SMÅ och stora ÄVENTYR
Läsarnas egna historier från sjöar, kuster och hav
Vi lämnar Grafton marina för att segla
ut i den mäktiga Mississippi River.

Hjalle gör
segergesten efter att
vi vunnit Wrecker’s
Cup i Key West! Vi
seglade med på
Flying Penguin, en
svensk Najad 440.

DET AMERIKANSKA
ÄVENTYRET FULLBORDAT
Efter ett drygt år, 21 stater och 6 500 sjömil
sluter seaQwest äntligen cirkeln i The Great Loop.
Text Heléne Niklasson Hurtig Bild Bosse Niklasson

H

östen tillbringade vi
på floder, sjöar och kanaler på vår väg söderut från
de stora sjöarna. Otroligt
vackra scener mötte oss, på allt från lilla Cumberland River till våra 200 M på
Mississippi River, där vi forsade fram
med cirka 5 knops medström. Höstens
antågande märktes klart på den röda
växtprakten, rimfrost på däcket och
den alltmer kyliga luften.
Stilla, vackra morgnar blandades
med djur- och naturupplevelser av sällan skådat slag. Rådjur, uttrar och fåglar
av olika slag följde oss, främst den mäktiga Bald Eagle, symbolen för Amerika.
Då och då mötte vi stora ”barges”, det
vill säga bogserare som baxade ett stort
antal pråmar framför sig. Den största vi
såg hade 36 pråmar! Dem vill man inte
möta i en kurva, då bogseraren kör för
fullt med alla sina 15 000 hk och vattnet
kokar bakom dem.

Längs Mississippi stannade vi vid
den enda marinan som finns, Hoppie’s.
Här har man förtöjt ett antal pråmar,
som vi fritidsbåtsfarare kan knyta fast
i när vi väl fått stopp i medströmmen.
Ägarna har tillbringat sina liv vid
floden och delar gärna med sig av tips
och erfarenheter.
För att inte komma ut i Mexikanska golfen innan orkansäsongens
slut lämnade vi seaQwest vid Green
Turtle Bay Marina i Kentucky, en av de
populäraste marinorna längs rutten,
och flög till amerikanska västkusten.
Ett härligt avbrott vid havet!
Det finns inte många marinor, men
ibland kan man stanna vid någon
brygga. Bobby’s Fishcamp är en
sådan. Tre båtar får plats. Den som
inte accepterar att man ligger utanpå
varandra får inte lägga sig där! Här
finns en liten restaurang som drivs av

svenskättade Christina. Här träffade vi
första gången Faith och Mike, som tog
sig ända från Ohio ner till Gulfen på
en liten flotte med en 2-hästars motor!
Med ombord var också två hönor!
Så kom vi till Mobile och kunde
både lyfta seaQwest för bottenarbeten
och masta på vår kära segelbåt igen.
Turner’s Marina är omtalad för sin
gästfrihet. De ställde till med stort
kalas för oss båtfolk vid Thanksgiving.
Vi seglade längs Floridas västkust
och firade jul och nyår i Tampaområdet, dit vår familj kom på besök. Ett
mycket kärt återseende. Det var nu 14
månader sedan vi träffade dem, då vi
inte hunnit besöka Sverige under året
i USA.
På Key West deltog vi, ombord på
svenska Najad 440:an Flying Penguin,
i Wrecker’s Race - som vi vann! En
årlig tävling som startades av svenska
Anna-Lena med en kappsegling för två

08/2012 | PåKRYSS 25

SMÅ och stora ÄVENTYR

Flodresan kantades
av naturupplevelser,
här har vi skrämt ett
rådjur som simmade
över Tennessee River.

En jätte ”barge” stävar fram
på Mississippi. Han knuffar
fram 18 ihopkopplade pråmar
mot strömmen.

Enda marinan längs våra 200
på Mississippi, Hoppie’s Marin M
a.
Här var det spännande att
lägg
till med 5 knops medström. a

www.vetus.se

MÖT SOMMAREN MED
NY MOTOR FRÅN VETUS!

hÖstkampanj!

Spirit of Peoria,
en av de få kvarvarande
riktiga hjulångarna.
Vi går på restaurang
under en flott fär
ner för Rio Grandedi
nordöstra Jamaica.

Lake Superior
Quebec

Här bor vi gratis, inbjudna av en
seglarvän vi träffade i Kanada. Han
råkade ha ett hus vid Pass a Grille
i Tampa-området, Florida.
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skutor. Idag deltar lokalbefolkningen
och gästande båtar. Det är en stor ära
att vinna! Även om Anna-Lena själv
inte vann i år var hon nog lite stolt
över den svenska insatsen.
Vi tog en ”omväg” och besökte
Kuba, Jamaica och Bahamas innan
vi avslutade vår loop. Kuba är verkligen annorlunda och det var en fin

exklusiva kaffe. Bahamas är bad och
snorkling, med det allra mest turkosa
vatten vi sett på vår resa.
Efter 1 år och 6 dagar korsade vi vår
väg och fullföljde The Great Loop med
seaQwest, då vi återkom till Fort Lauderdale. Ett fantastiskt år, då vi med
båten besökt 17 amerikanska stater

