Silverrudder 2017 – racerapport eller ”vem kan segla förutan vind”
Av: Per Svanberg, Fareast 31R, Kuài, SWE 1
Förra året deltog jag i Silverrudder för första gången –
världens största solokappsegling med sina 450 båtar och
135 distans runt den danska ön Fyn. Jag hade då precis
fått hem min nya båt – en Fareast 31 R GRP edition – och
hade bara hunnit med två race innan jag tog bil o trailer
ner till Svendborg, Danmark. Eventet och äventyret var
helt fantastiskt på så många sätt. Jag bestämde mig direkt
efter målgång att göra detta igen. Du kan läsa
racerapporten från 2016 här. I år blev det ett extremt
vindfattigt race där uthållighet och fokus blev helt
avgörande för de allra flesta. 450 anmälningsplatser
fylldes på mindre än 24 timmar i november 2016.
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Dagarna innan race var fortfarande 415 anmälda, 308
startade, endast 131 fullföljde dvs 177 bröt. Detta är rapporten från den absolut tuffaste kappsegling jag någonsin genomfört.
Förberedelserna inför Silverrudder 2017
Under säsongen 2017 var planen att komma ännu bättre förberedd till Svendborg än inför 2016. Bättre koll på fart, manövrar,
teknik, allt! Det hela började dock väldigt knackigt med en rejäl grundstötning på väg till Lidingö Runt på fredagskvällen innan
race. Jag satt och tänkte på annat och gick i gamla invanda spår och helt plötsligt brakade det till och båten lyftes någon
decimeter ur vattnet och fick slagsida. Jag satt fast! Jag kunde först inte acceptera det hela, men när jag tittade på plottern
var det mörkblått. Jag har gått här säkert 100 gånger förr, men då förra båten stack 1,70 och Kuài sticker 2,10 i kombination
med extremt lågvatten just denna kväll för att vara Stockholms skärgård (-40cm) var katastrofen ett faktum. Dj-a klantskalle
Svanberg! Det fanns ingen att skylla på heller! Just där och då kändes Silverrodret väldigt långt borta. Jag fick hjälp av en
motorbåt att komma av grundet och åkte sedan
till Jespers brygga i Skurusundet där han hjälpte
mig med hans dyklampa mitt i natten. Jag
simmade runt och konstaterade rejäla repor,
men bulben verkade sitta fast i alla fall. Båten,
kölinfästningar samt innerbalkar verkade helt
intakta. Helt otroligt faktiskt!
Jag bestämde mig för att köra Lidingö Runt, men
också att berätta för de övriga tidigt på
lördagsmorgonen vad som hade hänt så att de
själva skulle få bestämma om de ville hänga med
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eller ej. På Lidingö Runt var planen att få segla
med rockstars som Joakim Rodebäck, Martin
Klinga och Christoffer Hellman. De dödliga ombord representerades av mig och min svåger Jesper. Det kändes oerhört surt
att våra träningstillfällen vi med stor möda fått till innan denna helg riskerade att ha nu varit helt förgäves. Ingen drog sig
dock ur – alla var på! Härligt!
Lidingö Runt
Lidingö Runt gick förhållandevis bra. Lätta NO vindar. Starten var magisk med ett genidrag av rorsman Rodebäck med en
snabb babordstart klippte vi hela flottan. Vi ledde över samtliga båtar halvvägs till Värmdölandet där de större båtarna sedan
kom ifatt en och en. Kryssen gick väl återigen ”sådär” med vissa svårigheter att hitta fart och höjd, men vinden var rejält trasig
från alla kryssande båtar i lovart så ingen anledning till panik. På Askrikefjärden hade vi stor nytta av en lång sträckbog på i
princip target avs vinklar med A2:an i lätta vindar där vi utan vidare seglade upp och förbi vårat SRS på 1,111. Vi slutade 6:a i
stora klassen och 23:a totalt. Helt OK! Extra kul att spöa den nya MC31:an på scratch.
Planen var sedan att segla Gullviverallyt med min dotter Lisa helgen därpå. Eftersom Lisa skulle följa med ville jag göra en
okulär besiktning av bulben av ett proffs innan jag vågade ta med henne ut på havet i min grundstötta båt. Jag lyfte därför
båten på måndagen efter Lidingö Runt och konstaterade att...bulben satt LÖST! Suck! Blicken i Lisas besvikna ögon när jag
berättade att vi inte skulle segla Gullviverallyt i Kuài kommer jag aldrig att glömma. Som plåster på såren fick vi dock hänga

