
Östersjömaran 2007 -

Hur det känns att bryta en havskappsegling efter 550NM av totalt 562NM

Efter ett sabbatsår 2006 från Östersjömaran så
började snacket lite löst på arbetet under tidig
vår 2007 om att segla igen. Pejlade liksom läget
hos Micke (2:e skeppare) vad han tänkte inför
sommarens Ömara. Fick omedelbart ett positivt
gensvar och så småningom började väl
förberedelserna inför starten som skulle gå den
10 juni 2007.

Vad är att förbereda inför en segling som vi
skulle göra för 7:e gången. Man kan väl säga att
det handlar mer om att dubbelkolla och

trubbelkolla allt som finns. Ett nytt storsegel hade beställts hos Bodings innan segelmakeriet
brann ner till grunden. Bodings har verkligen god kvalitet och bra priser på sina segel. Den
gode Magnus Woxen, tre gånger Volvo Ocean Race, seglar med Bodings segel och det gav
mig en klar köpsignal och val av segelmakare. Storsegel av mylar och pentex i crosscut (25 %
lättare än triradial) beställdes.

Branden hos Bodings har inte påverkat min beställning det minsta utan seglet levererades helt
enligt orderbekräftelsen. Kan bara inbilla mig vilken röra och frustration Bodings har haft
under våren 2007. Perfekt bemötande och personlig service med hämtning av seglet i
Bromma säkrar mig som kund även nästa gång.

Vårrustning och som sagt genomgång av allt ombord genomfördes under våren. Eftersom jag
beställt ett storsegel med maximal kvm yta och stor akterrunda med tre genomgående lattor
var det riggen som i år fick den största fokuseringen.
Jag skulle bli tvingad att flytta infästningen av akterstaget i masttoppbeslaget ca 7 cm akterut.
Hur gör man nu detta? Började snacka om problemet på arbetet och till slut fick jag tips av en
pilotkollega som hade känningar i branschen. Berra som han heter har mer eller mindre
svetsat ihop våra mockup'er (nödträningsmoduler) i aluminium på SAS, honom skall vi ha.
Var hittar jag honom frågade jag Johan P. Han har sin verkstad på Attundavägen inne på
flygfältets område (Bromma), svarade Johan. Jahaja, och vem bor inte på Attundavägen i
Bromma om inte jag.
Visst, det visade sig att jag har typ 50 meter till Berras verkstad. Tänk vad enkelt det kan vara
ibland. Ringde Berrra och gjorde en beställning på stående fot. Plockade av masttoppen och
förklarade att infästningen av akterstaget skall vara ca. 7 cm akterut. Det underlättar att Berra
själv är seglare, han seglar en Linjett 33.

Leveransen av beslaget dröjde men det kom i tid före sjösättning. Ett proffsigare beslag att
fästa på masttoppen får man leta efter. Var in på Benns på vägen ut till båten inför montering
för att köpa ett par sprintar till nämnda beslag och den mer eller mindre bekante "Knotan"
tittade med stora ögon på mitt fina beslag.



En ny vattenpump blev jag också tvingad att montera då den gamla gick åt pipan vid årets
första segling. Plötsligt blev jag varse hur ett simpelt problem som en remskiva kan ställa till
ett stort problem. Hur sjutton repar man en trasig remskiva mitt ute på havet. Man kan ju ha
en i reserv kanske, men i mitt fall hade även axeln som låser skivan blivit skadad. Problemet
jag råkade ut för innebar att jag fick byta ut alla delar så när som på själva huset. Om man nu
skall dubbelkolla och trubbelkolla allt så glöm inte bulten som håller remskivan på plats.
Börjar det glappa där så går det väldigt fort. Ett tredje batteri hade också installerats.

Träningssegling var schedulerad vid två tillfällen. Vid första tillfället gick som sagt
vattenpumpen åt fanders och vid andra tillfället så blåste det kuling över Kanholmsfjärden.
Det blev en ganska kort träningsrunda och sedan till Säck för att snacka taktik. Taktik och
taktik, men trevligt hade vi och ensamma var vi i Säck. Bara det är ju en händelse att skriva
hem om.

Ja, ja, vi får träna dom sista manövrarna på väg till Oxelösund som ligger ca 75-80 NM
söderut. Men hur det nu var så blåste det inte ett skvatt den 08 juni när vi gav oss av, så det
blev motor hela vägen. Trist kanske, men vi får leva på vår erfarenhet. Hade en
spinnakerstrumpa i bagaget som jag hade tänkt montera och testa. Nu frös det inne pga.
utebliven vind och brist på tid. Strumpan kan nog vara bra om man seglar spinnaker på två
och då speciellt i gipparna.

Eventuellt hade vi tänkt oss att gå via Dragets kanal och Stendörren till OXS, men vi valde
utsidan och raka spåret via Landsort över spegelblankt vatten till fiskehamnen i Oxelösund.
Segla dit vet jag, ni som söker nya mål. Otroligt trevligt ställe med restauranter, toaletter m.m.

