags för 
Gulaschsoppa och god dryck därtill. Un-
der tiden som lunchen inmundigades så 
passade Roger von Haugwitz att berätta 
om både den nya 31:an och att man nu 
startar upp tillverkningen av paragonbå-
tarna igen, skrovet kommer produceras i 
Lysekil och inredning i Storebro, så bå-
ten kommer vara 100% Storebrotillver-
kad vilket kommer borga för hög kvalité.

Jonas Holmberg berättade om vad
som händer i Lysekil och Jimmy Hag-
lund som nu är ansvarig för driften av 
Storebro presenterades.

Vår allas Storebropassion Jens Ore-
kling som berättade om sin hemsida och 
det fantastiska arbete han lägger ned på 
att säkra Storebrohistorien för framtiden. 
Undertecknad fick också möjlighet att 
nämna lite om 2018 års ostkusteskader 
och nya hemsidan.

Många passade på att titta på båtarna 

som stod uppställda i hallen och det dis-
kuterades lösningar på olika utmaningar 
som finns på våra båtar.

Det var stort tryck på personalen i ta-
petseriet och det skrevs order för glatta 
livet. Det blev också beställningar på nya 
akterpartier till äldre båtar.

Vi fick också möjlighet att återigen 
beskåda SRC730 ”The Only” som det 
jobbas med kontinuerligt. 

För er som tycker det är dyrt och om-
ständligt att byta till moderna strömsnå-
la LED-lampor så skall ni veta att det är 
över 700 st i ”The Only”...

Eftermiddagen började gå mot sitt 
slut och många samlades upp i monte-
ringshallen för att släcka törsten efter 
dagens alla skratt och prat.

Dom lyckliga som hade fått tag i 
boende åkte vidare till Fredensborg för 
mat och dryck och en trevlig avslutning 
på en givande dag. Vi andra begav oss 
hem åt trötta och glada och ser fram emot 
nästa års träff i Storebro. 

Tack Storebro för ett trevligt event.

Hertig Johans gata 14, 541 30 Skövde, Tel. 0500 41 03 47 Fax. 0500 41 68 88, Pagoldhs-ur@telia.com, www.pagoldhs-ur.se

TexT: Lars Rüdén   Foto: Veronika Ericsson

Efter det bar det av norrut till Idö 
utanför Västervik där vi bestämt date 
med Lasse, Nina & Siggi där de låg med 
sin 410:a. Lite trångt men vi fick en fin 
långsida utanpå dem! Vi skrämde en så-
dan där smal skärgårdskanot (Nordwest 
alltså!) när vi gick längst in i hamnen.

Sedan fortsatte allt som vanligt hem-
åt med avslut på Jolpen – kul att träffa 
alla kompisarna hemma igen.

När vi efter ett par dagar gick mot 
hemmahamnen och passerade Vaxholm 
kom en ordentlig regnskur – första 
gången på hela sommaren som vi gick 
ner från flybridge och körde inne – det är 

faktiskt sant sommaren 2017 – ingen tror 
väl det… men vi hade i alla fall tur med 
vädret!

Öresundsbron och platt vatten - ovanligt!

Martin nöjd med helikoptern

Helikopterbild på Thixuan i Styrsö Hamn

strand och sedan vidare till Styrsö där vi 
fick möjlighet till en häftig helikoptertur 
över Göteborgs södra skärgård.

Dagen efter en fin tur ner till Båstad 
där vi blev kvar i 2 nätter, vad kan vara 
mer rätt än 5 grabbar på en Storebro när 
tennisveckan startar?

Senare besättningsbyte i Helsingborg 
och vidare med familjen till Rungsted i 
Danmark – kanonfin hamn som jag fått 
tipsat av på facebook via Storebrokom-
pisar med hemmahamn på Råå och i 
Ålabodarna.

Färden fortsatte – extra roligt var det 
när vi passerade Smygehuk och telefo-
nen ringde – Tommy Wedin som lämnat 
Storebrolivet och 420:n Supernova till 
förmån för en husbil hade koll på oss via 
observationskikaren vid Smygehamn! 

En vecka senare anlände vi Borg-
holm på Öland, Storebroarna Stefan & 
Monika ringde och berättade att de var 
på väg dit så vi satte fart – och vi blev 
kvar 5 dagar i Borgholm med som mest 
11 st Storebro i hamnen – kul!

Forts från sid 15
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FULLSERVICE

VINTERFÖRVARING

VINDÖ MARIN AB
Vindön 424, 473 91 HENÅN

T. +46 (0) 304 – 392 90
F. +46 (0) 304 – 393 83
E.  info@vindomarin.se

ETT BÄTTRE BÅTVARV
www.vindomarin.se

Hög kapacitet för stora båtar
Modern vinterförvaring i varm 
eller frostfri hall.

Allt i trä, plast, teknik & el
Vi utför alla typer av reparationer, 
underhåll och installationer i trä, 
plast, el och mekanik.

vindo-storebroklubben-annons-korrektur-20151216.indd   1 2015-12-16   09:56:22

med ytterligare två lager, men då hade 
båten återfått den önskade finishen. 

Under våren skrapades även botten, 
som därefter fick 3 lager grundfärg och 
3 lager bottenfärg. Motorn hade också 
renoverats under vintern och startade 
därefter direkt utan minsta problem. Dä-
remot hade det i tanke, som vid en för-
sta översyn så bra ut, bildats en hel del 
gegga av gammal bensin och vatten efter 
två år på land. Detta löste Jesper genom 
att sätta in en ny extra tank. 

Förutom detta och allt träarbete är all 
el utbytt och uppmärkt ordentligt i bå-
ten och samtidigt som Jesper gjorde det 
byggde han in ett dolt högtalarsystem 
med slutstegs baslåda. 

När det sen var dags att skruva ihop 
båten uppstod det ett litet problem, då 
mycket av de tidigare skruvarna inte 
hade varit rostfria och nu skulle bytas 
till rostfria mässingsskruvar. Vilket det 
av naturligtvis inte fanns så mycket av 
i Filipstad. Men även detta lilla problem 
löstes, så även om båten inte sjösatte till 
midsommar som planen var, blev det sjö-
sättning den 2 juli 2017. Då hade Jesper 

lagt ner minst 2,5 timmars arbete på bå-
ten/dag i närmare 1 års tid. Dessutom har 
hans sambo Ann-Sofie, hjälpt till en del 
med renoveringen.  Jesper säger själv att 
han aldrig varit ute efter att uppnå per-
fektion, utan en båt i ”topp brukskick”. 
Jag vet inte vad ni andra säger då ni ser 
bilderna på hans fantastiska Solö Ruff, 
men visst har han lyckats med det! Och 
som träbåtsälskare och Storebro-fantast, 

Lappning pga dåligt trä.

blir jag både tacksam och varm i hjärtat! 
Jesper säger att det är den bästa trä-

båten någonsin… Och om ni undrar vad 
planerna för denna vinter är, kan jag 
berätta att insidan av ruffen kommer att 
fixas. Dynorna var nysydda redan vid 
köpet, men träinredningen behöver en-
ligt Jeskper fräschas upp. Dessutom ska 
en toalett sättas in, taket ska målas och 
lamporna i båten ska bytas till mer tids-
enliga mässingslampor. 

Jag önskar Jesper lycka till med vin-
terns projekt och hoppas att vi få möjlig-
het att se båten på riktigt vid tillfälle.

”Vi som älskar träbåtar”
 Under styrelsens möte i september kände vi alla att vi gärna skulle 

vilja hitta en riktigt fin Solö som någon har restaurerat eller 
vårdat väl, att berätta lite om i Klubbnytt. 

TexT: Veronika Ericsson   Foto: Jesper Magnusson

Då hittade vi denna 
fina Solö Ruff, som ägs 
av Jesper Magnusson på 
Facebook sidan ”Vi som 
älskar träbåter”. Så jag 

kontaktade Jesper och frågade om han 
ville berätta lite för mig, om Vendela 
som båten heter och hur hon passar in i 
hans båtliv.  