med på PAC-MAN istället torsdag till lördag och sedan på KOTTIKA på söndagens race när PAC-MAN skulle vidare ner till
Seapilot 2 Star. Lisa blev lite gladare av det, men inte nöjd...
Tack o lov hade Waxholm Komposit med Ulf Brändström i spetsen möjlighet att ta hand om bulben omedelbart, men det
innebar ändå att jag missade Gullvivan, Kolfiberrodret samt Robline One Star under maj och juni månad. Inte bra! Inte helt
enligt plan om man säger så...
Tack vare Uffe Brändström, Micke Vesala
och Fredrik Arnryd på Waxholm Komposit
fick jag dock tillbaka en bulb i mycket bättre
skick än den hade innan grundstötningen.
Nu med en perfekt finish och form samt
möjligheten att sätta tillbaka den med exakt
rätt vinkel - 1,3 grader bestämde vi oss för
till slut. Stort tack också till Jimmy Hellberg
som med research, beräkningar och extrem
noggrannhet när bulben skulle monteras
tillbaka gjorde att grundstötningen faktiskt
kändes som en bra grej till slut! Ovärderligt!
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Under semestern som sedan följde tränade jag kanske 1-3 h/dag på olika manövrar i olika vindstyrkor. Jag fick framförallt till
en självgippande lösning för focken när jag gippade med gennakern i hårdvind, jag fick testa att segla i riktigt mycket vind, jag
fick till ett bra sätt att snabbt reva focken under gång, jag tränade på lovartsnedtagningar och jag tränade på nedtagningar i
lättvind i 90 AWA för att slippa falla av mm. Helt enkelt en hel del nya verktyg i verktygslådan. Det kändes dessutom som jag
hade fått en dryg tiondel till skänks i ren båtfart på kryssen i >5 m/s tack vare ”nya” bulben. Kanske var det inbillning, men
jag upplevde att jag ligger konstant 1-2 tiondelar snabbare nu än förra året på kryssen.
Robline Solo Challenge
Nästa kraftmätning var Robline Solo Challenge 19 augusti.
Ett race som genomfördes i extremt mycket vind med 1017 m/s. Jag fegade ur på länsen och vågade inte hissa
nylonet förrän på slutet. Det var trångt och brant och jag
kände helt enkelt att det inte var säkert. Fegar man ur får
man inte vara med och tävla om pallplatser. Kryssen gick
dock bra och jag låg ofta i farter kring 6,7-6,9 knop och
ibland långa sekvenser på 7,0 knop vilket är den target
speed Maarten Voogd tycker att jag skall kunna nå solo.
Mina kryssvinklar var helt OK men inget som imponerar. Så
länge det var plattvatten gick jag bra, ute på
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Kanholmsfjärden var det tuffare att hålla fart genom
vågorna. Ett fall framåt var det dock tycker jag! Kul! Jag slutade som 15:e av de 57 totalt som till slut vågade starta. Min coach
och mentor Jimmy slutade på 17:e plats (trots att han hissade nylonet!). Alltid något! 😊
Nästa race var Nordic Yachts Open 9 september
tillsammans med min fru Anna. Mats Runström på
Nordic Yachts lyckades som vanligt med att pricka in ett
fönster mellan regn och rusk med ett fantastiskt trevligt
event så det blev en härlig dag på havet. Bra start, bra
undanvind, helt OK kryss där vi hade lite flyt att hamna
på rätt kant när det stora vänstervridet kom, bra 2:a
undanvind, lite strul med val av fock vs code på sista
benet in mot mål, men i stort ett helt OK race. Vi slutade
på 15:e endast 49 sek på beräknad tid från topp 10 och
ca 4 min från topp 5 på beräknad tid. Helt ok, men även
här hade alla sportbåtar stor fördel av sträckbogen från Franska stenarna och norrut. Det hade sannolikt sett annorlunda ut i
resultatlistan om det varit plattläns den sträckan istället...
För att summera förberedelserna inför årets Silverrudder var det nog Lidingö Runt (där jag fick mycket hjälp med
rigginställningar och allmänt trim av Rodebäck, Hellman och Klinga) samt sommarens många och intensiva träningstillfällen

som bidrog mest till verktygslådan detta år. RSC och NYO var bra och roliga, men jag lärde mig egentligen inget nytt där när
jag tänker efter.
Jag tog upp båten på trailern veckan innan Silverrodret för att hinna
packa allt i lugn och ro. På måndagen innan avfärd hämtade jag hyrbilen
på Odenplans specialbilsuthyrning. Bra service, men hiskeligt dyrt (har ni
tips på var man kan hyra bra dragbilar som klarar 3500kg får ni gärna
höra av er!). Denna gång blev det ett riktigt lok i form av en Chevrolet
Suburban. Helt enormt stor o stark. Jag hämtade upp min materialare,
co-pilot och far (han har också körkort för tungt släp) på väg ut till
Bullandö på måndagskvällen. Vi kopplade, monterade bred-lastskyltar
inkl nödvändig belysning och drog hem båten efter mörkrets inbrott. Det
kändes ovant att köra så här tungt och långt ekipage igen. Skönt att
slippa den värsta rusningstrafiken i alla fall.
Kl 06.20 den 19/9 lämnade vi Sundbyberg med färd mot Svendborg, Fyn.
Jimmy hade anmält sig till årets upplaga, men pga seglingar med Fast
40:n ”Elvis” i England varit tvungen att hoppa av. Per Hansson med den
modifierade minitonnaren ”Plastpyret”planerade lämna Stockholm senare på tisdagskvällen.
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Färden ner gick helt smärtfritt och vartefter milen rullade på
blev det mer och mer bekvämt att köra ekipaget. Förra året
var det aningens för lite kultryck vilket gjorde att det blev lite
vingligt i det högre fartregistret. Detta år stod båten ca 1,5
dm längre fram med ca 120-130 kg kultryck och allt kändes
superstabilt hela tiden. Endast passagen över Öresundsbron
var lite onödigt spännande pga kraftig sidvind där vi
tvingades sänka farten till 50-60 km/h för att inte trilla av. Vi
anlände Svendborg vid 18 snåret dvs drygt 80 mil på ca 11,5
h färd. Nytt rekord!

