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 Trettonde årgången - svensk upplaga 

Ett axplock ur innehållet:
• Så ser en HR-båt ut efter fyra varv runt jorden

• Ständiga förbättringar • Öppet Varv 24-26 augusti 2007
• Många duktiga kvinnliga båtbyggare hos Hallberg-Rassy

• Svensk HR 62 fi rade jul och nyår i Antarktis • HR 31 Mk II bäst i test
• Tio HR-båtar levererade till en köpare • Resultat från HR Fun Cup

• Premiär på Öppet Varv: nya HR 43 Mk II • Fri HR-support på ARC

NewsLetter2007Sv_PM.indd   1 07-07-06   09.23.46



Många kvinnliga båtbyggare hos Hallberg-Rassy
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Många tror att det bara är män som bygger 
båtar. Så är det inte. På Hallberg-Rassy finns det 
många duktiga kvinnliga båtbyggare också. "Tra-
ditionellt har det varit enbart män som arbetat med 
båtbyggeri. Nu har vi medvetet satsat på att få in 
kvinnor på hantverksyrkena, vilket visat sig mycket 
positivt. Det skapar ett bättre arbetsklimat och ökad 
motivation. Vi kommer att fortsätta rekrytera kvinn-
or som båtbyggare, både genom intern och extern 
rekrytering. I vårt samarbete med gymnasieskolorna 
satsar vi också på att få fler tjejer att söka båtbyggar-
utbildningarna" säger Stellan Beckman, produk-
tionschef på Hallberg-Rassy.

Laila Tagesson, invändig montörLouise Nilsson, maskinsnickare

Maja Kirchner, finish Linda Börjesson, invändig montör

Caroline Larsson, utvändig snickare
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40 års partnerskap, oavsett om det handlar 
om ett äktenskap eller en affärsrelation, är någon-
ting att vara berättigat stolt över.

Förståelse, god kommunikation och sunt 
förnuft har gett ett gott samarbete under hela 40 
år mellan Lewmar och Hallberg-Rassy. Hendrik 
van der Linde på Lewmar säger: ”Hallberg-Rassy 
har dock inte alltid varit någon lätt partner att 
tillfredställa! Hallberg-Rassy driver hela tiden Lew-
mar till att utveckla innovativa lösningar passande 
för långfärdssegling. Lewmar och Hallberg-Rassy har 
varit drivande att skapa en ny nivå när det gäller 
enkel hantering för däcksutrustning. Det var t ex 
Hallberg-Rassy som verkligen drev Lewmar till att 
utveckla den elektriska vinschen.” Ett omfattande 
utvecklingsprogram togs fram av Lewmar under 
80-talet för att lösa det som kom att bli basen 
för Hallberg-Rassys knappseglingskoncept. Det 
går idag knappt att föreställa sig att vinscharna 
och blocken som satt på en Hallberg-Rassy för 
40 år sedan var enväxlade manuella vinschar utan 
selftailing och att blocken var i Tufnol. De var av 
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högsta standard då och Lewmar hade ännu inte 
startat tillverkning av däcksluckor eller sidoföns-
ter. Idag levererar Lewmar elektriska vinschar, 
senaste generationen Syncro-block, däcksluckor, 
sidofönster, styrsystem och elektriska ankarspel.

Ett av de senast projekten för Lewmar har 
varit att utveckla ett nytt 32 kilos Delta-ankare. 
Pådrivande var Magnus Rassy, som fick Lewmar 
att ta fram en storlek mellan de etablerade och 
prisvinnade 25 kg och 40 kg modellerna. Så själv-
fallet var Magnus den första person att få leverans 
av det nya 32 kg Delta-ankaret på Öppet Varv i 
augusti förra året.

Lewmar är väldigt stolta över 40-årsjubileet 
för samarbetet med Hallberg-Rassy. Som alla 
relationer har resan varit både utmanande och 
givande. Det är stoltheten i att bygga en väl av-
vägd däcksutrustning för några av världens mest 
åtråvärda båtar som varit det grundläggande för 
företagens samarbete. Det är denna delade passion 
som är basen för fortsatt gott samarbete i många 
år framöver.

40 års samarbete mellan  
Lewmar och Hallberg-Rassy

Lewmar har försett Hallberg-Rassy 
med däcksutrustning sedan 1967. 
Så såg största bygghallen ut under 
tidigt 70-tal

NewsLetter2007Sv_PM.indd   3 07-07-06   09.23.57



4

Stort nytt  
sittbrunnsbord med kyl 
till Hallberg-Rassy 54

Till HR 54 har det utvecklats ett nytt sitt-
brunnsbord, där mittdelen är fast och klaffarna är 
fällbara. Bordet är större än det normala bordet. 
Vidare fördelar: en bygel är inbyggd i framkant 
av bordet. Bygeln är perfekt att hålla sig i under 
sjögång. Under bordet finns även en tvärslå, som 
fungerar ypperligt som fotstöd under krängning. 
Och som krona på verket finns ett litet inbyggt 
kylskåp i mittsektionen. Bordet är mycket elegant 
och stadigt. Detta bord är tillgängligt som tillval på 
Hallberg-Rassy 54 samt 62. 

HR 31 Mk II bäst i test
I Europas största seglingstidning, tyska 

Yacht, nr 13 och 14 2006, gjordes ett stort jäm-
förelsetest mellan åtta 31-32 fotare. Resultat: HR 
31 Mk II är testvinnare totalt. Många punkter 
bedömdes av tidningen: seglingsprestanda, segel, 
gång för motor, byggstandard, finish, inredning, 
tekniska installationer, valuta för pengarna o s v. 
Tidningen säger att man är förbluffad över HR 
31 Mk II:s fina seglingsegenskaper. HR 31 Mk 
II rankas nummer ett när det gäller byggkvalitet, 
utnyttjande av inredningsvolym, detaljlösningar, 
stuvutrymmen och komfort. Tidningen skriver att 
HR 31 Mk II vinner framför de andra "För hon 
erbjuder det mest kompletta och praktiska helhets-
konceptet. HR 31 Mk II placeras sig främst, för att 
hon är bra på så mycket".

I svenska Båtnytt nr 4/2007 gjordes ett annat 
jämförelsetest mellan sju 30-32-fotare. Om HR 
31 Mk II sägs bland annat: ”Svår att se sig mätt 
på”, ”Långt liv och klassisk kvalitet är en svårslagen 
kombination”

Utdrag ur testpanelens kommentarer: 
"HR 31 har stor, stilig inredning med bra ut- 

nyttjande av alla utrymmen. Vacker och funktionell, 
har ”allt”. Seglar mycket bra."

"HR 31 är en mycket väl avvägd cruiser, där 
seglingen är bäst i klassen. Seglade med bra höjd på 
kryssen redan i svag vind och var lättdriven. Båten 
kändes trevligt styv. Däcksbeslag och rigg är gjorda för 
segling med fint segelplan. Mest allround i klassen."

"Hallberg-Rassy 31 Mk II med fina segel, djupt 
skrov och tung köl, hade bästa kryssförmågan i klassen 
redan i lätt vind. "

"HR 31 är omöjlig att inte bli imponerad av. 
Varvet har borstat till sin äldsta, gjort en del för- 
bättringar och fått en fin allroundbåt – testets bästa. 
Mycket erfarenhet och genomtänkta lösningar."