Jesper som bott vid sjön Daglösen i 
18 år har hunnit med sex båtar innan han 
köpte sin Solö Ruff. Två av hans båtar 
har varit i plast, men de andra båtarna 
har varit i trä. Jesper berättar att han 
från början inte hade någon direkt kun-
skap om träbåtsrenovering, utan att han 
framförallt har lärt sig det mesta genom 
att googla och att pröva sig fram genom 
åren. Hans träbåtar har varit i lite olika 
skick då han köpt den, men alla har be-
hövts renoveras. Då vi talar om de olika 
båtarna han har haft, fanns det bland an-
nat en snipa som han behövde byta flerta-
let bord på, vilket på samma sätt fick bli 
en ny lärdom. Jag förstår ganska snabbt 
då jag lyssnar på Jesper att det inte bara 
är båtlivet på sjön som lockar honom, 
utan även nöjet att få restaurera, förbättra 
och underhålla båtarna. När Jesper berät-
tar om sina olika båtar beskriver han hur 
att fick ett ”plast återfall” för 3 år sedan 
och då köpte en Arriva V8. Men att det 
därefter bara tog ett år innan han började 
sakna en träbåt igen. Tanken var att han 
skulle sälja Arrivan innan han köpte en 
träbåt. Men då han fick höra talas om en 
Solö som fanns på land bara 7 mil ifrån 
honom, for han ändå dit bara för att ”tit-
ta”. Men som Jesper beskriver det, ”Det 
var kört vid första mötet”. Så han pru-
tade ner båten lite och vips så stod han 
där med två båtar. 

Nyfiken som jag är undrade jag na-
turligtvis vad det var han först fastnade 
för hos hans Solö Ruff. Han berättar att 
det framförallt var båtens linjer, med den 
långa fören som ger den en elegant och 

sportig profil. Jag förstod direkt vad han 
menade. Båten hade när Jesper kom för 
att titta på den stått på land i 2 år. Bot-
ten såg frisk ut, men det var en hel del 
annat som behövde åtgärdas. Något som 
var fantastiskt kul var att det satt mycket 
original delar kvar och att allt krom var 
i bra skick. Så det Jesper behövde göra 
efter att han köpt den, var framförallt allt 
att få till ytskikt på båtens utsida, innan 
den kunde sjösättas. 

Jesper köpte båten den 4 augusti 
2016 och byggde då under en carport på 
tomten som han ställde båten under, så 
att han lätt kunde arbeta lite med båten 
varje dag och så blev det. Han började 
med att plocka ner allt förutom ruffen 
och skrovet, för att skrapa och hinna 
slipa alla delarna med 120 papper innan 
vintern. Dessa lade han sen ut inomhus i 
garaget, i ett så kallat ”organiserat kaus”, 
så att han kunde hålla till där och betsa, 
olja och lacka. Till detta valde han att ge-
nomgående använda Epifanes produkter, 
vilka han även varmt rekommenderar 
andra att prova. Planen var att lägga på 
6 lager med lack innan våren och han 
kunde verkligen se hur finishen i lacken 
växte fram för varje lager. Men vid sista 
lagret lack hände något och han fick så 
kallade gardiner i lacken. Så då blev det 
till att slipa ner dessa ordentligt och på 

Jesper under pågående arbete.

Vendela redo för sjösättning.

Tegelväggen speglar sig i lacken.
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Vi har nu varit snart en vecka på ön 
och fredagen tillbringar jag med lite mer 
turistande. Promenerar runt i den lilla 
staden och bestämmer mig för att bl.a. 
gå den 699 steg långa trappan ”Jacobs 
Ladder” uppför berget till platån med en 
fd. garnison etc. Det känns i benen men, 
när man är uppe har man en fantastisk 
vy över staden och bukten. Passar på att 
ta några bilder innan jag går ner igen för 

att träffa Berndt. Vi går igenom läget och 
bestämmer oss nu för att avsegla mot 
Acension Island på måndagen och göra 
en guidad biltur runt ön på söndagen. 

Under dagen har Berndt träffat några 
musiker som ska spela på ett ställe nere 
i hamnen och mer eller mindre lovat att 
jag ska sitta in då deras trummis inte kan 
spela hela kvällen… Så´n är han! 

Fredagskvällen har vi samlat oss till 
avskedsmiddag med de andra seglarna 
som ska avgå under lördagen. Kapten 
m. besättning käkar en god T-bone och 
går på lite barhopping bland locals innan 
gänget kommer ner till stället med mu-
sik. Vi kommer lagom för att faktiskt se 
att trummisen lägger ner och byts ut av 
någon kompis.

Efter en låt kommer bassisten, som 
fått syn på Berndt fram och ber mig spe-
la! Vad gör man? Bara att hålla god min 
och hänga på. Gick ganska hyggligt och 
var väl inga konstiga låtar direkt, men 
erkänner att det kändes riktigt rostigt ef-
ter säkert 17 år utan att ha spelat trum-
mor. Kul var det i alla fall!!! Bandet var i 
alla fall överlyckliga och ville jag skulle 
spela nästa helg också. Nu kan jag i alla 
fall bocka av att jag spelat på St Helena!

Söndagen kom och det var dags för 
att fördjupa oss lite mer i St Helenas his-
toria.

Sankta Helena blev brittisk koloni 
1659 och huvudort är Jamestown. Ön har 
ca 4300 invånare och är mest känd för 
att Napoleon fördes hit för att leva i exil 

efter nederlaget vid Waterloo 1815. Den 
guidade turen går naturligtvis i mångt 
och mycket i Napoleons fotspår. Vi träf-
far vår guide Robert på parkeringen nere 
vid kajen och sammanstrålar där med 
2 härligt brittiska par. Vi trycker in oss 
i minibussen och far iväg på de smala 
kurviga vägarna runt ön. Det visar sig 
snabbt att britterna är pålästa och intres-
serade av botanik. Det blir en intressant 
dag där Robert berättar om öns historia 
och tar oss runt till dess historiska plat-
ser. Vi får naturligtvis se Napoleons grav 
och huset där han bodde sina sista år. Ty-
värr fick vi inte komma in i huset då det 
var söndag. Vår guide tog oss också med 
till den brittiske guvernörens residens. 
Där kunde vi skönja en av de två green-
back sköldpaddorna som levt på gården 
i nästan 2 sekel. Jättesköldpaddan Jona-
than är 185 år gammal! Det är också så 
att det finns vissa växter som bara lever 
på St Helena, dessa var naturligtvis ett 
givet stopp att titta på för våra brittiska 
medpassagerare. Det blev en lång härlig 
sista dag på St Helena med en god mid-
dag hos Jane på Ann´s Place innan vi tog 
färjan tillbaka till Albertina.

Måndag morgon tar vi en tidig båt 
in till kaj för att klarera ut från ön och 
sätta kurs mot Acension. Växlar lite mera 
pengar och säger adjö till Jane och per-
sonalen på Ann´s, innan vi tar färjan för 
sista gången ut till Albertina. Stuvar de 
sista färskvarorna och lättar sedan med 
kurs mot fjärran öar.

Nu har vi ytterligare en veckas seg-
ling utan autopilot och vindroder framför 
oss…

Seglingen lunkar på som vanligt, 
kurs 304 grader, en rem till generatorn 
som man får spänna nästan varje gång 
man startar maskinen. Vårt elverk som 
bara beslutade sig för att inte starta ef-
ter att ha gått torrt på bensin, GPS:en vid 
ratten, som slutade att fungera… Alltså 
en helt vanlig vecka ombord i Sydatlan-
ten. Det blir en jobbig vecka, men jag får 
i alla fall igång elverket igen!

Vi anländer till Acension Island på 
söndagen och jag styr runt den södra ud-
den och håller ut för eventuella grund-
flak. Plötsligt ser jag grundflak som bry-
ter både framför och vid sidan om båten. 
Jag slår av på gasen och lägger i backen 
för att stanna upp. Tycker att det är lite 
besynnerligt med dessa stenar… Det vi-

sar sig att det är jättelika sköldpaddor 
som långsamt är på väg mot stränderna 
för att lägga sina ägg. Lägger i växeln 
och tuffar vidare mot Georgetown. Ro-
par upp Port control och anmäler vår 

ankomst men, förstår inte om det är oss 
de svarar eller om de talar med någon an-
nan. Till slut får vi klart att vi kan ankra 
bredvid en amerikansk båt som vi kän-
ner från St Helena. De har hört vår ra-
diotrafik och skrattat sig fördärvade, de 
hade också samma problem att förstå, 
tidigare på dagen när de anlände. Vi ska 
i alla fall infinna oss på hamnkontoret 
följande morgon. Vi hinner också byta 
några ord med en Norsk båt som vi träf-
fat både i Kapstaden och på St Helena. 
Det blir matlagning och lite vin nu när 
vi har ankrat i kvällssolen, innan vi som-
nar utmattade efter veckans handstyrda 
segling.

Vi sover i 14 timmar och vaknar av 
att någon knackar på båten. Det är det 
unga norska paret som seglade tidigare 
från St Helena som gör oss uppmärk-
samma på att Hamnkontoret och tullen 
söker oss och vill att vi ska komma iland 
snarast. Vi har stängt av VHF radion så 
vi har inte hört hamnkontorets anrop. 