Vi parkerade ekipaget vid färjelägret och tog in på Hotell Aerö och somnade omedelbart.
På morgonen därefter upptäckte vi att vi fått punktering i vänster bak på trailern. Illa! Vi vågade inte
flytta trailern med bara ett däck i funktion så min far fick i uppdrag att snabbt som blixten försöka fixa
punkteringen medans jag förberedde för sjösättning så långt jag kunde. Vi hade bokat kran till efter
lunch så nu var goda råd dyra för att slippa stressen med sjösättning på torsdagen när de allra flesta
planerade komma i vattnet. En skumt belägen däcksfirma fixade det hela på nolltid och stressnivån
gick ner till det normala.
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Per Hansson anlände tidigt på onsdagsförmiddagen och vi förberedde
båtarna, åt lunch för att sedan sjösätta direkt efter lunch. Helt
odramatiskt för vår del, men ett par tyskar som hade förberett en egen
lösning för att resa masterna hade det värre då ställningen havererade
och en av masterna rasade i backen.
En öl med flertalet svenskar han vi med strax innan skepparmötet.
Totalt var det 14 svenskar anmälda till Silverrudder i år:
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Anders Nyberg
Rikard Roth
Göran Artman
Per Svanberg
Lars Rosenqvist
Tomas Larsson
Paul Gaskell-Brown
Niclas Holmberg
Magnus Tveit
Eric Lundquist
Per Hansson
Kjell Johnsson
Joachim Hammersland
Peder Edman

RM 1350
Xp44
X-382
Fareast 31R - GRP
Comfortina 32
X-35
JOD 35
Elan 350
J/70
Etap 21i
Miniton
Seascape 18
Seascape 27
Seascape 27

Embla
Xar
XUSIDUS
Kuài
Lis af Domsten
Manixen
Spindrift
Vida
Anna
Kulan
Plastpyret
Signia
Hammerscape
My

Extra Large
Extra Large
Large
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Mini
Mini
Mini
Mini
Small
Small

Min ärkerival ”Black Maggy” från
föregående år hade i år adderat 8 fot (!)
i förskeppet och seglade därmed i
klassen ”Large”. Allt har skepparen
Wolfram Heibeck byggt själv på denna
båt. Allt i kol med träfanér utanpå
(verkar vara mode i Tyskland). Skrov,
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mast, vant, foils - rubbet. Helt otroligt
bygge, men med årets lättvindsprognos var han inte en av favoriterna!
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Registrering och uthämtning av trackers och klistermärken gick smärfritt.
Skepparmötet på torsdagskvällen var klart bättre än förra året. Denna gång
på danska, tyska och engelska med en proffsig presentatör (som också var
med och seglade). Prognosen pekade på extremt lätta vindar så de flesta
hoppades på att få segla medurs för att slippa kryssa genom Lilla Bält i
motström i extrem lättvind mitt i natten. Efter att ha hållit hela publiken på
halster under hela skepparmötet släpptes nyheten om vilket håll vi skulle
segla precis på slutet. Japp – det skulle bli medurs! Kul tänkte jag – då borde
man ju slippa ankra som förra året i alla fall. Oj vad fel jag hade skulle det
visa sig.
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Starten - Lehnskov strand

Hamnen

Det hela började på fredagsmorgon när prognosen var om möjligt ännu lättare än dagen innan. Det såg dock ut som vi skulle
hinna slinka ut ur Svendborgs sund innan det lättade ur alltför mycket. Återigen en missbedömning.
Jag gick ut i god tid innan det var dags för min grupp (Keelboats Medium group 2) skulle starta kl 12.00. 10.30 lämnade jag
bryggan för att kolla att det var funktion på allt då det inte blivit någon testsegling på torsdagen. Jag hissade och rullade ut
och in coden för att dubbelkolla att den inte skulle kinka. Jag tittade på när de framförvarande grupperna drog iväg i den lätta
motströmmen och bedömde att det nog skulle bli code i starten för att sedan byta till Gennaker längre ut. Det här kommer
passa mig tänkte jag. Jag har en lättdriven båt och mycket segel. Nice!
18 minuter innan min start var det helt spegelblankt och 1,5 knops motström. Så här såg det ut! Jag insåg att det skulle bli en
lång väntan innan jag kunde passera startlinjen och förberedde med ankare och såg ut en bra position på linjen med inte
alltför mycket trängsel. Jag stängde av motorn 30 sekunder innan deadline, gled fram mot en ok placering strax i lä om mitten
av linjen, men lite väl långt bakom linjen för att vara helt perfekt. Jag slängde ankaret och var hyfsat nöjd i några sekunder
innan jag insåg att om vi skulle ligga här i några timmar skulle sannolikt Svendborgsfärjan passera förbi exakt där jag låg på
svaj vid ett flertal tillfällen. Inte undra på att det var gott om plats här. H-e! Bara o flytta, men för sent att starta motorn. Det
blev till att glida ner ca 150 m bakom startlinjen innan jag kunde slänga ankaret igen med marginal bortom färjespåret. Det
var många som passerade förbi i senare starter som tittade på mig som om jag hade problem eller bara var helt dum i huvudet

