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Bästa årskullen hittills i 
båtbyggartävlingen

2

Maja Kirchner, finish Linda Börjesson, invändig montör

Caroline Larsson, utvändig snickare

"Bästa eleverna hittills i båtbyggartävlingen"
Det tyckte den sakkunniga juryn, som hade 

en lång överläggning om vilka som skulle bli 
pristagare i 2008 års ”båtbyggartävling”. Efter två 
dagars drillning i teori och praktik av eleverna, 
stod det klart vem som vann.

Återigen var det Orusts Båtbyggarutbildning 
i Henån som vann genom Pontus Andersson. Tvåa 
var Niklas Andersson från Uddevalla Gymnasium 
och från samma skola kom trean Pontus Larsson.

Juryn, som bl a bestod av Lars Alexandersson 
från Hallberg-Rassy, var samstämmig i sin moti-
vation – att årets upplaga av elever var den bästa 
hittills i Båtbyggartävlingens nioåriga historia. 
Och det var en god uppvisning i båtbyggeriets fina 
konst av dessa tredjeårs-elever inom båtbyggarlin-
jen på gymnasiet. 

I år deltog tre elever från varje skola; Vadsbo-
gymnasiet i Mariestad, Båtbyggarutbildningen i 
Henån på Orust, Uddevalla Gymnasium och Vim-
merby Gymnasium (Storebro).

Båtbyggartävlingen arrangeras årligen av en av 
Hallberg-Rassys leverantörer, Kärnsund Wood Link 
AB, i samarbete med bl a Hallberg-Rassy Varvs AB, 
som utformar teorifrågorna och skänker materialet.

Söndagen den 15 juni 2008 spelades en scen 
in till nya biofilmen ”Brölloppsfotografen” med 
Johannes Brost på en Hallberg-Rassy 54.

Utgångspunkten var Mollösund och man seg-
lade en dag ut på havet i en Hallberg-Rassy 54:a.

Andra skådespelare i filmen är Tuva Novotny 
och Kjell Bergqvist. Produktionsbolag är Bob Film. 
Filmen är en komedi och manus och regi görs av 
Ulf Malmros, som bland annat vunnit två Guld-
baggar. Filmen får biopremiär i september 2009

Johannes Brost spelade 
in biofilm på HR-båt
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AIS är det senaste säkerhetsbidragande tillskottet inom 
marinelektronik. Det är nog det allra viktigaste steget när 
det gäller kollisionsförebyggande sedan radarn kom. 

Systemet utvecklades ursprungligen som ett anti-
kollisionssystem för kommersiella fartyg. Det finns 
obligatoriskt krav på AIS på skepp från 300 brutto-
registerton, alltså långt ifrån sådana fritidsbåtar som 
Hallberg-Rassy bygger. AIS har dock så uppenbara 
fördelar, att det borde vara var mans utrustning även 
bland alla fritidsbåtar som ger sig ut på öppet vatten.

En AIS skickar kontinuerligt ut båtens identitet, 
position, fart och kurs. Dessutom kan frivilligt yt-
terligare info läggas in, beroende på vilken modell 
av AIS man har. Generellt är klass A transpondrar 
tänkta för den kommersiella sjöfarten och klass B 
för lättare yrkessjöfart samt för fritidsbåtar.

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan en 
AIS-transponder och en AIS-mottagare. AIS-mot-
tagare kan bara se andra båtar med AIS-transpon-
der. Men de kan inte se Dig!

En transponder sänder även ut Din egen po-
sition, vilket betyder att andra AIS-transpondrar, 
eller AIS-mottagare, kan se Dig. Att köpa endast en 
mottagare får ses som en billigare genväg. Priset för 
en klass B-transponder har idag sjunkit till en nivå 
som gör denna utrustning toppintressant för alla 
seglare som värderar säkerhet. En nattvakt med AIS 
är betydligt mer avkopplande, eftersom den kom-
mersiella trafiken blir så mycket lättare att följa. När 
Du ser ett fartyg på Din skärm, ser Du direkt dess 
fart, kurs, samt teoretiskt kommande kortaste av-
stånd mellan Dig och fartyget och tid till detta sker. 
Du kan också få fram det andra fartygets MMSI-nr, 
vilket gör det möjligt att ropa upp honom direkt på 
VHFen, i stället för att ropa ”Big ship in position 
…” Och omvänt kan det stora fartyget direktan-
ropa Dig på VHF om Du har en AIS-transponder.

En AIS-transponder är en kombinerad VHF-
transceiver och GPS. GPS-data skickas och mottas 
av den inbyggda VHF-mottagaren.

Ett klass B AIS-transpondersystem omfattar: 
• Transponderbox 
• GPS-antenn 
• Extra VHF-antenn 
• Skärm för visning av AIS-mål (oftast kartplotter 
eller PC med navigationsprogram)  
• Multiplexer (behövs bara under vissa omständigheter) 
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Fördelar med AIS: 
• Se och bli sedd 
• Möjlighet att se runt hörnet 
• Betydligt lättare att avgöra punkten för närmaste 
avstånd till annat fartyg 
• Möjlighet att följa andra båtar, kanske Dina seg-
larkompisar 
• Identifiering för och av andra fartyg gör kom-
munikationen enklare, snabbare och säkrare i ett 
kritiskt ögonblick

Det har förts en debatt där det påstås att en 
klass A transponder inte skulle kunna läsa info 
från en klass B transponder. Det är bara delvis 
sant, men i realiteten är detta oviktigt, eftersom 
all den riktigt relevanta informationen går fram. 
Nedan ser Du en sammanställning över begräns-
ningen av info. Åldern på klass A transpondern 
avgör om raderna med frågetecken fungerar eller 
inte. 

 
Från klass   A till B  B till A 
Position  OK  OK 
Fart   OK  OK 
Kurs över grund OK  OK 
Kurs genom vattnet OK  OK 
MMSI   OK  OK 
Namn    OK  OK 
Anropssignal  OK  ? 
Fartygstyp  OK  ? 
Färdmål/ankomsttid OK  ? 

Kommer AIS att ersätta någon annan utrust-
ning? Knappast. AIS är en bra komplettering till 
andra kollisionsundvikande utrustning såsom radar 
och radarreflektor.

Vad är AIS?

AIS-info rakt in i plotterdisplayen
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Hallberg-Rassy 43 vinner
Den amerikanska Hallberg-Rassy 43:an 

”Smidge” vann både sin klass och blev totalsegrare 
i regattan på Bahamas.

Kappseglingen var den 28:e i ordningen av 
den årligen återkommande George Town Cruis-
ing Regatta. Georgetown, Exumas och Bahamas 
är under en vecka fylld av olika aktiviteter. Ak-
tiviteterna består bland annat av följande; vol-
leyball, sandslottsbyggartävling, strandvolley, 
bridgeturneringar och talangjakter med mera. Två 
av evenemangen är segeltävlingar. Den ena runt 
Stocking Island och den andra i Elizabeth Harbour. 
Hallberg-Rassy 43:an ”Smidge” deltog i båda och 
slutade etta i sin klass och som totalsegrare av båda 
tävlingarna.”Smidge” vann även totalsegern för 
enskrovsbåtar. Grattis till ett strålande resultat!

Hallberg-Rassy i Korea
Sedan den tredje mars 2008 agerar Herr John-

Jin Kim på Geoje Marina Co återförsäljare för Hall-
berg-Rassy i Korea. Herr Kim är redan en hängiven 
HR-seglare och seglar ofta sin Hallberg-Rassy mellan 
Syd-Korea och Japan. Försäljningskontoret ligger i 
Geoje-City, på sydkusten i Syd-Korea.

HR 54 listas bland 
2008 års bästa båtar
I septembernumret av Sail magazine från USA 

listas Hallberg-Rassy 54 bland årets bästa båtar 2008.

Nya artiklar hos  
HR Parts

Många nya artiklar finns nu hos HR Parts 
and Accessories. Till exempel det här nya säker-
hetslåset för radar/plotter i sittbrunnen.

