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Lidingö Runt 2022 är genomfört och 

ytterligare höstsegeltävling planeras! 

UNDERHÅLLNING: Båtsäsongen 2022 



Redaktörens ord. 
Hej alla LSSare. 

Nu ligger nästan alla båtar i sitt rätta ele-

ment……..vattnet. Själv har jag redan hunnit med 

två skärgårdsvistelser så här ”off season”. T.o.m. ute 

i Sandhamn var det ytterst få båtar tidigt i maj. Hust-

run premiärbadade i 7-gradigt vatten, medan un-

derskriven fegt stod i varma kläder på akterdäck. 

På Stora Jolpan var krogen i Finnhamn öppen och 

norröver på Gräskö var sommargästerna redan ute. 

Årsmötet avhandlades under trevlig stämning med många närvarande. Vi tack-

ar varmt för lån av BBKs klubblokal på Bosön. Varvspokalen delades ut till två 

välförtjänta medlemmar. Detta Fyren-nummer fokuserar extra på Lidingö Runt. 

Vi bjuder också på underhållande läsning från f.d. El-basen, Lars Ögrens erfaren-

heter på hyrd köl i utlandsvatten. Sjösättningarna ”flöt” på fint med sedvanlig 

dragkamp för att hjälpa slirande hjul på lilla slamkryparen. Att underhålla och 

sjösätta båtar är fortfarande ytterst mansdominant, men nu ser vi fler och fler 

kvinnor som vårrustar och engagerar sig i underhållet. 

 

Vi fick ett trevligt medlemsbrev som du kan läsa i detta nummer. Vi har ny kon-

taktperson för Ekskär och notera redan nu att det blir Kräftskiva här ute 20/8.  

 

Jag har även tagit på mig rollen som Arkivarie och framledes hoppas vi kunna 

publicera intressant material från förr. Har du som långvarig medlem gamla bil-

der eller dylikt från LSS, så hör gärna av dig. 

 

Tag vara på er så ses vi på bryggan. 

David Herzenberg 

Redaktör & ansvarig utgivare av FYREN 

070-550 40 00 

david@herzenberg.se 

Sandhamn i början av maj 2022 



Ordförande har ordet. 

 

Hej vänner! 

 

Sjösättningen är avklarad utan några större malörer 

även om jag förvånades över hur många som inte 

dök upp på ”sitt” sjösättningspass. LSS är en båt-

klubb, inte ett varv. Vår verksamhet bygger på att vi 

hjälps åt och respekterar våra gemensamma  

spelregler och anvisningarna från våra funktionärer. Till alla er som kommer i tid, 

ställer upp, hugger i och hjälper till. Tack för att ni föregår med gott exempel! 

Den 14 maj var det dags för årets upplaga av Lidingö runt. En anrik tävling som 

LSS har arrangerat sedan 1949. Klubben vill fortsatt vara en betydande regional 

kappseglingsarrangör och verka för ett ökat intresse för sjösport och båtkultur i 

allmänhet. I det arbetet behöver vi bli fler. Är du sugen på att vara med i ge-

menskapen och lära dig mer om kappsegling så kontakta Clemens i kappseg-

lingskommittén. För 100år sedan var sjösport synonymt med segling. Idag är det 

mycket bredare. I vårt arbete med att bredda LSS sjösportsliga verksamhet finns 

det tankar på att formera både en kajaksektion och en vattenskotersektion. Är 

du intresserad av att vara med och starta upp någon av dessa är du välkom-

men att höra av dig till undertecknad. 

Slutligen vill jag tillönska alla LSS:are en fin sommar med sol, glittrande vågor och 

lagom mycket vind. 

Vi ses på sjöhavet! 

//  Kristian 

DRIFTEN meddelar att ingen får använda mastkran fr.o.m 15 juni. Då star-

tar viktigt underhållsarbete av bryggkajen 

Bernt Gabrielsson är ny Hamnkapten för 

sommar & vinterplatser. VI tackar hans fö-

regångare Magnus Vild-Nordlund.  