när jag låg där och guppade långt bakom startlinjen. Bara o bita ihop. Jag passade på att placera motor och tank allra längst
fram i stäven för att optimera båten för den lätta vinden som väntade.
När startskottet ljuder ligger samtliga båtar i min klass för ankar och bara skrattar och ler mot varandra. Here we go again
tänkte jag och fick flashbacks från föregående års målgångsdrama.
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Ca 50 minuter efter startskottet fyller det på med lite vind och jag drar upp ankaret
och kommer iväg med stor och code. Göran Artman hade ankrat mycket bättre än
mig (det hade de flesta gjort) och låg precis före mig när vi sakta gled över startlinjen
i ca 1-1,5 knop ganska precis 1h efter min ursprungliga starttid. När jag passerar
startlinjen ligger jag 5:a i min klass så inte så tokigt trots allt, men halkade snabbt ner
till 18:e plats då det lättade ur på min sida av sundet och läbåtarna rann iväg. Urk!
Detta var nog den sämsta start jag någonsin gjort. Vilken kontrast mot förra året som
ju gick helt enligt plan. Jag kommer ihåg att jag tänkte ”tur att det är ett långt race så
att jag hinner reparera skadan”. Jag hade ingen aning om hur brutalt långt det faktiskt

skulle bli...
Det var riktigt trångt mellan båtar och sandbankar och vi gled samtliga långsamt, långsamt bort från Svendborg. Coden
fungerade inte längre eftersom vinden kom mer och mer bakifrån så jag valde att byta till stora gennakern strax innan jag
passerade under bron. När det bitvis var plattläns utan utrymme åt något håll än rakt fram skotade jag storen stenhårt rakt
bakåt så att coden fungerade mer som en spinnaker än som en gennaker. Det fungerade förvånansvärt bra och jag gled ifrån
båt efter båt. Det var riktigt stressigt att planera seglandet mellan sandbankar och länsande båtar. Jag lyckades dock helt ok
och när det öppnade upp lite mer och de värsta sandbankarna var passerade så kunde jag segla mer på targets både avseende
vinklar och fart. Jag hade faktiskt kört om i princip hela det kluster av båtar (samtliga båtar från startgrupperna 12.00, 12.30
samt 13.00) vid det här laget. Det var en riktigt härlig undanvind speciellt när den värsta trängseln var passerad. Jag gick fort
i förhållande till övriga och var nu uppe i ledning i min grupp. Jag såg dock att jag snart skulle segla ut ur den lilla vind vi hade.
Jag höll tummarna för att det skulle fylla på mer, men förgäves. Det vred emot och lättade ur och jag tvingades ta ner
gennakern för att sträcka upp mot styrbordslandet. De som gått längre ut kunde behålla gennakers och codar och det kändes
som om de fullkomligt flög om mig. Suck! Alla de båtar jag precis hade passerat kom ifatt och jag som låg närmast land halkade
snabbt ner till 12:e plats i min grupp då det fyllde på från SO och inte NO som prognosen hade sagt. Jag låg helt fel! SO vinden
nådde mig bland de sista. Tungt! I ca 10 min fick jag lugnt ligga och se på när de andra seglade runt och förbi mig. Det kändes
som en timme. Till slut fick även jag lite vind igen och jakten på första plats kunde återupptas med stor och code. Vi hade då
precis passerat Fyns sydligaste punkt Lehnskov strand och klockan var nu tre på eftermiddagen. Ca 5 distans på 3 h. Jag
började ana vartåt detta barkade.
Lehnskov strand – Faaborg

Det var långt kvar till mål, men solen sken och seglingen var härlig. Vinden var extremt lätt från SO. Kuài rullade på riktigt bra
och efter ett tag var jag uppe på 4:e plats igen strax bakom X-35 Manixen, Queen 34:an Schnatz och X-35:an Jinx. Här finns
en liten stämningsvideo på Youtube för de som vill se exakt hur lite tryck det faktiskt var på denna sträcka. Jag försökte hålla
mig strax bakom masten för att inte tynga ner rumpan på båten men heller inte alltför långt från trim då det krävdes trimning
konstant för att hålla fart i båten. Som man kan se på videon har jag travaren längst upp i lovart (och mycket tvist). Detta för
att ha så bred spalt mellan stor och code som möjligt. Återigen ett tipstack till Jimmy som gav rejäl skjuts åt skutan och
funkade lika bra som när jag kör lättvindskryss med focken. Direkt efter detta klipp vred det plötsligt emot och vi fick också
kryssa en stund. Manixen såg ut att få problem med nedtagningen av coden och tappade en del på det och den andra X-35