Barnteckningar
Ett trevligt inslag är att få barnteckningar. På 

hemsidan finns ett flertal sådana med Hallberg-
Rassyanknytning. Skicka gärna barnteckningar till 
varvet. På www.hallberg-rassy.com under Yachts -> 
Galleries -> Children's Gallery finns många fina teck-
ningar och där framgår hur man sänder in bilder.
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Hallberg-Rassy 46:an Mahina Tiare III som 
har seglat över 110 000 sjömil, motsvarande 
drygt fyra varv runt jorden, kommer att finnas i 
Hallberg-Rassys hamn under Öppet Varv. Båten 
seglas av John och Amanda Neal. De kommer att 
hålla föredraget på lördag kväll under Öppet Varv 
2007. Se närmare info om anmälan på baksidan. 
John och Amanda kommer att finnas ombord i 
båten för att svara på frågor om långfärdssegling. 
Båten ligger då längst in närmast varvsbyggnader-
na. Detta är ett gott tillfälle att se hur en Hallberg-
Rassy ser ut efter att ha seglat motsvarande fyra 
varv runt jorden. Då visar det sig huruvida man 
satsat på en välbyggd båt som ger långvarig glädje. 

Sedan sjösättningen i januari 1997 har paret 
arrangerat 80 seglingsexpeditioner över öppet hav, 
där man seglat till 35 länder och haft 480 seglare 
ombord från hela världen. John och Amandas 
fokus har legat på att lära ut långfärdssegling på 
öppna hav, navigation och stormhantering om-
bord. Hallberg-Rassy 46:an har visat sig vara en 
utmärkt båt för ändamålet. Många av expedi-
tionsmedlemmarna har senare själva beställt en 
Hallberg-Rassybåt efter att ha seglat ombord på 
Mahina Tiare III. 

För att läsa loggboksberättelser och se fler 
bilder från tidigare expeditioner, besök  
www.mahina.com. 

Så ser en Hallberg-Rassy ut  
efter fyra varv runt jorden

HR 46 "Mahina Tiare III"  har seglat till jordens alla hörn. Här är båten i Kadavu, Fiji. Photo: Amanda Swan Neal
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Vid rodret totalsegraren fru Kolb med HR 42 F "Ulla"

När vinden tröt, bjöd Hallberg-Rassy på en kall flaska sekt
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Kvinnlig totalsegrare i 
Hallberg-Rassy Fun Cup 

2006 års Hallberg-Rassy Fun Cup gick av 
stapeln i augusti i Neustadt, där även Hallberg-
Rassys tyska försäljningskontor ligger. Totalse-
graren blev Fru Kolb från Tyskland i sin HR 42 
F ”Ulla”. Fru Kolb seglade tillsammans med sin 
man. Det var Fru Kolb som var rorsman. 

Det var inte bara förmågan att driva fram 
båten snabbt som räknades. Att para ihop rätt 
whiskyetikett med rätt whisky i ett blindtest och 
att plocka isär en vinsch och sedan plocka ihop 
den på tid var nämligen viktiga beståndsdelar i 
resultatlistan. Även mindre erfarna besättningar 
hade en chans att placera sig i topp. Varje delta-
gande båt vände hem med någon form av pris.

Herr och Fru Kolb går dessutom i väntans 
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Overall position Boat type Yachtname Skipper Racing points Fun points Overall points
1 HR 42F Ulla Kolb 11 12 23
2 HR 42E Torjan Gatermann 17 6 23
3 HR 34 Muguet Schrader-Seefeldt 13 11 24
4 HR 43 Demo 43 von Hörsten 18 7 25
5 HR 46 Christine Dantzer 21 6 27
6 HR 37 Dry Water Pr.Dr. Hoeck 30 10 40
7 HR 34 Shifta Wilson 37 7 44
8 HR 34 Sycorax Ehlers 37 13 50
9 HR 36 Makathea Wefing 39 14 53
10 HR 37 Sea Vision II Ersü 34 27 61
11 HR 382 De Makareel Voss 35 27 62
12 HR 31 Theoderich Kähler 50 35 85
13 HR 53 Zephyr Knötig 53 35 88
14 HR 37  Duchrow 57 35 92
15 HR 31 Sunbird Müller 58 35 93
16 HR 38 Paul Schmidt Schmidt 60 35 95
17 HR 37 Columbus Otto 66 35 101
18 HR 53 Mikiji Zimmermann 68 35 103
19 HR 53 Ikarus Plass 77 35 112
20 HR 31 Euterpe Kewitsch 83 35 118
21 HR 34 Oliva Lohsse 91 35 126
22 HR 34 Nosce Te Blufarb DNS DNS 1000

tider: de väntar på leveransdagen av deras nya HR 
43. 

Hallberg-Rassyregattor förekommer i Tysk-
land, Holland, Norge, England, Italien samt på 
amerikanska väst- och ostkusten. 

Resultatlista Hallberg-Rassy Fun Cup 2006:

Vid rodret totalsegraren fru Kolb med HR 42 F "Ulla"

HR 42 F "Ulla"

När vinden tröt, bjöd Hallberg-Rassy på en kall flaska sekt
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Ständiga förbättringar
Hallberg-Rassy 31 Mk II: 
• Mantågsstöttorna har kvalitetsmässigt upp-
graderats och har nu en rostfri knopp
• Laminatskivor för motorpanel och duschdrän-
eringskontroll får uppgraderad kvalitet, som 
dessutom är mer UV-beständig
• Grundfärg samt bottenfärg sprutmålas numera, 
vilket ger en jämnare yta
• Vattentanksmätare samt dieseltanksmätare har 
uppgraderats kvalitetsmässigt
• Invändiga grabbräcken i taket får uppdaterad, 
mer svängd, design
• Sittbrunnsbordet (extrautrustning) har upp-
graderats till teak med teaklist på kanten
• Ny design på mattan (extrautrustning), där lite 
av den vackra teakdurken visas

Hallberg-Rassy 342: 
• När kombinationen spinnakerbom och tradi-
tionell mast beställes, sätts fästet numera på däck 
i stället för på masten, vilket motverkar risken 
för att skot hakar sig fast
• Mantågsstöttorna har kvalitetsmässigt upp-
graderats och har nu en rostfri knopp
• Furlexlinan förs till utanför sittbrunnen på ett 
mer elegant sätt med ledringar integrerade med 
mantågsstöttorna
• Laminatskivor för motorpanel och duschdrän-
eringskontroll får uppgraderad kvalitet, som 
dessutom är mer UV-beständig
• Sittbrunnsbordet (extrautrustning) har upp-
graderats till teak med teaklist på kanten
• Vattentanksmätaren samt dieseltanksmätaren 
har uppgraderats kvalitetsmässigt
• Grundfärg samt bottenfärg sprutmålas numera, 
vilket ger en jämnare yta
• Invändiga grabbräcken i taket får uppdaterad, 
mer svängd, design
• Ny design på mattan (extrautrustning), där lite 
av den vackra teakdurken visas
• Batterikapacitet uppgraderad från 225 Ah till 
235 Ah

Hallberg-Rassy 37: 
• Trippelspridarrigg. Detta ger en slankare mast-
profil med bibehållen säkerhetsmarginal
• Motor: Volvo Penta D2-55 130 S. Denna har 
en generator på hela 115 A 
• Ny, elegantare nedgångslejdare med svängda 
steg och svängda sidopaneler 

• Invändiga grabbräcken i taket får uppdaterad, 
mer svängd, design
• Ny design på mattan, där lite av den vackra 
teakdurken visas
• Varmvattenberedarna får blandningsventil, 
vilket ökar både komforten och säkerheten.
Temperaturen i själva varmvattenberedaren kan 
hållas hög, medan det vatten som kommer ut i 
slangarna inte tillåts ha mer än en viss inställd 
temperatur. Detta har redan tidigare varit stan-
dard när varmvattenberedare beställts på HR 31 
Mk II samt HR 342
• Varmvattenberedare i motorrum har fått en 
strömbrytare för på- och avstängning av elpatron
• Styrpiedestalen flyttas något föröver, för utökad 
plats för rorsman
• Sittbrunnsbordet har uppgraderats till teak med 
teaklist på kanten
• Batterikapacitet uppgraderad från 225 Ah till 
235 Ah
• Kablarna till lanternorna är numera dragna in-
vändigt i rör, så att både kabel och kabelgenom-
föring blir osynliga
• Laminatskivor för knappar och instrument 
såsom för duschdräneringskontroll, knappkon-
troller på styrpiedestal o s v, får uppgraderad 
kvalitet, som dessutom är mer UV-beständig 
• Vattentanksmätaren samt dieseltanksmätaren 
har uppgraderats kvalitetsmässigt
• Mantågsstöttorna har kvalitetsmässigt uppgraderats 
och har nu en rostfri knopp
• Grundfärg samt bottenfärg sprutmålas numera, 
vilket ger en jämnare yta