För ägare av Enderleinritade Hallberg-Rassy-
båtar finns nu ersättningsfönster för skrovventi-
lerna. För närmare info, titta in på deras hemsida 
www.hr-parts.com  telefon  +46 (0) 304 54990.
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I samband med årets Öppet Varv, på lördag 
kväll 23 augusti 2008 kl 19.00, anordnar Hall-
berg-Rassy ett föredrag med mat och dryck. Fö-
redraget hålls av Leon Schulz. Leon och Karolina 
vågade ta steget och uppfyllde en dröm att under 
ett år segla med barnen till Karibien och tillbaka i 
deras HR 40. Leon har även många inspirerande 
bilder att visa. För att alla våra internationella 
gäster skall kunna följa med, hålls föredraget på 
engelska. Eftersom antalet platser till kvällsföre-
draget är begränsat och vi vill undvika bokningar 
som inte blir något av, tar vi en anmälningsavgift 
till middagen/föredraget på 150:- SEK per person. 
Detta inkluderar även mat och dryck. Anmälan 

gör Du till vårt postgironummer 887086-7. Glöm 
inte ange namn, adress och telefonnummer på 
talongen. Vill Du betala med kort, ange Ditt Visa- 
eller Eurocardnummer, giltighetstid, namn, adress, 
telefonnummer, antal personer och Ditt skriftliga 
OK att debitera ovanstående belopp. Av säkerhets-
skäl ber vi Dig att inte eposta utan faxa dessa upp-
gifter om kreditkort till antingen 0304 51331, eller 
0304 50486. Tidigare år blev evenemanget full-
bokat, så vi rekommenderar att Du anmäler Dig 
snarast. Fördelning av platser i mån av tillgång.

För att läsa erfarenheter och se fler bilder 
från Reginas seglingar, besök deras utmärkt fylliga 
hemsida www.reginasailing.com. 

Föredrag på Öppet Varv  
om segling till Karibien i HR 40

Leon Schulz med familj har seglat fram och tillbaka till Karibien med deras HR 40 "Regina" 
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Hallberg-Rassy 48 segrade i fjärde 
medelhavsbaserade HR-regattan

Vinnare av den fjärde medelhavsbaserade 
Hallberg-Rassyregattan år 2007 är den italienska HR 
48:an ”Falabrach”. Andra plats totalt fick HR 39an 
”Vampa”. Seglingen går av stapeln i västra Italien. 
Första dagen bjöd vädret på lättare vindar, 30 grader 
varmt och strålande solsken. Alla deltagande besätt-
ningar åtnjöt även en trevlig middag på den lokala 
restaurangen ”Il Delfino” som ligger ”på” vattnet, 
precis framför båtarnas ankringsplatser. Även andra 
dagen kom ”Falabrach” först i  mål, strax före HR 48 
nr 40 ”Zimbra”. Vinden var OSO och uppmättes 
till 11-12 m/s, så alla tävlande hade fullt upp med 
trimning för bästa resultat. HR 48 nr 42 ”Manilù 
4” lyckades med en tredje placering på seglad tid 
under denna tredagarssegling. Av 32 anmälda båtar, 
kom 20 inklusive 180 besättningsmän till startlinjen. 
Man seglade efter LYS-systemet. Vinnaren ”Fala-

brach” deltog även i ARC över Atlanten i november. 
Det blev då starten på en treårig seglats runt jorden.

BARCA Tipo N°Velico ARMATORE
Hand

h m Tempo Reale
Classifica

Reale
Compensato

Classifica
Compensato

Falabrach HR 48 7 Costa 1,28 3,00 49 229 1 293,12 1

VAMPA HR 39 27 Agostino e Giuseppe Dent 1,17 4,00 46 286 2 334,62 2

Manilù 4 HR 48 1 Binaghi/Frittelli/Tettoni 1,27 4,00 47 287 3 364,49 9

Mia HR 46 9 Ricceri 1,26 4,00 48 288 4 362,88 8

LuRo HR 53 15 Van der Heyden 1,29 4,00 53 293 5 377,97 16

Zimbra HR 48 8 Orfeo Giampieretti 1,27 4,00 54 294 6 373,38 13

Andromeda HR 46 6 Relling 1,25 4,00 57 297 7 371,25 11

PRINCIPESSA HR 34 5 Giuseppe Bonavita 1,16 4,00 59 299 8 346,84 4

BAGE HR 37 23 Giorgio Cosmelli 1,20 5,00 0 300 9 360,00 7

Warandher HR 48 14 Marchi 1,27 5,00 2 302 10 383,54 17

HEUREKA HR 31 25 Roberto Cappi 1,14 5,00 4 304 11 346,56 3

VIVA HR 42 F 3 Petra Lehmköster 1,22 5,00 5 305 12 372,10 12

Vita Nova HR 40 10 Giannini 1,22 5,00 7 307 13 374,54 15

Strega Marina HR 36 21 Massimo Tesei 1,16 5,00 8 308 14 357,28 6

Lalaria HR 352 4 Ennio Viola 1,13 5,00 10 310 15 350,30 5

Pingongo HR 42 E 11 Upazzoli 1,20 5,00 12 312 16 374,40 14

Baccalà 2 HR 36 16 Savasta 1,16 5,00 16 316 17 366,56 10

Peter Pan HR 48 18 Volpicelli 1,27 5,00 25 325 18 412,75 20

Violante HR 41 17 Casale 1,16 5,00 33 333 19 386,28 18

ISSA 2° HR 352 13 Alessandro Bugli 1,13 5,00 44 344 20 388,72 19

SETTELEGHE HR 352 Marco Giomi 24

Bluebelle HR 36 Gerli
YASMIN HR 43 Tragten 25

DRAKE HR 43 Lorenzin 26

GIANIN HR 41 Pietro Supparo 27

PARALOS HR 53 Cruciani 29

ANDERSEN C HR 46 Mario Pelosi 30

El Nino HR 34 Fogli 31

NADIR HR 62 Matteo Ponti 32

CINDY 62 HR 62 Federico Ventura 33

MIMA HR 46 Francesco Anello 34

LEVANTINA HR 382 Gianrocco Torio 35ritirato all'ultimo minuto dalla manifestazione

ritirato all'ultimo minuto dalla manifestazione

ritirato all'ultimo minuto dalla manifestazione

ritirato all'ultimo minuto dalla manifestazione

ritirato all'ultimo minuto dalla manifestazione

ritirato all'ultimo minuto dalla manifestazione

ritirato all'ultimo minuto dalla manifestazione

ritirato all'ultimo minuto dalla manifestazione

ritirato all'ultimo minuto dalla manifestazione

ritirato all'ultimo minuto dalla manifestazione

Regata Salivoli - Porto Azzurro

ritirato all'ultimo minuto dalla manifestazione

ritirato all'ultimo minuto dalla manifestazione

Gennakern på den segrande HR 48:an  
hade Bart Simpson påmåladVinnarna i HR 48:an "Falabrach"

32 båtar anmälde sig till fjärde medelhavsbaserade HR-regattan
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Hallberg-Rassy bygger nytt huvudkontor. 
Eftersom varje kvadratmeter som finns på varvets 
område behövs, ligger det nya kontoret delvis på 
vattnet, byggt på pålar. Placeringen är i direkt an-
slutning till varvets hamnanläggning. Demonstra-
tionsbåtarna kommer att flyttas till alldeles framför 
de nya försäljningskontoren. Mellan försäljnings-
kontor och visningsbåtar finns ett stort bryggdäck. 

Längst ut över vattnet finns ett konferens-
rum. I det nya kontoret kommer försäljning, 
reception, ekonomi, utveckling och VD att sitta. 
Det nya kontoret kommer även att rymma besö-
kartoaletter och -duschar som är lätt åtkomliga 
utifrån, också efter kontorets öppettider. Även ett 
nytt förråd för båtägares personliga saker kommer 

Nytt huvudkontor färdigställs september 2008
att byggas. Det nuvarande förrådet för personliga 
tillhörigheter samt toaletter kommer att försvinna.

Expanderingen av yta sker för att möta 
framtidens miljökrav, men även för att optimera 
lackavdelningen. De kontorsplatser som flyttas 
ned i det nya huvudkontoret ger plats åt en ny 
matsal, och den gamla matsalen ger i sin tur plats 
åt mer produktionsyta genom en större, effektivare 
och bättre lackavdelning. Produktions- löne- och 
inköpsrelaterade kontorsrum kommer att vara kvar 
på sin hittillsvarande placering.

