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Att fastna med sitt ankare är något som har hänt några av oss och här ett tips 
på hur detta kan lösas.  
Om Du inte är den där ordentliga sortens skeppare som alltid ankrar med tripplina (och ev. flöte) för säkerhets 
skull, så fastnar säkert Ditt ankare förr eller senare i någon icke utmärkt eller övergiven kabel eller något annat 
bråte på sjöbotten. Och där sitter Du alltså med några tusenlappar eller så som envist biter sig fast där nere i 
djupet. 
Ett sätt att klara sig ur knipan och som grundar sig på att dra loss ankaret baklänges är följande: 
Trä en ring av t.ex. 10 mm armeringsjärn - diameter ca 15 cm - över ankarlinan och bind en lättare lina i ringen. 
Beroende på omständigheterna kan nu fortsättningen variera något. Huvudsaken är att Du med sträckt ankarlina 
låter ringen glida ned till ankaret och över ankarets lägg så långt mot kronan som möjligt. Detta förutsätter 
givetvis ett intelligent lirkande och dragande från rätt håll i ringlinan. Ankarschacklet brukar kräva de flesta 
bönerna. Men det brukar gå till sist. Och sedan är det förstås att med ringlinan dra ankaret baklänges ur 
järnsängen eller vad det nu var för otyg där nere. 
Jag är ju en sorglös individ och kan därför intyga att detta har fungerat för mig vid två olika tillfällen. - tillfällen då 
"Anchors away" eller dykning varit alternativen. 
OCH - jag har haft jollen med mig. Operationen blir oändligt mycket lättare då. 
Till sist: Kör Du med stockankare - ja glöm då det Du har läst! - men det finns fiffigheter även för sådana fall och 
det tar vi kanske en annan gång. 
  



Livlina 
Ett sätt att arrangera en livlina i båten  
Detta har visats tidigare men inte i denna spalt. Det är ett tips för ensamseglare som gärna vill komma 
hem igen till frun och barn - eller vad det nu kan vara som drar - trots att han kanske drullar i spát 
utan livlina. 
Idén får givetvis broderas på tills den passar egen båt, men så här är det tänkt: 
En fender släpar långt efter båten i Din blivande livlina. Linan är fäst i rorkulten, passerar i en lös slinga 
moturs horisontella gas/växelreglage, går utanför mantågsstöttan där den efter en halvmeter får 
börja fungera som draglina till fendern. 
Den där sista halvmetern upptages dragkraften normalt inte av Din tänkta räddningslina utan av en 
klenare tamp - märling eller taglingsgarn e.d. - som Du alltså binder i stöttan. Ramlar Du i vattnet så 
får Du ta Dig fram till linan och suga i för kung och fosterland. Märlingen går av och slacklinan spänns, 
motorreglaget fälls upp och båten blir envist snedstyrd - allt för din själs fromma. Törs man säga lycka 
till? 
                                                                                                  Aron 

 



Kretstips - Korn och sikte 
 
Genom att markera båtens långskeppsriktning med 
korn i fören och sikte på annat lämpligt ställe får 
man ett bra redskap vid kurshållning, inställning av 
automatstyrning och deviering av kompassen. 
Mät ut så att avståndet blir lika stort till båtens 
mittlinje både vid kornet och vid siktet. 
Måla eller använd färgad tejp. T.ex. en vit tejp 
mellan två svarta i stäven och en svart mellan två 
vita så nära rorsman som möjligt. 
Anders Konow 



För den som seglar ost- eller västvart i området mellan Verkö och Tjurkö strax öster om Karlskrona  

kan det kanske vara bra att ha ytterligare en väg, utöver de prickade att välja på. Inte för att den  

ger någon stor vägvinst utan därför att den kan vara avgörande för om man behöver göra något  

slag eller ej vid bidevinsegling. 

Om vi antar att vi kommer västerifrån och har passerat Godnatt ska vi söka upp den gröna  

styrbordspricken som ligger rakt öster om Getskär. Ca två kabellängder öster om den finns en liten,  

men ganska hög ö (klippa) utan namn i sjökortet. Håll den ganska nära om babord och tag sikte på  

norrsidan av nästa ö ostvart. Gå så nära som möjligt med hänsyn till tremeterskurvan. När vi har  

den tvärs om styrbord tar vi sikte på Säljös sydligaste udde och passerar på så sätt mitt emellan de  

två grunden syd Tvegölja respektive nord Toranacken (på sjökortet utmärkta med bränningar fast  

sjön sällan bryter över dem). Den lilla extra krumeluren vi gjorde mellan de båda namnlösa skären  

tjänar två syften: Dels håller vi reda på var vi är i förhållande till de båda ytterligare grunden vi  

passerar på ganska nära håll. Dels får vi ett bättre utgångsläge när vi ska passera grunden vid  

Tvegölja och Toranacken. Kommer vi österifrån går det till på samma sätt fast tvärt om. 

 

Tvegölja 
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Tips 
 • Bad och nöjen 

Barnvänlig badplats - Eneholmen 

Barnvänlig badplats - Videskär 

Fästingar m.m. 
Solstol 

• Mat ombord 

Jims bröd 
Stekpannebröd 

• Navigation 

Distansminut 

Korn och sikte 

Genväg vid Saxemara 

Pekpinne 
Tvegölja 

• Ordning och reda 

Fenderhållare 

Grytunderläggshållare 

Kikarhållare 

Hållare för skärbrädor m.m. 

Hållare för kaffefilter 
Hållare för tratten till kaffefilter 

 

• Smått och gott 

Diverse småtips 

Fender som kylare 

Repiga rutor m.m. 

Pulversläckare och klämkopplingar 
Stävstege för båtar med bogspröt 

• Säkerhet 

Ankare som fastnat 

Livlina 
Rullningsdämpare 

• Teknik 

Fälla på tankavluftningen 

Oljeblandat slagvatten 

Elverktyg ombord 

Tjurande diesel 

Bränsle 

Hur man tätar den skvättande toapumpen 

Borrning 

Hur man rensar loggen inifrån båten 
Rusande diesel 

• Förtöjning 
Proffsriggarens Ögonsplits (PDF-fil som öppnas) 

•  
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