Vi äter en snabb frukost och gör i 
ordning gummijollen för att ta oss iland. 
Monterar på den nyservade motorn som 
startar på ett ryck. Denna dag är raka vä-
gen till hamnen avstängd så vi tvingas 
åka en lång omväg långt ut för att ta oss 
in. Det går rätt mycket svall så vi för-

Vy från toppen av Jacobs ladder. St Helena.

Greenback sköldpadda som är på väg upp för 
att lägga ägg. Acension Island.

Kajen vid Georgetown Acension varifrån vi rodde.

”Seglingsäventyr i Sydatlanten”  
Del 2.  St Helena & Acension Island

Den 11:e Februari når vi äntligen fram till St Helena efter en jobbig 
segling från Kapstaden mestadels utan autopilot och vindroder

TexT & FoTo: Micke Friberg

Vi roPar uPP Port Con-
trol och får oss tilldelad 
en mooring och strax där-
efter får vi besök av Cus-
toms. När vi skickat iväg 

tullarna med vår fina fiskfångst och med 
hjälp av Ferry service för första gången 
tagit oss iland, för en välbehövlig dusch 
och ett skrovmål, blev det inte riktigt 
som vi tänkt… 

När vi efter duschen utan varmvatten 
fått på oss rena kläder och promenerat till 
polisstationen för en första inklarering 
slog det oss båda att marken under oss 
inte ville sluta gunga. Vi skrattade båda 
åt detta fenomen som inträffar ibland när 
man varit ute länge på ett gungande hav. 
Berndt hade inte känt det på många år 
men, nu när han varit hemma i ett år gör 
det sig påmint.

Den trevliga kvinnan på polisstatio-
nen kontrollerade våra pass och med-
delade att vi kunde stanna på St Helena 
utan att vara inklarerade till på måndag 
då tullen öppnade igen. Vi lämnade kort 
därpå den glatt vinkande polisassistenten 
för att styra kosan mot Ann´s Place som 
är det lokala båthaket för alla seglare 
som besöker ön på sin väg över atlanten. 

Ann´s Place  serverar enkel, men god 
mat och dryck, tyvärr var denna första 
kväll abonnerad. Vi frågade Innehavaren 
Jane, var det gick att växla pengar och 
fick svaret att det var på banken på mån-
dag. Eftersom vi måste äta på något an-

nat ställe, erbjuder Jane sig att låna oss 
pengar över helgen! Vi får låna 100 pund 
och försöker hitta någon annan restau-
rang, som verkar bli svårt. Det hela slu-
tar med att vi efter 2 veckor till sjöss 
avslutar kvällen med en hamburgare & 
coca-cola från en liten lucka i väggen 
innan vi tar färjan tillbaka till Albertina. 
Denna kväll somnar vi som två utblåsta 
ljus… Sköööönt!

Söndag, första dagen på St Helena. 
Vi tar färjan in till kajen och den lilla 
staden. Går direkt till Ann´s Place och 
hälsar på flera av de andra seglarna som 
redan är där. Vi beställer in lunch och kö-
per internettid, nu ska det talas med Sve-
rige och försöka få fram reservdelar till 
autopiloten. Tyvärr så är det så, att alla 
mobiltelefoner som inte är brittiska el-
ler lokala inte fungerar att ringa på. Har 
man tur går det att koppla upp sig mot 
internet.

Måndag morgon far vi åter in till 
kajen med den lilla färjan som skjutsar 
seglare och yrkesfiskare till och från sina 
båtar.  Vi går raka vägen upp till Customs 
där vi ska klarera in båt och besättning. 
Allt går bra, vi har redan i Kapstaden 
skickat in våra visa och fått det klart. Det 
som strular är att Berndt inte kan visa 
upp någon sjukförsäkring eller vårt lilla 
europakort från försäkringskassan. Det 
tar ända till onsdag innan vi kan uppvisa 
något som duger som bevis på sjukför-
säkring. Det är ett foto på det europeiska 

sjukförsäkringskortet från försäkrings-
kassan… Nu är vi äntligen stämplade 
och klara!

Dagarna går och vi ser ingen ljusning 
på problemet med autopiloten. Vi får 
ovärderlig hjälp av min vän Kalle som 
hemifrån Sverige får tag på ritningar 
mm som han mejlar över. Jag tillbringar 
nu mycket tid att lösa problemet med au-
topiloten. Kontaktar tillverkaren i Eng-
land för att få hjälp därifrån. Föreslår att 
Berndt ska köpa en ny från fabriken som 
kan levereras till Acension, men kapten 
tvekar och vill fortfarande få den gamla 
lagad på St Helena. Tiden går fort, inte 
bara för att försöka få trasig utrustning 
lagad, utan också bunkra färskvaror för 
resterande segling, tvätta mm. 

Tvätten kunde vi med Jane´s hjälp 
få transporterat till ett tvätteri som inte 
kostade många pund. Färskvaror var det 
svårare med trots att last & passagerar-
fartyget RMS St Helena angjort ön i bör-
jan av veckan. Detta fartyg har fram till 
nu i höst varit enda sättet att transportera 
gods och passagerare till ön. Det sägs 
att det är en fantastisk resa att göra från 
Kapstaden till St Helena och vidare till 
Acension med detta speciella fartyg. Nu 
verkar det dock som att den nya flygplat-
sen har lyckats öppna under hösten. Den 
stod färdig och skulle ha öppnat i April 
2016. Problem med vindförhållanden 
har gjort att det har dragit ut på tiden. 
Flygplatsen öppnar ju upp för många fler 
turister har delat ön i för och emot.

Ann´s Place.

Ferry service lilla färja.

Jacobs Ladder 699 steg uppför berget.



22 23www.srcc.nu www.srcc.nu

SRCC KLUBBNYTT DEC 2017 / JAN 2018SRCC KLUBBNYTT DEC 2017 / JAN 2018

Riwall Båt och Propellerkonsult • Slussvägen 112 • 540 66 Sjötorp • Telefon 0501-515 25
Mobil 0730-29 80 68 • E-post anders@riwall.se • Hemsida: www.riwall.se

FÖRE EFTER

VI KAN BÅTPROPELLRAR
Försäljning • Service • Reparationer

Riwall har en lång historia i branschen och har bedrivit verksamhet 
med inriktningen båtpropellrar och båtbyggeri i Sjötorp sedan 60-talet.
Förutom reparation och stigningsändringar av propellrar erbjuder vi även 
nya båtpropellrar till försäljning. De fabrikat vi säljer är främst Clements.
Även Michigan och Mikado. Vi säljer även begagnade propellrar. 
Vi tillverkar även aluminiumbåtar för olika ändamål, enskrovs eller
katamaraner. Vi utför även svetsningsarbeten av diverse konstruktioner 
och svarvning.
Vi har låga omkostnader och kan därför hålla rimliga priser.

Har du en skadad
propeller som 

behöver repareras?
Vi har som policy att 

kostnaden för reparationen 
inte ska överstiga 1/3

av propellerns pris
Det kostar inget att fråga
– så kontaka oss gärna!

SRCCs nya 
hemsida och medlemssystem

Vi hoppas att ni alla har nåtts av vårt 
medlemsbrev gällande klubbens nya 
hemsida och medlemssystem, som gick 
ut via mail under oktober månad. Ni ska 
därefter även ha fått era inloggningsupp-
gifter i ett separat meddelande, med en 
lång webbadress, till systemet. Enklaste 
vägen till systemet är annars att gå till 
klubbens hemsida och där gå in under Bli 
medlem/Medlemskap, där ni lätt klickar 
er vidare till systemets inloggning.

Har ni inte fått dessa meddelanden 
beror det troligen på att vi inte har era 
korrekta kontaktuppgifter i medlemssys-
temet. Hör då av er till klubbens Web-
master, Lars Wenning. Då det numera 
är ganska vanligt att man byter både 

mailadress och telefonnummer, vill vi 
passa på att påminna er om att det är 
viktigt att ni kommer ihåg att uppdatera 
alla förändrade kontaktuppgifter direkt i 
medlemssystemet. Jag vill även passa på 
att marknadsföra, att ni numera även kan 
lägga till era partners kontaktuppgifter 
om ni är skrivna på samma adress, så att 
även de kan få information som skickas 
ut via mail till alla SRCCs medlemmar.

