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 S å var den då äntligen här – 
sommaren!

Inte så mycket fokus på ol-
jetråg och plast längre, bara ut 
där och njut så länge det varar. 
Den här tiden på året har du an-
tagligen vant dig vid att hålla den 
här extratidningen från Praktiskt 
Båtägande i dina händer. Vi har 
gett ut bilagan Livet Ombord i 
många år nu och fortsätter att 
göra det som en hälsning till alla 
lojala prenumeranter och tid-
ningsköpare som tillsammans 
ger oss möjligheten att göra Sve-
riges bästa båttidning.

I den här utgåvan fokuserar vi 
på livets goda och ger er bland an-
nat tips på mat och dryck inför 
sommarens äventyr. Årets dryck-

esprovning stavas, helt i enlighet 
med de senaste årens trender, 
rosé. Till grillen på klippan är det 
många som vill ha något rosa i 
glaset och vi har lyssnat på det 
örat och försöker ge er de bästa 
tipsen i alla prisklasser.

Kanske ses vi över ett glas rosé i 
någon vik i sommar?

Med tillönskningar om god 
vind och en solig sommar!

MItt lIv I rosa 



4   praktiskt båtägande LIVET OMBORD JULI 2016

Gästhamnar kommer med olika tänk 
och många skillnader i servicenivå. 
Vad anser båtfolket bör finnas? 
Hur resonerar hamnvärdarna?
TexT och foTo Martin Leisborn

En löddran dE spaning

Livet Ombord   
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Skärhamn på Tjörn utsåg 
till Årets gästhamn 2015 
av Praktiskt Båtägandes 
läsare. 

»En löddran dE spaning
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 S 
veriges vackra skärgårdar är berika-
de med hundratals gästhamnar, till 
nytta och glädje för alla båtburna be-
sökare, och lika många varianter av 
hamnfaciliteter möter dem. Bland 

gästhamnarnas ”nödigaste” serviceinrätt-
ningar återfinns duschar och toaletter. För 
oavsett hur stor, eller fin, båt du kommer 
med är behoven desamma i dessa avseen-
den. 

Toalettvarianter
Gästhamnarnas toaletter sträcker sig från 
enkelt torrdasskoncept till avancerad vat-
tenklosett i olika storlekar, från skitiga till 
skinande rena, från gratis till dyrt, och från 
en enda toa med lång kö till många utan 
konkurrens. Utan tvivel är det i huvudsak 
ekonomiska orsaker till den varierande 
standarden.

Något som förvånar mer är tvål- och ren-
hållningspolicyn på vissa platser. I nästan 
alla hamnar har toaletterna handfat och 
kran för att tvätta händerna efteråt. Tvål 
kostar inte mycket men långt ifrån alla 
hamntoaletter har det. De som har tvål har 
antingen fast tvålautomat på väggen eller 
en lös tvålbit alternativt flytande tvål i flas-
ka på handfatet. Oavsett vilket så är tvålen i 
många fall slut. Anledningen till att inte till-
handahålla tvål alls är svår att förstå, men 
motiveras i vissa fall med att ”tvålen stjäls”. 
Att tvål kan ta slut ibland är naturligt, men 
att den inte fylls på regelbundet eller att toa-
letten över huvud taget inte rengörs oftare 
förbryllar.

Duschlösningarna skiljer sig också åt en 
hel del. I vissa gästhamnar ingår dusch i av-
giften medan andra kör med myntautomat. 
När det gäller sådana är de ofta behäftade 
med en rad frustrerande faktorer. De kan-
ske bara tar 10-kronor, exempelvis, och du 
har kommit dit med fickan full av 5-kronor. 
På andra håll tar automaten bara polletter 
som kan köpas på hamnkontoret – som öpp-
nar igen i morgon klockan nio. I vissa mynt-
automatduschar visar skylten tydligt att det 
kostar 10 kronor för låt säga två minuter. 
Men skylten förtäljer inte att klockan börjar 
ticka direkt när mynten är ilagda, oavsett 
om du skruvar på duschen eller inte. När du 
en liten stund senare fått av kläderna, sköljt 
av och tvålat in dig stannar vattenflödet – 
och kanske har du inga fler mynt.

Bättre och sämre
Vissa offentliga duschanordningar är för-
sedda med en rörelsesensor i blandaren. Vid 
rörelse framför sensorn börjar duschen spo-
la och fortsätter att göra så i fem minuter. 
Bekvämt och enkelt utan stress. Men, när 
du vill sluta duscha fortsätter alltså duschen 
att spruta vatten i ytterligare ett antal minu-
ter. Är duschen i en trång skrubb får du 
vackert vänta med att torka dig och klä på 
dig tills vattnet behagar sluta strila. 

En intressant detalj i detta sammanhang 
är duschhandtagens utformning. En del du-
schar har ett fast munstycke två meter upp, 
riktat nedåt. Funkar bra på överkroppen 
men kommer inte åt på andra ställen. Ett 
vanligt löstagbart duschhandtag är då en 

bättre lösning men kräver en flexibel slang. 
De går sönder lättare och dessutom hävdar 
vissa hamnvärdar att sådana handtag blir 
stulna.

En del hamnar har det klassiska omkläd-
ningsrummet med ett antal duschar i ett in-
tilliggande rum. Andra har en liten garde-
robliknande skrubb för varje dusch. Det ger 
bra avskildhet, men kräver samtidigt att det 
finns duschdraperi och tillräckligt många 
krokar och hyllor att hänga kläder och ställa 
skor på, vilket i många fall inte finns, med 
blöta kläder som följd. Kanske beror det på 
en rädsla för duschdraperitjuvar?

Ett dilemma som ibland drabbar barnfa-
miljer är när pappa ska ta med den femåriga 
dottern och duscha eller mamma ska ta med 
sonen. Då passar kanske varken herrarnas 
eller damernas. Några hamnar, men långt 
ifrån alla, har därför inrättat speciella fa-
miljeduschrum. 

Betalningsalternativ
Betalningslösningarna varierar från ”all in-
clusive”, där allt är inkluderat i hamnavgif-
ten som betalas till en kringvandrande 
hamnkapten, till separata taxor beroende 
på vad som önskas och med kortbetalning i 
automat. Vissa hamnar erbjuder tvättma-
skiner, bastu, wifi, sjömack och källsorte-
ring av sopor, och ett ökande antal har även 
sugtömningsstation för septiktankar, varav 
många dessutom fungerar. 

Vissa hamnar tar betalt efter båtlängd i 
olika intervaller och vissa även för bredden. 
På några håll möts ankommande båtar av 

Motala gästhamn 
har en del finurliga 
lösningar.  
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en vänlig hamnvärd i jolle som hjälpsamt 
anvisar plats. Några hamnar är kommunala 
medan andra är privatägda och ytterligare 
andra tillhör någon av de kommersiella 
hamnkedjorna.

PB:s webbenkät
Ja, varianterna är verkligen många och frå-
gan är vad båtfolket vill ha och behöver. 
Och vilken service är de villiga att betala 
för? När Praktiskt Båtägande genomförde 
en webbundersökning bland våra läsare för 
att ta reda på det visade svaren följande  
intressanta fakta.

Vilken typ av betalningslösning anser du 
bäst för gästhamnar?

Drygt hälften föredrar att hamnavgift in-
kluderar dusch, men med tillägg för el, tvätt 
och wifi, följt av en knapp fjärdedel som fö-
redrar hamnavgift som är lite högre men in-
kluderar allt.

Hur viktigt är det för dig att toaletten har 
handtvål?

Nästan alla svarade att det är en självklar-
het, medan några tycker att det är bra men 
inte nödvändigt. Nästan ingen tyckte att det 
inte var viktigt. Mer tvål till folket alltså!

Hur viktigt är det för dig att hamnen har 
fungerande wifi?

Här svarade drygt två tredjedelar ”Bra 
men inte nödvändigt” och knappt en fjärdel 
”En självklarhet”. De flesta tycker alltså att 
det är ganska viktigt.

På frågan ”Vilken service vill du ha i en 
gästhamn?” svarade nästan samtliga toa-
lett, dusch och el. Cirka hälften sade dessut-

om matbutik, mack, wifi och sugtömning. 
Runt en fjärdedel vill också ha bastu, tvätt-
stuga, restaurang, färskt bröd och hamn-
värd som möter upp i jolle. Bara ett fåtal ef-
terfrågar annan service som cykeluthyr-
ning, morgontidning ochbåttillbehörsbutik.

Sista frågan gällde: Vad får dig att gilla 
och rekommendera en gästhamn? 

Svaren var många och en mängd olika 
faktorer kom fram, men det som återkom i 
särklass flest gånger var orden ”trevligt”, 
”ordningsamt” och ”fräscht”. En kort sam-
manfattning kan därför lyda: ”Bra service, 
god ordning, trevlig personal samt rent och 
fräscht.”

Skärhamns väg
År 2015 utsågs Skärhamn till Årets gästhamn 
av Praktiskt Båtägandes läsare. Det faller sig 
därför naturligt att ringa upp hamnkapten 
Bengt Olsson och fråga honom om hur de 
löst några av de problem vi stött på.

– I Skärhamn har vi löstagbara dusch-
handtag på damernas. Vi har även en famil-
je- och handikappdusch som hela familjen 
kan använda tillsammans, förklarar Bengt.

Tillgången på tvål och risken för att den 
ska bli stulen avfärdar han.

– Vi har tvål i väggautomat, går inte att 
stjäla.

Då behoven av bra service, faciliteter och 
renhållning är så uppenbara kommer vi in 
på frågan om varför inte fler hamnar löst 
det på bättre sätt.

– Min uppfattning är att det är mindre 
lyckat med kommunalt drivna hamnar. Det 

blir ofta sämre underhåll och service och 
dessutom dålig vinst. Att få till en förbätt-
ring, som att det till exempel behövs fler 
krokar i duschen, kan ta lång tid. Men om 
verksamheten drivs i privat regi, som här, så 
går jag bara upp till affären och köper åtta 
krokar och monterar upp dem. Inom tjugo 
minuter är det klart.

Frågan är då vad kommuner kan göra, om 
de inte tänkt sälja hamnarna. Finns det nå-
got alternativ?

– Det är bättre om kommuner arrenderar 
ut hamnarna. Då får de sina pengar och be-
höver inte ta ansvaret. De som arrenderar 
kan jobba med det i eget intresse och vara 
nära verksamheten. Då blir det mycket bätt-
re.

Att slå sig ihop och bilda olika slags 
”hamnkedjor” då. Kan det vara något?

– Bra på vissa sätt, men ger ofta för dyr 
hamnavgift. Det blir en gemensam vd som 
kommer långt ifrån den dagliga verksamhe-
ten, precis som i de kommunalt drivna ham-
narna.

Tvål på toa – en självklarhet för de flesta.

En enkel men bra lösning. Duschen har krokar för 
kläder, hylla för schampo och löstagbart dusch-
handtag. Dock saknas duschdraperi.

I Skärhamn finns dusch med både fast 
munstycke och löstagbart duschhandtag på 
damernas. 

I Motala gästhamn finns denna sällsynta toa-
lettkombination. Rätt höjd för alla!

Bengt Olsson, hamnkapten i Skärhamn, menar 
att privat drivna gästhamnar oftast resulterar i 
bättre service än i hamnar som drivs i kommunal 
regi.

Ytterligare en bra lösning i Skärhamn: Familje- 
och handikapptoalett där hela familjen kan 
duscha.
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Maten till provningen var representativ för vad som 
kan tänkas serveras ombord på båten, på bryggan el-
ler på stranden en skön sommardag. Det som duka-
des upp var: 

Bulgur med räkor, grön sparris, rädisor och paprika 
serverad med en vinägrett och limeyoghurt

Sallad på tomat och mozzarella med basilika och 
balsamico

Galiamelon med blackyskinka och timjan
Prosciutto med hyvlade, stora parmesanflingor
Varmrökt laxröra med rödlök på endiveblad
Gröna oliver och levainbröd

Så gjorde vi testet
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»

 D 
et råder olika uppfattning om ro-
séviner. Trenden visar att intres-
set ökar, medan somliga inte tyck-
er det är ett riktigt vin. Så vad kan 
då vara bra att känna till om rosé? 

