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Julbordet oppnade upp
ör vintersäsöngen
För tredje vintern i rad har Annelie Nilsson valt att ha kvar sin båt i sjön.
Det började med en julbordssegling och i dag är det självklart för henne
att lämna båten i året om.
- Jag är helt lyrisk. Det kommer att bll mer och mer segling på vintern.

Fönsra Åner Auruerrr hade båten i över vintern la hon ut på
Facebook att hon skulle göra enjulbordssegling. Hon fick
jättebra respons och tillsammans med fem vänner seglade
hon till Jungfrusund för att äta julbord. Det är en segling
som redan har hunnit bli tradition. Sedan dess har Annelie
seglat mer och mer off-season.

- Nu känns det nästan som om vintersäsongen är roligare
än sommarsäsongen. I alla fall i Stockholms skärgård, det
är så trångt på sommaren. Det är i stället nästan lite exotiskt
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på vintern. trIan är i princip ensam ute och fdrgerna är helt
annorlunda.

Samtidigt som det åir tomt på sjön menar Annelie att det
fordarande händer mycket ute i skärgården. Det mesta
iir forfarande öppet och de som i vanliga fall är stressade
under sommaren har nu tid att prata.

- Det är en roligare och generösare stämning på vintern.
Även de stdllen som är stängda kommer ofta och öppnar
upp om maa ringer och frågar. Det är lite speciellt när det



korirmer in en båt i hamnen under vintern och folk tycker
det är roligt att prata med dem som kommer in.

Ar.ruelrr HAR sEGLAT i över fyrtio år. Hon var i tjugoårsål-
dern, hade precis flyttat från Borlänge ti1l Stockholm och
hennes dåvarande pojkvän hade en trissjolle som stod för
hennes första seglingserfarenhet. Sen dess har Annelie
förutom trissjolle seglat bland annat IF och en Maxi77 samt
varit styrman på segelskutan S/Y El1en i flera år. I 60-års-
present till sig själv köpte Annelie en Dehler 34:a och har
tillsammans med sin man Håkan också köpt en Bavaria 37:a.
Båda båtama ligger i året om i hemmahamnen Örnbergs
båtklubb i Hägersten i Stockholm.

- Att ha båten i året om förlänger inte bara säsongen, det

har också gjort mitt båtägande våildigt mycket enklare. Vi
tar bara upp båtarna en dag eller wå varje år för att spola
av och vaxa. Mastar av gör vi kanske vart tredje år, säger
Annelie.

Men att ha båten i sjön året om är inte bara enkelt. Det är
mycket att tänka på, framför allt när det gäller att se till att
ingenting ska frysa sönder. När isen kommer ligger Anne-
lies båt i en vak, som hålls öppen med hjälp av en propeller
under vattnet. Hon konserverar motorn. Hon nämner också

att det är viktigt att tänka på de särskilda regler som försäk-

ringsbolagen tillämpar om båten ligger i hela året. Och även

själva seglingen kan vara en extra utmaning.

- Andra året när vi hade varit påjulbord stannade vi på

första advents-gudstjänsten i Ekerö §rka på vägen hem.

När vi sedan skulle hem därifrån var det snöstorm och blåste

17 sekundmeter - men det var i alla fall medvind, så vi
slörade hem i snöstorm. När vi kom in i hamn fick vi lägga

oss på en annan plats än vanligt, det var för svårt att lägga

till på vår plats när det blåste så mycket.

VrurensÄsoNcEN BJUDER dock inte bara på snöstorm.
I slutet av förra året var Annelie och Håkan ute i tio dagar i
november. Vissa dagar var det till och med så varmt att de

kunde sitta ute i sittbrunnen när de lagt till eftersom solen

låg på och värmde upp. En av dagarna gick de till Björkskär
och eftersom de var enda båten där fick de ha bastun för sig
själva. Men det bästa av allt enligt Annelie, både på vintern
och på sommaren, är att få vara ute i naturen ndr man seglar.

- Det är verkligen mindfulness. Jag upptäckte redan för 40
år sedan att det här får tiden att stå still. Man är i nuet. Åven
om man bara är borta i wå dagar är det den bästa rekreatio-
nen ochvilan man kan få.
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