Vi vill även åter marknadsföra vår 
nya hemsida. För även om viss informa-
tion mailas ut eller läggs upp på klubbens 
Facebooksida, är det fortfarande klub-
bens hemsida som är vår officiella kom-
munikationskanal. Hemsidans adress är 
www.srcc.se och där hittar ni all infor-
mation om klubben och dess verksam-
het, senaste kalendariet och nyhetssidan 
med olika nyheter samt inbjudningar till 
olika event. Vill ni att vi lägger upp en 
nyhet eller om ni saknar någon infor-
mation på hemsidan, kontaktar ni Lars 
Wenning eller Veronika Ericsson. Kon-
taktuppgifterna hittar ni på hemsidan el-
ler här i tidningen under styrelsen.

TexT: Veronika Ericsson

söker köra fort för att slippa att ta sjö 
över oss. När vi närmar oss land börjar 
motorn på att uppföra sig konstigt, det 
låter som om växeln hoppar i och ur i vå-
gorna. Jag ser att hela motorn pendlar i 
sidled och skriker till Berndt att slå av på 
farten. Vi lyckas linka långsamt upp på 
stranden intill kajen och dra upp jollen 
och få av motorn. Det visar sig att den 
genomgående axeln som håller motorn 
på plats har gått rätt av! 

Vi klarar snabbt av formaliteterna på 
hamnkontoret och får sedan bege oss till 
polisstationen för gå igenom pass och vi-
sum. Försöker hitta någon som kan repa-
rera motorn, men det verkar lönlöst. Det 
blir att resten av tiden på ön ro fram och 
tillbaka. Tuff rodd i strömt vatten med 
höga brytande vågor är inte det idea-
liska. Lägg därtill hård sidvind som vill 
blåsa dig ut till havs, det var ingen lek i 
en sliten gummijolle. Första rodden till-
bak till Albertina börjar med att vi får en 
stor våg som bryter över jollen i samma 
stund som jag skjuter ut och kastar mig 
ombord. Vi blir båda genomblöta och jag 
upptäcker ett djupt jack på skenbenet. 
Sköljer det med saltvatten men, det vill 
inte sluta blöda. När vi sedan ska äntra 
Albertina blir min ryggsäck med dator 
dränkt av vattnet i jollen. Vilken under-
bar dag!

Nästa dag jobbar de fortfarande med 
tankarna på botten så vi lyckas få ham-
nen att köra oss iland med deras båt. Vi 
tillbringar nästan hela dagen på stadens 
enda hotell där det finns internet. Jag går 
till sjukhuset och får mitt blödande sår 
omplåstrat och ska komma tillbaka på 
fredagen innan jag ska flyga hem.

Det är vi och amerikanerna som 
hänger där vid hotellets restaurang. Den 
är märkligt nog stängd hela dagarna så 
man kan inte handla något att äta eller 
dricka, men det är helt OK att gå till buti-
ken i den lilla staden och köpa lite öl och 
något att tugga på och ta med sig. Det 

skulle vara Sverige det!
Nästa dag får vi ro in och bestämmer 

oss för att äta middag iland. Hotellets 
restaurang serverar i alla fall mat på kväl-
len så vi reserverar ett bord och beställer 
mat direkt av kocken. Dagen tillbringas 
med att få fart på Berndts gamla dator så 
att vi kan göra färdigt affären med en ny 
autopilot som ska köpas direkt från HP 
i England. Innan det är dags för middag 
går vi till en bar där invånarna hänger ef-
ter jobbet. Den baren är det ända stället 
jag varit på, där en GT kostar mindre än 
en öl! God var den också! Kul ställe där 
man snabbt blev upptagen i gänget.

Efter middagen på hotellet och lite 
mer barhäng hade klockan blivit mycket. 
När vi denna natt rodde ut till Alber-
tina på redden var jag faktiskt lite rädd. 
Mycket sjö, väldigt strömt förbi klippor 
utanför hamnen och sedan en hård från-
landsvind… Om den trasiga årklykan 
skulle ge upp nu skulle vi aldrig orka 
paddla jollen till vår båt och kanske 
driva ut till havs. Inte många som skulle 
sakna oss förrän tidigast dagen efter. Vi 
kom förstås fram, men tankarna far ju i 
huvudet…

Torsdag och fredag hyrde vi bil för 
att åka på lite sightseeing. Vår lilla hö-
gerstyrda Fiesta tog oss runt ön som har 
flera klimatzoner trots att den är så liten. 
Först for vi söderut förbi den Amerikan-
ska basen och den Brittiska flygplatsen 
för att på den södra klippiga delen av ön 
besöka en nedlagd NASA-station. Den 
användes främst under Gemini och Apol-
loprogrammen. Det sägs att det var den 
stationen som först tog emot Neil Arm-
strongs berömda ord vid månlandningen 
1969. Vi besökte också en gammal gar-
nisonsplats med en fantastisk utkiksstig, 
Elliots Pass som delvis är sprängd ge-
nom berget. Den går runt en bergstopp 
där du kan blicka ut över hela ön. Stigen 
tar c:a 1 timme att gå. Där uppe är det 

nästan tropiskt fuktigt och väldigt grönt 
medans nere vid kusten är det närmast 
ökenlikt. Berndt som måste prova allt 
smakade på en fin kaktusfrukt, det skulle 
han inte gjort. Frukten har massor med 
små små, taggar som nu satt i Kaptens 
mun och sved. Jag försökte plocka ur 
några men de satt hårt och var svåra att 
se. Jag packade in Berndt i bilen och kör-
de direkt till sjukhuset där de skrattade 
glatt åt hans dumhet att testa frukter från 
kaktusar man inte känner igen. Efter att 
ha fått bort taggar var det dags för proce-
duren med diesel. 

Diesel går endast att tanka på mack-
en inne på amerikanska basen mellan 15-
17 Tisdag & Torsdag. Under samma tid 
ska man först beställa och betala dieseln 
på kommunhuset, som ligger 5 km från 
basen. Snacka om omständigt!

Vi stannar iland och äter middag på 
hotellet för att senare på kvällen gå ner 
på den långa stranden. Där i skydd av 
mörkret kommer hundratals sköldpaddor 
upp varje kväll under den här tiden, för 
att lägga sina ägg. Det blir en fantastisk 
upplevelse innan vi går tillbaka till ham-
nen för att ro ut till Albertina.

Fredag morgon äter vi en sista god 
frukost tillsammans. Mitt flyg med  Royal 
Air Force till Brize Norton går sent på 
kvällen men, vi måste hjälpas åt att bära 
och transportera 150 L diesel ut till Al-
bertina under dagen. Det blir ytterligare 
en svettig dag där vi får hjälp av ett par 
trevliga norrmän som bogserar vår jolle 
med sin, så vi får med oss dunkar och 
den trasiga motorn på ett par vändor.

Kvällen kommer och jag packar ihop 
mina sista grejor och tar en dusch iland, 
innan vi tar bilen till flygbasen för min 
resa hem. 

Berndt seglade sedan ensam utan au-
topilot hela vägen till Sverige angjorde 
Nyköping som första Svenska hamn i 
augusti, via Kap Verde och Gran Cana-
ria.

Utsikt från gamla NASA stationen över sydspet-
sen på ön.

Krabba från Acesion.

Hotellet i Georgetown Acension. Åsnor strövar 
vilt omkring på ön..
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Ekengrens Glas · Storgatan 23 · 643 30 VINGÅKER · Tel 0151-104 42 · Fax 0151-139 00
E-post ekengrens.glas@telia.com · www.ekengrens.com

Vi på Ekengrens Glas är 
specialister på plexiglas till 

bl a flybridge och 
akterdäcks-vindskydd.

Vi arbetar även med bilglas arbeten, 
konstinramningar, in glasningar av 

uterum och altaner m m

Välkommen!

flundror och Ålands hav där finns tor-
sken på djupet. 

Vi diskuterade anledningen till den 
låga tillgången på fisk och Anders som 
kan skärgården på sina fem fingrar har en 
teori om att det onaturliga skarvbestån-
det ställer till en hel del. En skarv äter 
cirka 0,6 kg fisk om dagen och avföring-
en var den hamnar, det känner vi alla till 
var den hamnar. 

Ett annat problem som Skärgårdsfis-
karna har är den stora tillgången på säl i 
skärgården som förstör nät och kassod-
lingar även långt in i grunda vikar. Även 
sälen äter en stor mängd fisk som sik och 
gädda och det påverkar det totala fiskbe-
ståndet. Anders tillägger att sälen är ju 
ändå ett naturligt inslag i vår natur vilket 
inte Skarven är. Att sälstammen ökar ser 
ostkustfiskarna ändå något positivt i för 
det är ändå ett gott tecken på att vatten-
miljön har blivit bättre trots allt. Anders 
nämnde även en annan anledning till 
det låga fiskbeståndet på ostkusten be-
ror mycket på våra politiker som tillåter 
stora fiskefartyg komma in i Östersjön 

som sedan dammsuger haven på allt vad 
fisk heter och gör sedan fiskmjöl av det 
mesta. 