Själv tycker jag att det är ett lite fest-
ligt, friskt vin med vacker färg som är 
hyggligt allround. Rosé passar till rätt 
mycket av det vi äter under sommaren 
(och även annars). Jag upplever det inte 
som så märkvärdigt eller snobbigt – det 
känns snarare rätt befriande och opre-
tentiöst. Bland mina vänner och bekanta 
ser jag att det har blivit ett allt vanligare 
alternativ till vitt och rött. Jag tror rosé-
vinet kommer att fortsätta vara populärt 
ett bra tag framöver. Vi kommer nog att 
få se mer av det i nya former också.

Till mat – eller utan
Det låter lite som en klyscha, men rosé-
vin passar bra till många olika typer av 
mat, och extra bra under årets varma 
månader. Det är mindre intensivt än ett 
stramt, kraftigt rött vin och har samti-
digt mer djup än ett lätt vitt vin men fort-
farande med fin fruktighet och bra syra. 
Det underordnar sig oftast matens sma-
ker. Går utmärkt till fisk, kyckling, gril-
lat, sallader och grönsaker. Och är ut-
märkt till alla tänkbara bufféer (nåja, 
många i alla fall). Det är även gott som 
aperitif, både till lunch och middag, till 
mingel, picknicken eller grillandet.

Utseende och smak
Färgmässigt borde väl ett rosévin vara 
just »roséfärgat«, men som det ser ut 
finns det allt ifrån svagt varmrosa – gam-
melrosa, laxrosa etcetera – till mer hal-
lonsaftliknande och riktigt röda. 

Färgen ger en del information om dru-
va/druvsorter och var det kan komma 

ifrån. Sedan är det en smaksak beträf-
fande hur färgen ser ut. Trenden just nu 
lutar åt den Provence-typiska ljust rosa. 

Jag har en anekdot angående färgen 
från en sommarresa i Alsace på 1980-ta-
let. Vi beställde in ett rosévin på en ute-
servering. Jag trodde först att min  
franska var så usel att vi fått ett rött vin 
istället och vi skrattade åt det. Men det 
visade sig, efter lite tolkningsarbete, att 
det vi fått in faktiskt var ett väldigt röd-
färgat rosévin. Man lär så länge man le-
ver, ha-ha-ha …

Om smaken kan det sägas att rosé bör 
vara som ett slags mellanting mellan vitt 
och rött. Det är något av en generalise-
ring med tanke på hur många olika typer 
av roséviner det finns. Men det är en 
slags riktning i alla fall. Rosé är ofta lite 
fruktigare än vita viner men samtidigt, i 
allmänhet, friskare och mindre strävt än 
röda viner. Det gör att det blir behagliga-
re att dricka under sommaren – gärna 
kylt, med eller utan något att äta till. 

Jag tycker man ska försöka välja rosé 
efter tillfälle. Ett lättare vin fungerar 
bättre som aperitif eller för minglande 
och ett fylligare gör sig bättre tillsam-
mans med mat. Det är oftast ens person-
liga smak och tajmning som avgör vad 
som är rätt. En gång är vinet jättegott 
och en annan bara »sådär«. Det kanske 
passade till en viss maträtt – men funge-
rade inte med en helt annan råvara. Vis-
sa kan sätta samman bra smakkombina-
tioner i huvudet, andra kan lära sig vad 
som fungerar, medan somliga alltid har 
svårt att få ihop mat och dryck. Ofta gil-
lar vi ganska likvärdiga saker och sma-
ker – men inte alltid. 

Rosé, rosato, rosado 
Rosévinet sägs härstamma från perio-

den omkring 600 år före Kristus då »de 
gamla grekerna« koloniserade Marseille 
och Provence och startade vinodlingar 
där. Dåtidens vin var i allmänhet oftast 
lätt rött i färgen (rosé). Det var troligen 
ett resultat av antika kunskaper, begrän-
sad teknik vid vinframställningen eller 
att riktigt röda viner endast gjordes i be-
gränsad omfattning. 

Enkelt förklarat så görs rosévin unge-
fär på samma vis som ett vitt vin. Men 
med den skillnaden att det används blå, 
och inte gröna, druvor. Det är i druvska-
len färgen sitter. Efter att druvorna pres-
sats får skalen ligga kvar med druvsaften 
en kort tid tills vinet fått den rosa färg 
som eftersträvas. Till ett rött vin får ska-
len ibland ligga med i flera veckor. Trots 
det finns det ändå rosévin med gröna 
druvor inblandade – som vår provnings 
Marlborough Estate Reserve på sauvig-
non blanc. Man kan ju göra på andra sätt 
också, helt eller delvis, för att uppnå  
andra egenskaper, som söta blush och 
pink wines. När det gäller champagne så 
får man faktiskt blanda vitt och rött vin.

Tillgång idag
Det finns omkring 530 roséviner på Sys-
tembolaget (ordinarie och beställnings-
sortimentet). Det är ju rätt många. Hur 
ska man kunna välja? Jag har varit på fle-
ra stora varuhus i Italien, Frankrike och 
Spanien där det funnits flera gondoler 
med enbart rosé. Det är snudd på omöj-
ligt att veta vad man ska välja när man 
inte har en aning om producenten. Dess-
utom är många av vinerna från lokala 
odlare och också rätt billiga. Så man har 
kanske råd att chansa.

Billigaste flaskan i Sverige just nu lig-
ger på 29 kronor (sic) och den dyraste på 
drygt 900 kronor. Ska det absolut vara 
rosé från Champagne finns det några 
flaskor som ligger på uppåt 2 500 till 
3 000 kronor!

Det finns mindre kostsamma och bra 
mousserande alternativ också, både från 
Champagne och andra distrikt.

Vi har med några godingar i vår prov-
ning.

Det perfekta sommarvinet! 
Sommar och sol är på ingång och det är fullt på uteserve-
ringarna, folk bjuder in till grillpartyn och andra utomhus-
aktiviteter på sjö och strand. Så vad passar bättre än ett 
glas rosé med vännerna på båten eller en picknick på din 
favoritklippa? 
TexT Ulf EngElhardt FoTo PhiliP PErEira dos rEis
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Puycheric Syrah 
Rosé 
Languedoc-Roussillon,
Frankrike 2015     
69 kr     2209 

Ganska ljust röd färg
Lite jordgubbig doft
Fruktig, bärig, lite kort smak 
med bra avslut

Betyg 3
Redaktionens omdöme 3–

Santa Ana 
Organic 
Cabernet 
Sauvignon Rosé 
Argentina 2015     
75 kr      6921

Ljus laxrosa färg
Trevlig doft av smultron och 
mogna röda bär
Pigg, fruktig med solvarm 
känsla. Torr

Betyg 3+
Redaktionens omdöme 2+

Mulderbosch 
Cabernet 
Sauvignon Rosé 
Western Cape, Sydafrika 
2015     
82 kr     6077

Tydligt röd färg (hallonsaft)
Liten sötfruktig med röda 
bär och syrlighet
Torr, lite fylligare stil och bra 
längd med liten fruktsötma

Betyg 3+
Redaktionens omdöme 3+

Domaine de 
Collavery
Coteaux d’Aix-en-Proven-
ce, Frankrike 2015    
84 kr     2859

Väldigt ljus »Provence-rosé«
Frisk doft med smultron 
och röda bär
Torr , lite stram frukt med 
citrus, mineralighet, lätta 
tanniner med elegant långt 
avslut

Betyg 4
Redaktionens omdöme 3

Marlborough 
Estate Reserve 
Sauvignon 
Blanc Rosé
Nya Zeeland 2015    
89 kr     6026
Mer röd än rosé
Tydlig sauvignon blanc-
doft med liten unken ef-
terton
Tydlig fruktig sauvignon 
blanc-smak med lite kar-
tighet och lite unken ton 
(snarare vitt än rosé)

Betyg 2-
Redaktionens omdöme 4

Albia Rosé, 
Ricasoli
Toscana, Italien 2015    
89 kr     2248

Ljust rosa färg (skär)
Tutti-frutti, gelégodis med 
sötma (betydligt bättre 
förra året)
Lite godisaktig frukt, bra 
syra med rabarberton i lite 
kort avslut, inte helt torr i 
känslan 

Betyg 2
Redaktionens omdöme 3–

Côtes-du-
Rhône Rosé, 
Calvet
Frankrike 2015    
89 kr     2219
Ljust rosa färg (skär)
Smultron-jordgubb i dof-
ten
Fruktig med liten fetma i 
lång, lite anonym men okej 
smak. Torr

Betyg 3
Redaktionens omdöme 3–

Pierre & Paul 
Rosé
Côtes-de-Provence 
Frankrike 2015     
89 kr     74125 

Gammelrosa »à la 
Provence«
Jordgubbig, dov, trev-
lig doft
Frisk och fruktig med 
mineralighet och bra 
längd. Torr

Betyg 4
Redaktionens 
omdöme                                                   3

Helflaskor från 69 kr och uppåt
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Grande Recolte, 
Berne
Côtes-de-Provence, 
Frankrike 2015  
109 kr      75286

Ljust laxrosa (i fyrkantig båt-
lämplig flaska)
Fin, frisk med lite doft av 
nektarin/persika och mine-
ralighet
Torr med fin frukt, bra syra, 
citrus och fin längd med lite 
elegans

Betyg 4-
Redaktionens omdöme 3

Les Lauzeraies, 
Tavel 
Côtes-du-Rhône, Frank-
rike 2015    
109 kr      2724 

Väldigt röd i färgen (hallon-
saft)
Fin doft av hallon och jord-
gubbar
Rätt koncentrerad frukt 
med lite strävhet och fin ef-
tersötma, torr ändå. Gärna 
mat till

Betyg 4-
Redaktionens omdöme 3–

Scalabrone 
Rosato
Toscana, Italien 2015     
109 kr       96359 

Ljust röd varm färg
Solmogna smultron, hal-
lon, jordgubb i doften
Samma sak i smaken med 
lite persika, lätta tanniner 
och bra längd. Torr

Betyg 4+
Redaktionens omdöme 3

M de Minuty 
Rosé 
Frankrike 2015    
 115 kr      2590

Ljus laxrosa färg
Lite lätt i doften
Fin lite smörig frukt, citrus, 
mineraler med viss ele-
gans och torr (bättre än 
förra året)

Betyg 4
Redaktionens omdöme 3+

Loimer Rosé Bio
Niederösterreich
Österrike 2015   
 119 kr      90128

Rosa, grisskär färg
Tydlig doft av röda bär med 
lite saffran och aprikos (!)
Torr, frisk, lite syrlig, mör-
ka hallon i frukten med lite 
stram lång avslutning

Betyg 3+
Redaktionens omdöme 3+

La Spinetta, 
Il Rosé di 
Casanova
Toscana, Italien 
2015     
119 kr       92304

Mycket ljus, gam-
melrosa färg
Härlig fräsch doft av 
smultron och hallon 
Torr, frisk hallon-
fruktig smak med 
bra balans och långt 
avslut (godast!)