Inflyttning sker i månadsskiftet september-
oktober 2008 men exteriört kommer det nya kon-
toret att vara färdigt redan till Öppet Varv 22-24 
augusti 2008.

Vy från land

Vy från hamnen
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pentryt på HR 54 och HR 62 är mycket snarlikt 
och både ser ut och känns likadant, dock med skill-
nad i färg och struktur
• När täckskivor för diskhoarna beställs, kan en av 
täckskivorna läggas på plats, oberoende av den andra 
fyllskivan, utan att behöva åka hit och dit vid kräng-
ning, på grund av ”snibbar” i uttaget för diskho
• Vindrutan får engreppshandtag i mittrutan, för 
förenklad öppning
• Vid elektrisk rullmast blir uthalslinan färgad i av-
vikande färg, så att den lätt går att skilja från stor-
skotet
• Skylighten till förpiken har justerats placerings-
mässigt, så det interiört nu är möjligt att montera en 
Ocean Air rullgardin för kombinerat mörkläggning 
åt ena hållet, och myggnät åt andra hållet. Dessutom 
ser nya placeringen exteriört bättre ut

8

Ständiga förbättringar
Varje år genomför Hallberg-Rassy en lång rad 
förbättringar. Det är inte förändringar för 
förändringens skull, utan en lång rad detalj-
förbättringar, som baserar sig på varvets egen 
erfarenhet och feedback från ägarna till de  
8 900 HR-båtarna som finns runt om i världen.

Alla modeller
• Standardinstrumenten har uppgraderats till 
Furuo serie FI-50
• En lång rad nya tyger, en ny gardin och en ny 
matta har tillkommit

Hallberg-Rassy 31 Mk II
• Arbetsytan i pentryt har uppgraderats från det 
vita laminatet med målad kant mot diskhon, till 
det homogena materialet PlexiCore, vilket är ett 
komposit-stenmaterial. Materialet som hittills 
använts och fortfarande används till arbetsytan i 
pentryt på HR 54 och HR 62 är mycket snarlikt 
och både ser ut och känns likadant, dock med 
skillnad i färg och struktur
• När täckskivor för diskhoarna beställs, kan en 
av täckskivorna läggas på plats, oberoende av den 
andra fyllskivan, utan att behöva åka hit och dit 
vid krängning, på grund av ”snibbar” i uttaget för 
diskho

Hallberg-Rassy 342
• Arbetsytan i pentryt har uppgraderats från det 
vita laminatet med målad kant mot diskhon, till 
det homogena materialet PlexiCore, vilket är ett 
komposit-stenmaterial. Materialet som hittills 
använts och fortfarande används till arbetsytan i 
pentryt på HR 54 och HR 62 är mycket snarlikt 
och både ser ut och känns likadant, dock med 
skillnad i färg och struktur
• När täckskivor för diskhoarna beställs, kan en 
av täckskivorna läggas på plats, oberoende av den 
andra fyllskivan, utan att behöva åka hit och dit 
vid krängning, på grund av ”snibbar” i uttaget för 
diskho

Hallberg-Rassy 37
• Arbetsytan i pentryt har uppgraderats från det 
vita laminatet med målad kant mot diskhon, till 
det homogena materialet PlexiCore, vilket är ett 
komposit-stenmaterial. Materialet som hittills 
använts och fortfarande används till arbetsytan i 

PlexiCore, nytt material till arbetsytan i pentryt

Hallberg-Rassy 40
• Arbetsytan i pentryt har uppgraderats från det 
vita laminatet med målad kant mot diskhon, till det 
homogena materialet PlexiCore, vilket är ett kom-
posit-stenmaterial. Materialet som hittills använts 
och fortfarande används till arbetsytan i pentryt på 
HR 54 och HR 62 är mycket snarlikt och både ser 
ut och känns likadant, dock med skillnad i färg och 
struktur
• När täckskivor för diskhoarna beställs, kan en av 
täckskivorna läggas på plats, oberoende av den andra 
fyllskivan, utan att behöva åka hit och dit vid kräng-
ning, på grund av ”snibbar” i uttaget för diskho
• Vindrutan får engreppshandtag i mittrutan, för 
förenklad öppning
• Skylighten till förpiken har justerats placerings-
mässigt, så det interiört nu är möjligt att montera en 
Ocean Air rullgardin för kombinerat mörkläggning 
åt ena hållet, och myggnät åt andra hållet. Dessutom 
ser nya placeringen exteriört bättre ut
• De luckor i våtutrymmen som idag är i komposit-
stenmaterial, fräses numera med ytterkantsprofil och 
spegel så som det redan gjorts med de 
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övriga skåpsluckorna i toalettavdelningarna
• Vid elektrisk eller hydraulmanövrerad rullmast 
blir uthalslinan färgad i avvikande färg, så att 
den lätt går att skilja från storskotet
• Den electroluxventilator som funnits placerad 
på fördäck flyttas till rufftaket, där den monteras 

över genomgång förpik

Hallberg-Rassy 43 Mk II
• Arbetsytan i pentryt har uppgraderats från det 
vita laminatet med målad kant mot diskhon, till 
det homogena materialet PlexiCore, vilket är ett 
komposit-stenmaterial. Materialet som hittills 
använts och fortfarande används till arbetsytan i 
pentryt på HR 54 och HR 62 är mycket snarlikt 
och både ser ut och känns likadant, dock med 
skillnad i färg och struktur
• När täckskivor för diskhoarna beställs, kan 
en av täckskivorna läggas på plats, oberoende 
av den andra fyllskivan, utan att behöva åka hit 
och dit vid krängning, på grund av ”snibbar” i 
uttaget för diskho
• Vindrutan eller hardtopen får engreppshandtag 
i mittrutan, för förenklad öppning
• De luckor i våtutrymmen som idag är i kom-
positstenmaterial, fräses numera med ytterkants-
profil och spegel så som det redan gjorts med de 
övriga skåpsluckorna i toalettavdelningarna
• Vid elektrisk eller hydraulmanövrerad rullmast 
blir uthalslinan färgad i avvikande färg, så att 
den lätt går att skilja från storskotet
• Den manuella Furlexen är numera av modell 

310, för smidigare ombordstigning

Hallberg-Rassy 48
• Volymen på kylen utökas från 92 liter till hela 
165 liter
• Arbetsytan i pentryt har uppgraderats från det 
vita laminatet med målad kant mot diskhon, till 
det homogena materialet PlexiCore, vilket är ett 
komposit-stenmaterial. Materialet som hittills 
använts och fortfarande används till arbetsytan i 
pentryt på HR 54 och HR 62 är mycket snarlikt 
och både ser ut och känns likadant, dock med 
skillnad i färg och struktur
• När täckskivor för diskhoarna beställs, kan 
en av täckskivorna läggas på plats, oberoende 
av den andra fyllskivan, utan att behöva åka hit 
och dit vid krängning, på grund av ”snibbar” i 
uttaget för diskho

• Vindrutan eller hardtopen får engreppshandtag i 
mittrutan, för förenklad öppning
• De luckor i våtutrymmen som idag är i kompo-
sitstenmaterial, fräses numera med ytterkantsprofil 
och spegel så som det redan gjorts med de övriga 
skåpsluckorna i toalettavdelningarna
• Vid elektrisk eller hydraulmanövrerad rullmast 
blir uthalslinan färgad i avvikande färg, så att den 
lätt går att skilja från storskotet

Hallberg-Rassy 54
• Volymen på kylen utökas från 92 liter till hela 
165 liter
• Vindrutan eller hardtopen får engreppshandtag i 
mittrutan, för förenklad öppning
• De luckor i våtutrymmen som idag är i kompo-
sitstenmaterial, fräses numera med ytterkantsprofil 
och spegel så som det redan gjorts med de övriga 
skåpsluckorna i toalettavdelningarna
• Vid hydraulmanövrerad rullmast och uthal till 
sittbrunn via lina, blir uthalslinan färgad i avvikan-
de färg, så att den lätt går att skilja från storskotet
• Handtagen till nedgångstrappan har fått uppgra-
derat, lamellimmat, utförande
• När diskmaskin beställs, är maskinen numera 
större och har snabbare och effektivare diskprogram 
än tidigare
• När pentry i genomgången beställs, har ståhöjden 
förbättrats, genom att en karm modifierats
• När täckskivor för diskhoarna beställs, kan en 
av täckskivorna läggas på plats, oberoende av den 
andra fyllskivan, utan att behöva åka hit och dit 
vid krängning, på grund av ”snibbar” i uttaget för 
diskho