När Anders Jansson inte fiskar så 
är han bland annat engagerad i ”Ornö 

Spelmän” där de sjunger och spelar vid 
olika sammanhang. En afton i juli må-
nad samlas Ornöborna till fest och träf-
fas då på Ornö Krog & Veranda för en 
Evert Taubeafton för att äta och dricka 
samt sjunga Everts sånger tillsam-
mans. Denna tillställning är en mycket 
trevligt och uppskattat evenemang 
här ute i den södra skärgården. Logga 
även in på https://www.youtube.com/
watch?v=rccXJNBl2wo för att få se en 
härlig skärgårdsfilm från Björkö. 

Larserik Martnell
en som gillar fisk    

Fiskar-Anders på Björkö – 
Rökeriet vid södra Ornö

Som tredje generation Jansson driver Anders med sin hustru, Tuy 
”Björkösunds Fisk” där det går lätt att lägga till med sin båt och köpa 

färsk som nyrökt härlig fisk från eget skärgårdsfiske utanför Ornö. 

A nderS har även en 
laxodling där du kan 
beställa rökt som färsk 
regnbågslax. Han leve-
rerar sin fisk till närlig-

gande butiker och restauranger samt till 
privatpersoner som efterfrågar färsk och 
rökt fisk. 

Udden där Anders bor och har sitt 
fiskrökeri heter “Edvardsudde” där Ed-
vard var Anders farfar som fick möjlig-
heten att köpa udden i början av 1900-ta-
let. 

Edvard var snickare och har byggt 
husen som finns där på udden idag samt 
många andra hus på Dalarö och närlig-
gande öar. Som skärgårdsbo måste man 
vara entreprenör för att överleva och i 
början av 60-talet då intresset för fritids-
båtar ökade i snabb takt. Anders föräld-
rar Pelle och Gun anlade en liten bensin-
mack med två pumpar på Edvardsudde 
vid Björkö, där bryggan ligger idag. Där 
kunde man tanka sin båt samtidigt köpa 
lite fisk och lite annat från kiosken innan 
man fortsatte sin färd ut bland kobbar 
och skär. Bensinmacken upphörde i bör-
jan av 1980. 

När man besöker Skansen på Kung-
liga Djurgården under september och 
fram till julhelgen så har Skansen ett 
fiskrökeri där Anders har en liten sjöbod 
och säljer sin rökta fisk m m. Det som 

är mycket populärt bland besökarna är 
nystekt Strömming med mos som går åt 
i rasande fart. 

Flera av oss kanske känner till före-
ningen ”Stockholms Fiskmarknad” en 
förening med cirka 50 medlemmar som 
är en organisation för fiskarna som ligger 
på en omkrets på 25 mils radie i Stock-
holms skärgård, Mälaren och Hjälmaren 
samt Gotland ingår. För några år sedan 
drevs ett projekt av Länsstyrelsen till-
sammans med Stockholms Fiskmarknad 
där fiskarna sålde sin fisk på Nytorget 
och vid Stureplan. Efter ett tag så tog 
Stockholms Fiskmarknad över projek-
tet och Anders var då ordförande i före-
ningen. Fiskarna drev projektet vidare 
med att sälja nyfångad färsk fisk från 
Stockholm skärgård. 

Idag säljer man en del fisk via Stu-
rehof och krögaren PG Nilsson. Grund-

tanken med projektet var att den lokala 
fiskaren och konsumenten skulle komma 
närmare varandra för att öka intresset 
för lokalt fångad fisk. Mycket av den 
fisk vi köper idag fångas på ostkusten 
och transporteras sedan till Göteborg där 
fisken sedan köps upp av fiskhandlare. 
Därefter transporteras fisken tillbaka till 
Stockholm och Mälardalen för att sedan 
säljas ute i våra matbutiker. Visst känns 
detta fel på något sätt att behöva trans-
portera fisken fram och tillbaka på detta 
sätt. Inte direkt miljövänligt precis. 

Anders berättar att på 80-talet fanns 
det väldigt gott om torsk i skärgården 
så man upplevde torsken som ett besvär 
och fick även dåligt betalt för den. Idag 
har fiskbeståndet sjunkit dramatiskt på 
ostkusten och tillgången på strömming 
och abborre är väldigt liten. Utanför 
Gotland finns det fortfarande gott om 

TexT & FoTo: Larserik Martnell 
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Arbetshelg på Jolpen
Inte helt ovanligt, men vi sitter ganska ofta på bryggan 

och resonerar om vad man borde göra för underhåll på ön, 
gärna med en kopp kaffe i handen. 

TexT:  Magnus Larsson   FoTo: Anders Bejting och Elisabeth Larsson

D å det KändeS som 
vi hade en ganska 
hög ambition i år med 
mycket bra ideér så be-
stämde vi att samlas en 

helg med fokus på underhåll. Sagt och 
gjort så skickade vi ut en inbjudan till en 
arbetshelg. 

Sällskapet hade nog ingen större 
förhoppning på någon stor uppslutning 
mer än ”de vanliga” men ack vad man 
misstog sig. Det är inte ofta man är så 
glad över att ha så fundamentalt fel. 
Anmälningarna som kom in gjorde att 
det blev några extra vändor till affären 
för inköp av mat och dryck. Totalt kom 
det 16 båtar (ca 44 personer) och då vi 
även hade ungdomshelg så blev uppslut-
ningen imponerande. Det kändes mer 
som midsommar eller kräftskiva än en 
arbetshelg. 

Samling kl 09.00 på lördag mor-
gon och då Thixuan tutade till arbete så 
kunde ingen, verkligen ingen komma 
för sent även om kaptenen på Lotta IV 
kom springande direkt från sängen. Ef-
ter ett kort bryggmöte så disponerades 
arbetsuppgifterna ut. Det blev totalt 3 st 
arbetslag. 

Vi röjde förråd, byggde trappa till 
badtunnan och mycket annat. Det största 
projektet var dock att bygga en spång 
runt flaggstångsberget där SSRS eller 
annat räddningsfartyg har möjligheten 

att lägga till men även tillfällig förtöj-
ning av Storebrobåtar kommer kunna 
göras. Resultatet blev över förväntan. 
Oerhört skickliga båtentusiaster såg till 
att det blev ett mycket lyckat resultat. Jag 
tycker bilderna talar för sig.

Det blev en mycket lyckad helg och 
ett stort tack till initiativtagarna och ar-

betsledarna som förberett allting så bra. 
Ser fram emot flera arbetshelger.

Första delen av spången gjordes helgen innan 
arbetshelgen.

Här byggdes det vidare runt Flaggstångsberget.

Spången klar.

Hamburgarna lät sig väl smaka.

Några fynd gjordes i källaren som putsades upp.

Ett hav av skräp som slängdes.

Tillverkning av trappa till badtunnan.

med nyskrevet sang av noen av damene, 
og siste nytt fra Soga om Sigurd Jordfre-
ser fra Mikkel.

For mange fortsatte festen ut i de små 
timer slik det er vanlig på treffene våre.

Når denne utgave av Klubbnytt har 
blitt distribuert, er høsttreffet på Storebro 
gjennomført. For meg kolliderte datoen 
dessverre med en lenge planlagt tur uten-
lands. Imidlertid var den norske Store-
broklubben godt representert.

Vi merker oss at Facebook-siden 
Storebro Storø Adler nå har passert 400 
medlemmer. Det vitner om stor interesse 
for båtene våre.

Til slutt ønsker vi alle lesere av 
Klubbnytt en 

God Jul og et Godt nytt båt-år!

Hilsen SRCC-N
v/Jostein

Båtsesongen er slutt for i år, og 
det er tid for oppsummering

For vår del ble det liKe-
vel en bra SeSong, med 
160 motortimer. Vi kom oss 
til Skagen, men måtte retur-
nere til Sverige etter et par 

gode gjensyn etter sommeren. Også den-
ne gangen var vi heldige med været. På 
lørdagskvelden ble skalldyrbordet dek-
ket i Havnekroa hvor vi ble underholdt 

De fleste vil være enige i at været i den sørlige delen av Norge 
samt den svenske vestkysten denne sommeren ikke var slik vi ønsker. 

Kulingvarslene sto å kø, og man måtte planlegge 
forflytningene mellom lavtrykkene.