Jinx gick upp på 2:a plats. När det sedan öppnade upp igen och jag kunde hissa gennakern var jag fortfarande på 3:e plats
bakom Jinx och Schnatz, men jag hade kortat avstånden ordentligt. Gött att kryssa ifatt en X-35:a i dessa förhållanden tänkte
jag. Schnatz hade dock varit iskall och legat kvar på babords bog under motvridet. När sedan medvridet kom hade hon bra
vinkel och inga tappade metrar på onödiga slag. Därmed hade hon ryckt ifrån lite från övriga fältet och hade nu en bra ledning
i vår grupp. Efter ca 40 minuter ytterligare segling hade jag dock ätit upp det försprånget och jag var återigen uppe i ledningen.
Jag fullkomligt flyger fram med min A2:a. Helt underbart!
Jag låg och fightades länge och väl med en One Off vid namn ”Gloria” i keelboat large hela denna sträcka. Gloria har en
gammal klassisk överbyggnad och har också träfanér. Jag misstänker dock en ganska modern underkropp. Hon var nämligen
den enda av alla kölbåtar som hängde med mig i dessa förhållanden. En ulv i fårakläder helt enkelt. Hon vann också klassen
keelboat large. Vi hade väldigt likvärdiga farter och vinklar i dessa förhållanden och skrattade och log många gånger när vi
skar kurser mycket nära varandra om och om igen efter tappra försök från båda att dra ifrån den andre. Klockan var nu strax
före fem på eftermiddagen och jag var rejält hungrig. Jag tog en 24-hour meal och njöt i fulla drag av en riktigt god sweet &
sour, med lite choklad och vatten i solskenet. Livet lekte och konkurrenterna försvann bakom mig allt mer!
Det var ganska trångt mellan båtarna och en hel del positioneringar för fri vind när vi närmade oss Lyø, men som vanligt i
soloseglingar var det god stämning och ingen hets. Jag låg och kämpade med den stora trimmisen Black Marlin som körde
stor och gennaker oavsett vindriktning verkade det som. Detta i sin tur innebar att jag ibland var rejält mycket snabbare och
ordentligt mycket långsammare ibland. Nettot var dock att vi låg nära varandra i ett par distans innan han långsamt gled ifrån
mig. Strax norr om Lyø passerade jag en X-79 ”Charole” som gick extremt snabbt i den lätta vinden. Skepparen hade
frontlastat båten så hon stod rejält på näsan och lyfte den breda rumpan upp ur vattnet. Verkade effektivt! Charole med
skeppare Allan Lester Kierkegaard vann mycket riktigt sin klass keelboat small. En stund senare rundade jag Fyns sydvästra
punkt utanför Faaborg 19.50 på kvällen. Strax därefter kom jag ifatt Per Hansson i Plastpyret.
Faaborg – Lilla bält
Ganska snart efter rundningen av halvön utanför
Faaborg valde jag att gippa styrbord in under fältet
igen upp mot Halnaes för att inte hamna för långt ut
på vänsterkanten. Detta visade sig vara ett riktigt bra
drag då det ganska snabbt därefter vred emot från SO
till O och det blev rejäl fart på båten - bitvis med toppar
över 9 knop rakt mot Lilla Bält. Härligt! Nu försvann
konkurrenterna snabbt bakom mig. Det mörknade
snabbt och vred dessutom emot ännu mer. Jag tog så
småningom ner gennakern och hissade coden. Jag
kunde även åtnjuta ca 1 knops medström härute. Nice!
Gloria var fortfarande precis bakom mig.
Stämningsfilm från ren lycka när det äntligen rullar på
ser ni här. Det verkade som den ost/nordostliga vind
som utlovades i gårdagens prognos nu äntligen
började leta sig ner till Fyns västliga sida. Kuài rusade
utefter rhumbline och livet lekte. Jag passerade Bågö
ca 21.50 och jag såg lanternor föröver som snabbt kom närmare. Mums! En trimmis försökte ta sig om i lovart, men vi gick
precis lika fort och han verkade dessutom också köra med gennaker trots de branta vinklarna när jag lyste på hans segel i
kolmörkret. Märkligt! Varför gör de så? En code hade ju varit grymt mycket snabbare!? Är det något med trimmisar jag inte
förstår?

Lilla Bält - Aebelø
När
samtliga
båtar i täten gick
in i sundet mot
Lilla Bält mojnade
vinden rejält och
bitvis drev vi bara
omkring. Det såg
ganska kul ut när
jag tittade på
TracTrac där jag
såg båtar som
bara låg och drev
som
plötsligt
stack iväg i 6-7
knop när de gav
upp. Lite som ett fyrverkeri faktiskt (kom ihåg att jag började bli lite trött nu...). Vid Lilla Bält var det mer att driva med
strömmen än regelrätt segling. Jag hade (drift)sällskap av två trimmisar genom Lilla Bält; Linet2 en Farrier F22r och Fifty en
Dragonfly 28 Performance. Jag gjorde bort mig en aning och kom för nära land vid den norra bron vid det västra landfästet
och hamnade i en counter current och hade ett litet h-e att komma ut i huvudströmmen igen.
Efter den norra Lilla Bält-bron fyllde det på med lite vind för att sedan dö ut igen norr om Strib. Här var det ytterligare några
som gav upp. Jag försökte sova lite här när klockan passerade ca 04.30, men förhållandena ändrade sig konstant och aktivt
trim kunde innebära rejäla ryck (mot en i övrigt stillastående flotta) så jag kunde inte slappna av. Bara o bita ihop o ”kötta
på”.
När solen kom upp var det vackert, men extremt vindfattigt. Vinden fyllde så
smånigom på med 1-2 m/s från NO och jag sökte mig norrut då det såg ut att
fylla på mer och mer därifrån. Det visade sig vara ett bra beslut för båtarna
närmare Fyn parkerade och jag och trimmisen Fifty hade en liten slagduell
där det kändes som jag låg bättre i fas med skiftena.