Betyg 5-
Redaktionens 
omdöme                       4

Domain Road 
Pinot Noir Rosé 
Central Otago, Nya Zee-
land 2015    
 149 kr      99395

Vacker, ljust rödtonad i fär-
gen
Fin, frisk doft av hallon i 
skön pinotstil
Frisk frukt med bra kropp 
och struktur med snygg 
längd. Gärna mat till den

Betyg 4+
Redaktionens omdöme 3+

Miraval Rosé, 
Jolie-Pitt & 
Perrin
Côtes-de-Provence, 
Frankrike 2015     
159 kr      99143
Mycket ljus »Provence-
laxrosa« i färgen
Mjuk, fin, frisk doft med 
gul melon, persika, citrus 
och mineraler 
Mjuk med fin koncentra-
tion och struktur i fruk-
ten och snygg avslutning 
med citrus/grape. Torr 

Betyg 4+
Redaktionens omdöme 3+

  Livet Ombord
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Marqués De 
Monistrol Rosé, 
Cava
79 kr      7415

Lite rostfärgad röd färg 
(hallonsaft)
Doftar lite söta godishal-
lon
Stor mousse, lite rå i början 
men mjuknar. Smakar åt 
hallon, Torr. Okej

Betyg 2+
Redaktionens omdöme 2+

Estelado Rosé 
Sparkling Wine 
Chile, eko  
95 kr     7475 

Ljus laxrosa färg
Lite tunn i doften i början
Stor mousse, friska röda 
bär i smaken, ren och rak i 
lättare torr stil. Okej

Betyg 2
Redaktionens omdöme 3–

Patriarche 
Crémant de 
Bourgogne Brut 
Rosé
Frankrike    
99 kr     7601

Gammelrosa vacker färg
Trevlig doft av mogna bär 
med lite rostad ton 
Bra mousse med fin frukt i 
mogen, rostad stil, bra ba-
lans och längd. Torr

Betyg 3+
Redaktionens omdöme 3+

Rotari Rosé Brut
Trentino-Alto Adige, 
Italien    
109 kr      770101

Ljus gammelrosa färg
Härlig doft, som Patriarche 
men ett snäpp upp
Fin mousse med torr, mi-
neralig, frisk frukt med lite 
hallon, bra stramhet och li-
ten rostad ton i långt avslut

Betyg 4-
Redaktionens omdöme 3–

Champagne 
Beaumont 
des Crayères 
Grand Rosé 
Brut    
269 kr      76764

Lite varmt rödrosa färg
Doft av mogen frukt, lite 
bokna (halvskämda) 
äpplen och lite nötighet
Bra mousse med fina 
bubblor, bra syra, balans 
med äpplig frukt, minera-
ler och lång smak

Betyg 3+
Redaktionens omdöme 3+

Champagne 
Gosset Grand 
Rosé Brut     
499 kr     7405
Vacker rosa färg
Härlig, komplex, frisk doft 
av hallon med lätt ros-
tad ton 
Torr med fin mousse, bra 
kropp, syra och struktur 
med hallon och mineralig 
lång avslutning

Betyg 4+
Redaktionens omdöme 3+

Livet Ombord   

Champagne 
Bollinger 
Rosé Brut    
589 kr      7755

Vackert laxrosa i fär-
gen
Koncentrerad frisk 
fruktig doft av hallon, 
jordgubb och smult-
ron med djup och li-
ten nötighet
Stor fin mousse, torr, 
rik frukt i koncentre-
rad stil, bra balans 
och mjukhet med 
vildhallon i elegant, 
lång, härlig avslut-
ning

Betyg 5-
Redaktionens 
omdöme                           4–

Mousserande Mousserande rosé är lite knepigt – få lyckas göra den bra (enligt min 
åsikt). Men när den är välgjord är den mycket god.

OMDöMe
Mina favoriter: Jag gillar ju nästan alla, 
men Scalabrone Rosato och Il Rosé 
di Casanova toppar de stilla. När det 
gäller bubblet är alla bra på sitt sätt 
även här, men Patriarche Crémant, 
Rotari Rosé, Gosset och Bollinger var 
bäst. Tycker jag. 

Ulf Engelhardt 
Medlem i Svenska Sommelier-

föreningen
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med kultur  
i sikte

Egentligen skulle vi bara ta en sväng i Stockholms skärgård. Det blev en 
tripp med litterära och konstnärliga förtecken som via strandhugg på ett 
antal öar som både inspirerat och skildrats av bland andra August Strind-

berg, Bruno Liljefors, Albert Engström och deckardrottningen Viveca Sten. 
Dessutom med Evert Taubes visor som fiktiv ljudkuliss. 

TexT och foTo Nils & CariNa ahléN

 »
Under besöket på Kymmendö går det 
bra att lägga båten på norra sidan med 
utsikt över Jungfrufjärden.

  Livet Ombord
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 U 
pprinnelsen till vår rundtur var att 
kaptenen ombord, det vill säga 
skepparens fru, var lite less på de se-
naste årens långa etapper till Hel-
singfors och Karlskrona. Sålunda 

bestämde hon att det fick bli Stockholms 
skärgård på semestern. Det blev en tur till 
att börja med norrut via Väddö kanal, scou-
ternas ö Vässarö, över till Åland (som enligt 
skepparen definitivt tillhör Stockholms 
skärgård) och tillbaka till Furusund söder-
över. Efter att ha passerat Calle Schewens ö 
gick tankarna till Evert Taube som, efter en 
gipp och en sväng i ”Vals i Furusund”, an-
lände till Balltorps restaurang i det gamla 
societetshuset efter att ha kommit på kryss 
från Öregrund. Nu kom han i och för sig inte 
fram förrän skymningen föll på, men det 
var ändå en rejäl dagsetapp med tanke på 
att Öregrund ligger drygt 50 sjömil norr-
över. Vilket bör ha blivit betydligt längre på 
kryss, troligen i Folkbåten Carmencita af 
Sjösala. Snart sagt varje kobbe och fjärd i 
Stockholms skärgård finns ju besjungen av 
Taube och inte ens Taubesällskapet vet hur 
många visor det finns. 

Förtöjer vid boj
På Möja, som blir vår första anhalt, blir vi 
mottagna i Ramsmora av den 80-årige 
hamnkaptenen. Att vi hamnar just här be-
ror på att det är en av de få hamnar på Möja 
som erbjuder förtöjning vid boj, vilket kan 
vara skönt om man vill lämna båten några 
timmar. Hamnkaptenen förvarnar om att vi 

säkert kommer att stöta på hans far (!) på 
ön. Mycket riktigt träffar vi strax på en 
drygt 100-årig man som sitter och väntar på 
att barnbarnsbarnet ska komma med pos-
ten. På våra cyklar styr vi färden till Roland 
Svensson-museet som ligger vid Ramsmora 
brygga en bit söder om själva Ramsmora. 
Det drivs av Rolands Svenssons Vänner. För 
det facila priset av 40 kronor ingår entré och 
filmvisning där Roland själv står för spea-
kerrösten. Även konstnärens arbetsplats 
finns rekonstruerad här. Sällskapet bilda-
des 2003 för att främja och sprida kunskap 
om Rolands konstnärskap. Konstnären är 
kanske mest känd för sina skildringar av 
den svenska skärgården, men har även gjort 
många illustrationer från ensliga öar i Nord- 
och Sydatlanten. Med fördel kombineras 
besöket på museet med en måltid på Wik-
ströms Fisk. För den som behöver provian-
tera finns inte mindre än två Konsumbuti-
ker på ön.

Efter en cykeltur förbi kyrkan kastar vi 

loss och förtöjer någon dag senare i Sand-
hamn, denna ostkustens motsvarighet till 
västkustens Marstrand. Här finns diverse 
butiker och restauranger och att köpa 
seglarbullar på bageriet är nästan ett måste. 

Sandhamn är numera närapå lika farligt 
som Midsomer i den brittiska tv-serien efter 
det att deckarförfattaren Viveca Sten börjat 
mörda folk i sina böcker om Sandhamn. 
Böckerna är nu utgivna i över tre miljoner 
exemplar i 25 olika länder. Givetvis anord-
nas det vandringar i böckernas fotspår. Vi 
nöjer oss dock med att cykla ner till Trouvil-
lestranden, förbi den nedlagda lotsutkiken 
och kyrkan. På väg ut från Sandhamn spa-
nar vi resultatlöst efter den Brantska villan 
där huvudpersonen i böckerna bor. Tyvärr 
är den dock bara en fiktion, även om det går 
att se huset som finns med i filmatiseringar-
na. 

Vår färd fortsätter söderöver genom den 
fina båtsportleden förbi Runmarö och ner 
mot Bullerö. Här höll konstnären Bruno Lil-

Sällskapet Roland Svenssons Vänner driver mu-
seet där konstnärens arbetsplats finns bevarad. 
Museet ligger med utsikt över vattnet och det är 
lätt att förstå var konstnären fick inspiration till 
sina tavlor.

Hamnen i Ramsmora är en av de få på Möja 
med bojförtöjning. Den ligger bara en liten bit 
från museet och det är nära till en lunch eller 
middag på Wikströms Fisk.
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jefors till.  Och inte bara han, ofta bestod 
sällskapet av Anders Zorn, Albert Eng-
ström, Axel Sjöberg och flygbaronen Carl 
Cederström. Tillsammans bildade de Bul-
lerölaget, vars främsta sysselsättningar var 
jakt och festande. 

Zorns vik
En liten vik öster om Rävängen benämns än 
idag Zorns vik, eftersom Anders Zorn bru-
kade förtöja sin segelbåt Mejt där. Vi förtöjer 
vid klippan bredvid, eftersom vädret för en 
gångs skull tillåter en natthamn med hela 
havet i fonden. 1923 sålde Liljefors Bullerö 
till Torsten Kreuger, som bjöd ut skådespe-
larna Mary Pickford, Errol Flynn och Char-
lie Chaplin till ön. En obekräftad, men 
mycket seglivad, historia är hur den lilla 
sandstranden i Harkranksviken, 150 meter 
söder om byn, skapades. Den ska ha blivit 
iordningställd inför skådespelerskan Za-

Åtminstone ett av morden i 
Viveca Stens böcker sker på en av 

stränderna runt Sandhamn. 

I inloppet spanar vi förgäves efter den Brandtska 
villan där huvudpersonen i böckerna bor. Den är 
dock bara en fiktion, även om huset som finns 
med i filmatiseringarna kan ses.

Zornviken kanske är för grund för de flesta att 
komma in i, men vid tjänlig väderlek går det 
bra att förtöja vid klipporna strax bredvid med 
fjärden i fonden.

Liljefors jaktstuga är idag museum, men här har 
hållits glada fester med det så kallade Bulleröla-
get, vars främsta sysselsättningar var jakt och 
festande.

 »
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rah Leanders besök, eftersom hon inte 
tyckte om att bada från klippor. Sanden 
skulle ha blivit dittransporterad med pråm 
från Sandhamn på beställning av Kreuger. 
Stranden benämns idag Zarahs strand. 

På tal om skrönor sägs det att fiskmåsar-
na fick tre kilo strömming om dagen för att 
Liljefors skulle kunna studera deras rörelse-
mönster för sina målningar. Liljefors jakt-
stuga finns bevarad och är idag ett museum 
med olika utställningar, öppet varje dag un-
der högsommaren. Här finns även natur- 
och kulturstig samt en bokningsbar bastu. 
Staten köpte hela Bulleröarkipelagen 1967 
och den är numera naturreservat.

Hemsöborna
Vi lättar ankar och sätter kurs mot Kym-
mendö. Öborna stavar namnet med ett ”m” 
och uttalar det ”Tjymmendö”. Kymmendö, 
och dess invånare, inspirerade August 
Strindberg att skriva romanen ”Hemsöbor-
na”. Strindberg kom hit första gången 1871 
som ung sommargäst, men återkom däref-
ter nästan årligen med sin hustru Siri von 
Essen och deras barn. Efter att ”Hemsöbor-
na” publicerats 1887 var han inte längre väl-
kommen, eftersom personerna i romanen 
bara nödtorftigt maskerats. Detta gällde till 
exempel Albert Berg – romanens Gusten – 
som plötsligt insåg att han blivit känd som 
en lat bondson som lät korna svälta för att i 
stället jaga sjöfågel. Författaren fick i stället 
tillbringa framtida somrar på Dalarö. 

Skrivarstugan, där han bland annat skrev 
”Mäster Olof” och ”Det nya riket”, finns 
dock ännu bevarad, likaså den sommarbo-
stad familjen hyrde och hans egenhändigt 
planterade syrenhäck. Skrivarstugan vår-
das av Strindbergssällskapet och hålls fritt 

tillgänglig av familjen Wahlström för besök 
av allmänheten. ”Hemsöborna” skrevs dock 
inte på Kymmendö utan under en vistelse i 
Schweiz. Däremot skrev faktiskt författaren 
Stig Dagerman sin roman ”De dömdas ö” på 
Kymmendö.