Stefan Welander tar över som 

Maskin-ansvarig. 



Vårrustning & sjösättningarna gick fint.  

Som vanlig slirade lilla slamkryparen i 

sina skenor. LSS medlemmar idkade 

dragkamp som löste problemet. På 

sikt blir det nya skenor i vattnet och 

moderniserad utrustning.   

Ordförande Kristian Roslund (till höger) läm-

nade mötesklubban och hoppade in 

som mångårig slipbas. Ett utmärkt sätt att 

fånga upp medlemmarnas uppfattning 

och åsikter om LSS.  

Grover Bustillos (här nedan) var nästan 

klar med allt underhåll och redo för 

sjösättning 

Mari Linderoth (här ovan) stod redo för årligt 

båtunderhåll.  

Maria Andersson (till vänster) har ren-

gjort vattenlinjen med oxalsyra och 

vaxat bordläggningen på sin Mamba 

29. Hon och sambon Sebastian Tham 

har dock starka planer på att byta 

upp sig till en större segelbåt.  



En av klubbens äldsta damer! 

Rutger Palmstiernas fantastiska segelbåt Yoldia är byggd 1928 på varv i finska 

Åbo efter engelska ritningar. Hon är således en av LSS allra äldsta damer! Rutger 

hälsade på dotter i Storbritannien till konstruktören Harrison Butler.  

 

Skrovet är byggt i oregon pine och däcket i pich pine från klippiga bergen. Hon 

är en yawl och seglar fantastiskt fint även under tuffa förhållanden. Rutger har 

bl.a. legat på långa kryssbogar i 24 sekundmeter från Gotska Sandön upp till 

Landsort. Förste ägaren var ögonläkaren Emil Enroth men Familjen Palmstierna 

har ägt och vårdat Yoldia under många år. Enligt Rutger är också den yngre fa-

miljegenerationen redo att axla ansvaret för denna gamla dam framöver.  



Som vanligt stod vår eminente 

Klubbmäster Kenneth Petersén 

(längst till höger på bilden) för ypper-

ligt utbud i cafét under sjösätt-

ningsdagarna. Här med fin 

hjälp av Lena och Alec. Utöver 

sedvanlig korv med bröd fanns 

det silltallrik, köttbullsmörgås, 

hembakta bullar och kakor mm. 

Man går lätt upp i vikt vid besök 

på detta ”goda” café.  

Här ovan ser ni vilket trevligt brev vi fick till LSS. Det kändes så ovanligt med ett 

”riktigt” handskrivet brev i stället för email, att vi gärna vill publicera det i Fyren. 

Dessutom skriver Rolf & Kersti Wikström trevligt om sina underbara resmål genom 

tidigare år. Jag talade med Kerstin per telefon och hon uttrycker att det verklig-

en inte känns lätt att lämna deras aktiva båtliv. Något som många äldre säkert 

känner igen sig i. Fyren har tidigare publicerat några av Rolfs berättelser om 

långväga seglatser. Vi tackar för brevet och uppmanar alla medlemmar att 

verkligen ta vara på tiden och segla på haven så länge man kan och orkar! 



Årsmötet skedde tidigare i vår. Vi tackar ånyo Bosö Båklubb för lån av 

deras rymliga lokaler i Covid-tider. Det var ganska bred uppslutning med bra dis-

kussioner och beslut i god anda. Tack Styrelsen för 2021 och lycka till med 2022.   

Varvspokalen delades ut till f.d. El-basen Lars Ögren för idogt och omfattande 

arbete med belysning och övriga installationer. Corinna Prochner fick Varvspo-

kalen för stort engagemang för Lidingö Runt och dess webb & kommunikations-

utveckling. Vi tackar Lars och Corinna för deras insatser. 