TexT: Jostein Torp   FoTo: Michela Salt

døgn grunnet de omtalte kulingvarslene. 
Vi erfarte også at med nennsom bruk av 
girspakene, kunne man gjøre turen uten 
drivstoffylling i Sverige eller Danmark 
(SRC 420).

Den norske klubben hadde sen-
sommertreff på Oscarsborg første helg 
i september. 24 båter deltok på treffet, 
og som vanlig var det god stemning og 

Ankomst! Damekoret i aksjon!  

God mat!   
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Dags för nytt hjärta i båten? 
Tala med oss först

ARVIKA · Tel 0570-123 05
info@imd.se · www.imd.se

Vi är svensk generalagent för den italienska motorfabriken 
FPT. Motorer finns i alla storlekar, men vi exemplifierar med 

att jämföra de vanligaste i Volvo-Pentas 40-, 60- och 
70-serie till FPT’s motsvarigheter (IMD är också auktoriserade 

av Volvo-Penta och säljer samt renoverar Volvo motorer).

Ring och prata med oss innan du gör ditt motorbyte. Vi har 
gjort flera motorbyten och renoveringar i Storebrobåtar.

Lagen definierar om 
skepp till båt

R iKSdagen röStade den 
27 oktober 2017 ja till nya 
regler för vad som klas-
sas som ett skepp. Det har 
funnits ett behov av att 

förenkla vissa bestämmelser i anslutning 
till fartygsregistret. De som berörs är 
rederier som bedriver storsjöfart, skär-
gårdsrederier samt tillverkare och sälja-
re av fritidsbåtar. Syftet är att underlätta 
in- och utflaggning av skepp i samband 
med köp och försäljningar. Även banker 
berörs av sådana regelförenklingar efter-
som registreringen är nära kopplad till 
finansieringen av dessa objekt.

Fartyg kortare än 24 meter ska klas-
sas som båtar från och med 1 februari 
2018. 24 meter är en internationellt ve-
dertagen gräns för lagar och regler om 
skepp. Båtar som till följd av den äldre 
definitionen av skepp är registrerade i 
fartygsregistrets skeppsdel ska omklas-
sas till båt. När fartyget används för fri-

tidsändamål ska det räknas som fritids-
fartyg.

Det finns cirka 1200 fritidsfartyg 
i skeppsregistret som är mellan 12 och 
14,99 meter och som inte kommer att be-
höva vara registrerade i skeppsregistret 
hos Transportstyrelsen. Däremot ska far-
tyg över 15 meter registreras som båtar i 
fartygsregistret.

Ett skepp kan till skillnad från en båt 
belånas med ett inteckningslån dvs båten 

som säkerhet. Nu ska man inte längre 
kunna inteckna en båt från och med 1 
februari 2018. Men de som har beviljats 
inteckning kvarstår men inga nya in-
teckningar beviljas.

Enligt lagen om bränsle, så kvarstår 
dagens definition av skepp (>12x4 me-
ter) för yrkesfartyg. Detta för att reg-
lerna för skattebefrielse för bränsle inte 
ska förändras när sjölagen ändrar defini-
tionen av skepp. 

TexT: Mikael Jensen

Hej!
Har du varit med om något spännande - roligt - intressant - reno-
vering eller något annat som du vill dela med dig till alla Storeb-

roläsare. Skicka då in ditt material till: 

lisa.ingaro@gmail.com

Första övernattningen 
på SSRS-spången

SMHI har utfärdat en klass 1 varning för Norra Östersjön 
med kulingvindar som drar in mot land från ost/nordost. 

TexT & FoTo: Fredrik Cederlund

Detta Kan vara det 
PerfeKta vädret och 
det rätta tillfället att 
testa hållbarheten och 
bekvämligheten av den 

nya spången som sjöräddningen kan an-
vända vid eventuella behov. 

Girasol och Arimona tittar något av-
undsjukt åt mitt håll. De är trötta och kla-
gar på att det har kluckat i båtarna hela 
natten och att de inte hade fått någon 
sömn. Båda tycker att de redan har den 
bästa platsen och hade inget behov av att 
flytta på båtarna. Nu är det upp till bevis, 
var det ett klokt beslut att lägga sig här 
eller ej.

Leonora ligger med stäven mot nord 
och när jag ser ut genom fönstret på styr-
bords sida ser jag rakt in i flaggstångs-
berget. Fast jag undrar om svallet från 
båtarna på fjärden kan ställa till det för 
mig, jag ser både Karklö och Örsholmen 
och vet hur det brukar låta från Stegön 
när vågorna från skärgårdstrafiken slår 
mot ön. Kring båten är vattnet spegel-
blankt och stilla, vid bojarna är vattnet 
oroligt. 

Under tiden som jag skriver på denna 
text har jag sett två Cinderellabåtar pas-
sera på fjärden. Båten gungade till lite 
av vågorna, vilket inte de andra båtarna 
gjorde. Efter några sekunder ligger Leo-
nora helt stilla igen. 

Mörkret faller och det är dags att gå 
och lägga sig. Det är tyst på båten. Men 
så hör jag att det kluckar från skrovet. 
Låter det mycket eller lite? Det kluckar 
bara lätt från fören men jag sover i ak-
tern. Jag tror inte ens att jag kommer att 
höra något under natten. Det kluckar bara 
lätt med några sekunders mellanrum, så 
som det gör när man ligger i en liten vik 
som är perfekt skyddad mot alla vindar.

Natten har blivit morgon och jag lig-
ger kvar i sängen. Utvilad! Undrar hur 
de andra har sovit, på Girasol och Ari-

mona? Det blev helt perfekt. Jag erkän-
ner, det var inte knäpptyst, men kluck-
andet var så lätt att ingen hade stört sig 
på detta. Men kan jag verkligen skriva 
detta? Då är säkert denna plats upptagen 
nästa gång jag kommer. Det kanske är 
bättre att skriva motsatsen, att det var 
rena rama helvetet att ligga här… Fast 
man kommer säkert att genomskåda 
mig då… Jag kan kanske sätta upp en 
’reserverat’ skylt istället. Reserverat för 
sjöräddningen och Leonora. Nej, det är 

bara att inse fakta. Vid ostliga vindar är 
spången perfekt att ligga längs med. Lätt 
att komma ombord och i land. Det är 
även en lyx att få kvälls solen från sidan 
som omväxling samt att få njuta av att 
titta på alla andra båtar från lite håll så att 
man ser hela båten, inte bara en liten del 
av en vit vägg.

Ett stort beröm till alla er som gjorde 
detta möjligt, både med det fantastiska 
hantverket och med finansieringen. 

Fredrik / Leonora

Leonora förtöjd vid SSRS-spången

Girasol ligger främst och Arimona lligger längre bort med akter hitåt.
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Byte medbringare på en Klassiker 
Efter ett par haverier på propelleraxelsmedbringaren där 
krysskilspår och konisk pinne i kombination varit orsaken 

så var det dags för en uppdatering

TexT och FoTo:  Mikael S 

Båten Storö 34 (-74) 
med Perkins motorer kopp-
lade till 30 mm propeller-
axlar. 

Original flänsen visade 
sig inte kunna centrera  axeln igen när 
nytt hål borrades för att en fjäderpinne 
skulle ersätta koniskpinne. 

Med indikatorklocka på fot och en 
tving gick det relativt lätt att konstatera 
att axeln kastade 0,6-7 mm. När man 
kopplade loss axeln från medbringaren 
var kastet 0,1 mm.  

Tyvärr måste denna operation göras 
på land då axeln måste backas ur (jämte 
axeltätningen) och åter tryckas tillbaka 
utifrån. Okej med en dykare skulle det 
funka, kolla bara så att det inte sitter of-
feranod på axeln som stoppar denna rö-
relse. 

Då avstånd mellan backslagets med-
bringare och propelleraxeltätningen är 
begränsad till ca 90 mm så gällde det 
att hitta en ny klämkoppling som pas-
sade. Centerline hade en prisvärd 90 mm 
koppling. Dock visade det sig ändå för 
trångt då kopplingen behövde ytterli-
gare 3-4 mm. Leverantör hade vid inköp 
informerat att det är okej att slipa eller 
svarva bort några mm. I mitt fall blev det 
vinkelslipen i två steg med smärjel trissa 
sista varvet, givetvis målades slipad yta 
med grundfärg och lack. 

När väl måtten var justerade var det 
mycket enkelt att montera dit koppling-
en, bra att kontrollera det axiella propel-
ler läget utifrån innan kopplingen är på 
plats. Denna koppling skulle sen moment 
dras i två steg. Drivningen har nu fung-
erat klanderfritt över hela sommaren. 