På Kymmendö bor idag 26 personer i tre 
generationer, och genom Evas och Bosses 
försorg finns här såväl sjömack som krog 
och lanthandel. Två utmärkta naturhamnar 
finns. Den ena ligger på Kymmendös västra 
udde Persholmen mot Jungfrufjärden. Här 
finns skydd för sydliga vindar. Den andra 
ligger vid Kymmendösunds södra inlopp vid 
Rävskärsudd med skydd för nordliga vin-

dar. Det finns även en liten gästhamn vid 
bryggan vid bensinstationen.

Mysingen
Resan fortsätter över Mysingen och brisen 
håller sig så bra att vi sträcker till Mysings-
holm, såsom även Evert Taube gjorde i ”Vals 
på Mysingen”. Nu kom han i och för sig från 
andra hållet och skaldade: ”Solen, som 
skimrar ur diset kring Nåtarö, Ålö och Utö, 
målar i blått och i violett hela din kust, Sö-
dertörn. Båten den knarrar och kränger och 
seglen står spända som sköldar! Här ha vi 
Danziger Gatt! hör hur det dånar från sjön!” 
Sedan gick han till Utö för natten och fällde 

Mitt i lotshamnen ligger lanthandeln och en trevlig servering.Under drygt 20 år har Kulturbryggan visat mer 
än 250 verk på Öja. 

Strindbergs skrivarstuga finns bevarad på Kymmendö, fast hans roman ”Hemsöborna”, som inspire-
rades av ön, skrevs inte här utan i Schweiz.

 »



   17praktiskt båtägande

  Livet Ombord

LIVET OMBORD JULI 2016

Monumentet över överlotsen Albert Holm, född 
1848, är gjort av Ole Drebold, som bor och har 
ateljé i den gamla skolan.

ankar mellan Mejt och Sif innan de gav sig 
upp till Utöflickorna på Societens torg. Sif 
var en kunglig jakt byggd på initiativ av 
prins Gustav, sedermera Gustav VI Adolf, 
och sjösatt 1903. Hon finns kvar och donera-
des 2006 till Sjöhistoriska museet. Mejt kan-
ske klingar bekant, och jovisst, det var ju 
hon som låg förtöjd på Bullerö hos Liljefors. 
Så det går alltså lätt att knyta ihop de olika 
konstnärerna i Stockholms skärgård. Inte 
minst som Taube ett tag var förlovad med 
Albert Engströms dotter. Engström var i sin 
tur den som fick i uppdrag att både skaffa en 
båt åt Anders Zorn och att lära denne att 
segla! 

Efter en tämligen medioker middag på 
Utö Värdshus hissar vi på igen och sätter 
kurs på Öja, den gamla lotsplatsen i slutet av 
Södertäljeleden där fartygen tar lots för sin 
resa mot Södertälje och långt in i Mälaren. 
Ofta kallas hela ön för Landsort, men det är 
egentligen bara namnet på fyrplatsen. Fy-
ren lär för övrigt vara Sveriges äldsta. Hur 
var det nu med kulturen på Landsort då? Jo, 
Kulturbryggan, som arbetar med kulturpro-
jekt som är nyskapande, innovativa och ex-
perimentella, fraktade för första gången 
1993 ut 28 skulpturer till Öja och sedan har 
det bara fortsatt. Drygt 20 år snare är kons-
ten där för att stanna. Sedan starten har 

mer än 250 verk visats på Öja. Det finns en 
karta som visar var verken är utplacerade, 
de flesta är utspridda mellan kapellet och 
fyren. Ledsnar man på konst finns det pub, 
handelsbod, bageri, andra försäljningsstäl-
len och badplats. Eller varför inte äta mid-
dag i den gamla lotsutkiken eller boka en 
visning av Ersta batteri? Gästhamnen ligger 
på den norra delen av ön där det även finns 
cykeluthyrning och kafé.

Lite mer kulturellt berikade styr vi kursen 
mot Mälaren och går över från Taube till 
Bellman, så till tonerna av ”Fredmans epis-
tel nummer 48” förtöjer vi i hemmaham-
nen.

På norra änden av Öja ligger gästhamnen. Här 
finns även ett kafé och möjlighet att hyra cyklar.

Landsorts fyr lär vara 
Sveriges äldsta.
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Perfekt möte  
 mellan smak och miljö

Skatans Café och Krog

På bara några år har Skatans café och krog förvandlats från enkelt 
smörgåshak till unik skärgårdskrog. En topplistad White Guide-
restaurang med varmt, personligt bemötande och hög klass på 
miljö, smaker och uppläggningar. 
TexT JESSiKa EriCSSon FoTo LarS EriCSSon
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Det började som salteri, fortsatte som 
smörgåskafé och har förvandlats till en 

White Guide-listad restaurang. ”Skatans 
café och krog är värd en lång omväg.”»

  Livet Ombord
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På den inglasade bryggan 
hörs vattnet klucka under 
trägolvet. Här finns de popu-
läraste borden alla småky-
liga eller blåsiga dagar.

Mossi Gharakhanboo serverar råbiff med väl 
utvalda tillbehör.

 D 
et är inte ovanligt att miljön över-
träffar maten på fisk- och skärgårds-
krogar ute i havsbandet. Fiskmåsar, 
solsken och vågkluck ger en sådan 
positiv känsla av restaurangbesöket 

att det oftast kompenserar för ganska ordi-
när kokkonst. Skatans café och krog är inte 
av det slaget. Här är skärgårdsmiljön ge-
nomtrevlig men även maten är en upplevel-
se. Rätterna är noggrant kreerade och om-
sorgsfullt tillagade med bra råvaror och re-
na smaker som fungerar fint tillsammans.

Fiskeläge med anor
Att Skatans fiskeläge mitt inne i Björköfjär-
den har en lång historia är inte konstigt. 
Den långsmala viken har ett perfekt läge för 
att nå både Björköfjärden och vidare längs 
kustremsan mot norr eller söder, samtidigt 
som den ger skydd vid alla väderförhållan-
den. Långt tillbaka hade Njurundabönder-

na Skatan som sin utgångspunkt för fiske 
och säljakt, men under 1400-talet kom Gäv-
lefiskare med större och bättre fiskebåtar. 
Det blev flera våldsamma bråk om fisken 
och fiskevattnen som slutade med att 
kungamakten kopplades in. Skatan delades 
upp i fiskerätter och i deras spår följde skat-
teplikter. 

När fiskebönderna krävdes på skatt för 
sina fångster blev de också tvungna att bli 
effektivare. Lösningen blev att bygga sjöbo-
dar och kokhus på plats i Skatan för att slip-
pa tidskrävande resor till bondgårdarna. I 
stora drag är det samma sjöbodar och fiske-
stugor som fortfarande trängs längs strän-
derna, om än i renoverat skick.  Idag finns 
inga yrkesfiskare i Skatan men många bo-
fasta, och de är måna om att bevara känslan 
och lugnet i fiskeläget. Därför är det till ex-
empel inte tillåtet att köra bil i byn. Parke-
ringen ligger en halv kilometer utanför, vil-

ket gör miljön runt restaurangen och båt-
hamnen väldigt rofylld och trivsam.

Från salteri till prisad restaurang 
Marie Sjöbom, som driver Skatans café och 
krog tillsammans med sin bror, Pelle Sjö-
bom, tillhör en av de släkter som hållit till i 
Skatan så länge någon kan minnas. Syskon-
duon är också tredje generationen Sjöbom 
som driver verksamhet i fiskeläget. För någ-
ra år sedan tog de över fiskrökeriet som lig-
ger vägg i vägg med restaurangen efter far-
bror Göran Sjöbom. 

Men även om Marie är uppvuxen med 
fiskrökeriet var det ingen självklarhet att 
hon skulle ge sig in i restaurangbranschen. 
Det började med en idé om ett enkelt smör-
gåskafé under sommarmånaderna. Skatans 
café inreddes i den stora sjöboden som tidi-
gare fungerat som fiskelägets gemensam-
ma salteri, där strömmingen saltades in och 

Inomhus i sjöboden, inglasat på bryggan eller 
utomhus på trädäcket – det finns någonstans 
att sitta oavsett väderlek.
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Råbiffen, serverad med en senapscrème som 
är lite åt bearnaisehållet, får högsta betyg av 
fotografen.

Spaghetti med köttfärssås brukar gå hem och 
gör det också på Skatans café och krog.

Den yngsta provsmakaren tycker att efterrättstallrikarna är lite som trädgårdar med blommor 
och allt.

lades i tunnor. Kaféet gick bra, men efter ett 
par år upptäcktes att pålningen gjort sitt 
och hela sjöboden från 1700-talet höll på att 
sjunka ner i dyn. 

– Jag och brorsan stod inför valet att 
stänga eller bygga nytt. För oss handlade 
det om enorma kostnader och vi våndades 
länge innan vi tog beslutet att satsa. Men jag 
har aldrig ångrat det valet. Det här är något 
jag verkligen brinner för, säger Marie.

För alla väder
Det nya Skatans café och krog blev något 
helt annat än ett sommarkafé. Timret från 
den gamla sjöboden bevarades och utgör nu 

väggarna i den inre delen av restaurangen, 
som efter återuppbyggnaden mer påminner 
om en nordisk fjällstuga än ett gammalt sal-
teri. Här är varmt och ombonat med rustika 
möbler och en värmande brasa. Det har bli-
vit en del av restaurangen, som inte är ett 
dugg väderberoende.

Utomhus har trädäcken vuxit i alla tänk-
bara riktningar och nivåer. Som gäst går det 
att välja mellan att sitta i solsken och i skug-
ga, med fläktande vindar från havet eller i 
lä av sjöboden. 

Ytorna är stora och ger plats för bord och 
sällskap i varierande storlek och soffgrup-
per där det går slå sig ner före eller efter 

middagen. Eller både och.  
En del av bryggan är inglasad, vilket är 

perfekt för småkyliga eller riktigt blåsiga 
dagar. Där kluckar vattnet under trägolvet 
och seglet är perfekt skotat ovanför gäster-
nas huvuden samtidigt som temperaturen 
är behaglig i dess skugga.

Säsongens sista dag
När vi gästar Skatans café och krog en sön-
dagskväll i slutet av augusti är det sista da-
gen restaurangen håller öppet för säsong-
en. Något som känns konstigt, då sommar-
hettan har återvänt till Bottenhavskusten 
och havsvattnet är så varmt att barnen 

Ingen av oss valde dagens tips, men nog låter det förföriskt lockande?

 »
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som badar i viken kan plaska omkring i 
timtal. Men det ligger ett sensommarlugn 
över fiskeläget, trots värmen. Alla vet att 
hösten obönhörligt närmar sig. Och när en 
av de sista augustikvällarna bjuder på som-
marvärme är det bara att släppa vad man 
har för händer, göra så lite som möjligt och 
njuta av sommarens sista suck. Vad passar 
då bättre än en avslappnad söndagsmiddag 
på skärgårdskrogen? Den här sensommar-
kvällen är vi många som tar chansen att 
njuta av säsongens sista måltid. Och Ska-
tans café rymmer många gäster utan att det 
känns trångt. 

Råbiff med passande tillbehör
Vi slår oss ner vid ett fönsterbord inne i fjäll-
stugedelen medan vi kikar på menyn. Den 
rustika inredningen tillsammans med sva-
ga bakgrundstoner av Laleh ur högtalarna 
inger ett lugn. Det är trevligt och det tar sin 
lilla stund att välja rätt i menyn. Det finns 
många rätter som låter inbjudande. Vi siktar 
till slut in oss på vitt skilda delar av utbudet. 

Fotografen faller för råbiffen av 150 gram 
nötinnanlår som serveras med cocktailkap-
ris, äggula, röd lök, senapscrème, ugnsba-
kade betor och pommes. Många tillbehör 
som alla visar sig ha fått sin plats på tallri-

ken av en anledning. Särskilt senapscrèmen 
hyllas, den är lite åt bearnaisehållet. Även 
den i menyn anspråkslöst beskrivna pom-
mesen överraskar positivt. Den potatis som 
serveras är mer än en vanlig pommes.