Foto: Per Svanberg

Nu var jag inte trött längre, men en sprängande huvudvärk hade börjat smyga
sig på. Konstigt för jag hade varit noga med vätskeintag under kväll och natt.
Jag borde tagit med huvudvärkstabletter. Jag rundade Aebelø 8.40 på
lördagsmorgonen. Ganska precis halvvägs nu och ganska precis den
målgångstid jag hade 2016...suck!

Aebelø – Fyns hoved
När jag rundat Aebelø rullade
jag ut coden. Strax bakom mig
låg X-43:an ”Esbern Snare”.
Det var brant, men fortfarande
lätta vindar så det funkade
trots TWA på 60-65 grader.
Skotvagnen drog jag återigen
upp max i lovart och med bra
drag i prylarna trots endast 24 m/s rusade jag fram i 6-7
knop. Merparten av sträckan
avverkades snabbt. När jag
började närma mig Fyns hoved rullade det in dimma. Vinden låg kvar och ökade ibland upp till 4-5 m/s så det blev ordentligt
ladd i prylarna med den hårt skotade coden, men det fungerade.
Efter ytterligare några distans hörde jag en mistlur ljuda i dimman. Jag kollade på plottern och såg en AIS signal från en tanker
på 248 m längd närma sig på direkt skärande kurs i 24 knop! Han tutade upprepade gånger och jag bedömde att jag skulle
hinna undan, men var rejält på spänn. Efter ytterligare några minuter hörde jag hans motorer, men såg fortfarande ingenting.

Jag fick heller aldrig hans svall!? Spöklikt! När jag kom nära Fyns hoved spelade min trötta hjärna mig ett spratt. Det vred
emot och jag rullade in coden och hissade focken. Det öppnade sedan snart upp igen, men jag tänkte att ”jag ska ju snart
runda söderut så jag rullar inte ut coden igen utan förbereder gennakern istället”. Efter någon minut insåg jag att det faktiskt
var hela 3 distans kvar till rundningen och inzomningen på plottern (och min trötta hjärna) hade spelat mig ett spratt. Bara
att rulla ut coden och fortsatta. Vid Fyns Hoved dog vinden nästan helt. X-43:an låg fortfarande bakom mig på ungefär samma
avstånd som vid Aebelø.
Fyns hoved – Stora Bält
Direkt efter rundning hissade jag gennakern,
men skar ganska kraftigt österut för att möta
det tryck som jag tyckte jag såg längre ut.
Efter ca 10 minuter fick jag betalt och det
började rulla på ordentligt när vinden fyllde
på. Vinden vred emot ytterligare och jag
seglade nu i 135 TWA rakt ner mot Stora Bält
med stora A2:an. Perfekt! Livet lekte igen och
jag lämnade snabbt X-43:an bakom mig. Det
var ingen tvekan om att det skulle vara bättre
att gå på insidan av Romsø, men väl där var
det en motström på ca 2-3 knop! Helt galet
för en östersjöseglare att forsa fram i vattnet
med 7-8 knop och bara göra 5-6 knop över
grund. Det är riktigt grunt på insidan av
Romsø och mycket vatten som skall passera.
Jag var nere på 3 knop som lägst. När jag
kommit förbi det värsta började det bygga upp rejält med sned medsjö och jag sätter kurs mot lågbrodelen av Stora Bält. Det
är en mäktig syn att se pylonerna på långt avstånd. Nästan lite magiskt.
Sjön blev nu mer och mer stökig och autopiloten styrde sämre och sämre när den försökte kompensera i de stora vågorna.
Helt plötsligt blev jag rejält sjösjuk. Jag försökte styra själv en stund för att komma tillrätta med problemet. Det hade samtidigt
vridit med en aning så jag la några gippar för att aktivera mig. Sjösjukan blev bara värre och värre och efter ett tag var det
bara att slänga sig ner i lä och få ut det lilla maginnehåll jag hade kvar. Jag var rejält trött vid det här laget och dåsade ofta till
när jag satt och styrde. Det var jobbigt att hålla koll på vinklar, trim och båtfart och samtidigt planera ingången mot brovalven.
Jag tappade ofta fokus och började segla djupt eller högt och först då korrigerade jag. Inte snabbt!
Jag hade direkt efter Romsø bestämt mig för att inte chansa på något lägre brovalv utan gå igenom det högsta på lågbrådelen
(18,5 m, jag behöver 16 m) då jag ändå kunde lägga gipparna hur jag ville utan att tappa distans. När jag går igenom brovalvet
är det rejält strömt igen samtidigt som vinden lägger sig i lä om bropelarna. Ett tag får jag nästan panik då det kändes som
om jag tappade kontrollen på båten och jag drev bakåt mot bron, men i sista stund fyllde vinden på och släpade mig genom
strömmen bort från bron. Phu! Jag gippade och styrde ner mot Svendborg. Klockan var nu 16.30 på lördagseftermiddagen.
Jag kom ihåg att jag förbannade strömmen och längtade tillbaka till mitt lilla kontrollerbara innanhav vid ett flertal tillfällen
på denna sträcka.
Stora Bält – Svendborgs sund
Sträckan ner från bron ner mot Svendborgs sund var egentligen helt
fantastisk om det inte hade varit för sprängande huvudvärk och rejäl
sjösjuka. Sol och rejält med vind var det. Här var det inte längre
motströmt utan snarare en lätt medström. Vinden låg på ca 6-7 m/s
rakt akterifrån vilket gjorde att det blev långa djupa bogar mellan
sandbankarna hela vägen ner mot Svendborgs sund. Jag var nu 4:e
båt totalt med endast två trimmisar och en kölbåt från en
tidigare/mindre klass framför mig. X-43:an var bara en lite prick
bakom mig nu. Han tvingades ju dock i ärlighetens namn gå under
högbrodelen pga av sin höga mast så det var väl inte en helt rättvis
måttstock, men ändå.
Jag fullkomligt flög fram i 7-9 knop kändes det som när allt över 5
knop var ”supersonic speed”. Sjön var mycket lugnare på denna sida
så efter ett tag försvann sjösjukan och jag lyckades få i mig lite mat.