Hallberg-Rassy 62
• Vindrutan eller hardtopen får engreppshandtag i 
mittrutan, för förenklad öppning
• De luckor i våtutrymmen som idag är i kompo-
sitstenmaterial, fräses numera med ytterkantsprofil 
och spegel så som det redan gjorts med de övriga 
skåpsluckorna i toalettavdelningarna
• Kylen blir av samma sort som den nya, större i 
HR 54, med korgar och dubbla packningar
• När pentry i genomgången beställs, har ståhöjden 
förbättrats, genom att en karm modifierats
• När täckskivor för diskhoarna beställs, kan en 
av täckskivorna läggas på plats, oberoende av den 
andra fyllskivan, utan att behöva åka hit och dit 
vid krängning, på grund av ”snibbar” i uttaget för 
diskho
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Pressklipp
Segling, nr 6-2008, reportage om Öppet 

Varv: "Extra intressant är att se hur båtar byggs på 
världens starkaste varv för långfärdsbåtar. Ja, jag 
menar förstås Hallberg-Rassy. " 

Hallberg-Rassy 31 Mk II, Båtnytt Sverige, 
nr 4/2007, test av 7 st 30-32-fotare: ”HR 31 Mk 
II är omöjlig att inte bli imponerad av. En fin all-
roundbåt – testets bästa”.

Seilas, Norge, nr 9 2006, test av sju 30-32-
fotare: ”En vel avveid turbåt. Var blandt de raskeste 
i testen. Holdt bra højde på kryssen selv i den lette 
vinden og båten var lettdrevet samtidig som den 
kjentes stiv. Beste allroundbåt i testen.”

Yacht, Tyskland, nr 14/2006, test av 8 31-
32-fotare: ”Testsegrare totalt. HR 31 i den uppda-
terade versionen Mk II andas beskedligt understate-
ment. Båten har mer substans än man anar.“ 

Hallberg-Rassy 342, Bådnyt, Danmark: 
”Den er lidt en ulv i fåreklæder. På vandet viste sejl-
egenskaberne sig at være langt hurtigere och livligere, 
end bådens faste vindspejl indikerer. Vi fik derfor 
nogle meget opløftende seljture. HR 342 overraskede 
os virkeligt positivt ved at sejle meget livligt med 
en letdrevet acceleration i slev små pust og en god 
fornemmelse med båden i rorpinden." 

YachtRevue, Österrike, nr 5/2006: “Hallberg-
Rassy 342 förenar prestanda och långfärdskapacitet 
på hittills okänt vis, utan att göra avkall på de 
traditionella värdena“

Segeln, Tyskland: "HR 342 har bra seglings-
prestanda och är lättseglad, erbjuder mycket levnads-
komfort under däck för en besättning på fyra. Hon 
har en hög byggstandard. Vad kan man mer önska? I 
den här storleksklassen går knappast att hitta en till 
närmelsevis lika bra långfärdsbåt."

Båtnytt, Sverige: ”Hallberg-Rassy 342 följer 
varvets nya linje med än mer rejäl segling och förfinat 
utförande. Men mest iögonfallande är båtens rekord-
stora innervolym – störst i klassen.”

Hallberg-Rassy 37, Båtnytt, Sverige: ”HR 37 
ger ägarbehag, seglingsglädje och ett ihållande intryck 
av hållbarhet för hårt väder.”

Hallberg-Rassy 40, Cruising World, USA. 
“I’d be proud to row away from this yacht”

Båtnytt, Sverige, nr 6 2008, 6 st 40-fotare 
testas: “HR 40 är gedigen som få. För den som 
prioriterar fina seglingsegenskaper är det spännande 
att veta att alla våra sex testobjekt gjorde väl ifrån 
sig. Båtarnas polardiagram med teoretisk kryssvinkel 
och fart beräknade av konstruktörerna visar vad som 
kan gälla i ideala vindar. Siffror i all ära, men i 
verkligheten hade Hallberg-Rassy 40 ett visst övertag 
den testdag som det blåste kuling. I kuling glänste 
Hallberg-Rassy 40 med minimal avdrift och god fart. 
Germán Frers har blick för vackra linjer. Invändigt 
väntar en uppvisning i snickerikonst.”

Hallberg-Rassy 43 Mk II, Marina.ch, 
Schweiz, April 2008: "Hallberg-Rassy är känt för 
välbyggda båtar. Det är inte annorlunda på nya 43 
Mk II. Designen är inte modern, utan tidlös. En 
aspekt som uppenbarligen många tycker om. Sedan 
åratal tillbaka anser de flesta seglare att just en Hall-
berg-Rassy är drömbåten."

Hallberg-Rassy 48, Seilas, Norge: "Det mest 
verdifulle med denne båten er etter min mening den 
gode følelsen man får fra man setter foten på dekk. 
Det føles tryggt och solid, de mange gode detaljene 
over og under dekk skaper et overbevisende inntryck 
av kvalitet och båtbyggerfaglig styrke."

SwissBoat, Schweiz: "Vilken båt! Med nya HR 

Bland annat Hallberg-Rassy 62 får mycket positiv kritik i pressen
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Hallberg-Rassy  
ökar ledningen  
som drömbåt

Nu har det än en gång bekräftats: Just en 
Hallberg-Rassy är den båt de flesta drömmer om. 

Europas största seglingstidning, Yacht från 
Tyskland, gör årligen en omfattande läsarunder-
sökning. I senaste undersökningen svarade  
3 902 av de 180 000 läsarna, vilket får anses som 
en hög siffra. Många frågor ställdes, en av dem: 
"Från vilket varv kommer Din drömbåt?" Svaret 
är solklart: ingen annan kommer ens i närheten 
av Hallberg-Rassy. Jämfört med föregående år 
har Hallberg-Rassy till och med dragit ifrån och 
ökat, medan övriga i topp 4 minskat i popula-
ritet. Den båt de allra flesta drömmer om är en 
Hallberg-Rassy.

Nya lamineringshallen 
uppförd

Hallberg-Rassy rustar för framtiden och har 
nu uppfört den helt nya lamineringshallen som 
påannonserades i förra årets Hallberg-Rassy News-
Letter. Invigningen sker i samband med semestern 
2008. Den nya hallen är 35 x 30 m stor och ef-
fektiviserar lamineringsprocessen.

48 läggs ribban på ny nivå när det gäller kvalitet och 
byggutförande inom segmentet större långfärdsbåtar. 
Båten är inte bara vacker att titta på och lättseglad, 
utan erbjuder först och främst lätthanterlighet på 
världshaven.”

YachtRevue, Österrike: ”Respekt, Respekt”
Hallberg-Rassy 54, Båtnytt, Sverige, nr 

12/2007: "HR 54:an tjusar av egen kraft." "För 
min del räcker det med att spana in teakdäckets utfö-
rande, dimensionerna på block, vinschar och riggen, 
överliggaren, sittbrunnens djup för att få ståpäls." 
Samma tidning, men nr 12/2006: "Frågan är om 
det går att bygga en cruiserbåt så mycket bättre"

Hallberg-Rassy 62, SwissBoat, Schweiz: 
”Komfort och tempo" "När det gäller komfort, teknik 
och seglingsegenskaper lämnas inget mer att önska på 
den här långfärdsseglaren.“

Hallberg-Rassy  
etablerar återförsäljare  

i Bulgarien
Finninvest Ltd. i Burgas, Bulgarien, säljer 

nu Hallberg-Rassybåtar. Finninvest leds av Stefan 
Nikolov och försäljningen av Hallberg-Rassybåtar 
sköts av honom och Anton Tchavdarov. Bägge är 
entusiastiska Hallberg-Rassyseglare. Deras splitter 
nya Hallberg-Rassy 37 ligger i Svarta Havet och 
båten har nyligen visats på en bulgarisk båtmässa.