Hallberg-Rassy 40: 
• Motor: Volvo Penta D2-55. Denna har  en 
generator på hela 115 A 
• Kraftfullare backslag, hydrauliskt, för långt och 
tungt bruk 
• Elegantare nedgångstrapp med svängda steg och 
svängda sidopaneler 
• Invändiga grabbräcken i taket får uppdaterad, 
mer svängd, design
• Ny design på mattan, där lite av den vackra 
teakdurken visas
• Blandningsventil på varmvattenberedaren in-
föres, för ökad säkerhet och komfort
• Varmvattenberedare i motorrum har fått en 
strömbrytare för på- och avstängning av elpatron
• Batterikapaciteten höjs från 225 Ah till 235 Ah
• Kablarna till lanternorna är numera dragna in-
vändigt i rör, så att både kabel och kabelgenom-
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föring blir osynliga
• Undre roderbeslaget har fått utökad smörj-
ningsmöjlighet
• Vattentanksmätaren samt dieseltanksmätaren 
har uppgraderats kvalitetsmässigt
• Mantågsstöttorna har kvalitetsmässigt uppgraderats 
och har nu en rostfri knopp
• Grundfärg samt bottenfärg sprutmålas numera, 
vilket ger en jämnare yta 
• När fåtöljer beställs, har dessa nu förbättrad 
komfort och design

Hallberg-Rassy 48: 
• Sidopanelerna till nedgångslejdaren för elegan-
tare och mer svängd design
• Båtar där hydraulisk rullmast beställs, får ett 
rostfritt skydd över hydraulkopplingarna på däck
• Aktre toalettutrymmet har fått extra ventila-
tion, utöver det öppningsbara fönstret
• Varmvattenberedare i motorrum har fått en 
strömbrytare för på- och avstängning av elpatron
• Blandningsventil på varmvattenberedaren 
införes, för ökad säkerhet och komfort
• Kablarna till lanternorna är numera dragna in-
vändigt i rör, så att både kabel och kabelgenom-
föring blir osynliga
• Storskotssystemet har uppgraderats så att 
vinscharna har ökats från 44:or till 46:or samt 
att linutväxlingen ändrats från 1:4 till 1:2. Detta 
ger både snabbare skotning i både lätt och hård 
vind, samtidigt som ”linsalladen” i sittbrunnen 
minskas
• När fåtöljer beställs, har dessa nu förbättrad 
komfort och design 
• När akterruffen beställs med två separata kojer, 
har kojbottnen över den stora kojen numera 
gångjärn, för lätt åtkomlighet av det stora stuv-
utrymmet under
• Invändiga grabbräcken i taket får uppdaterad, 

mer svängd, design
• Ny design på mattan, där lite av den vackra 
teakdurken visas
• Laminatskivor för knappar och instrument 
såsom för motorpanel, duschdräneringskontroll, 
knappkontroller på styrpiedestal o s v, får upp-
graderad kvalitet, som dessutom är mer UV-
beständig 
• Batterikapacitet uppgraderad från 225 Ah till 
235 Ah
• Vattentanksmätare samt dieseltanksmätare har 
uppgraderats kvalitetsmässigt
• Mantågsstöttorna har kvalitetsmässigt uppgraderats 
och har nu en rostfri knopp
• Grundfärg samt bottenfärg sprutmålas numera. 
Det ger en jämnare yta

Hallberg-Rassy 62:
• Draglådorna blir mjukstängande, som redan är 
fallet på HR 54
• Skåpsdörrarna får rostfria osynliga gångjärn, som 
redan är fallet på HR 54 
• När fåtöljer beställs, har dessa nu förbättrad 
komfort och design
• Ett rostfritt skydd över hydraulkopplingarna på 
däck har tillkommit
• Doradeventilatorerna är av ny innovativ typ där 
små lätta kulor automatiskt flyter upp och håller 
tätt vid överspolande sjö, och genast sjunker ned 
och ger god ventilation i det ögonblicket sjön run-
nit undan. Detta system finns redan på HR 54
• Varmvattenberedare i motorrum har fått en 
strömbrytare för på- och avstängning av elpatron
• Blandningsventil på varmvattenberedaren in-
föres, för ökad säkerhet och komfort
• Kablarna till lanternorna är numera dragna 
invändigt i rör, så att både kabel och kabelgenom-
föring blir osynliga
• När akterruffen beställs med två separata ko-
jer, har kojbottnen över den stora kojen numera 
gångjärn, för lätt åtkomlighet av det stora stuvu-
trymmet under
• Invändiga grabbräcken i taket får uppdaterad, 
mer svängd, design
• Ny design på mattan, där lite av den vackra 
teakdurken visas
• Vattentanksmätare samt dieseltanksmätare har 
uppgraderats kvalitetsmässigt
• Mantågsstöttorna har kvalitetsmässigt uppgraderats 
och har nu en rostfri knopp
• Grundfärg samt bottenfärg sprutmålas numera, 
vilket ger en jämnare yta

Ny mattdesign, där lite av den vackra teakdurken visas
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Ny femaxlig CNC-fräs
Ännu en CNC-styrd fräs för framför allt 

träarbeten har inhandlats. Den här gången 
handlar det om en femaxlig maskin. En femaxlig 
maskin kan, i motsats till en traditionell treax-
lig,  dels bearbeta detaljerna mer sofistikerat med 
färre verktyg och därmed färre verktygsbyten, 
kortare ställtid och därmed ökad effektivitet, dels 
kan fräsen skapa sådana tredimesionella former 
såsom duschbaljor, hardtoptak etc, något en 
treaxlig inte klarar. Den nya maskinen beräknas 
finnas på plats under senhösten 2007.

Gratis ARC-support
ARC är en cruisingregatta över Atlanten med 

många HR-båtar. Hallberg-Rassy skickar traditions-
enligt ett särskilt supportlag till ARC-starten på 
Gran Canaria. Supporten omfattar kontroll och 
justering av rigg, styrning och andra viktiga system.

Supporten är gratis för ARC-deltagande 
Hallberg-Rassybåtar. Om Du vill utnyttja detta 
erbjudande, ber vi Dig kontakta David Bourne, 
tel 0304-54800, david.bourne@hallberg-rassy.se

HR 342 toppar ranking 
på internetportal

Tom Dieck, chefredaktör för den tyska kata-
logen “Bootsmarkt“ säger följande om HR 342: 
Hallberg-Rassy 342 är båten med allra största be-
sökarintresset bland alla segelbåtar på vår internet-
portal, www.bootsmarkt.de . För tredje månaden i 
rad toppar HR 342 vår topp 100 ranking över antal 
klick i vår online-båtkatalog. Tryckta ”Bootsmarkt“ 
är Europas största båtsportkatalog med en upplaga 
på 20 000 exemplar. Bootsmarkts webbportal med 
databank genererar årligen mer än 2,5 miljoner klick.

En Hallberg-Rassy  
- drömbåten  
för de flesta

Europas största seglingstidning, Yacht från 
Tyskland, genomförde en stor läsarundersökning. 
Många frågor ställdes, bland annat: ”Vad är Din 
personliga drömbåt alla kategorier?" Svaret var 
solklart. Inget annat märke kommer ens i närhet-
en av Hallberg-Rassy.