Jag tog hela tiden in på framförvarande båtar. Återigen spelade min trötta hjärna mig ett spratt när jag skulle runda Thurø in
mot Svendborgs sund. Jag missbedömde avstånden rejält och tvingades gippa två gånger till. Jag tappade inget på detta, men
återigen påmindes jag om att jag var rejält trött vid det här laget. Jag lyckades dessutom få till timglas vid två tillfällen under
denna sträcka, något som aldrig händer annars, men det är som om hjärnan inte hänger med och jag liksom glömmer bort
att gennakern ska runt också och inte bara båten. Jag får ta ner och reda ut och hissa. Jag tappade kanske inte jättemycket
tid på detta, men det störde ju givetvis. Jag styrde in i Svendborgs sund strax före 20.00 på kvällen. Precis när strömmen
ändrar riktning till att bli motström. Detta kommer bli en mardröm hinner jag tänka för vinden dör i samma ögonblick ut
nästan helt.
Svendborgs sund – Mål
Direkt när jag kom in i
sundet fick jag syn på den
sista
framförvarande
kölbåten i mörkret – en
Saphire 27 vid namn
Serafina III som rattas av
Michael
Tobler
från
Schweitz. Långsamt gled
han fram genom vattnet
och jag började planera
hur jag skulle kunna
passera honom. Han var
tillräckligt hög för att det
inte skulle funka att gå
nära i lä så jag måste in mellan honom och land eftersom det är en massa sandbankar i lä om honom dessutom var det högt
land på sidorna så det skulle vara ännu mindre vind där. Så fort jag fick lite fart i puffarna hörde jag hur det slurpade av sjögräs
kring rodret. Jag strök land och hade järnkoll på djupmätaren och sjökortet för att köra där det var så grunt som möjligt.
En rolig episod utspelade sig när jag i full koncentration och 1 knops båtfart strök bottenkurvan och helt plötsligt befann mig
bara ett par meter från en hel familj som stod ute på sin brygga i mörkret för att heja på alla båtar. Det var en helt absurd
känsla att se deras ansikten som det kändes mitt ute i vattnet i mörkret. Vi pratade lite med varandra och de gav mig lite tips
på var det kunde vara bra att gå. Jag gled sen ganska enkelt ifatt den andra båten och hade nu endast två trimmisar före mig.
Strax därefter började den riktiga mardrömmen. Vinden lättade ur ytterligare och strömmen ökade till 1,5 knop. Jag försökte
i ca 1 h komma igenom kröken där jag nu befann mig, men gav till slut upp och ankrade för 2:a gången under detta race. Jag
passade på att vända på båten för att bli av med allt sjögräs. Det funkade bra. Jag var rejält trött vid det här laget. Jag försökte
sova, men så fort jag slumrade till lite så hände något med vinden eller med strömmen som gjorde att jag inte kunde slappna
av.
Jag hade varit vaken i 36 timmar nu så jag var inte superalert om man säger så. Jag kollade på TracTrac och såg att mina
konkurrenter också hade problem på utsidan med extremt lätt vind och flera hade ankrat utmed Fyns östra sida. Jag gjorde
bedömningen att jag hade minst 2-3 timmars marginal innan 2:an skulle komma nära mig. Jag hörde hur de drog igång
regattamiddagen och hur bandet spelade, men det kan ju i princip bara varit anhöriga som var på plats. Endast två skeppare
hade ju tagit sig i mål mig veterligen, men en hel del hade ju brutit. Kanske var det de som firade. Just där och då kändes det
riktigt bittert att sitta fast i kolmörkret bara en halv distans från mål i motströmmen.
Stora båtar med höga master passerade mig lite senare, X-43:an kom först, Sedan XP44:an XAR och sedan Gloria som jag
fightades med på södra sidan av Fyn efter starten. En Pogo 30 samt en liten Seascape i minsta klassen såg jag också smita
förbi ovanför sandbankarna som jag inte vågade segla över. Efter ett tag tyckte jag att det fyllde på med mer vind igen och
jag drog upp ankaret men nej – det la sig igen och jag började driva bakåt. Jag kastade i ankaret en tredje gång. H-e!!!
Jag försökte återigen sova, men denna gång blev jag rejält kall och började huttra - rejält. Jag kröp ner in i båten, men kunde
inte sluta huttra. För den som inte varit nere i en Fareast 31 R kan jag avslöja att det inte finns mycket av bekvämligheter där
nere. Ingenting faktiskt. Den är som ett äggskal. Jag bestämde mig för att jag måste börja jobba fysiskt för att inte bli ännu
kallare så jag drog upp ankaret igen och började segla. Till en början helt fruktlöst, men efter ett tag vann jag 10m här och 10
m där. Till slut hade jag lyckats ta mig upp till sista böjen innan målrakan när vinden dog ut helt igen. Strömmen hade dock
börjat lägga sig nu så jag bedömde inte att jag skulle behöva ankra igen trots allt.
Jag kollade på TracTrac var mina konkurrenter var och såg att 2:an i min klass X-332:an ”Taxim” bara var hundra meter bakom
mig nu. Läskigt, men det fanns absolut ingenting jag kunde göra. Jag vred på huvudet och kom ihåg att jag tänkte ”och här
kommer hon ju”. I 0,1 knop gled sedan Taxim ifatt och förbi mig bara ett par meter bort. Jag kände mig helt maktlös och visste