– Det är verkligen otroligt gott. Alla till-
behören med god kapris, mild rödlök och 
söta rödbetor ger fruktiga och rena smaker 
som fungerar otroligt bra tillsammans. 
Dessutom är köttet ganska lent och håller 
ihop bra.

Själv väljer jag husets fisk- och skaldjurs-
gryta med torsk, lax och Krav-odlade blå-
musslor. Beskrivningen säger mustig och 

Rökeriet, som ligger vägg i vägg med restaurang-
en, röker fisk cirka 100 dagar per säsong.

När den gamla sjöboden och salteriet höll på sjunka ner i dyn fanns inget annat val än att bygga nytt. 
Timret bevarades och blev till väggar i den nya byggnaden.

Bilburna matgäster får parkera en bit utanför 
fiskeläget och promenera sista biten. Det ger en 
lugn och trivsam atmosfär längs bygatan.

Tolvåringen överraskar med att välja stekt 
strömming och ångrar sig inte …

Det är bra sting i husets mustiga fisk- och skal-
djursgryta.

 »
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kryddig, vilket visar sig stämma bra. Det är 
fint sting och rena smaker. Gott och fräscht 
också med färsk potatis i grytan och skal-
djur och fisk presenterade var för sig på oli-
ka tallrikar. 

Ungdomsjuryn hissar 
Tolvåringen står i valet och kvalet mellan 
barn- och vuxenportion och kommer fram 
till att små söta barnportioner inte längre 
gör jobbet. Istället förvånar hon oss alla 
med att välja stekt strömming. Vi känner 
henne inte som någon stor fiskälskare. När 
tallriken kommer in med fyra rejäla ström-
mingsfiléer, skirat smör, örtkryddat potatis-
mos, gräslök, citron och rårörda lingon för-
vånas vi än mer av omdömet.

– Fisken är saftig och har lite bränd smak. 
Det blir kanongott tillsammans med tillbe-
hören. Enda lilla minuset var att det fanns 

ben, men vilken tur att jag tog en fullstor 
portion. Det godaste jag har ätit någonsin.

Åttaåringen väljer köttfärssåsen som en-
ligt honom inte riktigt smakar som köttfärs-
sås brukar. Oklart om det betyder bättre än 
standardnivån eller ej. Han är väldigt hung-
rig och inte så intresserad av djupare analy-
ser men äter upp precis allt.

Stilfulla efterrätter
Alla portioner är lagom stora. Det känns 
inte svulstigt men man blir mätt. Det gör att 
vi inte mäktar med att prova den smörstekta 
och Skatanfångade abborrfilén med mur-
kelsås och bondbönor som låter så förföriskt 
lockande. Men en efterrätt går som alltid 
ner. Vi provar husets tryfflar, mjölkchoklad-
brûlé med lime- och myntamarinerade jord-
gubbar och vaniljglass. Den yngsta matgäs-
ten lockas av sommarens jordgubbar med 

hemgjorda maränger, vaniljglass och chok-
ladjord.

Även om åttaåringen tyckte att choklad-
jord och blomblad var lite konstigt att lägga 
på glass och jordgubbar, tyckte vi andra att 
efterrätterna höll samma höga klass som 
varmrätterna. Många spännande smaker 
och kombinationer. Och står det hemgjort 
på menyn är det inte bara slutmomenten 
som är hemgjorda utan hela härligheten. 
Exempelvis de hemgjorda marängerna, 
som är kladdsega, lite svårätna, lätt brun-
brända och fantastiskt goda.

När bordet ska nås med båt är Skatan stäl-
let som håller måttet i alla väder. Det är lika 
mysigt att sitta i den timrade sjöboden i 
regn och rusk som på bryggorna i gassande 
sol. Och det finns lika stor anledning att ta 
sig hit för matens som för den gemytliga 
skärgårdsmiljöns skull.

Gästhamnen rymmer bara 
tio båtar, så se till att vara 
ute i god tid.

Mjölkchokladbrûlé med marinerade jordgubbar 
och vaniljglass är en god avslutning.

Skatans Café och Krog
Läge: Njurundakusten. I södra Björkö-
fjärden, drygt 20 distansminuter sydost 
om Sundsvalls inre hamn.  N 62°11,7  
O 17°30,7 
Kommer du med bil längs E4 svänger 
du antingen av i Njurundabommen eller 
i Gnarp och kör kustvägen från Mellan-
fjärden och norrut till Skatan. 
Gästhamn: Ett tiotal gästplatser
Förtöjning: Ankare (lerbotten)
Hamndjup: 3 meter (även den prickade 
farleden håller minst tre meters djup)
Gästhamnsavgift: 130 kronor/dygn 
inkl. tillgång till hamnstuga med wc och 
pentry. El 30 kr/dygn. Dusch och bastu 
25 kr/person.
Krögare: Marie Sjöbom
Prisnivå: Förrätter 80–120 kronor, 
varmrätter 130–290 kronor, efterrätter 
cirka 70–120 kronor.
Barnmeny: Flera olika fisk- och kött-
rätter utöver typiska barnmenyrätter 
som spaghetti med köttfärssås och 
pannkaka.
Öppettider: Restaurangen är öppen kl 
12:00–21:00 varje dag under perioden 
från 29 maj till 27 augusti.
Hemsida: Skatanscafe.se
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 S 
nabbkaffe i all ära, men ”riktigt” kaf-
fe smakar för det allra mesta bättre. 
Så långt kanske många är överens, 
men vad som är ”riktigt” kaffe finns 
det många synpunkter på. Några kan 

inte tänka sig annat än traditionellt brygg-
kaffe, andra gillar pressomodellen bäst och 
en del vill ha sitt kaffe kokt på traditionellt 
vis. Och helst då kokt på björkved, som lär 
ge det allra hetaste kaffet. Smakpreferen-
serna är givetvis olika från person till per-
son, vissa vill ha det riktigt mörkt, extra 
starkt eller mellanrostat. Därför blir sma-
ken på kaffe något som nästan är omöjligt 
att testa. Däremot går det utmärkt att prova 
hur några vanliga tillagningsmetoder läm-
par sig att använda i en båt. Vi har testat 
några olika metoder att tillreda de gyllene 
dropparna ombord och som vanligt hittat 
både brister och förtjänster.

Ett par gångbara metoder
Förutom att koka kaffe i en panna finns det 
några andra metoder som kan passa om-
bord. Den första är elektriska bryggare av 
ungefär samma modell som används hem-
ma. Det låter ju fullkomligt lysande. Bara 
att hälla i kaffe och vatten, sätta dit kannan 
och plugga i kontakten. Så lysande är nu 
inte den idén. Bryggarna i vårt test drar ohe-
mult mycket ström. Vi mätte upp en för-
brukning på 14–15 ampere under själva 
bryggningsprocessen. Det innebär att det 
inte bara är att plugga in dem i första bästa 
cigarettändaruttag. Enligt bruksanvisning-
en får anslutningsledningen till batteriet 
inte vara längre än 5 meter, kabelarean 
måste vara minst fyra kvadrat och installa-
tionen ska säkras av med 20 ampere. 

Trots den stora strömförbrukningen blir 
inte kaffet tillräckligt varmt. Våra mätning-
ar visar att bryggarna försöker göra kaffe 
med en temperatur på mellan 67 och 80 gra-
der. För att få en tillfredsställande dryck ska 
dock vattnet träffa kaffet vid en temperatur 
av 92–96 grader. Inte heller varmhållning 

är någon succé för den av bryggarna som 
har den funktionen. Temperaturen når ald-
rig upp till de 80–85 grader som rekommen-
deras. Den bryggare som har en form av ter-
mos tappar också värmen snabbt, efter nå-
gon halvtimme är temperaturen nere i 62 
grader. En bra kopp kaffe bryggs på runt sex 
minuter, längre tid ger ett beskt kaffe. Ingen 
av bryggarna i vårt test klarar av en brygg-
ning på under 25 minuter. 

En annan variant är espressobryggare. Vi 
provade två modeller. Dels en som gör rik-
tigt espresso, dels en som framställs som es-
pressobryggare. En riktig espressobryggare 
gör kaffe med nio bars tryck och tillagnings-
tiden ska vara runt 25 sekunder för en 
mängd på runt tre centiliter. Handpresso 
uppfyller dessa kriterier och ger dessutom 
en god kopp kaffe med en utsökt crema – 
det täta skummet på toppen. Den lilla per-
kolatorn Barissimo ger förvisso ett gott 
svart kaffe, men någon riktig espresso i or-
dets rätta bemärkelse är det inte.

Presskanna har sina fördelar
Pressobryggarna är kanske de som bäst 
lämpar sig för båtbruk. Häll i kaffe, slå på 
kokande vatten, låt dra tre–fyra minuter, 
tryck ner silen och servera. Men vad händer 
om kannorna välter i sittbrunnen? Bägge de 
testade modellerna, den lite mer designade 
från Stelton och Seaseas namnlösa men för 
all del ändå ganska snygga kanna, läcker 
om de välter. Skillnaden är den att Stelton 
även tömmer ut all sump, eftersom locket 
inte har något lås. Seaseas kanna håller i 
alla fall sumpen på plats. Utspillt kaffe går 
lätt att torka bort, men kaffesump i båten är 
inget roligt!

Vilket blir då resultatet om vi ska kora en 
vinnare bland de sex? Parametrarna som ska 
vägas in bygger på att det måste vara enkelt 
att få sig en kopp kaffe ombord i alla väder. 
Och då får pressobyggaren från Seasea ses 
som en vinnare – den gör gott kaffe, går att 
stänga, är lättdiskad och flyter (!). På klippan 

Får det lov att vara    en kopp kaFFe?
Sällan smakar väl en kopp kaffe så gott som 
ombord. Frågan är bara hur den bäst ska tillre-
das. Att det ofta gungar gör inte saken lättare. 
Här synar vi några olika metoder och modeller 
för att framställa de åtråvärda dropparna.
TexT ocH FoTo Nils AhléN

i solnedgången är det ruskigt trivsamt att ta 
med en termos med varmvatten, några kaf-
fepods och handpresson och få sig en helt 
godkänd espresso. En av besättningens favo-
riter blev också perkolatorn, där kaffet till-
sammans med lite brun farin, grädde och en 
destillerad tillsats gärna lät sig avnjutas när 
man väl hade förtöjt. Kaffemängden på två 
deciliter diskvalificerar den som enda bryg-
gare ombord. Tipset för de i snitt 4,4 koppar 
kaffe som vi svenskar dricker i dagligen blir 
en pressobryggare där överskottet kan hällas 
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Får det lov att vara    en kopp kaFFe?

på termos för att avnjutas senare. Ur vår ter-
mos håller kaffet 83 grader efter tre timmar.

Två beprövade varianter
Till sist några ord om de riktigt klassiska va-
rianterna – kaffekokning i panna och Melit-
tafilter i bryggtratt – som vi lämnat därhän i 
testet. Visst har det sina förtjänster med 
kokkaffe, och helst då som sagt kokt på 
björkved. Men det blir ganska slabbigt och 
sumpen är svår att undvika. Dessutom krä-
ver kaffepannan gärna en diskbalja för sig 

för att få bort det feta kaffet. Många tycker 
sig inte kunna vara utan riktigt bryggkaffe, 
även finare kaféer tvingas ha detta i sitt sor-
timent tillsammans med latte, macchiato 
och andra trenddrycker. Sanningen är väl 
dock att bryggningen helst bör ske i hamn. 
Att balansera ett Melittafilter ovanpå en 
termos är inget som lämpar sig för en styv 
kryss i motsjö. Men gott blir det som sagt, 
och räddningen kan vara en speciell Melit-
tafilterhållare med hals som går ner i ter-
mosen eller vad man nu önskar brygga i. 