Vi tog en omväg och besökte Kuba, Jamaica
och Bahamas innan vi avslutade vår loop.
upplevelse att få besöka detta land.
Vi startade i Havanna och seglade
motsols runt halva ön under våra sex
veckor där. Jamaica är grönt och frodigt och har ett av de bästa utbud av
frukt och grönsaker vi träffat på. Här
gjorde vi en spännande flottfärd och
besökte Blue Mountain, berömt för sitt
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och med bil ytterligare 4. Vi har träffat
underbara människor och stött på en
gästfrihet och hjälpsamhet vi aldrig
sett maken till. Fått uppleva allt; från
storstäder till genuina naturområden,
från odlingsmarker i djupaste södern
till obebodda vildmarker i norr, från
den vackra Highway nr. 1 i väster till

societetens sommarvillor i öst.
Totalt har vi under året avverkat
6 500 M, tyvärr alldeles för många
av dessa för motor. Förutom alla fina
upplevelser vi haft med båten och
livet runt den har vi gjort utflykter på
landbacken till Washington DC, Cape
Cod/Newport, Niagarafallen, St. Louis
och San Francisco, varifrån vi sedan
bilade ner till San Diego, och slutligen
till New Orleans - fina resor som har
gett oss lite andra intryck.
Sammanfattningsvis har vi trivts
oerhört bra i USA och har under
detta år helt fått omvärdera den syn
vi tidigare haft på befolkningen. Visst
finns det mycket som är tokigt här
men också mycket som är väldigt bra.
Vi kan verkligen rekommendera The
Great Loop som ett annorlunda seglingsäventyr!
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Mer från vår resa: www.seaqwest.se

Holländska VETUS har under mer än 30 års tid marinkonverterat slitstarka motorer.
Genomtänkt design med utmärkta materialval: Topplock i gjutjärn och avgaskrök i brons.
Motorerna baseras på välkända Mitsubishi, Hyundai och Deutz. Finns i effekterna 11-286 hk,
med backslag eller adapter för VP110S samt 120S/SB samt nytt drev från ZF.

VETUS har ett stort tillbehörsprogram
för kompletta motorinstallationer,
bogpropellrar, styrningar, tankar etc…
beställ VETUS tillbehörs katalog 2011
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JONAS ARVIDSSON

Kontakta din närmaste återförsäljare
för en bra offert

Här ser du hela färdvägen i The Great Loop.

ÅTERFÖRSÄLJARE VETUS DIESEL: ARBOGA: Lunger Båt & Trä, tel. 0589-53015
ASKERSUND Norra Vättern Marin, tel. 0583-711000 GOTLAND Fårösunds Marina &
Hotell AB, tel. 0498-221662 GREBBESTAD Grebbestad Varv AB, tel 0525-724400 GÄVLE
LandMarin i Gävle AB, tel. 026-195210 GÖTEBORG Tånguddens Båt & Motor, tel. 031298710 • V.O: Teknik, tel. 031-966298 GRYT Gryt Brygga Marin, tel. 0123-40835
HELSINGBORG Båtservice Helsingborg, tel. 0702-835116 HENÅN Bernova Produktion
AB, tel. 0304-39341 • Härnösand Dahlman Marin, tel. 0611-55 66 66 • Jönköping SM
Marin, tel. 036-120095 • KALMAR Båthuset, tel. 0480 - 27842 JÖNKÖPING SM Marin,
tel. 0707-272926 KUNGSBACKA Onsala Båtservice, tel. 0300-15331 KUNGSÖR
Kungsörs Båtvarv, tel. 0227-10132 LAHOLM Join Me AB, tel. 0430-14200 LIMHAMN JF
Marin, tel. 040-154950 LINKÖPING Linköpings Marinmotor Försäljnings AB, tel.
013-140337 Lomma Oscars Varv Lomma AB, tel 040-41 2622 LULEÅ Granec Maskin AB,
tel. 0920-228025 Lysekil Wilén Marin AB, tel. 0523-12340 NORRKÖPING Kvarsebo Båtar
AB, tel. 011-396019 NORRTÄLJE Bergshamra Varv, tel. 0176-262068 • Nya Service Varvet
Rosättra, tel. 0176-294921 Nyköping Spelhagens Marinbutik AB, tel 0155-217511
OSKARSHAMN Oskarshamns Marina, tel. 0491-777 60 • Figeholms Marin AB, Tel.
0491-31400 OXELSÖSUND Oxelösunds Båtvarv AB, tel. 0155-30827 RAMDALA
Trosgårds Motorservice, tel. 0455-41143 SÖDERTÄLJE Albinhallen, tel. 08-55080450
STOCKHOLM Resarö Marinmotor, tel. 08-54137810 • Duvholmens Varv AB, tel.
08-7671605 • Johan Hallsten Marinservice AB, tel. 08-7181205 • Lidingö Nautic
Marine&Motor, tel 08-766 40 10 • Mobil Marin Motorservice, tel. 0703-723222 • Per
Olsen Marin AB, tel. 08-50033470 • Täby Motor AB, tel. 08-7686100 • Virgula AB, tel.
08-7020052 • Värmdö Båtservice AB, tel. 08-57168300 • Ålstens Marinteknik AB, tel.
08-266968 SMEDJEBACKEN Båtshopen Smedjebacken AB, tel. 0240-74040 TROSA
Trosavarvet AB, tel. 0156-12139 UPPSALA Regal Marin, tel. 018-324060 VARBERG
Eliassons Båtvarv AB, tel. 0340-16805 VIKBOLANDET Kvarnbergets Marin, tel. 012520036 VÄSTERVIK Vituddens Båtvarv, tel. 0490-15854 VÄSTERÅS Båtservice, tel.
021-122301 ÅHUS Åhus Marina AB, tel. 044-247000 ÅMÅL Dalbobåtar, tel. 0523-10200
ÄNGELHOLM Skåne Marin AB, tel. 0431-20300 ÖREGRUND Öregrunds Båtvarv AB, tel.
0173-30423 ÖRNSKÖLDSVIK Öviks Marina, tel. 0660-58270 ÖSTHAMMAR Matton
Marin AB, tel. 0173-21400

VETUS AB, Hörnåkersvägen 12, 183 65 TÄBY • info@vetus.se
Tel. 08-544 442 70, Fax 08-544 442 79 • www.vetus.se