Försäkringserbjudande
Alandia Båtförsäkring kan i samarbete med 

Hallberg-Rassy nu erbjuda extra förmånliga villkor för 
skandinaviska Hallberg-Rassyseglare. Den som install-
erar ett elektronisk stöldskydd som samtidigt visar var 
båten finns vid en eventuell stöld eller ett stöldförsök 
ges en extra presentcheck på 10% av försäkringspre-
mien. De som installerar larmet får även: 
• 10% lägre premie 
• Installationsbidrag med 1 000 - 1 500 SEK 
beroende på vilket system man väljer 
• Reducerad självrisk vid stöld eller stöldförsök 
med 5 000 SEK 
• Väljer man larmet RedKnows ingår en extra 
fjärrkontroll i erbjudandet

Förutom larmfördelarna ges även till HR-
ägare särskilda villkor i Märkesförsäkringen: 
• Specialpremie HR 
• Stilleståndsersättning (15 000 SEK om man inte 
får båten reparerad inom 15 arbetsdagar) 
• Utökat giltighetsområde: Nordsjön 
• Högre belopp på jolle med utombordare: 25 000 SEK

Erbjudandet gäller både nya och äldre Hall-
berg-Rassybåtar. Erbjudandet är tidsbegränsat till 
den 30 september 2007.

För att dra fördel av ovanstående erbjudande, 
begär att få Hallberg-Rassypaketet. För fullstän-
diga villkor och bokning av försäkring, kontakta 
Alandia Båtförsäkring, Pernilla Corsman eller 
Lena Hultman, telefon 031-49 20 60  
mejl pernilla.corsman@alandia.com 
www.alandia.com 
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Tidigt i mars 2007 levererade Hallberg-Rassy 
inte mindre än tio HR 342 till samma köpare. 

Köparen är BKYC, British Kiel Yacht Club, 
vilket är en privat segelklubb, baserad i Kiel, 
Tyskland. Den brittiska militären hyr båtarna av 
klubben för seglingsutbildning. Vanligtvis seglar 
besättningar från brittiska armén, men det före-
kommer även från brittiska flottan och brittiska 
flygvapnet eller privatpersoner som har anknyt-
ning till brittiska militären. 5 till 7 män och 
kvinnor är ombord på varje båt på en tripp som 
normalt sett pågår 5 dagar och går från Kiel till 
Danmark och är på 150 sjömil.

Båtarna används intensivt från början mars 
till slutet november. Varje båt seglas omkring  
7 000 sjömil om året, vilket motsvarar ca sju års 
normal segling. ”Det här är ett väldigt bra test. 
Båtarna används extremt tufft. Kan något gå sönder, 
då gör det det under dessa förhållanden” säger en 
båtbyggare hos Hallberg-Rassy.

  

Tio Hallberg-Rassy 342 levererades till samma köpare
Klubben studerar marknaden mycket de-

taljerat varje gång man byter flotta. Analys- och 
köpprocessen tog ett år. Detta är tredje gången 
klubben beslutar sig för att köpa Hallberg-Ras-
sybåtar. Ingen annan båtbyggare har fått BKYCs 
förtroende så ofta som Hallberg-Rassy. BKYC har 
tidigare haft en flotta på 12 st Hallberg-Rassy 29 
och en annan på 12 Hallberg-Rassy 31. 

BKYC är mycket entusiastiska över sin nya 
flotta av Hallberg-Rassy 342. För BKYC är det 
viktigt att båtarna är rejält byggda och klarar de 
tuffa förhållanden de utsätts för. Andra viktiga 
faktorer är andrahandsvärde, reservdelsförsörjning 
och valuta för pengarna. 

Dopet av båtarna skedde under högtidliga 
former i Kiel den 23 mars 2007.

I år bygger och levererar Hallberg-Rassy inte 
färre än 72 st HR 342, vilket är rekordmånga. 
Aldrig förr har man byggt så många båtar på ett år 
i den här storleksklassen. 
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Den ursprungliga HR 43 har byggts i inte 
mindre än 150 exemplar sedan premiären på Öp-
pet Varv i augusti 2001. På årets Öppet Varv 24-
26 augusti 2007 kommer en ny och uppdaterad 
version att visas: Hallberg-Rassy 43 Mk II.

Det är en lång rad punkter som förbättras:  
• Ny, något högre rigg, där storseglet blir lite 
större och riggen fått en kaltopp. Rigglösningen är 
i linje med HR 37, 40, 48 och 54. Denna rigglös-
ning kombinerar mastheadriggens stabilitet med 
fraktionsriggens lätta trimbarhet 
• Helt nytt däck  
• Nya vinschsteg, som inte bara ser bra ut, de gör 
det lättare att kliva in i sittbrunnen och ger bättre 
tillgänglighet av vinscharna mot tidigare 
• Rundare radie i övergången mellan överbyggna-
dens tak och sida 
• Den blåa randen runt sittbrunnen är numera 
ingjuten i gelcoaten 
• Ramarna till däcksluckorna till salongen och 
förpiken har gjorts lägre 
• Däcksluckorna till akterruff och främre toalett 
har sänkts ned helt i nivå med teaken 
• Luckorna till aktre däcksstuvutrymmet har flyt-
tats lite akterut, vilket ökar tillgängligheten till 
stuvutrymmet 
• Teaken i sittbrunnen är nedsänkt till gelcoatens 
nivå. Det ser inte bara bättre ut, det är även bekvä-
mare att sitta på och enklare att hålla rent 
• Handskfacket i sittbrunnen är nedsänkt i rygg-
stödet. Det gör att det inte finns någon karm som 
kan störa komforten för ryggen 
• Sittkomforten i sittbrunnen har förbättrats genom 
bättre ergonomi, i linje med HR 342 och HR 54 
• Karmen till vindrutan har justerats i formen, för 
bättre utseende 
• Storskotets linutväxling har ändrats från 1:4 
till 1:2. Detta ger både snabbare skotning i både 
lätt och hård vind, samtidigt som ”linsalladen” i 
sittbrunnen minskas. Friktionen i systemet har 
minskats med uppgraderade block 
 • Luckan till stuvutrymmet för gasolen har ökats 
så att man får in PK6 kompositgasflaskor 

• Nedgångslejdaren har en helt ny design, med 
rundade steg och nya rundade sidopaneler. Det 
gör gott både för utseendet och komforten när 
lejdaren används under krängning 
• Ny design på handräcken i taket 
• Bokhyllealkover finns numera även i förpiken 
• Ny, snyggare, design på bokyllealkoverna 
• Indelningen mellan förpikens byrå och förpikens 
säte har sänkts, för ökad rymdkänsla 
• När fåtöljer beställs, har dessa nu förbättrad 
komfort och design 
• Skotten salong - navigationsbord och  
salong - pentry har sänkts, för ökad rymdkänsla 
• I pentryt är kylen uppgraderad till samma som 
använts i HR 48. Den är mer lättstädad, har prak-
tiska korgar och integrerad evaporator, automatisk 
belysning samt dubbla tätningspackningar 
• Skottet mellan salong och pentry är kortat lite i 
breddled 
• Detta gör det möjligt att öka på arbetsytan i 
pentryt lite, utan att behöva minska på varken 
sittbrunnsstuven eller salongen 
• När en frys beställes, är den förbättrad till 
samma som använts på HR 48, vilket innebär en 
praktisk korg, automatisk belysning, integrerad 
evaporator samt dubbla tätningspackningar 
• Slingerlisten runt byrån i i genomgången till ak-
tern är uppgraderad till samma som används i HR 
48; rejälare och med inbyggt handgrepp 
• När akterruffen beställs med två separata kojer, har 
kojbottnen över den stora kojen numera gångjärn, för 
lätt åtkomlighet av det stora stuvutrymmet under 
• Ny design på mattan, där lite av den vackra 
teakdurken visas närmast skott och fronter 
• Ökad komfort för navigationsbordssitsen 
• Aktre toalettutrymmet har fått extra ventilation, 
utöver det öppningsbara fönstret 
• Blandningsventil på varmvattenberedaren infö-
res, för ökad säkerhet och komfort 
• Batterikapaciteten är ökad från 450 till 470 Ah 
 
Missa inte världspremiären för Hallberg-Rassy 43 Mk II 
på Öppet Varv 24-26 augusti 2007!