  Fiskehamnen

Som alltid blev det
säkerhetsgenomgång och
väderbriefing under lördagen.
Pelle på Sjösäkerhetskompaniet har
alltid en slagkraftig genomgång och
nu som alltid går den ut på att stanna
ombord på båten och inte dratta i
sjön. Självklart vill vi alla det och vi
alla inser vilka enorma problem det
skulle vara att rädda kompisen
ombord igen om han gick i sjön. Att
fixa det ensam är ett svårt projekt.

Helt klart är att det blir svårare ju mer det blåser och ju högre sjön går. Svårare, ja näst intill
omöjligt. Man måste göra det så enkelt det går i en nödsituation och för mig är det i
kronologisk ordning:

1. Mob markera på plottern
2. livboj ut
3. starta motorn



4. riv allt vad segel heter
5. gå tillbaka till mob position
6. säkra din kompis med kastlina
7. ut med livbåten
8. upp med den nödställde i livbåten och vidare upp i båten
9. fortsätt segla

Väderbrifeing från SMHI.

Söndag vxl N-NO, måndag lätta vindar N-SO 4-5 m/sek. måndag natt SV. Tisdag, onsdag
ökande vindstyrka upp till 10-15 m/sek och vridande till SO-S-SV. Bortom onsdag brukar jag
slå dövörat till då jag vet hur osäker prognoserna blir ju längre bort i tiden vi kommer.
Med facit i hand så hade vår meteorolog helt rätt fram till och med onsdag.

Årets bana:
Gustaf Dahlen
Klintehamn
Christiansö
Hanö
Klotet (innanför Utklippan)
Ölands Norra grund (latituden)
Gustaf Dalen
OXS

 Ut till start

Starten gick i som sagt ganska lätta
vindar men ändock styrfart ut på havet.
Vi la upp en normal styrbordstart och
timade linjen så att vi skulle krossa
mitt på eller något mot läbojen.

Det var babordsfördel men jag vägrar att genomföra babordstarter som vissa av våra
konkurrenter valde att göra.



Bubbel timar starten nästan perfekt

Glest på linjen kanske, men det var 22 startande allt som allt fördelade på tre starter.

Koncentrerad segling ut mot Gustav
Dahlen. Vi valde att gå utanför
farleden norr om Hävringe för att
snabbast ta oss till första rundningen
GD.
Sedan var det rhumbline mot
Klintehamn en ganska seg och stilla
segling mestadels utan spinnaker.
Odramatiskt segling där vi tvingas se
alla båtar med högre LYS sakta glida
ifrån oss. Det här är det stora dilemmat
när man seglar LYS och sitter i
långsammaste båten, hur skall vi kunna

fortsätta att fokusera när vi helt plötsligt befinner oss ensamma på havet.

Vid Klintehamn den 11/6 kl. 0725, vårt andra rundningsmärke, låg vi ca 2 timmar bakom våra
närmaste konkurrenter. Båtarna med LYS 1.14 menar jag då. Båtarna med LYS >1.16-och



uppåt låg ca. 3 timmar före. Vid själva rundningen seglade vi spinnaker och en gipp var
förestående. Vi hade flera av motståndarbåtarna inom synhåll vid rundningen. 16 timmar och
25 minuter på ca 87 NM torde ge en snittfart på 5,3 knop.

Nästa delsträcka går till Christiansö DEN. En lång
delsträcka på ca. 170 NM som till stor del går utmed
Ölandskusten. Öland är alltid ett hinder att räkna
med och så även den här gången.
Vi väntade på ett vrid mot sydväst och hade då ingen
större längtan efter att hålla höjden efter Klintehamn.
Vi spinnakrade för babordsbog väster om  St.
Karlsön och fortsatte konservativt söderut mot
Christiansö. Bäringen skulle föra oss närmare Öland

vilket var hela iden. När vridningen och sydvästen så småningom skulle komma var tanken att
slå till ett styrbordsslag och har därigenom inte förlorat någon höjd mot nästa rundning.

Vridningen kom men inte till sydväst utan endast till SSO-S. Vi hamnar i en kryssduell med
Öland precis som fler av våra konkurrenter också gjorde.
Vinden ökar successivt och när tisdagen infaller har vi rejält med vind.
Så småningom tar vi oss ut på Hanöbukten och vinden har precis som meteorologen sa ökat.
Den ligger rätt stadigt på 20-24 knop. Vi går från fulla ställ till 1 rev och genua 1 och så
småningom till 1 rev och genua 3. Vi seglar i det här läget om Harmonia en Omega 30 och tar
in mycket tid på våra övriga konkurrenter. Sjön är som vanligt, tänkte jag säga, ganska
besvärlig på Hanöbukten, men det är ju då som Scampin går som bäst. Kryss och kraftig sjö
skall det vara.
Vi ankommer Christiansö den 13 juni kl. 0130.