Axplock av våra medlemmar 



Lidingö Runt har genomförts med stort engagemang av Tävlings-

chef Clemens Fleige och många andra duktiga funktionärer. Det behövs fler en-
gagerade och gärna fler unga funktionärer. Dra dig inte för att kontakta Cle-

mens på clemens@lidingorunt.se om du vill bidra framöver. Det är också möjligt 

att ställa upp bara på själva 

tävlingsdagen vilket tillgodo-

räknas som arbetsplikt.  

Funktionär Corinna Prochner 

beskriver läget för FYREN med 

sina egna ord! Generellt så 

fungerade det mesta väldigt 

bra på tävlingsdagen. Vi var 

kring 20 funktionär. Det bör-

jade lite spännande med att 

vi inte hittade nyckeln till pi-

stolskåpen där startpistolen 

förvaras.  

 

Nyckeln hittades i sista se-

kund när Lennart, Anders 

och jag precis hade kom-

mit till starten för att bygga 

upp allt. Det hade alltså 

nästan blivit en Lidingö 

Runt utan startskott, men 

Lennart åkte tillbaka med 

nyckeln och hämtade 

startpistolen. Det upp-

stod tyvärr en lite olycklig 

krock vid starten vilket blev 

en av de två protesterna vi fick in.  

Totalsegrare är 1 Ola Barthelson från 

Saltsjöbadens    Båtklubb som seglade 

en Albin Nova. Segelnummer: SWE448, 

Båtnamn: Cappucino. Seglad tid 

02:30:49. Beräknad Tid 02:21:55 

Klasssegarna är: 

- Formula 18: Andrea Nordquist 

- Nordisk Folkbåt:  Johan Rasin 

- Shorthanded: Peter Skoglund 

- SRS 1 (1,069-): Anders Frisk 

- SRS 2 (1,0 - 1,068): Anders Åhman 

-  SRS 3 (0,95 - 0,99): Johannes Bergh 

- SRS 4 (0,9 - 0,949): Ola Barthelson 

- SRS 5 (<0,9): 1 Ulrika By 

- SRS Flerskrov: Bertil Claesson 

- Öppet klass: Malcolm Sjödah 



Det planerats för ytterligare en segeltävling i september, lördag den 17:e. Täv-

lingen är shorthanded och vi räknar med ca. 30 båtar.  

Är man intresserad av att hjälpa till så får 

man gärna höra av sig till 

info@lidingorunt.se 

Roger Sahlén, 070-480 77 77, är ny LSS-Kontaktperson för Ekskär. Vill du veta mer 

om Lidingö Båtförbunds klubbholme så surfar du  in på https://www.lidingobf.se/

index.php/eksaer. 

Den 20/8 har LSS kräftskiva ute på Ekskär. Sätt ett kryss i kalendern redan nu. Se-

nare återkommer Klubbmästaren med information & anmälningsrutin. Det finns 

lite löst planerade tankar om ev. gemensam motorbåtskonvoj från LSS på kväl-

len den 19/5 ut till ön. Kanske går det även att få till en egen dito för seglarna?  

 

När gäddorna leker i vikar & vass, ja då är det vår! 

mailto:info@lidingorunt.se


UNDERHÅLLNING:  
 

Lars Ögren f.d. El-bas på LSS, delar här med sig av upp-

levelser till sjöss från BÅTSÄSONG 2022 och lite bakåt.  
Så var äntligen båtsäsongen 2022 i full swing. Efter pandemin och andra tråkig-

heter som pågående krig i Ukraina så längtar många av oss att åter segla ut på 

vattnet. Själva har vi sedan 2001 utforskat och njutit av Stockholms skärgård, 

med diverse utstick till Åland och Finland, till den norrländska skärgården upp till 

Ulvön strax söder om Örnsköldsvik samt söderut till S:t Annas skärgård. Även 

”Grodhavet” med anslutning till Hjälmaren via Hjälmare kanal tillhör våra hem-

mavatten.  

År 2001 köpte vi tillsam-

mans med Lars & Mar-

greté Gustavsson 

(Intendent för Driften på 

LSS tidigare) en båt i 

Vänersborg och körde 

henne hem till Stock-

holm via Göta Kanal. 