Kaffefakta
Till kaffe ska det doseras cirka 8 gram 
per kopp. Desto viktigare då att veta hur 
stor en kopp är, i testet har det ofta an-
givits väldigt små koppar. En kopp är per 
definition i gamla svenska recept 1,5 de-
ciliter. Bryggs kaffet ska hela proces-
sen vara avklarad på runt 6 minuter, an-
nars kan det bli beskt. Vattentempera-
turen ska vara runt 95 grader och even-
tuell varmhållning bör ske vid drygt 80 
grader.
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Tar liten plats

Brygger mycket kaffe, 75 cl
+

Lätt att handha

Enkel att diska
+

Hållare för kannan+

Ger en riktigt fin espresso

Lätt att diska
+

Drar mycket ström – 14 A

Lång bryggtid

Brygger för kallt 

Ingen säkring av kannan

-

Ger en högst begränsad mängd kaffe-

Brygger för kallt kaffe

Drar mycket ström

Lång bryggtid

-

Dyr!

Svårt att hitta pods
-

Waeco MC 08
Pris: 1 049 kr

Klassisk kaffebryggare med termoskanna. 
Skruvas fast i skott eller i bänk. Bygger 10 
centimeter utan kanna och 22 med. Stängs 
av automatiskt efter avslutad bryggning. 
Vattenbehållaren kan tas loss för enklare 
fyllning. 1 meter kabel medföljer. Lysdiod för 
driftindikering. 8 koppar, 75 cl.
Det låter ju mycket bra, att få kaffe bryggt 
nästan som hemma. Bryggningen sker dock 
vid alldeles för låg temperatur, och efter en 
kort stund i termoskannan är det hela mer än 
jolmigt. Det går åt mycket ström.

Waeco MC 052
Pris: 545 kr

En kaffebryggare som sätts fast i en kon-
sol som skruvas fast på ett skott eller bänk. 
Kannan hålls på plats av en transportsäk-
ring. Stängs inte av efter avslutad brygg-
ning utan kaffet varmhålls, men även denna 
förbrukning ligger i storleksordningen 14 A. 
Varmhållningen är dessutom alldeles för då-
lig förutom att kaffet bryggs vid för låg tem-
peratur.

Perkolator Barissimo
Pris: 298 kr

Perkolatorbryggare för 4 koppar med ”es-
pressokaraktär”. Kan användas på alla ty-
per av värmekällor, gaslåga, elplatta eller in-
duktionshäll. Espressokaffe hälls i filtret, vat-
ten hälls i, allt skruvas ihop och kaffet bryggs 
sedan långsamt på plattan. Mängden, 2 dl, 
kan möjligen antas vara 4 koppar om det ses 
som espresso. Dock blir det inte riktigt es-
presso, men ett riktigt gott starkt kaffe. Blev 
faktiskt besättningens favorit när det gällde 
en liten kopp framåt kvällen. Perkolatorbryg-
gare finns i flera olika modeller.

Handpresso
Pris: 1 199 kr

En handdriven espressobryggare som bryg-
ger med ett tryck av 16 bar. Behållaren fylls 
med hett vatten, en pod med kaffe läggs i, 
locket skruvas på och pumpen används till att 
nå upp till rätt tryck, som visas på manome-
tern. Ett tryck på knappen ger sedan en riktig 
espresso med god crema. Kaffe finns i några 
olika sorter och kostar cirka 99 kronor för 25 
pods. Dessutom finns möjlighet att göra egna 
pods med sitt favoritkaffe. Kostar 289 kronor 
för tre påfyllningsbara ampuller. Det lär an-
nars finnas över hundra tillverkare som gör 
kaffe enligt standarden till handpresson.

Stelton Presskanna
Pris: 399 kr

Ursprungligen designad av Stelton 1977 och 
nu i uppdaterad version med dubbla väggar 
för att hålla kaffet varmt länge. Det funge-
rar väl så där, kaffet håller sig varmt under 
frukosten, men ska det avnjutas senare bör 
det definitivt hällas på en riktig termos. Häll 
i kaffe, slå på varmt vatten, låt stå 3–4 mi-
nuter och servera. Det blir inte mycket enk-
lare än så. Ska ge 8 koppar, vilket med en vo-
lym på en liter innebär att varje kopp blir 1,25 
deciliter.

Enkelt handhavande

Lättdiskad 

Flyter

Sumpen stannar kvar om kannan välter

Viss varmhållning

+

Läcker om den tippas omkull-

Pressobryggare Seasea
Pris: 269 kr

Samma typ som Stelton fast av okänd de-
sign. Dock har locket tre olika lägen – stängd, 
ett läge för att hälla och ett läge för att ta 
av locket. Dessutom flyter alla delar – bra 
för den som gärna sköljer ur kaffepannan på 
badplattformen eller över relingen. Någon 
riktig termos är inte heller den här, efter en 
timme är temperaturen nere i 76 grader. Vo-
lym en liter, inte angivet hur många koppar 
det ska motsvara.

Enkelt handhavande

Viss varmhållning

Lättdiskad

+

Kaffe och sump rinner ut om den välter-
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sidor!

Den här boken är en kärleksförklaring till plastbåtens första 
gyllene år och människorna som byggde upp det moderna 
Båtsverige. Låt dig fascineras av hundratals retrobilder från 
1950-1990 med de fräckaste modellerna, de tokigaste 
trenderna och båtfolkets med- och motgångar.

En fantastisk bok som väcker många minnen, ger glada skratt 
och påminner om den tid som var. Journalisten Mats Cato  
har grävt fram fotografier ur arkiven på tidningarna Båtnytt,  
Vi Båtägare och Praktiskt Båtägande och berättar plastbåtens 
historia med en humoristisk infallsvinkel.

PLASTIC FANTASTIC
Plastbåtens underbara historia

Beställ nu! Endast

Eller fyll i kupongen nedan och skicka in redan idag!

Namn:

Adress:

Postadress:

E-post:

Telefon:

Jag beställer: st. Plastic Fantastic – plastbåtens underbara historia för bara 295 kr 

 (+porto 39:- per bok)

EGMONT 
BETALAR  
PORTOT

Erbjudandet gäller så långt lagret räcker, dock längst till 2016-05-31och endast inom Sverige. Egmont Publishing AB, nedan benämnd Egmont, lagrar kunduppgifter för att kunna fullgöra kundrelationer och lämna 
erbjudanden från företag inom Egmontkoncernen eller andra företags produkter och tjänster. Alla kunduppgifter som lämnas in behandlas i enlighet med PuL, personuppgiftslagen. Genom att du lämnar dina person-
uppgifter godkänner du att Egmont lagrar och behandlar dessa för ovan angivna ändamål. Samtycket är giltigt till dess du återkallar det och upphör inte på annat sätt. För mer information om villkor och din ångerrätt, 
se www.dintidning.se/villkor

Beställ på shop.livetombord.se/bestallbok 

Egmont Publishing AB
SvarSpoSt
205 831 60
208 00 Malmö

295:-+porto 39:-
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Fiskegänget: 
Stormen
”Fiskegänget: Stormen” är den 
andra boken om Sigge och hans 
kompisar Mange, Jasmina och 
Jens. Kvartetten, som bor i och 
kring Skälderviken i norra Skåne, 
gillar båtar och fiske och därför 
hänger de ofta tillsammans i den 
lilla småbåtshamnen.  
I ”Stormen” kretsar handlingen 
kring en båt som gänget håller 
på och fixar med inför somma-
rens stora fisketävling. Samti-
digt, ute på Öresund, kämpar fis-
karna Preben och Styrbjörn med 
att försöka befria en tumlarkalv 
som fastnat i deras nät. I kulis-
serna smyger några skumma ty-
per som försöker sno åt sig högs-
ta vinsten. 
Böckerna om Fiskegänget vän-
der sig främst till barn och ung-
domar i 10–14-årsåldern. 
Författare: Mats Alm
Cirkapris: 140 kronor
Förlag: Jollymedia ABGotska Sandön 

– en besöksguide
Har du tänkt dig till Gotska  
Sandön i sommar är det här gui-
den för dig. Oavsett om du kom-
mer i egen båt eller med tur-
båt från Fårösund eller Nynäs-
hamn så finns här allt du behö-
ver veta. Och lite till. Boken är så 
faktaspäckad att det ligger nära 
till hands att tro att författardu-
on vänt på vartenda sandkorn. 
Massor med kartor, bilder, flygfo-
ton över stränder och illustrativ 
grafik av Peter Bergström bidrar 
till att teckna en mer än heltäck-
ande bild av Gotska Sandön.    
Författare: Anders Hellberg och 
Kerstin Benckert
Cirkapris: 319–465 kronor
Förlag: Brixham Books

Segla utan stress 
– Manövrera din 
båt med liten 
besättning
Att segla en båt på få händer är 
en realitet för många semes-
terseglare. Likaså växer intres-
set för att kappsegla ensam el-
ler i par lavinartat. Oavsett vilket 
så ställer en liten besättning om-
bord krav på god framförhållning 
inför varje manöver, både under 
segling och vid exempelvis till-
läggning. I boken beskrivs sex 
olika testbåtar och deras olika 
förutsättningar, för att täcka in 
så många moment som möjligt. 
Författare: Duncan Wells, 
svensk översättning Magnus 
Lindén
Cirkapris: 207 kronor
Förlag: Nautiska FörlagetKnopboken 

– Praktisk guide
Kan du binda upp en stek med 
stekgarn är inte steget långt 
till att beslå ett storsegel längs 
bommen. I den här boken får 
du dessutom lära dig att meto-
den heter ”knipande tränsning” 
på fackspråk. Denna och en rad 
ytterligare användbara knopar, 
taglingar och splitsar står att fin-
na här. Bilder, illustrationer och i 
flera fall QR-koder som tar läsa-
ren vidare till pedagogiska film-
klipp ser till att undvika fnurror 
på tråden. 
Författare: Colin Jarman, 
svensk översättning Svante 
Skoglund
Cirkapris: 78 kronor
Förlag: Lind & Co

Trimma rigg och 
segel
Den här bokens undertitel – 
”Segla snabbare, säkrare och 
mer bekvämt” – säger egentli-
gen det mesta om dess innehåll. 
Ju bättre trimmad en segelbåt är, 
desto fortare går den. Till på kö-
pet kränger båten mindre, kom-
forten blir högre och balansen 
blir bättre. Sammantaget mins-
kar slitaget på både båt, rigg, se-
gel och besättning. En så kallad 
win-win-situation för alla parter.  
Författare: Öyvind Bordal och 
Magne Klann 
Cirkapris: 223 kronor
Förlag: Nautiska Förlaget

Inbundet båtlIv
Sommar, sol och lata dagar till 
sjöss. Medan en del njuter av att 
bara vara i stunden blir andra 
snabbt rastlösa. Vad passar bättre 
då än att ta sin tillflykt till böcker-
nas värld? Nedan har vi listat några 
titlar ur årets bokflod som bjuder på 
spänning, vägledning och kunskap. 

Livet Ombord   
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Spel för Fjällbacka-
entusiaster
Fjällbackaspelet är ett klassiskt 
gå-runt-en-bana-spel där anta-
let steg bestäms med tärning. 
Längs vägen svarar man på frå-
gor i sex olika kategorier: na-
tur, samhälle, kultur, marinbio-
logi, historia och båt- och sjö-
vett. Rätt svar: ett steg framåt, 
fel svar: ett steg bakåt. Först in i 
mål vinner.
Frågorna spänner från det helt 
allmänna, ”Vad kallas den knop 
du oftast lägger fast din båt 
med?” (dubbelt halvslag), till 
det väldigt lokala ”Vad får du på 
Setterlinds bageri om du bestäl-
ler ett mandelberg?” (stora ma-
ränger). De lokala frågorna är i 
majoritet.
Enligt tillverkaren riktar sig spe-
let framför allt till dem som ska 
tillbringa sin semester i Fjäll-
backa, men för den som aldrig 
varit där blir det mest en giss-
ningslek på de lokala frågorna.
Antal spelare: 2–6
Ålder: 7–100 år
Pris: 380 kronor
Inköpsställe: www.fjallbacka-
spelet.se

Båt & hav – frågespelet för 
fritidsskepparen del 1 
Ett lärorikt och roligt kortspel med frågor i sex olika kategorier: Sjö-
termer, I svenska farvatten, Navigering, På världshaven, Väder och 
sjökunskap samt Båtar och tävling-
ar. Den som först svarar rätt på tolv 
frågor – två i varje kategori – kan 
titulera sig Skeppare. 