Premiär på Öppet Varv: 
Hallberg-Rassy 43 Mk II

Fortsättning på följande tre sidor
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fortsättning på nästa sida
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Norska HR-klubben
Norska HR-kubben är en aktiv klubb med 

hela 147 båtar som medlemmar. Bland annat träffas 
man den 31 augusti-2 september 2007 på Hankø 
och seglar tillsammans och passar på att se på de 
nya HR-båtar som då är på väg till båtmässan i 
Oslo och stannar till på Hankø. Intresserade ombe-
des kontakta arild.johnsen@moss.kommune.no

Inredningslayout i  
Hallberg-Rassy 43 Mk II

Ovan finner Du alla inredningslayouter till 
nya Hallberg-Rassy 43 Mk II. Bilden överst till 
höger visar båten med tillvalet teakinredning. 
Klassisk mahognyinredning är fortsatt normal- 
utförande.

Skylight helt nedsänkt till teakens nivå

Nytt rundare utseende på nedgångstrappan

Nya HR 43 Mk II: Tradition och förnyelse i smakfull balans. Här med teakinredning
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Skylight helt nedsänkt till teakens nivå

Vinschstegen har rundare och elegantare design

Takhandräckena har mjukare linjer

Nytt rundare utseende på nedgångstrappan

Nedfl ushad sittbrunnsteak i nivå med gelcoaten

Bokhyllealkover i ny design

Nya HR 43 Mk II: Tradition och förnyelse i smakfull balans. Här med teakinredning
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HR 62 Yaghan firar jul 
och nyår i Antarktis

Just nu befinner sig inte mindre än tre svenskflaggade 
HR 62:or på jordenruntsegling. En av dem är Yaghan, 
seglad av Heléne och Arne Mårtensson. De berättar 
här om seglingen till Antarktis över jul och nyår:

Vi startade vår jordenruntsegling den 1 juni 2006. 
Då hade vi planerat den aktivt i 6 år och tänkt 
på den i 10. Den viktigaste åtgärden i den plane-
ringen var att vi beställde en ny båt i maj år 2000 
som skulle vara perfekt för ändamålet. Det är vår 
Hallberg-Rassy 62 ”Yaghan”. 

Det stod tidigt klart att vår jordenrunt-
segling inte skulle ta den vanliga vägen genom 
Panamakanalen. Vi skulle till Patagonien och 
Antarktis. Skälen var flera. Dels hade Arne rundat 
Kap Horn 1995 i en charterbåt från Ushuaia och 
blivit mycket förtjust i Patagonien. Dels fick Arne 
boken ”Vinterskepp” av Rolf Bjelke och Deborah 
Shapiro i julklapp av Heléne julen 1996. Innan 
natten var slut hade Heléne själv läst boken fär-
digt. Sedan dess har vi säkert läst boken ett 10-tal 
gånger. Inför varje sommarsegling åkte boken med 
i semesterpackningen. Det var inte nog med att vi 
absolut skulle till Antarktis. Vi kom att se Antark-
tis som vår jordenruntresas absoluta höjdpunkt. 
Den etapp som vi såg mest fram emot men sam-
tidigt kände mest anspänning inför.

Rutten via Antarktis fick också direkta  
effekter på den båt som vi lät bygga. En kritisk 
punkt när man går till Antarktis är att få med 
sig tillräckligt med diesel. Vistelsen där kräver 
att värmarna går hela tiden. Isbergen, de smala 
kanalerna och de höga bergen gör också att det 
lätt blir mycket motorgång. Vi såg därför till att 
tankvolymen ökades från de normala 1 600 literna 
till 2 400 liter genom att en vattentank på 800 
liter gjordes om till dieseltank. Det är en åtgärd 
vi aldrig ångrat. Skall man ut på sådan här även-
tyr kan dieseltankarna aldrig bli för stora. Vi har 
ibland önskat att våra tankar var ännu större. Vi 
ville inte segla över Drake Passage med en båt full 
med lösa extradunkar som många segelbåtar med 
otillräckliga tankar tvingas göra. 

Man kan säkert också påstå att trippen till 

Antarktis är den mest riskfyllda delen av vår jor-
denruntsegling. Vi vet inte riktigt hur det är med 
det. Ibland känns det som riskerna är konstanta 
– de bara ändrar natur. I de varmare trakterna är 
det pirater, tjuvar och banditer – i de kalla områ-
dena är det vädret. På något sätt känns väderrisker 
bättre för oss. De är lättare att följa och vidtaga 
åtgärder mot. Det kräver dock förstklassig väder-
information ombord. Det var vi noga med att 
skaffa oss. Vi har aldrig varit några gamblers.

Vi tar in väderinformation via Inmarsat Fleet 
77. Vårt väderprogram heter SPOS och är från 
Holland. Vi har blivit mycket imponerade av kva-
liteten i detta under vår jordenruntsegling hittills. 
Programmet kan räkna ut den optimala rutten 
med hänsyn till de väderkriterier som man har. Vi 
får rullande 9-dygnsprognoser två gånger per dag.

Våra tre väderkriterier är följande: Vi skall 
ha en medelvind under 24 knop eller 12 m/s. För 
att ringa in vinden i byarna får man nämligen 
lägga på 50% enligt vår erfarenhet. Det innebär 
att om SPOS säger en medelvind på 24 knop så 
betyder det i verkligheten en vind på 12-18 m/s. 
Vi skall ha en signifikant våghöjd under 3 meter. 
Signifikant våghöjd är genomsnittet av den högsta 
tredjedelen av vågorna. Detta begrepp innebär 
samtidigt att var 2000:de våg är dubbelt så hög 
som den signifikanta våghöjden. Har man en 
signifikant våghöjd på 3 meter, får man alltså vara 
beredd att möta en 6 meters våg då och då. Det 
tredje och sista kriteriet är att farten enligt SPOS 
måste vara över 7 knop i snitt. Yaghans kalkyl-
fart är 8,3 knop eller 200 sjömil per dygn. Om 
SPOS visar en lägre fart än 7 knop, är skälet alltid 
mycket motvind. 

Med dessa kriterier som grund förde vi väder-
statistik över Drake Passage till Antarktis under 
två år innan vi avseglade. Sannolikheten att vi 
skulle kunna gå en viss slumpmässig dag i decem-
ber eller januari var 80% till Antarktis och 70 % 
från Antarktis. Den maximala tiden vi fick vänta 
på bra väder under dessa två år var bara fem dagar. 
Det var i princip en svår storm varje vecka under 
perioden. Det gällde att hålla reda på den. Då och 
då under den studerade perioden dök det upp vä-
der som man inte självklart kan klara ens med en 
mycket bra båt. Vi hade signifikant våghöjd på 10 
meter vid ett tillfälle. Då måste man alltså räkna 
med att möta 20-metersvågor. Det är något man 
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definitivt skall undvika.
En förstklassig väderinformation är alltså A 

och O när man skall till Antarktis. Har man inte 
det, är det gambling att gå dit. En positiv sak är 
att överresan till Melchior Island på Antarktis 
bara tar tre dygn för oss eftersom vi normalt gör 
200 sjömil per dygn. En snabb båt är något som 

2007. Det kan bli upp till fem dagars väntetid på 
Antarktis innan man vågar eller kan segla över 
Drake Passage igen. En annan risk är att bli ligg-
ande extra dagar i en ankarvik då några isberg har 
placerat sig vid utgången. 