Stålbåten var 38 fot 

lång, signerad den hol-

ländska båtkonstruktö-

ren Van de Groot. 

Samma år blev jag 

också medlem i LSS, 

med andra ord för 21 år 

sedan. De först åren 

lade vi ner en förfärlig 

massa timmar och även 

pengar att uppgradera 

och modernisera båten som till slut blev en riktig pärla. Vi har alla år njutit av den 

svenska naturen och dess skönhet och även tyckt att allt underhåll av båten va-

rit både utvecklande och nödvändigt, men med åren upplevt att insatsen i tid 

för underhåll och vård av egen båt blivit allt mer betungande. Vi valde därför 

att så småningom sälja den. 

Sommaren 2016 mönstrade jag och hustru Stina ombord på det Italienska rede-

riet Grimaldi Groups stora Ro-ro fartyg Grand Bretagna för en trettio dagars färd 

från Wallhamn på Tjörn till ett tiotal hamnar runt om i medelhavet. Då fick vi 

smak på ett annat sorts båtliv än det som vi haft i vår hemmaskärgård. En artikel 

om denna resa publicerades i Fyren samma år. 

Ytterligare ett annat sätt att ägna sig åt livet ombord upplevde vi första gången 

på Themsen norr om London. Att i en hyrd båt från det franska företaget Le 

Boat själva segla uppströms mot Oxford och på vägen uppleva en fantastisk na-

tur med ett oväntat och omfattande fågelliv var för oss en stor överraskning. För 

att inte tala om ett fantastiskt utbud av god och vällagad mat från de Gastro-

pubbar vi passerade, och där vi bokat bord på förhand. (Några med stjärnor i 

Guide Michelin så det var absolut nödvändigt med bordsbokning i god tid.) 

 

Lars i Venedig 



Här fortsätter Lars Ögrens berättelse: Vi har fastnat för konceptet att hyra båt 

och segla på Europas vattenvägar och där uppleva naturen från en an-

norlunda sida och kombinera det med gastronomiska upplevelser från det lo-

kala utbudet i byar och samhällen som vi passerar. Vår nästa resa blev på flo-

den Lot i centrala Frankrike och året var 2017. Där seglade vi en vecka tillsam-

mans med Fyrens redaktör, David Herzenberg och hans hustru Anna. 

År 2018 sent på hösten åkte vi med våra två barnbarn Lucas och Taïs på Canal 

du Midi i södra Frankrike. Barnbarnen är bosatta i Monaco och det var under 

deras höstlov som vi först tog tåget till Agde och därefter till Le Boats bas för Ca-

nal du Midi. Härifrån åkte vi väster- och norrut, via bl.a. en spektakulär akvedukt 

och likaledes impone-

rande slusstrappa upp till 

Tunnel de Malpas innan 

vi efter en vecka vänd 

åter till basen. Höstväd-

ret hade satt igång så 

det var både kyligt och 

regnigt, men de kulina-

riska erfarenheterna var 

det sannerligen inget fel 

på. 

Konceptet med hyrd båt 

på kanaler, sjöar och 

andra vattendrag finns 

ju även i Sverige. Med corona restriktionerna åren 2019 - 2020 seglade vi i hem-

mavatten men året 2021 så valde Stina och jag att åter hyra båt och denna 

gång hos Dalslands Kanal. Det blev en Nimbus 2600 som vi äntrade veckan in-

nan kanalen öppnade för trafik. Vi styrde kosan från båtens hemmahamn Köp-

mannebro, mot Vänersborg och vidare ner till Göteborg. Första veckan tillbring-

ade vi på Västkusten (Sveriges Framsida) med strandhugg på Tjörn och bl.a. i 

Grebbestad, Lysekil, Fjällbacka, Fiskebäckskil samt Käringö. Vi upplevde en fan-

tastisk västkust utan allt för intensivt båtliv, dock med den nackdelen att de fina 