Båt & hav – 
frågespelet för 
fritids skepparen 
del 2
Om situationen uppstår att 
någon besättningsmedlem 
memorerat svaren på de 324 
frågorna i del 1 finns lösning-
en här. Del 2 innehåller 324 
nya frågor på samma teman 
som i del 1.  
Antal spelare: 1–
Ålder: Familjespel för alla 
åldrar
Pris: 58 kronor styck
Inköpsställe: Erlandsons Brygga

Segelbåtskortlek
Finns i sjön, plump, whist, po-
ker, Svarte Petter eller, för en-
samseglaren, patiens … En klas-
sisk kortlek bjuder på oändligt 
många spelvarianter. Den här le-
ken är dessutom kryddad med 
bilder och fakta – modellbeteck-
ning, konstruktör, konstruktions-
år samt längd – om 52 segelbå-
tar som är vanliga i svenska far-
vatten.   
Antal spelare: 1–
Ålder: 0–
Pris: 58 kronor  
Inköpsställe: Erlandsons 
Brygga 

Sjöförklaringar
Ett lagspel för två eller flera lag, där det gäller att, på tid, förklara ord 
för sina medspelare så att de kan gissa vilket ord eller term som ef-
terfrågas. Spelet är förpackat i en liten sjösäck som innehåller 500 
brickor med ord från sjö- och båtliv samt ett timglas.  
Antal spelare: 4– (två lag)
Ålder: Från 7 år 
Pris: 160 kronor inkl. porto
Inköpsställe: www.skargardskunskap.se             

Vagabond – 
spelet som väcker 
resfebern
Om du gillar att resa och om du 
gillar frågesport, då är ”Vaga-
bond” ett spel för dig. Här varvas 
frågor om flaggor, länder och po-
pulära turistmål. Kunskaper och 
taktik spelar roll, men det gäller 
även att ha turen på sin sida för 
att avgå med slutsegern. 
Antal spelare: 2–5 eller 2–4 lag
Ålder: Från 15 år
Pris: 259 kronor

MIG Golf – bli putt i 
ruffen
Ett mobilt frågespel som främst 
vänder sig till golfälskare. Spelet 
innehåller totalt 780 frågor upp-
delade i fem kategorier – Regler 
och uttryck, Banor och resmål, 
Tävlingar och blandat, Utrust-
ning och varumärken samt Spe-
lare och personligheter.  
Antal spelare: 2–6
Ålder: Från 15 år
Pris: 229 kronor

Spel ombord
Ibland är det inte så dumt att koppla ned från den digitala värl-
den och koppla av med lite analog underhållning. Nedan har vi 
listat några sällskapsspel med marin anknytning att ta till när 
det ska kuras skymning eller när vädret sätter käppar i hjulet för 
vidare förflyttning.  
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EvEnEmangskalEndEr 
30/6-4/7 Putte i Parken, Mariebergsskogen, 
Karlstad. Gratisfestival med många välkän-
da artister. 
www.putteiparken.se
2 Vicious Rock Festival, Trollhättan. Metal, 
rock, punk. Två scener, femton band. 
www.viciousrock.se
4-9 Match Cup Sweden, Marstrand. Final för 
första upplagan av World Match Racing Tour 
som avgörs i M32-katamaraner.
www.stenamatchcupsweden.com
6-10 Åmål’s Blues Fest, 25-årsjubilerande in-
ternationell bluesfestival vid Vänerns strand 
i Åmål. 
www.bluesfest.net
7-9 Öland Roots, Sandbergens festplats, 
Mörbylånga. Reggaefestival som arrangeras 
av föreningen Öland Roots. 
www.olandroots.com
7-10 Gullbrannafestivalen, Halmstad. En 
musikfestival med företrädesvis kristna ar-
tister. 
www.gullbrannafestivalen.com
8-9 Skulefestivalen, Docksta. Folkfest i hjär-
tat av Höga kusten. 
www.skulefestivalen.com
8-9 Latitud 57, en tvådagars musikfestival 
på Brädholmen, Oskarshamn. 
www.latitud57.se
9-17 Tennisveckan, Skistar Swedish Open, 
Båstad. Tennisvärldens toppspelare träffas 
för att göra upp. www.swedishopen.org

13-16 Ulvöregattan, Örnsköldsvik. Bottenha-
vets största regatta. www.ulvoregattan.com
13-16 Luleå hamnfestival, Luleå. Mat, musik 
och mångfald i Luleå. 
www.luleahamnfestival.se
14 Victoriadagen, Borgholm. Fira kronprin-
sessan tillsammans med flera kända artister. 
www.victoriadagen.se
14-16 Visfestivalen, Västervik. Klassisk och 
modern visa i Stegeholms slottsruin. 
www.visfestivalen.se
14-16 Hasslöfestivalen, Familjefestival på ön 
Hasslö utanför Karlskrona. 
www.hasslofestivalen.se
14-16 Putte i Parken, Hembygdsgårdarna, 
Leksand. Gratisfestival med många välkän-
da artister.
15-16 Härnösands Stadsfest, Härnösand. 
Späckad familjefest. 
www.harnosandsstadsfest.se
16 Makrillfestivalen, Bua hamn. Fest för stora 
och små med stekt makrill i fokus. 
www.batfjordenshamn.se
16-17 Träbåtsfestivalen, Skärhamn. I år med 
fokus på båtar från Lilla Kålviks Båtbygge-
ri på Orust.
www.trabat.se
16-17 Taubespelen. Efter ett par år i Grebbe-
stad återvänder arrangemanget till Orust. Ny 
spelplats vid Buseviken, Ellös. Allsång och 
artister som tolkar Taube. 
www.taubespelen.com

22-23 Trästockfestivalen, Skellefteå. Musik, 
performance, mat och andra härligheter. 
www.trastockfestivalen.se
22-24 Putte i Parken. Kungsträdgården, 
Stockholm. Gratisfestival med många väl-
kända artister.
27-31 Piteå dansar och ler, Piteå. En av Sveri-
ges äldsta festivaler. www.pdol.se
28-30 Uddevallakalaset, Uddevalla. Fem-
årsjubilerande kalas för hela familjen.  
www.uddevallakalaset.se
28-30 Falkenbergs jazzdagar, Falkenberg. 
Jazzfestival i tre dagar på stan och i värdshu-
set Hwitans trädgård. 
www.jazz.falkenberg.net
29-30 Storsjöyran, Östersund. Stor musi-
kalisk bredd på detta musikarrangemang. 
www.storsjoyran.se
29-31 Visfestival Holmön, Umeå. Festivalen 
där berättelserna är i centrum. 
www.visfestivalen.nu
29-31 Stockholm Music & Arts, Skeppshol-
men. Musikfestival med arv från jazzfestiva-
len. www.stockholmmusicandarts.com
30 Fri fart på Kinda kanal. Fartfest mitt i Lin-
köping för alla som gillar klassiska motor-
båtar.
www.museihuset.se/frifart
30-6/8 Roslagsloppet och Båtveckan, Öre-
grund. Legendariskt offshorerace för snabba 
motorbåtar. Loppet omgärdas dessutom av 
en festival. www.roslagsloppet.comFröken Elvis är en av akterna under Visfestivalen i Västervik 14–16 juli. 

JULI                                  

Miriam Bryant uppträder på Taubespelen, som 
pågår 16–17 juli på Orust.
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Årets Malmöfesti-
val går av stapeln 

12-19 augusti. 

1 Big Slap, på Tallriken i Pildammsparken i 
Malmö. Södra Sveriges största housefesti-
val. www.bigslap.se
4-6 Arvika hamnfest, Arvika. Musikfest i 
Sveriges innersta hamn. 
www.arvikahamnfest.se
6 Götakanalsimmet, Sjötorp. Fyra distanser: 
200, 600, 1 550 och 5 000 meter med täv-
lingsklasser för både elit, motionär och fa-
milj. 
www.gotakanalsimmet.se
2-7 Karlskrona skärgårdsfest, Karlskrona. 
Världsarvsstadens egen gatufest. 
www.karlskronaskargardsfest.se

7-14 Medeltidsveckan, Gotland. Upplev his-
toriens vingslag i Visby. 500 evenemang, 
40 000 besökare.
www.medeltidsveckan.se
8-13 Lysekil Women’s Match 2016, deltävling 
i damernas världscup i matchracing.
11-13 Way Out West, Slottsskogen, Göteborg. 
Musik-, konst- och filmfestival. 
www.wayoutwest.se
11-14 Hällevik Tradjazz Festival, Sölvesborg. 
Jazzfestival i fiskeläget Hällevik. 
www.helleviktradjazzfestival.se
12-13 Folk & rockfestivalen, Segmon. Musik-
festival i Värmland. www.folkrock.nu
12-19 Malmöfestivalen, Malmö. Glad, spon-
tan, underhållande och seriös festival. 
www.malmofestivalen.se
13-14 Ulvö Classic. Mötesplats för klassiska 
båtar, mat och underhållning. 
15 Grenna Bluegrass Festival, Gränna. Blue-
grassfestival med anor från 1970-talet. 
www.grennabluegrassfestival.n.nu
16-20 We are Sthlm, Stockholm. Europas 
största ungdomsfestival för alla mellan 13 
och 19 år i Kungsträdgården. 
www.wearesthlm.se
16-21 Göteborgs kulturkalas, Göteborg. 
Gatu- och torgfest, med fri entré, på 50 plat-
ser runt om i stan.  
www.kulturkalaset.goteborg.com
20 Tjörn runt, Stenungsund. Hundratals 

kappseglande båtar och tusentals åskådare 
på klipporna runt Tjörn. 
www.idrottonline.se/StenungsundsSS-Seg-
ling/TjornRunt
25-27 Electronic Summer, Göteborg. Som 
namnet antyder, elektronisk musik. 
www.electronicsummer.se
26-27 Falkenberg rockfest, Falkhallen. Två-
dagars musikfestival som går i rockens teck-
en. www.falkenbergrockfest.com
27 Motala kanalsim, 1 900 meter simning 
rakt genom Motala. 
www.motalakanalsim.se
27 VM i makrillmete, Fjällbacka.
www.fjallbacka.com/makrillvm/

AUGUSTI

Lysekil Women’s Match 2016, en av deltävling-
arna i damernas världscup i matchracing, avgörs 
8–13 augusti. 

Jazzfestival i fiskeläget Hällevik i Sölvesborg 
11–14 augusti. 
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Surfski

Surfski är en självlänsande kajak för havet. Så smal och 
lätt att den kan stuvas uppe på båtens däck. Den som 
vågar prova garanteras en nära-vågen-upplevelse. 
TexT JeSSika ericSSon FoTo LarS ericSSon

Enligt Emma Levemyr, en av surfskipadd-
lingens frontfigurer i Sverige, är vågorna som 
bildas när det blåser mellan nio meter per 
sekund och kuling optimala för vågsurf. Då är 
det bara att ta ledigt från jobbet. 

Häng på vågen 

 n 
amnet till trots har surfski inte 
ett dugg med skidor att göra. I 
stället är det en kajak som är 
lång, lättdriven, självlänsande 
och konstruerad så att det ska va-

ra enkelt att häva sig upp i den igen vid 
kapsejsning. En vattenfarkost för våg-
surf, äventyr och vanlig paddling som 
länge haft många utövare i södra Euro-
pa, Sydafrika och Australien, där både 
vågorna och vattentemperaturen blir  
högre än här i Norden. Men surfskipadd-
ling växer även här hemma och sedan 
några år ingår surfski i Kanotförbundet. 
För de mest hängivna utövarna finns lä-
ger, clinics och mästerskap, men många 
väljer också att paddla surfski för rekrea-
tion och avkopplande skärgårdsturer. 