Vår plan var att segla direkt till Melchior 
Islands som ligger ganska långt söderut på den 

Den svenska Hallberg-Rassy 62:an ”Yaghan” firade jul och nyår i Antarktis

minskar riskerna 
högst avsevärt. På tre 
dygns sikt är väder-
prognoserna normalt 
ganska tillförlitliga 
när det gäller saker 
som vindriktning och 
vindstryrka.

Vi kom till 
Ushuaia i Argentina 
för att proviantera den 7:e december 2006 från 
Falklandsöarna. Provianteringen som inkluderade 
både mat och diesel tog en dryg vecka och var klar 
den 15:de december. Provianteringen gjordes så 
att vi skulle kunna klara 50-60 dagar utan påfyll-
ning av några förråd. I boken Vinterskepp har 
Deborah och Rolf ett appendix med ”Proviantlista 
för två personer”och den gick vi efter. Vi handlade 
t ex 10 kg potatis och 11 kg mjöl, även om det tog 
emot att handla dessa kvantiteter. Vi räknade med 
att vara tillbaka i Ushuaia vid mitten av januari 

Antarktiska halvön. 
Därifrån skulle vi 
sedan fortsätta söder-
ut i den Antarktiska 
skärgården. En sak 
som oroade oss var 
att det egentligen 
inte finns några säkra 
hamnar på Antark-
tis. När man haft en 

tuff segling, är det skönt att kunna pusta ut några 
dagar i en skyddad och fin naturhamn.

Här hade vi tur. När vi kom till Ushuaia låg 
Rolf och Deborah i hamnen. Vi drack 11-kaffe 
en dag och åt Rolfs goda toscakaka. De pekade då 
på en naturhamn mellan öarna Eta och Omega 
i Melchior Islands. Där hade de själva legat i 10 
dagar 1992 då de seglade ner för att göra sin över-
vintring. De fann detta sund unikt bra. Även när 
det stormade i Drake Passage och i Gerlachesund-
et, var det lugnt här. Detta tips skulle visa sig vara 

”Överresan till Antarktis tar 
bara tre dygn för oss eftersom vi 
normalt gör 200 sjömil per dygn. 
En snabb båt är något som 
minskar riskerna högst avsevärt”
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mycket värdefullt.
När vi bunkrat färdigt gick vi till Puerto Wil-

liams i Chile för att checka in i Chile och vänta 
på ett bra väderhål för att gå till Antarktis. Man 
måste checka in i Chile för att kunna gå de bästa 
vattenvägarna i Kap Horn skärgården mot Antark-
tis. Tillstånd att segla till Antarktis sökte vi i Sve-
rige hos Polarforskningssekretariatet. Vi gick de 29 
sjömilen till Puerto Williams den 15:de december. 
Vi checkade in och började finstudera väderläget 
framöver. I våra förberedelser ingick även att baka 
bröd och lussekatter samt att laga ett antal goda 
middagar för överseglingen. Ganska snabbt såg vi 
att den 20:de december började framträda som en 
bra avseglingsdag. SPOS visade på en maxvind på 
21 knop, en signifikant våghöjd på 2,1 meter och 
en medelfart på 8,2 knop. Fina förhållanden alltså.

Vi tog den sista väderrapporten kl 9 på mor-
gonen den 20 december och den bekräftade vad 
vi sett tidigare. Vid 10-tiden lade vi loss. Vi var nu 
på väg mot den lockande, vita och kalla kontinen-
ten.

Det var inte utan att det var lite nervöst. Vi 
skulle nu ut på den segling som alla betraktade 
som den mest riskfyllda under vår jordenruntseg-
ling. Vattentemperaturen skulle successivt sjunka 
mot 0-strecket och lufttemperaturen skulle nå 
samma nivå. Vi hade i Ushuaia bättrat på vårt 
förråd med varma kläder. Nya fleecar och varma 
kängor var de viktigaste delarna.

Vi gick för motor först några timmar i  
Beaglekanalen och ut genom skärgården öster om 
Kap Horn. Ungefär i jämnhöjd med Kap Horn 
kom vinden och vi började segla. För ovanlighe-
tens skull var vinden ostlig och vi fick halvvind 

på runt 8 m/s. Detta är en perfekt segelvind för 
Yaghan som under sådana förhållande gör mellan 
8 och 9 knop

Dessa förhållanden bestod i stort sett under 
de två första dygnen. Under det tredje dygnet bör-
jade vi närma oss den Antarktiska konvergensen. 
Temperaturen i vattnet sjunker kraftigt och man 
börjar plötsligt se en massa Kapduvor. Kapdu-
vorna är ett tecken på att mängden krill i vattnet 
ökar. Samtidigt ökar isbergsrisken. Under det 
tredje dygnet började vi därför hålla en allt nog-
grannare uppsikt för att kunna se små isberg, så 
kallade grawlers. Vi hade tidigare bestämt att 100 
sjömil före Melchior skulle vaktsystemet upphöra 
och vi skulle vara vakna båda två för att kunna ha 
en bättre isbergsvakt.

50 sjömil före Melchior började vi se den 
Antarktiska kontinenten. Melchior Islands ligger 
inklämda mellan två stora öar som är nästan 2 000 
meter höga – Brabant och Anwers. Brabant var 
den ö som vi såg först. Det var mycket mäktigt att 
se denna kontinent av is träda fram. Känslan var 
obeskrivlig. Fortfarande såg vi dock inga isberg.

Vid 11-tiden den 23 december – dagen före 
julafton – seglade vi in i Melchior Islands. Först 
nu såg vi små och stora isberg som flöt omkring. 
Två stora som femvåningshus låg och drev i inlop-
pet till Melchior Islands. Vi seglade andäktigt mel-
lan dessa stora kolosser. Klart skrämmande. Hur 
skulle man våga ankra här? 

Det var klart svårt att orientera sig nu. Isen 
gör att öarna inte ser ut som på sjökortet. Dessut-
om låg inte öarna där de skulle. Radarn är här vik-
tigare än sjökortet. Det tog ett tag innan vi kunde 
förstå exakt var vi skulle gå in till den naturhamn 
som Rolf och Deborah rekommenderat. Vi fick 
ändra chart datum i GPS:en och göra en rejäl 
offset i våra elektroniska sjökort. Isen gör också att 
det är svårt att se var sund går in. Först såg vi inte 
alls sundet mellan Eta och Omega. Hade vi inte 
haft Rolf och Deborahs klara rekommendation, 
hade vi givit upp innan vi kom in. 

Känslan att vara på sin första ankarplats på 
Antarktis var fantastisk och samtidigt skrämm-
ande. Det var dagen före julafton 2006, solen 
sken och stora jättelika ismassor hängde ner mot 
vattnet. Man undrar vad som händer om sådana 
ismassor faller ner i vattnet. Vi lade till med 
ankare och två rep i land. När vi gick i land med 

Ett isberg sticker endast upp 10%, 90% ligger under vattenytan
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repen såg vi att det låg 200 kilos krabbätarsälar 
och sov i godan ro. Vi var lite försiktiga och de tog 
ingen notis om oss, på sin höjd tittade de lite slött 
på oss.

När vi hade lagt fast och började pusta ut, 
började plötsligt mycket is att driva in med tid-
vattnet på ankarplatsen. Det lät rejält mot skrovet 
när isen träffade. De små isbergen drev säkert med 
1-2 knops fart. Detta kändes inte bra. Vi har ju 
hört folk säga att det inte finns några säkra ankar-
platser på Antarktis. Det beror bl a på att isberg 
kan driva in på nästan vilken ankarplats som helst. 
Detta var en besvikelse för oss. Vi trodde inte att 
isberg kunde driva in på denna ankarplats efter-
som man måste igenom ett slingrande smalt sund. 
Isbergen letar sig dock in med tidvattnet nästan 
vart som helst.