Stefan Nikolov
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på lerig botten. Även en elektrisk ankarvinsch kan 
monteras under däck. Avståndet mellan vinschen 
och stuvnivån för kättingen är avgörande för att 
kättingen blir självstuvande. Detta uppnås genom 
ett speciellt arrangemang av design och layout.

Under däck är inredningen rymlig och 
ljus. Det finns två skylights i salongen och även 
skjutluckan har ljusinsläpp. Alla sidofönster är 
öppningsbara och är för övrigt identiska i storlek 
med Hallberg-Rassy 54. Pentryt är väl tilltaget, 
U-format och sjögående. Pentryts arbetsyta är gjort 
av PlexiCore, ett kompositstenmaterial. Bägge 
sofforna i salongen är två meter långa. Det rymliga 
toalettutrymmet har ett separat duschutrymme 
med duschväggar i PlexiGlas. Det finns en våtgar-
derob i toalettutrymmet. Förpiken är osedvanligt 
rymlig. Kojen är 210 cm lång, 68 cm bred vid fot-
ändan och 202 cm bred i huvudändan. Här finns 
också en sits, två byråer och två garderober. Även 
akterkabinen är generös, med byrå och en ovanligt 
bred dubbelkoj. 

Motorn är väl tilltagen med 42 kW/55 hk 
och räckvidden under motor beräknas vid 2/3 
gaspådrag, 6 knop, bli 670 sjömil om man väljer 
en Gori-propeller med överväxel. 

Första båten kommer att vara i produktion 
till Öppet Varv 2008. HR 372 visas på vinterns 
båtmässor, men kan beställas redan nu, för leverans 
till säsong 2009. 

Data Hallberg-Rassy 372
Designer    Germán Frers
CE-kategori   A - obegr. oceansegling
Skrovlängd   11,35 m
Vattenlinje i hamn   10,25 m 
Bredd    3,60 m
Djupgående (grund version kan beställas) 1,99 m
Deplacement   7 500 kg
Blyköl    2 900 kg
Segelyta med genuafock  73,2 m²
Masthöjd över vattnet, exkl Windex 17,80 m 
Ståhöjd salong   1,93 m 
Volvo Penta motor   D2-55/130 S
Effekt kW / hk vid vevaxel  41 / 55
Generator på motorn  12 v / 115 A
Dieseltank   270 liter
Färskvattentank   360 liter

14

Helt nya Hallberg-Rassy 372 bygger på den 
stora framgången med Hallberg-Rassy 342, som 
sålts i över 220 exemplar på mindre än tre år. 
HR 372 med aktersittbrunn är i varje avseende 
en helt ny Frers-konstruktion och baserar sig 
inte på HR 37 med mittsittbrunn och ersätter 
inte heller HR 37.

Hallberg-Rassy 372 är en kustseglare med 
oceankapacitet. Jämfört med Hallberg-Rassy 37, 
är 372:an några cm längre, 5 cm bredare och har 
ett fylligare och bredare akterparti. Akter- och 
mittpartiet är flatare, men förskeppet är skarpare. 
Skrovdjupet är något grundare, medan kölen är 
lite djupare och lättare. Språnglinjen är mer ut-
talad. Båten har karisma.

Masten är 1,05 m högre. Det moderna 
segelplanet är lätthanterligt med ett stort storsegel 
och en något överlappande genuafock. Självslå-
ende fock finns som tillval. En kraftig mekanisk 
akterstagssträckare ingår som standard. Riggen är 
optimerad för bidevindssegling och har tre svepta 
spridarpar. Toppvanten går nästan ut i fotlisten 
och undervanten mot överbyggnaden, vilket ger 
en mycket smidig passage på däck. En gennaker 
kan föras mellan masttoppen och ett löstagbart 
bogspröt. Frers fartdiagram indikerar till och med 
ännu högre farter än för Hallberg-Rassy 40, som 
är en erkänt snabb båt.

Aktersittbrunnen är väl tilltagen och den 
läderklädda ratten är stor med 132 cm diameter. 
En direktlänksstyrning ger exakt seglingskänsla. 
Fallen leds dolda under överbyggnaden och 
hanteras av två vinschar på sittbrunnssargen, och 
inte som brukligt på de yttre kartborden. Detta 
möjliggör den Hallberg-Rassytypiska ”Knappseg-
lingen” med elektriska fall- och skotvinschar, även 
med ett traditionellt icke-rullat storsegel, utan att 
elmotorerna stör inredningen. Det finns två rejält 
tilltagna yttre kartbord i teak. 

Det finns inte mindre än fem stora skylights, 
alla flushmonterade så att glasytan ligger i nivå 
med överbyggnaden. Skylightsen till toa respektive 
akterkabin har mjölkfärgade glas, för att släppa in 
ljus, men medger ändå inte någon insyn.

Genuafockens rulle är monterad under däck. 
Trots det har man god sikt föröver vid segling 
samt riskerar inte att kladda ned seglet vid ankring 

Hallberg-Rassy 372 
- premiär på vinterns båtmässor
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Hallberg-Rassy 53
Balena till Antarktis
En gammal dröm har blivit verklighet. 

Höjdpunkten på vår segling från pol till pol, 
från Arktis till Antarktis, nämligen själva 
Antarktis, närmar sig. Hansruedi Fanti från 
Schweiz berättar:

Det är julafton, den 24 december 2007. 
Sedan ett par timmar ligger vi i Ushuaia i Argen-
tina, världens allra sydligaste stad. För oss alla tre 
ombord, Martin, Christoph och mig, är detta en 
ny erfarenhet att vara borta från våra familjer på 
julafton. Natten mot juldagen kommer mycket 
vind. 20 m/s och extremt högt vatten gör att hela 
bryggan hamnar under vatten. Vi jobbar halva 
natten med linor och fendrar, för att vår HR 53 
Balena inte skall få allt för många skråmor.

Ytterligare två besättningsmedlemmar, Fredi 
och Andi, kommer nu ombord, och besättningen 
är komplett. Vi lägger in en slutspurt för att få 
Balena färdig för Antarktisexpeditionen. Vi byter 
olja, kollar igenom alla systemen en gång till och 
bygger in två extra batterier. Vi bunkrar livsmedel 
för åtta veckor. Martin gör en inventeringslista 
och vi blir riktigt förvånade över hur mycket det 
ändå går in i en HR 53:a. Vi packar in innehål-
let från hela 12 fullpackade inköpsvagnar med 
mat och dryck. Vi tankar totalt 1 800 liter diesel, 
fördelat på de två huvudtankarna, tio dunkar som 
surras på däck, samt ett 250 liters oljefat. Detta 
skall räcka för antarktisresan. Oljefatet tjänar 
också som soptunna, för det är inte tillåtet att 
lämna kvar något minsta skräp på Antarktis.

Vädret är nu fantastiskt. Det är inte bara vi 
som gör oss redo, flera andra båtar är också på väg 
till Antarktis.

Vi planerar att vara i kontakt med de chilen-
ska myndigheterna dagligen under vår expedition. 
Vi gör ett kort mellanstopp i Puerto Williams för 
att få vårt seglingstillstånd i chilenska farvatten. På 
hamnkontoret får jag de senaste uppgifterna om 
radiofrekvenser och var expeditionsstationerna be-
finner sig, samt för säkerhets skull också uppgifter 
om var nödsatellittelefoner finns utstationerade. 

Den 7 januari kl 14.00 kastar vi loss från 
Puerto Williams, med kurs mot Kap Horn och 
Antarktis. Seglingen är som en dröm. Härligt 

väder, ljumma akterliga vindar mellan 5 och 13 
m/s sann vind och knappast några vågor. Delfiner 
kommer och möter upp oss. Ett par albatrosser 
flirtar med vinden. 

Nästa dag blir spännande. Idag kommer vi 
att segla runt det beryktade Kap Horn. Vilken 
känsla! Vi gör bra fart med västliga vindar på 8-14 
m/s. Kap Horn börjar visa sig på horisonten, ett 
kargt klippberg, mörkbrun-svart reser sig udden 
upp ur havet, på ungefär 12 sjömils avstånd i 
väster.