Teknik och äventyr
Emma Levemyr, med medaljer från både 
Europa- och världsmästerskap på merit-

listan, är en av sportens profiler i Sverige. 
Parallellt med tävlandet arrangerar hon 
kvällspaddlingar, läger och lopp hemma 
på västkusten för att få fler att fastna för 
den fartfyllda paddelgrenen. Västkustens 
Surfskipaddlare är dels namnet på en Fa-
cebookgrupp för likasinnade, dels ett an-
tal fysiska personer som gärna paddlar 
tillsammans. Liknande grupper finns på 
flera platser runt kusten.

Vissa gillar fartkänslan och adrenali-
net då den smäckra farkosten accelere-
rar, fångar en våg och surfar iväg. Andra 
uppskattar naturupplevelserna på havet 
och för vissa är det själva paddeltekni-
ken som är tjusningen.

– För mig är det kombinationen av det 
fysiska, tekniska och äventyrliga. Att få 
ta ut sig både uthållighetsmässigt och 
muskulärt, utmana sina tekniska färdig-
heter i att läsa och känna vågorna i kom-
bination med äventyrskänslan som kom-

mer när havet är lite vilt. Det ger ett här-
ligt adrenalinpåslag. 

Surfski är en ung sport. Emma är en av 
pionjärerna i Sverige och hon halkade in 
på paddlingen lite av en slump. När en 
knäskada tvingade henne att avbryta 
satsningen på multisport provade hon 
att paddla surfski som en alternativ trä-
ningsform. Och fastnade direkt. Uppväx-
ten vid havet, i föräldrarnas segelbåt och 
på en vindsurfingbräda, har bidragit till 
att hon aldrig känner sig rädd för havet. 
Hon har varit den dominerande dam-
paddlaren i Sverige i flera år men önskar 
sig mer konkurrens. Hon har också sina 
föraningar om att det redan i sommar 
kommer att bli mer hett om öronen i takt 
med att allt fler fastnar för sporten.

Optimala vindar
Enligt Emma är det själva surfandet som 
är den största tjusningen med en surfski F
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Surfski
Beskrivning: Lång, smal, lätt och 
självlänsande kajak med helt öppen 
sittbrunn. Skrovformen är konstruerad 
för att lätt ge vågsurfar.
Systerbåtar: Kanadensare, havskajak, 
tävlingskanot, SUP (Stand Up Paddle). 
Kanot är samlingsnamnet för alla slags 
kanadensare och kajaker.
Längd: 5,20–6,50 meter
Bredd: 43–55 centimeter
Vikt: 10–15 kilo
Styrning: Pedal och roder
Köl/skädda: Ingen
Paddel: Det finns många olika modeller. 
Vingformade paddelblad ger bäst grepp 
i vattnet. 
Fart: > 10 knop
Vanliga modeller: Epic, Fenn, Vajda, 
Carbonology Sport, Think Kayaks, 
Nordic Kayaks, Mazu
Pris ny: 17 000–50 000 kronor
Pris begagnad: 10 000–25 000 kronor

och det som skiljer den från andra typer 
av kanoter. När surfskin fångar en stor 
våg och drar iväg i grymma farter utan 
någon speciell ansträngning, men med 
någorlunda kontroll på balansen, är 
paddlingen som bäst. Hon tycker att de 
bästa förutsättningarna för fina surfar 
uppstår när det blåser strax över nio me-
ter per sekund på öppet hav.

– Det är då jag tar ledigt från jobbet. 
Vid sådana vindförhållanden blir det ga-
ranterat något slags bra surf.

Hemmavattnen är Kungsbackafjor-
den, men när hon vill utmana sig själv sö-
ker hon sig numer till öppnare havsområ-
den. Där rör sig vågorna mer och åt flera 
håll samtidigt. För nybörjare rekommen-
derar hon lite mer skyddade vatten som 
en fjord, djup havsvik eller insjö.

– När vågorna trycks ihop, som de gör 
på grundare vatten, blir de brantare och 
då är det lättare att fånga vågorna.

Själva surftekniken går till stor del ut 
på att lära sig läsa vågornas mönster. 

– Hur konstigt det än låter gäller det 
att paddla så lite som möjligt och istället 
följa med vågens egna rörelser så långt 
som möjligt. Sedan är det en fördel att ha 
paddelstyrka och teknik.

Börja stabilt
Emmas tips till den som vill testa är att 
börja med en surfski som är stabilare än 
man tror att man klarar av.

– Smalare modeller är snabbare men 
också rankare. Det kan kännas okej på 
platt vatten, men på havet går det inte att 
ta i ordentligt i paddeldragen om det 
känns vingligt. Får man inte upp farten 
blir det inga surfar.

Det allra viktigaste rådet är att börja 
med att lära sig hur man tar sig upp, för 
att inte bli rädd när surfskin slår runt. För 
det gör den förr eller senare. Det ingår.

Börja paddla surfski 
1 Lär dig ta dig upp i surfskin när den 

har vält. Det ingår att välta och klättra 
upp igen. På nätet finns många instruk-
tionsfilmer. Sök på ”surfski reentry” och 
börja öva nära land.

2 Börja med en surfski som är bred och 
stabil. Omkring 53 cm är lämplig båt-

bredd för en nybörjare.

3 Paddeln ska vara liten och lätt. Ju  
högre frekvens i paddlingen, desto 

lättare blir det att fånga vågorna och få 
fina surfar.

4 Öva upp paddeltekniken, det gör 
paddlingen effektivare. Det gäller 

att rotera med överkroppen och trycka 
emot med motsatt ben. Ett vanligt ny-
börjarfel är att använda armarna för 
mycket.

5 Sök upp andra surfskipaddlare och 
häng med på gemensamma surf-

skiaktiviteter. Bra surfskisidor på nätet 
är Surfski.info, Emmalevemyr.se, Mo-
tionspaddla.nu och Facebookgrupperna 
Västkust surfski och Stockholm surfski.

 »
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Jämfört med en havskajak är surfskin lättare och 
längre. Men framför allt är sittbrunnen självlän-
sande och helt öppen så det går lätt att ta sig i 
och ur då surfskin välter.

Sittbrunnen på en surfski är lång och helt öppen för att det ska vara enkelt att ta sig upp igen om 
surfskin välter. Ofta är den dessutom ergonomiskt utformad och väldigt skön att sitta i.

Tack vare självlänsen i sittbrunnen vattenfylls 
inte surfskin då den välter eller om det stänker 
in vatten. 

Två olika typer av roder. Effektiva men ömtåliga. 
Undvik grundstötningar.

– Testa vid en strand eller någonstans 
nära land. Det är inte svårt, bara man tar det 
lugnt och vet hur man ska göra.

Jämfört med havskajakpaddling ska pad-
deln till en surfski vara kortare och ha  
mindre paddelblad. Det gör det lättare att få 
upp frekvensen, som behöver vara hög för 
att hinna med att fånga vågorna och surfa.

Individuella gränser
Även om surfskin är konstruerad för att 
paddlaren ska kunna välta, ramla ur och en-
kelt ta sig upp igen och det hör till grundläg-
gande kunskaper att kunna ta sig upp i sin 
kajak i sjögång, finns det risker. Det är vik-
tigt att ha ett säkerhetstänkande med sig ut 
på havet. 

Dit hör att helst vara flera som paddlar 
tillsammans och att inte ge sig ut i värre vå-
gor än man klarar av. Upprepade kapsejs-
ningar, och simturer i kallt vatten, tär på 
krafterna även för den som är i god fysisk 

form. Sittbrunnen är visserligen självlän-
sande för att inte kunna vattenfyllas, men 
det blir alltid vatten som stänker in och 
skvalpar omkring inne sittbrunnen. Surfski 
är en blöt sysselsättning, så vid låga vatten-
temperaturer är torrdräkt ett måste.

Det gäller också att ha järnkoll på utrust-
ningen. Dit hör till exempel en bra flytväst i 
självlysande färg, mobil i vattentätt fodral 
och en fångrem. Den sistnämnda kallas 
leash och sitter fästad i surfskin och runt 
paddlarens ben. Leashen ska förhindra att 

surfskin driver iväg om man ramlar ur. 
Gränsen för hur stark vind eller hur höga 

vågor det är möjligt och klokt att paddla i är 
individuell. Det gäller att känna sin egen 
förmåga. För Emma går gränsen vid minus-
grader och stormvindar. 

– Jag håller igång med surfskin året om. 
Vattentemperaturen spelar ingen roll för 
mig, däremot paddlar jag aldrig när det är 
minusgrader i luften, och blåser det kuling 
eller mer paddlar jag bara med vinden, inte 
mot. Det är mina gränser.

Styrningen sköts med fötterna, så att överkrop-
pen kan ägna sig åt att vara motor, det vill säga 
paddla.

Vissa surfski-modeller har ett praktiskt bärhan-
tag i fören. De flesta är dock så lätta att de kan 
läggas på axeln och bäras av en person. 
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 Information och recept www.omniasweden.com

OMNIA UGNSGALLER
Gör det bekvämare att grädda baguetter till frukost. 
Gallret använder du också om du vill ångkoka fisk 
eller grönsaker. Ett uppskattat tillbehör.

Nybakad kaka till kaffet, färskt bröd, god gratäng eller annan 
läcker ugnsmat gör du enkelt på spisvärmen, med fritidsugnen 
Omnia. Allt du kan göra i en fast ugn kan du också göra i en 
Omnia. Inga speciella recept behövs, dina favoriter går bra.
Omnia är enkel att använda, kräver inga installationer och 
fungerar på de flesta spisar. 
På FB-gruppen ”Omniarecept som får snålvattnet att rinna” 
delas recept och användartips. 

UGN PÅ BÅTSPISEN

OMNIA KOKBOK
95 recept för din Omnia.  
Bekvämt format och fina färgbilder.

OMNIA SILIKONFORM
Skräddarsydd för din Omnia. OBS! Tål max 
260˚C, var försiktig med värmen. Använd 
rekommendationerna i Omnia bruksanvisning.

Omnia finns i de flesta båttillbehörsbutiker.



Hyr en kanalbåt och upptäck nöjet att i egen takt utforska städer, 
pittoreska byar och landsbygd via Europas kanaler och floder.

Det krävs inget förarintyg eller tidigare båterfarenhet för att hyra en kanalbåt.
Kanalbåtarna är specialbyggda för att vara enkla att köra och utrustade därefter. 

Aktiv semester för par, familjer och vänner. Med en Le Boat kanalbåt reser du på
egna villkor. Du bestämmer själv var du vill stanna och lägga till, likaså om
du vill boka en helg, en vecka eller längre.

Välkommen att kontakta oss eller någon av våra återförsäljare
för inspiration och information så hjälper vi dig planera 
din semester. Beställ vår katalog på leboat.se@leboat.com

0770 - 77 20 77
www.leboat.se

Le Boat kanalbåtssemester

LIVOM7

September &
 oktober från

Ange bokningskod:

BOKA NU! 

TÄVLA & VINN! 
Le Boat Sverige

Who’s on board?

2.665 kr*
person/vecka

*Prisexempel baserat på avresa 1/10 Homps t/r. Caprice 3*(4+2)  Pris 
inkl. 15% rabatt, baserat på 4 personer + ev tillägg. Kan ej kombineras 
med andra erbjudanden. Rörliga priser. Begränsat antal båtar. Gäller 
nybokningar, alla destinationer gjorda innan 15/8-16 med avresa i
sep & okt 2016, alla båtar exl Horizon.

UNFORGETTABLE MOMENTSon the water

Segla i värmen! Karibien special 
BOKA NU!

Prisexempel baserat på avresa 25/11 Tortola, BVI. 37.2 Club. Pris inkl 10% rabatt, baserat på 4 personer + ev tillägg. Kan endast kombineras 
med lojalitetsrabatt. Rörliga priser. Begränsat antal båtar. Gäller nybokningar till Karibien gjorda innan 15/8-16 med avresa 1/10 – 17/12 2016.

KARIBIEN | USA | MEDELHAVET | SÖDERHAVET | INDISKA OCEANEN | ASIEN 

BVI från
5.429 kr* person/vecka

Ange bokningskod: WIN16`

Besök moorings.com/se, någon av våra återförsäljare eller ring 0770 - 87 66 00
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