skärgårdskrogarna ännu inte öppnat för säsongen. Dock lyckades vi bl.a. pricka 

in krogen Vatten och Kafé belägen i Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn, där vi 

trakterades havets kulinariska läckerheter. Från Uddevalla blev det sedan last-

bilstransport till Dals Ed. Därifrån gick vi vidare via sjösystemen till Dalslands Kanal 

som nu öppnat för säsongen och färdades vidare ner till Köpmannebro. Dals-

lands kanal är uppdelad i många etapper mellan sjösystemen och löper genom 

en vacker och intressant kulturbygd. 

I år, 2022, så valde vi Italien och lagunen runt Venedig. Som resesällskap hade vi 

våra vänner Dorrit och Mikael från Uppsala. Även denna gång valde vi en tidig 

resa för att om möjligt undvika den vanliga trängseln av hundratusentals turister. 

Redan tidigt stod det klart att vädret inte skulle vara på topp, men som vanligt 

när det gäller sjön så finns det inget dåligt väder bara mindre lämpliga kläder. 

Väderprognoserna förutspådde 8-15 grader och inge nederbörd under hela 

veckan. Vi lämnade Arlanda på söndag 3 april för att via München anlända till 

Marco Polo flygplatsen norr om Venedig, där vi tillbringade första natten på ho-

tell. På måndag tog vi en taxi till Le Boats bas belägen i Casale vid floden Sile. 

 

 



Berättelsen fortsätter vidare här: Båten vi hyrt denna gång från Le Boat var en 

tämligen ny Horizon 2, en skräddardesignad kanalbåt med måtten 11,40 x 4,25. 

Två stora kabiner med egna toalett- och duschrum samt fantastiska sociala ytor 

och flybridge. Såväl 12 volt datauttag samt kontinuerlig 230 volt uttag är rikligt 

utplacerade i hytterna och och utomhus. Även mikrougn och 26” TV. 400 liter 

bränsle kommer att räcka för de cirka 100 distans vi färdas, men 600 liter vatten 

kommer troligen att behöva fyllas på under veckan. Undermotoriserad skulle 

det stå i en test med en blott 40 hk rak 4-cylindrig italiensk marindiesel som ger 

den 10 ton tunga flytande ”sommarstugan” en max fart av endast 11 km/tim. 

Hastighetsbegränsningarna i lagunen är angiven i km/tim och varierar från 3, 5, 

7, 11, 20 km/tim där majoriteten av sträckorna håller 7 km/tim. Båten är utrustad 

med kraftfulla hydrauliska propeller i både för och akter, drivna av huvudmo-

torn. 

Efter sedvanlig introduktion och genomgång lämnade vi Le Boat´s bas i Casal 

för att under c:a två timmar gå nerströms floden Sile till den enda slussen (c:a 

0,5 meter) ner mot lagunen. I lagunen är alla navigerbara leder utmärkta med 

”doulfins”, tre timmer nerpressade i dyn så att en pyramid syns över ytan. Tid-

vattnet varierar med upp till en meter mellan flod och ebb som det gäller att ta 

hänsyn till framförallt vid förtöjning för natten. Vattnet strömmar därmed också i 

olika riktning beroende på tidpunkt på dygnet. 

Med oss hemifrån hade vi en padda laddad med navigationsprogrammet 

Navonics, ett utomordentligt kompetent och lättarbetat navigationsprogram ut-

given av Garmin. Vi hade förberett rutter för varje dag och spelade sedan in 

spår för respektive etapp. I appen har man utöver navigationsinformation bl.a. 

tillgång till aktuellt väder och tidvatten samt allmän information om platser, ser-

vice, restauranger, marinor etc. En mycket användbar plattform för planering, 

kontakt och uppföljning. Efter slussen in i lagunen färdades vi någon stund i ka-

naler bland uppodla fält för att snart närma oss öppet vatten, men där det 

gällde att hålla sig till de utmärkta lederna. Vi såg vadare – bl.a. olika arter av 

hägrar och flockar av flamingos ströva omkring i de grunda vattnen närmast 

farlederna.  

