
Mina båtar.

Vi bor vid sjön Gesunden som ligger i Jämtland och genomströmmas av
Indalsälven. Sjön är ca 20 km lång och ytan ca 30 kvadratkm. Den är

också djup, mer än 75 meter

Att jag över huvud började segla blev ett sent påkom-
met infall. Det var när jag läst Joschua Slocums bok 
”Sailing Alone Around the World” som jag kände att 

också jag ville 
pröva på, fast 
inte runt jordklo-
tet. Så 2006 på 
sensommaren 
köpte jag min 
första segelbåt. 
Den fanns i 
Härnösand och 
det var en Stor-
triss. Sjösätt-
ningen blev möj-
lig först i juni 
2007. Det var då 
vattennivån i 
sjön, som är re-
glerad, hade sti-
git. Högsta nivån
över havet är 204

m. Under vinter och vår brukar den vara ca 2 m lägre i väntan på fjällfloden.



Jag hade ju köpt en lärobok i segling. Stortrissen var fin att praktisera 
övningarna på. Men jag gjorde några tavlor som inte var så roliga när de 
hände. T.ex. följden av att inte göra stoppknutar på skoten.

Viola. Redan nästa år 2008 såldes
Stortrissen. I Östersund fanns den
Triss Norlin som sedan dess varit
min. Den båten tycker jag om. Den
bygdes mellan 1978 och 1982, bara
105 exemplar tillverkades. Bred och
rymlig sittbrunn. Rolig att segla, tar
bra höjd. Bästa 19-fotaren påstås det.
Jag har kompletterat med vinchar vid
sittbrunnen, en enkel rullfock, lazy
jacks, solcell och en Hummingbird
plotter. Den används även för
sjömätningar. I fvof regi gör vi ett
sjökort, syns här ovan. 

Har även haft en
Askeladden 
jolle. Det är en 
trevlig båt med 
en kölbräda som
gör att den håller
kursen när man 
ror eller har 
aktermotor. Den 
är också fin att 
segla, då sänker 
man först ner en 
liten köl av plåt.



Det var på hösten 2012 och jag var  70 år som jag blev ägare till Menippe. Hon fanns 
då i Storsjön i Jämtland men hade tidigare seglat i vattnen kring Stockholm. Menippe 
är en båt som bygdes 1976. Typ B31 där B står för Boström och 31 för längden.

Varför köper man en relativt stor båt när man är på ålderns höst? ....jag ville se havet, 
segla på större vatten än Gesunden och kände mig frisk nog att våga. Ålder är som 
man känner sig sig.

Frånö blev Menippes nya hamn i Ångermanälven utanför Kramfors. Därifrån är man 
inte begränsad av kraftverksdammar som i Gesunden där jag lärt mig att segla. Varje 
höst efter upptagningen har jag dragit hem Menippe till Borglunda där hon står under 
tak. På våren samma resa till Frånö. Det är med min traktor som ekipaget dras. Resan,
14 mil, tar ca 5½ timmar. 



Menippe

Som redan nämnts så ville jag prova en större båt och havet. På I Menippe var allt 
stort mot vad jag var van från Viola. Efterhand som vanan och erfarenheter kommit 
känns hon nu smidig och lättmanövererad. Det är en säker båt, högsta Loydklassen. 
Många har seglat över Atlanten i en B31. Själv har jag inte kommit så långt. Har fått 
uppleva Höga Kusten och fått både nya vänner och mycket att minnas.

Det var med sorg i hjärtat som jag kom fram till att det av olika omständigheter var 
bäst att sälja Menippe. Oraken var inte något fel på båten, hon kan segla länge än. Re-
sorna till Frånö tog sin rundliga tid och Borglunda ligger nog lite för långt från havet. 
Känslan av att inte hinna med och att tiden går så fort låg bakom beslutet att sälja. 

Nu när Menippe är såld har jag summerat resorna. Vägtransporterna blev till drygt 
450 mil med traktorn. Det är lika långt som från Borglunda till Kuwait. 



Så här såg annonsen ut 2020:

B31 är mycket sjövärdig och säker båt. Robust, oceanklassad, stark 23-bultad kölinfästning. Roder 
på rejäl skedda, genomgående mast.

"Menippe" går bra att segla själv. Alla tampar är neddragna till sittbrunnen, även revningen, 2 rev. 
Detta exemplar är rikt utrustat, mycket välbyggt och välskött. Jag blev tredje ägaren. 

LÖA 9,33m. Bredd: 2,78m. Djupgående: 1,7m.
Deplacement: 3,5ton. Köl: 1,5ton.
Masthöjd: 12,8m. Genomgående mast. Masthead
Storsegel: Lösfotat 16kvm med block för revning. Märk S2289. Hårdvindgenua: 23 m² Till rullen. 
Kryssfock: 15 m². Till rullen.
Följande segel har pistolhakar:Lättvindgenua: 31 m². Maxigenua 30 m²
Spinnaker 69 m². Lättvindspinnaker 69 m²

Viola, kanadensaren och en roddbåt samt flytbryggan är de flytetyg jag nu har, 2022. Räcker mer 
än väl till för en åtti+ gubbe.