Söder om Kap Horn börjar den fruktade 
Drake-passagen, som kan bli riktigt farlig vid 
ogynnsamt väder. Trots att vädret nu egentligen är 
riktigt bra med vindar på bara 5-10 m/s, är sjön 
ändå oangenäm. Dyning på 3-5 meter gör att Ba-
lena dansar som en nervös cirkushäst. Efter några 
timmar är besättningen ganska utmattad, och min 
fin-fina spagetti med köttfärssås får ingen åtgång. 
Inte ens jag har någon vidare aptit på mat då. 

Vattendjupet ökar sedan markant till över 
2000 meter och sjön blir genast betydligt lugnare 
och mjukare. Två svart-vita valar drar förbi, bara 
50 meter ifrån oss. I mitten på Drakes passage 
ligger konvergenszonen. Här möts Eldslandets och 
Antarktis hav och på kort tid sjunker vattentem-
peraturen från 9 till 1,6 grader. Albatrosser eskor-
terar oss. De vanliga svartbruna albatrosserna med 
sin markerade ögonmakeup och vingbredd på två 
meter, och deras större släktingar, vandringsal-
batrosser, med en ofantlig vingbredd på över tre 
meter, behöver inte röra på vingarna, utan de 
glidflyger bara omkring Balena i flera minuter. 

De första isbergen dyker upp tidigare än 
väntat, ungefär 20 sjömil från södra Shetlandsöar-
nas kust. Isbergen är snötäckta. Snart dyker södra 
Shetlandsöarna upp på den dimmiga horisonten. 
Land i sikte! Som alltid är det här en härlig känsla 
efter en lång och ganska ansträngande segling.

Sedan dyker pingviner upp. De är kvicka och 
eleganta. Om och om igen hoppar de en halv-
meter upp i luften från vattnet och dimper ljud-
löst ner i vattnet igen. Ibland får dock de yngsta 
pingvinerna överslag och plaskar till ordentligt när 
de skall dyka ned igen, och vi kan inte låta bli att 
gapskratta.

Vi styr mot genomfarten ”Estrecho Nelson“. 
Enligt sjökortet kan vi förvänta oss starka ström-
mar här. Så blir det också. Fyra knops medström 
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ger oss en extra skjuts på korta, spetsiga vågor. 
Plötsligt sprutar en vattenfontän upp. Valar! Alla 
springer och hämta sin kamera. Ena ögonblicket 
hör man en val spruta vatten, samtidigt stänker 
en annan val med stjärten i vattnet. Och plötsligt 
dyker en albatross upp. Och pingvinerna dansar 
för oss iland. Men vi får passa oss, så att vi navige-

I välskyddade Bahia Fields ligger forsk-
ningsstationer från tio olika nationer, bl a Chile, 
Argentina, Ryssland, Polen och Kina. Olika 
stationer har olika specialiteter såsom meteorologi, 
geologi och biologi. Chilenarna betraktar en del 
av Antarktis som deras. Här har de byggt upp ett 
centrum med flygvapen, flotta och radiostation 

Den schweiziska Hallberg-Rassy 53:an ”Balena” seglade till Antarktis

rar rätt mellan öarna 
också.

Alla strålar av 
lycka. Det är så man 
blir helt tokig! Samti-
digt skiner solen, det 
blåser 6 m/s och vi 
har för få ögon, öron 
och händer för att 
lägga märke till allt vi 
vill se. Antarktis välkomnar oss på ett helt enastå-
ende vis vid sin port.

Efter tre och en halv dag och 620 sjömil 
ankrar vi i Bahia Fildes på sydvästkusten av King 
Georges ö, vid den chilenska forskningsstationen 
"Presidente Eduardo Frei". Vi anmäler oss per 
VHF och unnar oss sedan en rejäl klunk med 
rom, nästan som Kapten Haddock i Tin Tin.

Nästa dag tar vi en välförtjänt runda iland. 
David från den chilenska forskningsstationen visar 
oss till sjöelefanternas samlingsplats.

och säkerställer där-
ifrån försörjningen 
till övriga statio-
ner på antarktiska 
halvön. Men vi drar 
oss vidare mot den 
antarktiska konti-
nenten. I snöstorm 
och dålig sikt genom 
Brainsfield Strait styr 

vi mot Deception Island. Som en enorm hästsko 
ligger en vulkan framför oss och med hjälp av 
radarn styr vi genom den trånga genomfarten och 
ankrar i Whalers Bay. Framför oss ligger läm-
ningar från en gammal norsk valfångststation. Här 
finns rostiga kärl och tankar, gamla maskiner och 
utrustning. Det går knappt att föreställa sig att 
människor här underhöll ett trankokeri fram till 
1931, och som skrupellöst utnyttjade naturen och 
allt bara övergavs, p g a att priset på valolja sjönk. 

Efter en storm förhalar vi oss till Telephone 

”Ena ögonblicket hör man en val spruta 
vatten, samtidigt stänker en annan val 
med stjärten i vattnet. Och plötsligt dyker 
en albatross upp. Och pingvinerna dansar 
för oss iland. Men vi får passa oss, så att 
vi navigerar rätt mellan öarna också”
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Bay, en säker ankringsplats i kratern, i närheten av 
den nyare grannkratern, som uppstod först 1970. 
På natten föll fin pudersnö och förtrollade Balena 
och hela omgivningen i vit prakt.

Att bara titta på den höga vulkantoppen är 
något enastående. Det är ett konstnärligt mäster-
verk som man inte ens i fantasin kan föreställa sig 
präktigare än så här.

I strålande solsken besöker vi den enorma 
pingvinkolonin på Bailey Head, på utsidan av 
Deception Island. Som en stad med över 50 000 
pingviner, täcker kolonin den uppresta kullen. 
Dagligen promenerar pingvinerna denna besvär-
liga sträcka över kullersten och snöfläckar till sina 
häckningsplatser efter det att man varit på jakt 
efter föda i havet.

Vädret är kallt men torrt och vi är väl på-
pälsade i våra seglarkläder med tre lager varma 
underkläder. Vi avnjuter färden till Trinidad, som 
sitt namn till trots inte ger någon form av karibisk 
känsla.

På väg möter vi isberg stora som höghus, 
två-trehundra meter långa, 50 meter höga över 
vattenytan, plus nio gånger till under vattnet. Vat-
tentemperaturen är här bara plus 0,6 grader. Men 
pingvinerna gillar uppenbarligen detta, för de up-
pehåller sig på sin lilla rundslipade privatö. Mitt i 
detta härliga islandskap upptäcker vi plötsligt ett 
vattensprut. Valar! Vi springer upp på däck och 
njuter ett fantastiskt skådespel med tio knölvalar 
som dyker kors och tvärs mellan isbergen och ge-
nom krillstim, pressar havsvattnet genom barderna 
och fyller på så vis sakta men säkert upp magsäck-
en. Vi hör hur dessa majestätiska djur andas och 
vi känner den inte särskilt angenäma andedräkten 

och tänker på Pinocchio i valmagen... 
Ankringsplatsen på Cape Herschel, på 

O’Higgins kust, är tämligen svårnavigerad. Stän-
digt rör sig isflaken fram och tillbaka med vatten-
strömmarna. Vi turas om att hålla ankarvakt hela 
natten och skjuter om och om igen iväg de stora 
hårdnackade isflaken. 

Vi belönas med fascinerande färder med 
gummibåt och kajak genom de isprydda vattnen.

Vi är nu mitt i den allra mest attraktiva 
delen av antarktiska halvön. Regionen kallas för 
bananbältet, helt enkelt därför att det här alltid 
är mildare än den antarktiska kontinentens inre 
delar. Den kyliga delen har vi inte märkt något av 
när vi söker upp vår ankringsplats i naturhamnen 
Svend Foyn på Enterprise Island. Den här ank-
ringsplatsen är välskyddad ur alla vindriktningar; 
ur tre riktningar av tre höga glaciärväggar och åt 
ett fjärde håll mot öppna havet av en skyddande ö. 
På flera ställen hittar vi rostiga pollare och kät-
tingar, som förts dit av dåtidens valfångare för att 
förtöja sina fartyg.

Vi förtöjer långsides med Balena mot ett 
gammalt valfångstfartyg som avsiktligen sänkts 
här. Här tjänar vraket ett andra liv som förtöj-
ningskaj för segelbåtar och för högljudda sjöfåglar.