Första dagens etapp avslutades vid ön Burrano, en välbesökt ö känd för sin 

färgsprakande bebyggelse och för sitt hantverk av spetstillverkning, virkade och 

knypplade till bruksföremål men fram för allt också artistiska skapelser. Eftersom 

det var måndag och tidigt på säsongen så var de flesta restauranger stängda 

på kvällen, så här höll vi tillgodo med venetiansk ”streetfood”, olika anrättningar 

av vad havet har att erbjuda, serverade på ätbara tallrikar med vin serverad i 

plastmuggar fyllda från tappkran, allt inmundigades på trottoaren vi hamnen 

för ”vappareto” – venedig buktens bussar. 

Andra dagen började vi som alla efterföljande dagar med tidig frukost ombord. 

Efter sedvanlig dusch och morgonbestyr tog vi långa promenader och upplev-

de de för turister tillrättalagda delarna, men också de delar som mest frekvente-

rades av ortens egna innevånare. Vi fick möjlighet att betrakta och studera allt 

ifrån kyrkor och kulturbyggnader, till odlingar av vin och grönsaker till hantverk 

och byggnadsunderhåll. För att inte tala om det lokala samhällets dagliga liv 

med allt från, barn till skolan, städ och tvätt samt sätt att utsmycka och deko-

rera hus, trädgårdar, offentliga byggnader och gud vet allt. 

Strax före lunch den andra dagen lade vi åter ut på vattnet men blott för en 

timme till den närbelägna ön Murrano.  Också den är välbesökta och känd 

fram för allt för sina verkstäder för konstnärligt glasmåleri.    



Här kan du läsa mer i Lars berättelse: Det blev 15-20 tusen steg dagligen, vilket ju 

var helt nödvändigt om inte annat för att matcha de kulinariska upplevelser vi 

tillät oss. Här blev det underbara italienska måltider både lunch och middag, 

baserade på havets läckerheter ackompanjerade med härliga lokala viner från 

regionen. Tredje dagen åkte vi så ner mot Venedig för att runda staden och se-

dan ta oss vidare via den långsmala ön Lido till Chioggia eller ”Lilla Venedig” 

som den också kallas. På vägen kunde vi studera Venedig från sjösidan, men 

var hela tiden ”på tårna” för att anpassa oss till den intensiva sjötrafiken som ut-

gjordes av kommunaltrafiken i form av ”vaporettors”, också taxitrafik, ambulans-

transporter, godstransporter via NHL och all annan yrkestrafik. På vägen ner till 

Chioggia som ligger längst söderut i lagunen passerade vi två öppningar mot 

Adriatiska havet. Den första används för kommersiellt tonnage till Padua och till 

industrierna söder om Venedig. Här fick vi avvakta passage pga ett stort contai-

nerfartyg på väg att angöra. Den andra passagen används fram för allt av en 

omfattande fiskeflotta som har sin hemmahamn i Chioggia. Väl framme förtöjde 

vi vid en central plats i stan. Med en tilltagande sidvind fick vi användning av de 

båda hydrauliska bog- och akterpropellrarna som gjorde att angöringen kunde 

ske likt den av Monica Zet-

terlund besjungna angöringen 

av en brygga.  

Väl framme så blev det åter 

en fantastisk långlunch med 

havets läckerheter spelande 

både första och andra fiol och 

så likaledes förstklassiga lokala 

viner. Därefter en god italiensk 

dessert och på det en dubbel 

espresso. Till middag blev det 

en enkel pizza som vi hämtade 

på en närbelägen pizzeria och åt 

ombord.   