Vi bestämde oss därför nu att redan på jul-
aftons morgon gå de 50 sjömilen till Port Lock-
roy och hoppades på att den hamnen skulle vara 
bättre ur issynpunkt.

Natten som kom sov vi som barn hela natten 
och på morgonen syntes ingen is alls. Vi förstod 
då att isen på denna ankarplats bara var ett pro-
blem under några timmar varje dag när tidvatten-
strömmen gick in. Då beslöt vi oss för att stanna 
över julafton och ytterligare några dagar. Vi kom 
att uppleva tre underbara dagar. På julafton åt 

vi Janssons Frestelse och en del andra saker som 
man förknippar med julen. Det var högtidligt och 
mäktigt att vara här ensamma i viken på Antark-
tis på julafton. På juldagen var det dåligt väder 
och snöfall så att man inte ville sticka ut huvudet 
utanför ruffluckan. Då bakade vi bröd, lagade mat 
och läste. Resten av tiden åkte vi runt med jol-
len och tog till oss den mäktiga Antarktisnaturen. 
Inget som vi sett hittills i våra liv har gjort ett så 
mäktigt intryck på oss som Antarktis. Vi kände 
en stor lycka, kände oss nästan euforiska över att 
äntligen vara här.

Efter tre dagar på denna fina ankarplats seg-
lade vi de 50 sjömilen ner till Port Lockroy. Solen 
sken från en klarblå himmel och det var nästan 
bleke. Vi gick ner till Gerlachesundet och sedan 
via Neumayerkanalen till Port Lockroy. Ljuset 
var så starkt att det inte gick att vara ute utan bra 
solglasögon. Vi såg valar på avstånd flera gånger. 
Speciellt vacker var seglingen ner längs Neumayer-
kanalen. Det var den i särklass mest häpnadsväck-
ande segling vi någonsin gjort. Vi var helt betagna 
och kände en stor tacksamhet över att få uppleva 
detta.

Vi hade sedan länge bestämt att vi skulle fira 
nyårsafton i Port Lockroy. Dagarna före nyårsaf-
ton gjorde vi dagsutflykter från Port Lockroy bl a 
ner till Lemairekanalen. Den var dock denna dag 

En av artikelförfattarna, Arne Mårtensson
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blockerad av is, så vi kom inte längre söderut än 
latidud 65 grader.

Nyårsaftonsmiddagen åt vi själva ombord 
och firade det svenska tolvslaget kl 20.00 lokal tid. 
Så här års är det ljust hela natten på Antarktis. Till 
antarktiska tolvslaget var vi inbjuda till den brit-
tiska stationen. Stationen har tre medarbetare och 
rymmer världens sydligaste postkontor. Posten 
går med båt till Falklandsöarna, därifrån med flyg 
till London och sedan vidare med flyg vidare ut i 
världen. Skålandet ackompanjerades av pingviner-
nas skrik utanför. 

På nyårsdagen seglade vi mot Melchior 
Islands igen. Vi beslöt oss för att ta den vackra 
Neumayerkanalen igen. Efter två timmars segling 
mötte vi dock ishinder som vi inte kunde ta oss 
igenom. Längre bort såg vi ett stort kryssningsfar-
tyg som kom från andra hållet. Ett tag hoppades 
vi att detta skulle bryta en ränna åt oss. Det vände 
dock också när de såg ismassorna. Vi fick därför 
vända och gå tillbaka till Port Lockroy och sedan 
istället ta det stora och breda Gerlachsundet mot 
Melchior Island. Det blev väsentligt längre eller ca 
70 sjömil. 

Detta säger något väsentligt om Antarktis. 
Naturen och isen rör sig hela tiden. Det som är 
möjligt en dag är omöjligt den nästa. Här är det 
naturen som regerar och det enda vi kan göra är 
att anpassa oss.

När vi seglade upp längs Gerlachesundet, var 
vi omgivna av isberg hela tiden. Man skall absolut 
inte gå på ett sådant. Under vår vistelse där nere 
gick en charterbåt för nära ett isberg och det blev 
genast ett hål i båtens stålskrov. Läckaget var inte 
värre än att båten kunde segla hem till Ushuaia 
men det visar på riskerna.

När vi kom till Melchior Island på nyårsda-

gen var vår plan att ligga där och vänta på ett bra 
väderhål som kunde ta oss över Drake Passage och 
åter till Puerto Williams. När man går hem från 
Antarktis måste man gå strax efter ett lågtryck för 
att få medvind. Eftersom vindar på södra halvklo-
tet snurrar medurs runt ett lågtryck får man alltid 
sydliga vindar när ett lågtryck just har passerat. 
Före nästa lågtryck får man nordliga vindar igen. 
Dessutom vill man ju inte ha för hårda vindar och 
för hög sjö.

Den fjärde på morgonen inträffade det som 
inte fick hända. Vår Fleet 77 – satellitmottagaren 
- lade av. Den är den viktigaste saken på vår båt 
eftersom det är den som gör att vi kan få våra 
utomordentliga väderrapporter från SPOS i Hol-
land. Vi har ofta talat om ”worst case” på Antark-
tis och länge varit eniga om att det är att Fleeten 
lägger av eller elverket. Ibland inträffar worst case.

Nu tog vi hjälp av ett weatherroutingföretag. 
Vår Iridiumtelefon fungerar nämligen för röst-
meddelanden. Den information vi fick fram tydde 
på att den 5:e fortfarande var en bra dag att sticka 
på. Vi saknade dock våra SPOS-rapporter som vi 
lärt oss leva med och utvärdera på rätt sätt. Nu 
fick vi information i former som vi inte var vana 
vid och det är alltid sämre. Muntlig information 
blir aldrig lika stringent som skriftligt automatiskt 
framställd efter strikta kriterier.

Efter en sista koll med weatherroutingföre-
taget lämnade vi Melchior på morgonen den 5:e 
och tuffade ut för motor den första 30 sjömilen. 
Nu var det – till skillnad från när vi kom – rejält 
med isberg de 50 första sjömilen utanför Melchi-
or. Återigen detta Antarktis. Det som är sant ena 
dagen är ett dåligt skämt nästa. 

Efter 30 sjömils motorgång från Melchior 
började det plötsligt blåsa mycket hårt från SV. Vi 
hissade snabbt på och fick nästan omgående börja 
minska segel. Snart blåste det stadigt 20 m/s och 
25 m/s i byarna. Vi seglade med kutterstagsfock 
och två rev i storen och ändå gjorde vi 10 knop.

Mitt på dagen talade vi med weatherrouting-
företaget som nu insåg att man inte ens samma 
morgon hade sett vad som skulle komma. Det 
blåste väsentligt mer än vad man hade förutsett. 
Nu var det dock bara att bita ihop och fortsätta. 
Vi har många gånger varit glada och tacksamma 
för vår båt – nu var vi extra glada. Sjön blev 
snabbt mycket hög och det bröt på vågkammarna. 
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För första gången hade vi en våg som bröt in i 
sittbrunn och ner i ruffen. Ju större en båt är desto 
svårare är den dock att rolla för sjöarna. Drakes 
Passage gjorde minst två goda försök att rolla vår 
62-fotare som lastad väger 40 ton men lyckades 
inte.

Vi hade egentligen inga problem med vinden 
och vågorna. Dock tänkte vi tanken. Om man 
kan ha så här mycket fel vad är det då som säger 
att det inte kan bli 40 m/s innan det är färdigt. 
Då är det inte längre säkert att det räcker med 
gott sjömansskap och en mycket bra båt. Det blev 
dock inte så utan det stannade vid dessa 20-25 
m/s som tur var.