Leverantör:  http://www.centerline.se/

Nu är det klart vart 2018 års 
eskader kommer gå! 

Eskader kommer att 
starta i Oxelösund och 
ta sig söder över via Gryt, 
till Västervik. Detta tycker 
vi känns jättebra, då vi har 

förhoppningar om att få med fler båtar 
med hemmahamn längre söder ifrån, 
samt från Vänern och Vättern. Natur-
ligtvis kan dessa båtar ansluta till eska-
dern redan från början, men det kommer 
även att finnas en möjlighet att ansluta 
till eskadern först i Västervik. Vi hoppas 
att det ska vara ett lockande allternativ, 
då resan till eskadern inte behöver bli 
lika lång. Samtidigt kvarstår tid för um-
gänge, flera kul aktiviteter samt en es-

kaderns avslutningsmiddag med dans på 
fredagskvällen.

Som vanligt kommer eskadern gå 
av stapeln vecka 30. Närmare bestämt 
med start och incheckning tisdagen den 
24 juli i Oxelösund. På onsdagen går vi 
vidare till Gryt, där vi också stannar en 
natt, innan slutfärden till Västervik. I 

Västervik stannar vi sen två nätter, i de-
ras nya gästhamn som öppnar 2018. 

Så nu när hamnarna är bokade, ar-
betsgruppen för eskadern är samman-
satt, kvarstår det för er andra att redan nu 
boka in eskadern mellan den 24-28 juli i 
era kalendrar. 

Vi kommer sen allteftersom att kom-
ma ut med mer information om program-
met, samt när och vart ni kan anmäla er. 
Informationen hittar ni under Aktivite-
ter/Eskader/Eskader 2018 på klubbens 
hemsida, SRCC.SE

Hoppas vi ses på eskadern!

TexT:  Veronika Ericsson

CanaduS enhet arbetar 
inte enbart med de-sulfate-
ring när man kopplar till en 
extern laddare utan fram-
förallt när man kör fordo-

net och laddar dess inbyggda generator 
och solceller. Det går utmärkt att koppla 
en C-TEK laddare eller någon annan  
laddare till ett fordon som har Canadus 
enhet monterad.

Canadus fungerar till 12 V och 24 V 
batterier samt att enheten fungerar upp 
till  8 st batterier.
Se mer på www.canadus.com

Jag har givetvis Candus på min båt
En fördubblad livslängd är en bra be-

sparing, nästan 100.000 st Volvo lastbils-
köpare kan inte ha fel.

Utdrag från broschyren:
Fritidsbåtar har som bekant ett något an-
nat behov av tillförlitlighet, ett av våra 
vanliga fordon för persontransporter. 
Underhåll är givetvis en viktig del av 
arbetet med att hålla en batteribank op-
timalt när det gäller värde, i gott skick.

Det visar sig gång på gång att för-
brukningsbara batterier orsakar onödiga 
problem, och det visar sig i grunden 
svårt att ”underhålla”.

Med tanke på dagens slutna cellcell-
batterier (Gel och AGM) krävs inget 
annat underhåll än att kontrollera att an-
slutningarna är rena och utan korrosion.

Batteriet själv ersätts endast om pro-
blem uppstår efter ett tag. Men det här 
kan nu vara över! Genom att installera 
en Canadus HD-1224 på batteriet (batte-
rier), kommer batteriets och omgivning-
ens livslängd att öka betydligt.

Canadus HD-1224 kan användas på 
alla typer av blybatterier som AGM, Gel 
och fritt ventilerad.

Enheten är aktiv när batteriet laddas 

En av våra medlemmar, Stefan Ellerstad arbetar med batterier och batteri-
underhåll. I somras när vi var på Jolpen så berättade han om en teknik som han 
arbetar med och som är mycket intressant för att förlänga livslängden på våra 
batterier i båtarna. Tekniken används bl.a. i lastbilar och bussar. Vi bad Stefan 

göra en artikel och förklara hur det fungerar – om vi som medlemmar också har 
möjlighet att köpa en Canadus enhet till rabatterat pris är det mycket bra. 

Du kan också läsa ännu mer om Canadus via google. 
TexT:  Stefan Ellerstad

antingen från generatorn i fordonet el-
ler från en extern monterad laddare, dvs 
13.1 Volt.

Canadus HD-1224 förhindrar och re-
verserar ett fenomen som uppstår i alla 
batterier vid laddning eller urladdning. 
Detta fenomen kallas sulfatering. Det 
är en bi-process som är en följd av hur 
ett batteri kan spara och avge energi. l 
praktiken betyder det att från den första 
laddningen av batteriet kommer det att 
finnas en sulfationsprocess.

Konsekvensen av detta är att blyplat-
torna, som utgör stora delar av batteriet 
inuti, är täckta av större eller mindre 
isolatorer (inte fogar kristaller). Dessa 
kommer från den första dagen att växa 
i storlek, motståndet ökar och förmågan 
att absorbera el reduceras, vilket innebär 
att batteriets värde minskas betydligt. 
Detta går utöver generatorn som behöver 
arbeta mer för att ladda batteriet. Sam-
tidigt minskar batteriets kapacitet precis 
på grund av att batteriet inte absorberar 
tillräckligt med laddning.

En annan bieffekt är att laddnings-
temperaturen stiger medan batteriets för-

måga att ”förhindra” nuvarande toppar 
försvagas.

Eftersom det här är en långsam pro-
cess, blir det inte lika bra i vanliga for-
don med måttlig kraft, men i fritidsbåtar 
kommer det att noteras relativt snabbt i 
förhållande till batterikapaciteten.

Canadus HD-1224 arbetar med en 
pulsteknologi som fungerar på dessa 
”icke-lediga kristaller” så att de löser 
upp och återgår till blyplattorna i form av 
aktivt material. Det är den här pulstekni-
ken som förhindrar att ett batteri slängs.

l dessa tider, med ökad miljömed-
vetenhet, är det goda nyheter. Samtidigt 
hålls batterikapaciteten på en hög nivå. 
Mindre uppvärmning vid laddningspro-
cessen innebär också bättre levnadsför-
hållanden för generatorn eller den yttre 
monterade laddaren. Användaren upple-
ver förutsägbarhet och ökad prestanda i 
strömförsörjningen.

Canadus HD 1224 är lätt att montera, 
en kabel för + och en kabel till –. Det 
kräver inget underhåll och fungerar au-
tomatiskt när batteriet är laddat och drar 
inte ström från batteriet när det inte lad-
das.
Kom gärna med tekniktips och 
ideér kring saker vi kan skriva om.

Kan beställas via:
stefan.ellerstad@egelectronics.com

Pris: 1.800 SEK
inkl moms

Bra tekniktips!
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Kommittén består för närvarande av:
Magnus Larsson, Kenneth och Elisabeth, Susanne 

Rüdén, Fredrik Cederlund, Stefan  Ellerstad. 

Ungdomsledare: 
Astrid Larsson och Maximilliam (Maxi) Hansson.

var tredje året i rad som vi gjorde detta och varje gång har vi 
försökt förfina möbelstapeln och täckningen intill perfektion. 
Tror nästan vi lyckades i år, den ser nu ut som en gigantisk 
julklapp.

Efter den goda lunchen med ärtsoppa och sedvanliga till-
behör, till vilka givetvis punchen måste nämnas, krattades det 
löv, höggs ved och skurades och fejades. Våra fina ungdomar 
tog hand om ungdomshuset, dammsög och torkade fönstren. 

Lördagen avslutades med gemensam middag i klubbhuset. 
Mat, vin och skratt i goda vänners lag till långt in på natten. 
Men vad gjorde det, det fanns ju knappt något kvar att göra på 
söndagen. Nu är Jolpen stängd och förseglad för vintern och 
ligger där och väntar på oss till nästa båtsäsong. Fräsch och 
nystädad!

Kris i föreningslivet? Vad vet jag. Men i alla fall inte i 
SRCC! 

(För övrigt är ”Crisis? What Crisis?” med Supertramp från 
1975 en skiva som fortfarande håller att lyssna på! Ett litet tips 
i höstmörkret.)