Dagen därpå, så var det 

marknad i stan. Minst en kilo-

meter med stånd längs huvud-

gatan. Allt man behöver i ett hem finns på en sådan, för Italiens landsbygd så ty-

pisk, och månatligt återkommande marknad. Kläder, skor, husgeråd, textilier, 

verktyg, sytillbehör, souvenirer och allt annat man kan tänka sig. Det jag dock 

tycker bäst om är maten som säljs, allt ifrån grönsaker, frukt, nötter och bröd till 

kött, fisk, ost och färdig lagat. Det ända som jag saknade i Chioggia var 

”Porketta” - Italiens svar på hamburgare. Porketta får man annars i bl.a. Toscana 

som en skiva av grillad helstekt gris med ett surdegsbröd att ätas på stående fot 

på marknaden. Efter besök på marknaden styrde vi åter nordost mot Venedig. 

Runt Venedig är det alltid en intensiv båttrafik eftersom alla transporter sker på 

vattenvägarna och att inga motorfordon får framföras på öarna som bildar 

Venedig. Som fritidsbåt får vi inte angöra kanalerna och inte heller den stora hu-

vudkanalen ”Canal Grande”. Däremot tog vi oss en titt från sjösidan på några 

av de många sevärdheterna med bl.a. Markusplatsen och Palazzo Ducale och 

vidare till Giardini della Biennale innan vi angjorde marinan Sant’ Elena där vi till-

bringade två dygn.  

 

Ögrens är vana sjöresenärer 



Här läser du slutet på Lars berättelse: Med båten som bas promenerade vi så 

runt Venedig under två dagar och insöp så mycket av den ändlösa kulturskatt 

som utgör Venedig och varvade dessa intryck med underbara måltider såväl 

luncher som middagar. Även om det var tidigt på säsongen så hade turisterna 

hunnit inta Venedig, även om det ännu var långt ifrån den trängsel som uppstår 

senare under säsongen. 

På lördag lämnade vi Venedig för att ta oss upp till de allra äldsta delarna av 

bebyggelserna i lagunen. Vi passerade tätt inpå ön Sant’Erasmo innan vi lade till 

strax nedanför den mäktiga Basilika di Santa Maria Assunta på ön Torcello. Basili-

kan började byggas redan 639 och utökades 1008. 

Här åt vi en fantastisk lunch på en restaurang som heter Villa 600 och som har 

fått sitt namn efter huset som har anor från 600-talet. Vi började måltiden i par-

ken utanför, men strax efter förrätten så blåste det upp med häftiga regn och 

med storm i vindbyarna. Snabbt ner till båten, för att bara konstatera att just vår 

båt låg mönstergillt förtöjd, medan andra båtar hade det tufft i den byiga sid-

vinden. Åter tillbaks till restaurangen så avslutades måltiden inomhus. 

Söndag förmiddag lämnade vi Torcello för ett snabbt besök på ön Burrano för 

att fylla på frukostförrådet till sista frukosten ombord på måndag morgon. Efter 

slussen i Portegrandi så gick vi uppströms floden Sile någon timme för att göra 

ett sista uppehåll för lunch på närliggande krog med egen brygga. Slutligen 

kunde vi angöra Le Boat’s bas där vi tillbringade natten innan morgondagen ut-

checkning vid niotiden på måndags morgon. 

Efter formalia med reglering av bränsleförbrukning, återbetalning av säkerhets-

deposition etc så äntrade vi taxi för återtransport till flyget och vidare färd via 

München och åter till Stockholm. 

Detta var alltså vår fjärde resa med hyrd båt från Le Boat. Det finns ett stort ut-

bud av destinationer i Europa att välja på. Konceptet att från ett ”annorlunda 

perspektiv” uppleva det lokala samhället och kombinera detta med kulinariska 

upplevelser har tilltalat mig och min hustru och även de resesällskap vi oftast har 

haft nöjet att dela erfarenheterna med. Vi kan varmt rekommendera koncep-

tet, och välj då gärna en ”premium båt” av typ Horizon, något högre kostnad, 

men som erbjuder maximal komfort med såväl värme som air kondition, vid si-

dan av allmänt hög standard.  

 

FINITO. 