Ett lågtryck drar förbi. Hela natten faller 
tunga snöflingor på däcket och nästa morgon 
skottar vi mödosamt däcket med en paddel från 
vår kajak för att lätta båtens börda. 

Vi har njutit av naturens ensamhet och still-
het. Hittills har vi endast träffat på en enda annan 
segelbåt. När vi gick ut ur en ankringsbukt stötte 
vi på ”Europa”, en holländsk tremastad råseglare, 
som spöklikt dök upp ur den täta snöyran. En 
härlig syn!

På väg till Paradisbukten besöker vi en koloni 
åsnepingviner på Cuverville Island. Det konstiga 
namnet fick de genom den härligt omusikaliska 
”sången” som verkligen låter som åsnor som 
skriker. Man känner lätt igen dem på den röda 
näbben. Men även adeliepingvinen passar in på 
den föga smickrande beskrivningen. 

Adeliepingvinerna bor i de allra sydligaste 
delarna. De har ett helt svart huvud med en tunn 
vit ögonring.

Vi styr mot Paradisbukten, med tillhörande 
småöar. Vårt försök att ankra i den lilla bukten 
direkt bredvid den chilenska antarktisstationen 

En åsnepingvin
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Gonzales Videla misslyckas. På natten kom myck-
et vind och stävankaret höll inte längre. Därför 
lämnade vi snabbt platsen och ankrade sju sjömil 
söderut i Caleta Skontrop 

Martin beskriver trakten på ett träffande vis: 
”Det är som segling i Alperna, men vattennivån 
ligger på 4 000 m höjd”. Bergen sträcker sig 2 500 
upp över havet. Från glaciärerna trillar av och till 
stora isstycken loss och faller med ett enormt brak 
ned i havet. Betraktat ur en kajak är detta skåde-
spel än mer imponerande.

Inte mindre imponerande är dock mötet med 
sjöleoparder, som vi träffar på vår kajaktur, på 
bara tre meters avstånd. En sjöleopard hälsar, med 
munnen vidöppen, och man ser dess sylvassa tän-
der. Vi vet inte riktigt hur den gesten skall tolkas 
och eftersom vi har sett hur rått sjöleoparderna 
handskas med pingviner innan dessa blir mat, tar 
vi det säkra före det osäkra och ger oss paddlande 
iväg mot ett annat håll.

Vi ankommer till Port Lockroy, den kanske 
mest kända historiska antarktisstationen, som en 
gång startades av britterna. Den är idag målet för 
samtliga kryssningsfartyg som besöker Antarktis. 

Efter ett långt avbrott, försattes stationen åter 
i originalskicket från 1962 av engagerade brit-
tiska frivilliga. Stationen inhyser idag världens 
sydligaste poststation och dessutom en souvenir-
shop. Våra vykort tar härifrån vägen norrut via 
Falklandsöarna till Europa, där de kommer att 
vara framme om ungefär två månader.

Ett valskelett som hittats här ger oss en impo-
nerande inblick i hur stort ett sådant djur verkli-
gen är. Vi gör en mellaninventering av vårt diesel-
förråd. Det ser riktigt bra ut och vi kan unna oss 
en ytterligare etapp söderut och besöka Vernads-
kystationen, en station som byggdes av britter, för 
att mäta ozonlagret. 1996 överlämnade britterna 
stationen till Ukraina, som fortsatt och förfinat 
mätningarna. De som bemannar stationen är 
ukrainabor från universitetet i Kiev och tjänstgör 
här i tolv månader. För den som studerar geofysik 
på universitetet och vill göra karriär, är Akademik 
Vernadsky ett måste. Vid samtal i baren får vi veta 
en del om livet här på stationen. Vi får också höra 
att de har fått nog av all vit snöprakt efter elva må-
nader. Här finns inga kvinnor, inte ens tillräckligt 
med bensin till utombordarna till gummibåtarna. 

HR 53 nr 74 Balena för ankar vid Deception Island i ankringsviken Telephone Bay
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Av våra presenter, en schweizisk klubbvimpel, en 
schweizisk delikatess och en flaska whisky, är det 
ingen tvekan om att den senare är mest populär. 
Efter en timma tar vi farväl, och whiskyflaskan är 
då redan tom, trots att vi snarare hållt oss till en 
flaska med ukrainsk vodka. Att döma av min hu-
vudvärk dagen efter, trots att jag bara unnat mig 
två små glas, måste vodkan ha varit hembränd…

Här i Vernadsky har vi nått den allra sydli-
gaste punkten på vår antarktisresa. Vi satsar på en 
reparationsdag och byter en värmare och renoverar 
den andra. 

Nästa morgon går vi vidare norrut i strålande 
solsken genom Lemair Channel. Den hör till de 
mest spektakulära landskapsdelarna av Antarktis. 
Fjorden är ungefär 8 sjömil lång och på sitt sma-
laste ställe ett par hundra meter bred. Här seglar vi 
med akterliga vindar förbi Cape Renard, och mot 
nordostliga änden av fjorden åter i riktning mot 
Port Lockroy. Så mycket underbara naturintryck 
mäktar man knappast med i mer än några timmar. 
Därefter blir vi tvungna att lägga oss och vila efter 
allt vi upplevt.

På vägen tillbaka till Melchior Islands, vår 
språngbräda till Drakepassagen, möter vi ett 
särskilt elegant par sjölejon. De har smidiga 
reptilliknande kroppar och är otroligt snabba i 
vattnet. Tillsammans med orkavalarna är dessa de 
mest aggressiva rovdjuren i antarktiska vatten och 
pingviner står allra högst upp på menyn. I den 
jämförelsen är sjölejonen förhållandevis gemytliga 
och snälla varelser.

På Melchior Islands hittar vi en väldigt 
välskyddad plats, omgiven av höga glaciärväggar, 
men dessvärre med mycket dåliga förbindelser för 
väderdata via kortvåg samt Iridium satellittelefon. 
Här får vi väderdata från Internet, faxat till vår 

dator ombord. 
Vädersituationen är ostabil. Vi beslutar oss 

att ändå ge oss iväg, med möjligheten, att vid 
sämre väder vända tillbaka igen. Och så blir det 
också. Med prognoser på 30 m/s vid Kap Horn 
är det inget att skoja med. Vi vänder tillbaka och 
väntar in ett bättre väderläge vid den obemannade 
argentinska stationen.

Den 2 februari startar vi definitivt överresan 
över Drakes passage. Svårigheten vid syd-nordlig 
passage är den, att vädret vid kritiska Kap Horn är 
svårt att förutse fyra dagar i förväg, som är tiden 
för överresan. Vi har noggrant studerat väderdata 
från olika källor och känner oss säkra på att den 
här gången är det rätt tidpunkt att ge sig av.

Balena är i toppform, besättningen väl ut-
vilad och vår bagerimästare har bakat extra gott 
bröd för överfärden.

Havet börjar skumma, vågorna skvätter, och 
det som inledningsvis är ett nöje, blir mer och 
mer ett styrkeprov. Vinden ökar allt mer, mer än 
prognoserna sa, och utanför Kap Horn har vinden 
nått stormstyrka. Vågorna är på 6–8 m och bryter. 
Balena kämpar sig på nordvästlig kurs tappert 
framåt med starkt revat kutterstagsegel och mini-
malt utrullat storsegel och vi känner oss hela tiden 
trygga, trots att vi sakta men säkert blir trötta och 
magen börja revoltera. Eftersom vinden inte vill 
lugna sig, utan bara dyningen minskar lite, efter 
det att vi kommit i sjölä om Ilas Wollaston, beslu-
tar vi oss att segla in till Puerto Toro. Inseglingen 
följer i mörker och de elektroniska korten är 
kända för att vara ytterst oexakta, så vi navigerar 
huvudsakligen med hjälp av radarn, nattkikare 
och i slutfasen även med sökljus. Efter fyra och ett 
halvt dygn och 643 sjömil lägger vi dubbla ankare 
på 14 meters djup. Vi avnjuter en ankerdramm 
(snaps vid ankring) och sover som stockar. 

Nästa morgon förbluffas vi över hur väl vi 
ankrat, de gröna träden och den milda luften på 
11 grader och en vattentemperatur på 9 grader. 
Då får vi nästan lust att ta oss ett dopp, men bara 
nästan. Vi promenerar till den lilla byn och erfar 
av en stor skylt att detta är världens sydligast 
åretruntbebodda samhälle. Här lever några fiskar-
familjer, som lever av fångst av de välsmakande 
kungskrabborna.