Hälsar Börje på Kristina Regina

Storebro Trading AB 
Box 20, 598 70 Storebro, Sweden

Lennart Ivarsson 
Tel 0492-306 20 Mobil 070-549 00 00

lennart.ivarsson@storebro.net, www.storebro.net  

Solö Ruff – 61 185 000: -
SRC 31 Biscay - 80 495 000: -
SRC 31 Biscay - 81 ”Vinterpris” 395.000: -
SRC 31 Baltic - 83 465 000:-
SRC 34 Baltic - 74 595 000: -
SRC 34 Baltic - 75 695 000: -
SRC 34 Baltic - 79 ”Vinterpris” 695.000: -
SRC 34 Baltic DS FB - 81 € 55.000.-
SRC 340 Biscay - 87 895 000: -
SRC 340 Biscay - 88 975.000:-
SRC 380 Biscay - 92 1.250.000:-
SRC 380 Biscay - 93 1.350.000:-
SRC 380 Biscay - 93 € 125.000.-
SRC 40 Baltic - 85 770.000:-
SRC 40 Baltic - 82 1 000 000:-
SRC 40 Baltic - 88 1 100 000:-
SRC 400 Baltic - 90 1.395.000:-
SRC 420 Baltic - 95 2.130.000:-
SRC 470 Baltic - 88 € 189.000.-
SRC 475 Commander - 03 € 335.000.-
SRC 500 Baltic” Måsvinge”- 94 € 420.000.-

NIMBUS 320 COUPÈ - 07 1.390.000:-
DAHL 18 Enduro Rib - 15 199 000:-

Storebro 380 Biscay – 1995 1.395.000

Storebro 420 Biscay – 1997   € 185.000 NU! € 175.000

Storebro 435 Commander – 2009   € 405.000  NU! € 395.000

Storebro 435 SUNTOP – 2012 € 425.000

Storebro 465 Biscay 2002 € 245.000

Storebro 515 – 2001  4.900.000 SEK  NU! 4.495.000

Storebro 515 – 2002, nya motorer 2011, 
    och stor genomgång 2012    6.500.000 SEK  NU! 6.000.000 

  

Malmöns Marina AB
SE-456 55 BohusMalmön, Sweden ∙ www.malmonsmarina.se

Christian Johansson tel 0523-35844, 0709-520252, christian@malmonsmarina.se 
Göran Johansson tel 0523-35199, fax 0523-36910, goran@malmonsmarina.se

Modell Pris SEK

Vi söker mer försäljningsuppdrag. Vi har haft en mycket bra  
säsong och söker båtar för förmedlingsuppdrag, 

främst båtar från 90-talet och fram.

Kris? Vadå för kris?
För en tid sedan läste jag att svenskt föreningsliv är i kris. I individua-

lismens, narcissismens och sociala mediers tidevarv orkar folk inte 
längre bry sig om årsmöten, stadgar och ideellt arbete. 

TexT:  Börje Hansson    FoTo: Börje Hansson och Elisabeth Larsson

De fleSta boStadS-
rättSföreningar har 
infört möjligheten för 
medlemmarna att betala 
istället för att delta på 

gemensamma städdagar. Många är före-
ningarna runt om i landet som klagar på 
medlemmarnas bristande engagemang.

Då är det inte utan att man kan bli 
lite förundrad över den här föreningen, 
Storebro Royal Cruiser Club. Den ver-
kar gå helt emot strömmen när det gäl-
ler svenskt föreningsliv! Medlemsantalet 

växer, om än sakta (det finns ju begrän-
sat med båtar), den fantastiska styrelsen 
verkar ha kul (!) och uttrycker inga som 
helst klagomål. Evenemangen är alltid 
välbesökta, midsommar och kräftskiva 
på Jolpen blir det trångt på bryggan, es-
kadrarna fulltecknade. Årsmötet i år var 
mer än välbesökt, den påföljande midda-
gen överbokad! (fast som tur var lycka-
des restaurangen knö in alla).

Första helgen i september var det 

arbetshelg på Jolpen. Bygga ny brygga 
stod bl.a. på schemat. Deltagarrekord! 
16 båtar kom, fullt på bryggan. Okay, 
förmodligen tycker väl fler än jag att 
det är kul att snickra, tänkte jag då, men 
ändå... Lite förvånande var det ju att så 
många kom.

Sedan drog det ihop sig till stängning 
av Jolpen den 23-24 september. Och det 
vet ju alla vad det egentligen innebär; 
städning! Frakta hem sopor. Skura bastu. 
Rensa takrännor. Torka golv. Hur kul lå-
ter det här på en skala från 1 till 10?

Deltagarrekord igen! 17 båtar kom 
och fyllde åter bryggan denna höstdag! 
Faktum är att arbetsuppgifterna började 
sina redan på lördagsförmiddagen, så 
här gällde det att kasta sig över något om 
man inte skulle bli sysslolös. Underteck-
nad lade genast beslag på uppgiften att 
täcka över möblerna på bryggan tillsam-
mans med Jan Narfström (Girasol). Det 
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Hur många glödlampor finns det 
i en Storebro – alldeles för många…

TexT & FoTo: Roger Alm

Jag har tidigare bytt ut  
en del gammal belysning base-
rat på vanliga glödlampor och 
halogen. Resultatet har blivit 
hyggligt men inte riktigt bra  

   – belysningen har ofta varit lite 
för ”kall”.

Precis som med allt annat går utveck-
lingen framåt med såväl varmare Led-
lampor som Ledlister. Jag bestämde mig 
för en ordentlig uppgradering och kon-
taktade en gammal Storebroägare -  Mr 
Led, Jan Naeslund www.mrled.se för att 
projektera och göra ”allt rätt”.

Problemet med de gamla lamporna 
är att de vittrar sönder och att det på flera 
ställen i båten blivit brännmärken i skåp 
och garderober. Jag vill ha möjlighet till 
ljus i alla skåp och garderober och även 
ett motorrum som flödar i ljus. Samtidigt 
vill jag också installera dimmers så jag 
kan ställa in ”rätt nivå” så det blir lagom 
nivå.

I och med att Ledbaserad belysning 
drar så extremt lite ström och faktiskt är 
ganska billigt känns det som att man kan 
slösa med ljuset.

Dold sockelbelysning är något som 
finns på nyare båtar och som ger en fin 
och mindre murrig känsla i båten. I och 
med att våra båtar är lite mörka med all 
mahogny så blir det ett bra resultat med 
lite ljus nere vid golvet

Mr Led kom till båten och tillsam-
mans gjorde vi en plan för var all belys-
ning och dimmers skulle placeras, var 
spänning skulle hämtas och hur vi skulle 
montera belysningen. Efter ett par tim-
mar hade vi en komplett plan och ljus-
listerna anpassade Mr Led hemma i sin 
verkstad till exakta längder baserat på 

Inspirerad efter att ha besökt tillbehörsmässan Mets i Amsterdam 
med 6 st Storebrokompisar så är det bara att köra igång 

med vinterns projekt

var de ska placeras. Utrustningen i sig är 
i båtsammanhang inte speciellt kostsam 
sedan är det naturligtvis en del arbete 
med monteringen men resultatet blir 
fantastiskt bra.

Men…viktigast av allt. Gamla arma-
turer som skapar brännmärken  med alla 
risker det medför ska ut ur våra båtar!

Jan Mr Led installerar.

Sockelbelysning styrd av trådlös dimmer. Snygg dimmer.

Det här ska bort ur våra båtar.

Och allt
flyter på 
som det ska?

Gåshaga Marina & Marinmontage AB, Gåshagaleden 12, 181 03 Lidingö
Tel 08-446 28 48   Fax 08-446 28 49   Jour 070-757 77 87   anders@gashagamarina.se   

www.gashagamarina.se

Anders Almén

Som båtplatskund hos oss är du alltid prioriterad och om du får problem med 

din båt hjälper vi dig direkt. Händer det där oförutsedda på resan kommer vi 

ut med servicebåten.  

Våra bryggor har ett skyddat läge på Lidingö, med närhet till både stad och skärgård. 

Och innan du kastar loss kan du besöka hamnens egen restaurang för ett skrovmål på 

bryggan eller proviantera med läckerheter genom restaurangens cateringservice.

När sedan vintern börjar tränga sig på, kan du tryggt lämna över din ögonsten till oss 

där den får en minutiös omtanke av kunnig personal i en varm och kondensfri lokal.

Yrkesstolt omvårdnad året runt.

GM_210x280_flyter_på.indd   1 2017-04-08   15:01
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pantaenius.se

Specialpremie och halv självrisk 
för medlemmar i SRCC.
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Välj Europas ledande båtförsäkring
med över 80.000 försäkrade båtar och 40 års erfarenhet

Ingår detta i din nuvarande 
försäkring?

Inga åldersavdrag

Fast överenskommet  
försäkringsvärde

Assistans ingår alltid

Ingen självrisk vid t ex totalförlust, 
inbrott, brand, transportskada, 

blixtnedslag

Avänd båten året runt  
utan tillägg