Man förstår de långseglare som börjar be-
trakta sin båt som ett väsen. Båten kämpar och får 
ta mycket stryk men klagar sällan. Man känner en 
stor tacksamhet för båtens insatser ibland och man 
ser den som ett väsen till slut. Vi kommer aldrig 
att kunna sälja vår 62:a så väl som den kämpat för 
oss…….

Efter ett dygn började det lugna ner sig 

En av artikelförfattarna, Heléne Mårtensson

och resten av segling blev problemfri. Vi gjorde 
en rekordsnabb segling från Antarktis. De 600 
sjömilen tog 2 dygn och 19 timmar - en snittfart 
på 9 knop. Vi har inte hört talas om någon som 
gjort denna sträcka snabbare än så. När vi kom 
till Puerto Williams och fick tillgång till Internet, 
kunde vi se vad SPOS-rapporten skulle ha sagt om 
att gå från Antarktis på morgonen den 5:e januari. 
SPOS sade att vädret klart stred mot våra kriterier 
såväl vad gäller vindstyrka som våghöjd! Om vi 
haft vår vanliga information, skulle vi ha väntat en 
dag och gått dagen därpå.

Antarktis är våra livs mäktigaste och under-
baraste upplevelse. Det är betagande och lockande 
samtidigt som det är skrämmande. Här är det djur 
och natur som regerar och vi kan bara anpassa 
oss. Denna etapp kommer alltid att ha en speciell 
plats i våra hjärtan och kanske, kanske kommer vi 
tillbaka.

Heléne och Arne Mårtensson
www.yaghan.com
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At some point, you stop asking what’s best for your boat. 

Because you already know the answer.

Durability, consistency, convenience and efficiency. All the things you find in a Lewmar 

Winch. Performs under intense loads. Easy to maintain. And engineered for smooth, 

efficient power that lasts. And lasts. Visit www.lewmar.com for details.
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Se Hallberg-Rassy
 på båtmässorna

Datum     Mässa            Land Utställda modeller
16-19 aug '07 Helsinki FIN HR 342

17-19 aug  Köpenhamn DK HR 342, 37, 40, 54

24-26 aug  Öppet Varv SE 31 Mk II, 342, 37, 40, 43, 48, 54, 62*

4-9 sept   Ijmuiden NL HR31Mk II, 342, 37, 40, 43 Mk II

6-10 sept  Oslo NO HR 342, 37, 43 Mk II, 54

11-16 sept  Seattle, WA USA  Modeller ej fastlagda 

13-16 sept  Newport, RI USA  Modeller ej fastlagda

14-17 sept  Yokohama JAP HR 342

14-23 sept  Southampton UK HR 342, HR 37 

22-30 sept  Friedrichshafen DE HR 37, 40 och 48

4-8 okt  Annapolis, MD USA HR 37

5-7 okt  Antwerpen BE HR 31 Mk II, 43 Mk II

6-14 okt  Genua IT HR 54

27 okt-4 nov Hamburg   DE HR 342,37,40,43Mk II, 54

2-4 nov Nishinomiya JAP Modell ej fastlagd

3-11 nov Bercelona ES HR 342, HR 40

7-11 nov  Stockholm SE HR 342, HR 37, HR 43 Mk II 

1-2 dec '07 Middelfart DK HR 31 Mk II, 342, 37, 40

11-20 jan '08 London UK Modeller ej fastlagda

12-20 jan '08 Boston USA Informationsdisk

jan 2008 Seattle, WA USA Modeller ej fastlagda 

19-27 jan '08   Düsseldorf DE 31 Mk II, 342, 37, 40, 43, 48, 54

23 feb-2 mars  Köpenhamn DK HR 342, HR 40 

30 maj-1 juni Neustadt DE 31 Mk II, 342, 37, 40, 43 Mk II

22-24 aug '08 Öppet Varv   SE Modeller ej fastlagda

*=HR 62 visas under byggnation i hallen. Reservation för ändringar.  
Se www.hallberg-rassy.com för senaste uppdatering

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 2008. Årets 
omslagsbild: HR 62 "Yaghan" i Antarktis mellan öarna Eta och 
Omega, Melchior Islands. Foto: Arne Mårtensson. Ditt bidrag i 
form av reseberättelser eller bilder är alltid mycket välkomna. 
Hallberg-Rassy NewsLetter kan ej användas som underlag till 
offert, standardbeskrivning eller kontrakt. 
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Nya hamnbodar
Hamnen hos Hallberg-Rassy i Ellös har fått 

nybyggda hamnbodar i bästa västkuststil. Här 
huseras testutrustning, verktyg, städutrustning, 
riggutrustning, fendrar, linor och annat.

Ny bygghall för  
laminering av skrov
Hallberg-Rassy Marinplast i Kungshamn 

investerar i en helt ny bygghall för laminering av 
skrov. De äldre hallarna byggdes på en tid då 35-
fotare var den största modellen. Idag ser produkt-
mixen helt annorlunda ut med båtar från 31 till 62 
fot. I den nya hallen kommer det finnas plats att 
samtidigt bygga två båtar av större storlek, vilket 
bättre passar dagens och framtidens produktmix. 
Hallen beräknas stå klar till våren 2008. 

HR 342  
listas bland  

Best Boats 2007
I septembernumret av Sail magazine från 

USA, listas Hallberg-Rassy 342 bland årets 
bästa båtar 2007.

At some point, you stop asking what’s best for your boat. 

Because you already know the answer.

Durability, consistency, convenience and efficiency. All the things you find in a Lewmar 

Winch. Performs under intense loads. Easy to maintain. And engineered for smooth, 

efficient power that lasts. And lasts. Visit www.lewmar.com for details.
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ModellprograM: Hr 31 Mk II - Hr 342 - 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 
båttillverkare att visa sina båtar under helgen.  
Totalt visas så många som 114 segel- och motor-
båtar upp. Även 77 leverantörer av motorer, rigg, 
segel, navigationsutrustning och övriga tillbehör 
finns på plats. Faktum är att det inte går att hitta 
ett så brett utbud av segelbåtar 31-62 fot på 
någon annan flytande båtmässa i hela Norden. 

Världspremiär: Hallberg-Rassy 43 Mk II 
Nya Hallberg-Rassy 43 Mk II firar världs-
premiär. 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 och HR 
54 i vattnet, samt HR  62 under byggnation i 
hallarna tillsammans med alla andra HR-modeller 
i olika stadier. Alla har möjlighet att gå snitslade 
banor genom hela varvet från fredag kl 15. Varvet 
är väl värt ett besök med 48 båtar som byggs 
samtidigt.

Intressant föredrag på lördag kväll
På lördag kväll kl 19.00 anordnar vi ett intress-
ant bildföredrag med John och Amanda Neal, 
som seglat motsvarande fyra varv runt jorden i 
sin HR 46. Föredraget hålls på engelska. 
Se närmare info på sidan 5. 

Öppet Varv hos Hallberg-Rassy
 helgen 24-26 augusti 2007

Eftersom antalet platser till kvällsevenemanget 
är begränsat och vi vill undvika bokningar som 
inte blir något av, tar vi en anmälningsavgift till 
kvällsföredraget på 150:- per person. Mat och 
dryck ingår. Anmälan gör Du till vårt postgiro-
nummer 887086-7. Vill Du betala med kort, se 
www.hallberg-rassy.com under News & Press, 
Open House för instruktioner. Glöm inte ange 
namn, adress och telefonnummer på talongen. 
Tidigare år blev evenemanget fullbokat, så vi 
rekommenderar att Du anmäler Dig snarast. 
Fördelning av platser i mån av tillgång.

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 2008! Här följer några förslag till hotell:
Handelsman 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, Rönnäng, 0304-677 
080, Grand Hotel, Marstrand, 0303-603 22.

www.hallberg-rassy.com

SVERIGE

PORTO BETALT

PORT PAYÉ
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