inte om jag skulle skratta eller gråta. Hans 0,1 knop kändes som raketfart när jag låg där helt still ca 400 m från mål. Sedan
tog vinden slut helt för oss båda igen och vi driver sakta bakåt en stund. Precis när Taxim passerade började det dessutom
störtregna. Jag kom ihåg att jag tänkte ”självklart, varför inte?”. Livet kändes riktigt surt, kroppen kändes konstig, hjärnan
kändes som jag hade druckit för många öl, men precis då kände jag en lätt, lätt puff och Kuài började röra på sig i ca 0,2 knop.
Jag gled förbi Taxim igen och tog tillbaka min ledning som hon lånat av mig utan lov i ca 8 minuter. Det öppnade upp och det
var dags för undanvindsegel. Allt i min hjärna skrek ”nu får det vara nog” och allt gick långsamt och tungt. Jag hade dessutom
totalt kaos ombord med ankartamp och gennakerskot om vartannat så det var bara möjligt att rulla ut coden i detta läge.
Sagt och gjort jag rullade ut coden och Taxim hissade spinnaker i den extremt lätta vinden i den kolsvarta natten. Jag satt
med codeskotet mellan tummen och pekfingret och försökte hitta tryck som kunde få båten att röra sig framåt. Taxim fick
lite tryck och började närma sig igen. Jag fick lite tryck och drog ifrån igen. Båtarna var max 20 meter ifrån varandra under
denna extremt långsamma dans in mot mål. Ingen av oss sa någonting utan båda var på helspänn och min puls kändes som
den var uppe i 180. Jag gissar att hans var det också. Klockan 01.50:22 passerar jag mållinjen. 21 sekunder senare går Taxim i
mål.
Jösses! Vilken pers! Det var över. Jag saknade ord. Allt blev tomt. Jag bar upp motorn och försökte sätta fast den utan att se
någonting. Det gick inget vidare. Jag var tvungen att hämta pannlampan. Allt var tungt och jobbigt. Jag körde in mot bryggan
samtidigt som jag tog ner seglen. Allt var bara en total röra ombord. Tur att ingen kunde se den tänkte jag i den kolsvarta
natten. En arrangörsbåt kommer ut för att fråga om jag behöver hjälp, men jag tackar nej. Jag hör hur han ropar till sina
kollegor i land på danska att jag är på väg in och ser sliten ut. Jag tror honom. Jag fick hjälp av min far och två kompisar till
han i ribben att lägga till och packa ihop båten. Allt går i slow motion. Jag har inga direkta minnen efter detta, mer än att jag
gick bort mot hotellet för att sova. ”Aldrig mer” kommer jag dock ihåg att jag tänkte!

Prisutdelning och hemfärd
Vi klev upp bara några timmar senare för att hinna packa ihop båten och få upp
den på trailern innan kranföraren skulle åka hem för dagen. Per Hansson och vi
fick upp våra båtar i god tid innan det var dags för prisutdelning Kl 13.00 . Där
bjöds det på gratis kaffe och smörgås. Sällan har det smakat så gott. Första pris
var 12 flaskor rött vin och en keps. Jag satt och funderade på vad jag skulle
behöva förbättra till nästa års race. Jag hade redan bestämt mig. Det här
äventyret måste jag bara vara med om igen.
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Hemfärden var helt odramatisk. Vi parkerade Kuài på Bullandö precis innan soluppgången måndag morgon. Jag släppte av
min far och åkte hem för att sova några timmar. Bilen lämnade jag tillbaka på biluthyrningen på måndagseftermiddagen.
Äventyret var slut för denna gång. Planeringen för nästa har redan satt igång.
Resultatet för samtliga svenskar som fullföljde blev så här:
Per Hansson – Keelboat mini – Plastpyret – 10:e plats
Peder Edman – Keelboat small – My – 2:a plats
Per Svanberg – Keelboat medium – Kuài – 1:a plats
Tomas Larsson – Keelboat medium – Manixen – 9:e plats
Lars Rosenqvist – Keelboat medium – Lis af Domsten – 42:a plats
Göran Artman – Keelboat large – Xusidus – 11:e plats
Rikard Roth – Keelboat X large – XAR - 2:a plats
Over and out för denna gång!
/Per Svanberg
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Kuài söndag morgon efter målgång