Nu är vi bara ett stenkast från Puerto Wil-
liams. Vi känner oss nästan som hemma när vi ser 
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Micalvi framför oss, kajen för fritidssegelbåtar. Ef-
tersom det är lågvatten, ankrar vi på svaj i bukten 
och tar gummibåten iland. In- och utklareringen 
fungerar smärtfritt här.

Vi kommer fram till Ushuaia och lägger oss 
vid kajen till yachtklubben Afasyn, vid den ort 
där vår antarktisexpedition började. Det är ett 
lyckligt återseende, med en begeistrad besättning. 
Tacksamheten över att allt gått så bra är stor och 
att man återvänt med så enastående erfarenheter 
och upplevelser. Ett hjärtligt tack också till våra 
fruar, som har låtit oss gå på denna långa lina och 
särskilt till min fru Maja som på ett föredömligt 
sätt spelat väderfé. Det skålar vi för med en drink 
med en allra sista bit is från Antarktis, från mel-
chiorglaciären.

Hamnen i Ushuaia ser så inbjudande ut, när 
vindarna är måttliga och den lågt stående kvällsso-
len bäddar in allt ett milt och mjukt ljus. Vem vill 
inte återvända till detta? 

HR 53 Nr 74 Balena, Hansruedi Fanti

Artikelförfattaren, Hansruedi Fanti
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Se Hallberg-Rassy
 på båtmässorna

Datum    Mässa Land Utställda modeller

21-24 aug '08 Helsinki FIN HR 37

15-17 aug Kolding DK HR 342, 37, 43 Mk II

22-24 aug Öppet Varv SE 31 Mk II, 342, 37, 40, 43 Mk II, 48, 54, 62

2-7 sept  Ijmuiden NL HR 342, 37, 40, 43 Mk II, 54

4-7 sept Oslo NO HR 342, 40, 43 Mk II

10-15 sept La Rochelle F HR 40

11-14 sept Newport, CT USA Modell ej fastlagd

12-21 sept Southampton UK HR 342, HR 37, 43 Mk II

20-28 sept FriedrichshafenDE HR 342 och 43 Mk II

9-13 okt Annapolis, MD USA HR 37

4-12 okt Genua IT HR 342 och 43 Mk II

25 okt-2 nov Hamburg  DE HR 342, 37, 40, 43 Mk II, 48

9-16 nov Bercelona ES Modell ej fastlagd

5-9 nov Stockholm SE HR 342, HR 54 + en till

6-7 dec '08 Neustadt UK HR 372 + mer

9-18 jan '09 London UK HR 372

17-25 jan '09  Düsseldorf DE 31Mk II, 342, 372, 37, 40, 43, 48, 54

27 feb-1 mars Open House DK 31MkII, 342, 372, 37, 40, 43MkII

3-8 mars '09 Amsterdam NL HR 372

6-8 mars '09 Open House DK 31MkII, 342, 372, 37, 40, 43MkII

5-7 juni '09 Neustadt DE 31MkII,342,372,37,40,43MkII,54

21-23 aug '09 Öppet Varv  SE Modeller ej fastlagda

Citera gärna Hallberg-Rassy NewsLetter, bara Du anger källan. 
Hallberg-Rassy NewsLetter kommer ut en gång om året i en svensk, 
en engelsk och en tysk upplaga i totalt 20 000 exemplar och nästa 
nummer beräknas utkomma sommaren 2009. Dina bidrag i form 
av reseberättelser eller bilder är alltid mycket välkomna. Årets 
omslagsbild: En Hallberg-Rassy 48 på Ellösfjorden. Hallberg-Rassy 
NewsLetter kan ej användas som underlag till offert, standard-
beskrivning eller kontrakt. 
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De vann pris för 
Gladaste Besättning
I början av september 2007 hölls det tradi-

tionellara Hallberg-Rassymötet vid Hankø Yacht 
Club i Norge. 

28 Hallberg-Rassybåtar mötte upp och hade 
det trevligt tillsammans. En del "kappseglade" 
också, men det fanns ingen tidtagning och det 
seglades inte efter något handikappsystem, utan 
vad som räknades var helt andra saker för att vinna 
priser: till exempel priset för Gladaste Besättning, 
som vanns av flottans allra minsta och äldsta båt, 
en Hallberg-Rassy 26. Den största och nyaste 
båten som deltog var en Hallberg-Rassy 54. 

Hallberg-Rassymötet vid Hankø Yacht Club 
kommer 2008 att hållas 30 augusti. Hallberg-
Rassybåtar från alla länder välkomnas att delta. 
Arrangör är Hallberg-Rassys norske agent, Pollen 
Maritime, i samarbete med norska HR-klubben. 
Om Du önskar delta, var god kontakta Ole-Petter 
Pollen, epost ole-petter@pollenmaritime.no

Återkallelse av 
bfa livflottar

Vissa bfa livflottar återkallas av säker-
hetsskäl av tillverkaren - se följande webbsida 
för närmare detaljer: www.bfa-marine.com/en/

Reservation för ändringar. 
Se www.hallberg-rassy.com för senaste uppdatering
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MODELLPROGRAM: HR 31 MK II - HR 342 - HR 372 - HR 37 - HR 40 - HR 43 MK II - HR 48 - HR 54 - HR 62
HALLBERG-RASSY VARVS AB, HALLBERG-RASSYVÄGEN 1, SE-474 31 ELLÖS, SVERIGE. TEL 0304-54 800. FAX 0304-513 31.

Traditionsenligt bjuder Hallberg-Rassy in till 
Öppet Varv. Vi bjuder också in konkurrerande båt-
tillverkare att visa sina båtar under helgen.  Totalt 
visas så många som 114 båtar upp i varvets hamn. 
Även 90 leverantörer av motorer, rigg, segel, naviga-
tionsutrustning och övriga tillbehör finns på plats. 
Faktum är att det inte går att hitta ett så brett utbud 
av segelbåtar i storleksklassen 31-62 fot på någon 
annan flytande båtmässa i hela Norden. 

Hallberg-Rassybåtarna i vattnet
Fredag, lördag och söndag, mellan kl 10.00 

och 18.00, visas HR 31 Mk II, HR 342, HR 37, 
HR 40, HR 43 Mk II, HR 48, HR 54 och HR 
62 i vattnet.

Smygtitt på nya HR 372
Nya Hallberg-Rassy 372 (se sidorna 12-15) 

kommer att finnas i produktion för en första 
smygtitt, samt så många som 48 andra HR-båtar 
under byggnation i olika stadier i hallarna. Alla 
har möjlighet att gå snitslade banor genom hela 
varvet från fredag kl 15.00. 

Öppet Varv hos Hallberg-Rassy
 helgen 22-24 augusti 2008

Intressant föredrag på lördag kväll
På lördag kväll kl 19.00 anordnar vi ett int-

ressant bildföredrag med Leon Schulz, som seglat 
till Karibien och tillbaka med sin familj i deras 
HR 40. Se närmare info och anmälningsproce-
dur på sidan 5. 

Övernattning
Vill Du stanna över natten, finns ett flertal 

hotell att välja bland. Förra året blev hotellen tidigt 
fullbokade och vi föreslår att Du ordnar även detta 
snarast. Tänk på att det redan nu är många som 
bokar sina hotellrum för nästa Öppet Varv, alltså 
2009! Här följer några förslag till hotell: Handels-
man Flink, 0304-55051, Hotell Lysekil, 0523-140 
30, Mollösunds Wärdshus 0304-21108, Nösunds 
Wärdshus 0304-209 25, Lysekils Havshotell, 
0523-797 50, Hotell Sjögården, Ellös, 0304-510 
30, Hotel Carlia, Uddevalla 0522-14140, Hotel 
Reis, Stenungsund 0303-77 0011, Bergabo, Rönn-
äng, 0304-677 080, Grand Hotel, Marstrand, 
0303-603 22, Stockens Camping (stugor) 0304-
51100, Tofta Gård (vandrarhem) 0304-50380.

www.hallberg-rassy.com
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