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Saxat ur Sofia Linnéa Nytt, nr 45, februari 2003

Premiärsegling med Sandkilen s/y Helmi 26-27 juli 2002
Jag har nöjet att skeppa på Sofia Linnea sedan några år. Det är en intressant och givande
syssla som ger tillfälle till härlig segling, nya erfarenheter och många givande möten med
människor likaledes intresserade av skutsegling och skärgård.
Just nu ligger en "systerbåt" till vår vedjakt, sandkilen HELMI, i vinteride uppe på Blidö.
Hon har under 2002 haft sin första seglingssäsong efter en mycket omfattande
"förbyggning" och renovering som pågått ett flertal år. Sjöhistoriska Museet är ägare till
båten och har tillsammans med föreningen Helmis Vänner möjliggjort projektet. Helmis
Vänner är ett motiverat gäng människor på Blidö och Yxlan som satsar både tid och pengar
för att Helmi ska segla många år framöver i sina gamla vatten.
På olika vägar fick jag chansen att vara skeppare på Helmi under Blidö Runt sista helgen i
juli. En sådan möjlighet skall man inte tacka nej till. På fredagen styrde Agneta, min fru,
och jag kosan mot Blidö. Det var spännande för mig på flera sätt. Jag missade
sjösättningen av Helmi tidigare under året och hade bara sett båten en gång, under ett
skyddstak utanför Sjöhistoriska Museet där förbyggningen då just hade påbörjats.
Där låg hon nu med sina vackra linjer i julisolen i Stämmarsund, förtöjd vid kaj, riggad
med en ståtlig mast och en om möjligt ännu ståtligare bom. Det är så att dessa
skärgårdsseglande skutor var tämligen överriggade. Seglen är två, stor och fock med en
sammanlagd yta av ca 180 kvm fördelade på stor 160 kvm och fock 20 kvm. Båtens
skrovlängd är drygt 15 m och bommens längd detsamma! Den sticker ut bra långt över
akterspegeln. Mäktigt!
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Ombord kom ett verkligt intresserat gäng från trakten som ville lära mera om skutsegling.
Härligt med motiverade människor. Efter en genomgång och rundvandring över däck lade
vi loss och hissade på. Inför morgondagens Blidö Runt var vi ju tvungna att "känna på
henne". Det var en ljuvlig känsla att skota hem stor och fock på lillasyster Helmi. Vinden
var runt 3 m/s ändå sköt Helmi fart på ett härligt sätt.
På en nyriggad skuta finns det alltid saker som skall kompletteras och göras färdiga. Det
gäller även Helmi. Det var lite tunt med knåpar och naglar för att belägga fall och skot.
Hur det var med den saken förr i tiden det vet jag inte men säkert var skutseglarna i
Roslagen praktiska personer som såg till att manövreringen och seglingen skulle fungera
väl.
På lördagen var det förväntansfull stämning i viken vid Stämmarsund inför starten av
seglingen. Vi mönstrade 14 personer som besättning. Jag tänkte att om det blir mycket
blåsa och bidevindssegling då är det bra att ha folk ombord som kan sitta i lovart. Helmi
har i dagsläget inte så mycket barlast ombord. Nu var inte vikten och barlasten enda skälet
till stor besättning. Vi skulle ut och segla och ge möjlighet till så många som möjligt att få
känna på hur Helmi reagerade på vind och skotning.
Det blev en undanvindsstart i lätt vind och Helmi gled iväg norrut genom Blidösund
tillsammans med de andra startande. Vi hängde med de avsevärt modernare båtarna bra. Vi
rundade Kråknäsgrundet norr om Blidö och satte kursen sydostvart mot Bläcka och sundet
mellan Oxhalsö och Bodskär väster om Söderöra. I början sträckte vi men när vi närmade
oss Norröra blev det dags för det första slaget. Helmi gick villigt upp i vind och över stag
från styrbord till babords hals. Nu hängde vi inte med den modernare flottan lika bra.
Helmi med sitt grundgående skrov i stort sett utan köl har naturligtvis en stor avdrift vid
bidevindssegling. Här gäller det att segla med fart. Nåväl, efter ett större antal slag kom vi
igenom förbi Bromskär, Yttergrund och Granöören. Nu såg vi ut över en solig
Svartlögafjärd och kunde precis sikta Södergrund. Vinden var måttlig men tyvärr så
mojande det mer och mer. Vi seglade sydvästvart förbi Salskären och Sundaskären. Här
beslutade vi oss för att bryta seglingen. Ingen vind.

3

Helmi är, till skillnad från Sofia Linnea, utrustad med egen maskin. Den drog vi nu igång
och vidare ner mot Blidös sydspets. Vi rundade och gick vidare in mot Glyxnäs och
Blidösund. När vi var ca 2 sjömil från mål, då satte vi segel igen! Det var ju en fråga om
propagandasegling. Vi ville visa upp Helmi i all sin skrud och jag tror att vi lyckades. Att
få se denna båt segla igen är fantastiskt.
Helmi byggdes enligt inte helt säkra uppgifter för mer än 110 år sedan på Svartlöga. Nu är
hon tillbaka i sina hemmavatten.
Helmis Vänner söker folk till besättning. Ring till Hartmut Kaulbach på tel. 0176-82 661
så får du veta mer. Du kan också gå med i föreningen Helmis Vänner och stödja segling
med Helmi. 125:- är medlemsavgiften. Postgiro nr är 1868589-1.
Nu hänger min Helmimössa på kroken hemma och påminner om en spännande och rolig
helg på Blidö. Den ska jag använda igen ombord på Helmi.
Med skuthälsningar från Sven Fernquist