De som har rundat Christiansö (helmaran) är:

Datum: Tid: Namn: Typ: Lys: St.gr:Skeppare: Besättning: Klubb:

0706122330 Vindungen Finngulf
28e 1.141 Eklund

Paul
Kaunisto
Jori Helsingfors

070612141000 Ithaka Dehler 39
SQ 1.353 Orest Jan Frånberg

Bo KSSS

070612141700SkidbladnerFirst 36.7 1.293 Rickman
Jonny

Stenman
Anders SBS

070612174500Mithril One-Off 1.263 Borg
Henrik

Levin
Johan WESS

070612181000Abalone Scanner
391 1.253 Bergström

Joakim Nilsson Tor KSSS

070612181800NEED
SPEED

Humpfreys
30 1.253 Claesson

Jonas
Jonsson
Stefan WSS

070612182500Sherin Jeanneau 1.243 Granander
Olof

Gunnars
Torbjörn Kvarnviken

070612190800 Idelfix Too Scanner
391 1.253 Suhr Ulf Persson

Leif Ekerö

070612200000Felicia Norlin 37 1.181 Käck Lars Beskow
Klas

Värmdö



Klas

070612220000Rockn Roll J/80 1.223 Gustafsson
Krister

Johansson
Per Link SS

070612222000Trollungen Maxi 999 1.151 Linden
Anders

Skarström
Bo Österhaninge

070613500 Impuls Avance 33 1.141 Stavre
Gösta

Lindberg
Hans SSK

07061313000 Bubbel Scampi 30 1.091 Sollerhag
Staffan

Strömberg
Michael OXSS

07061325000 Harmonia Omega 30 1.141 Thedeen
Erik

Björkman
Ulf Ålsten

På LYS handikapp ligger vi här rätt bra till i vår grupp. Tror till och med att vi leder gruppen
om jag inte räknat fel. Vi har enligt LYS mellan 3-3,5 timme på 1,15-1,14 LYSARNA. Vi
ligger mindre än tre timmar bakom Trollungen som är snabbast till Christiansö i vår grupp.
Vi får SMS info från en god vän om vår upphämtning.

Angöringen Christiansö går helt perfekt. Det är mörkt, men vi har varit här förut. Ganska tajt
rundning och sedan vidare till fjärde rundningen Hanö.

En betydligt lugnare delsträcka tack vare att sjön kommer mer från tvärs. Ingen kryssbog med
andra ord utan en tajt slörbog med vindarna från SV-V. Det går inte att beskriva hur skönt det
är att efter 42 timmars kryss i hård vind 10-15 m/sek och hög sjö att få runda Christiansö och
få en öppen bog och mjuk sjö. Nu kan man äntligen gå på toaletten, laga varm mat och få i sig
ett glas rött och koppla av lite.

Vinden börjar så småningom avta och även sjön blir lugnare. Nu skulle vi äntligen få ladda
batterierna. Vrider om nyckeln, det klickar bara till i startmotorn. Vad sjutton är det nu då.
Tittar på voltmätaren som visar 12.4 volt. Skall inte vara några problem. Försöker igen, men
det klickar bara. Ner i motorrummet och lyfter på ventillyftaren och får igång motorn som
låter som sju svåra år. Den misständer och börjar efter några sekunder att varva upp. Vad
göra. Jag lyfter ventillyftaren för att motverka uppvarvningen och förstår nu att något är skit.
Samtidigt som jag håller min hand i höjd med ventillyftaren, den sitter precis framför
spridaren, så blir jag helt blöt om handen. Vad är nu detta? Blöt av vadå. I det här läget vet jag
inte men det kändes inte som ren diesel.
Stoppar motorn och jag lyfter ur oljestickan. Känner jag igen det eller inte när den gråa
oljemassan väller ur tråget på min motor. Vet precis vad det handlar om då jag fått motorn
fylld av vatten 2003 när jag även då seglade Östersjömaran.
Då greps jag av panik men den här gången visste jag att det inte behöver vara en katastrof,
men visst ser man utgifterna i horisonten för en ny motor på sisådär 75-80.000 kr.
Är ruggigt dålig på motorer och förstår än idag inte hur vattnet kommer ner i tråget på min
Yanmar. Jag har bytt till ny vacumventil och flyttat den högst upp i garderoben, men begriper
ändock inte hur vattnet smyger sig ner i motorn.
Skall ta ett snack med Sjöbergs Marin som vet allt om Yanmar.

Hur som helst så visste vi nu att seglingen måste genomföras utan motor eller så bryter vi. Att
bryta en segling i det här läget skulle kanske vara klokt för att gå in till någon närliggande
marina för att få problemet fixat. Vi resonerade fram och tillbaka och bestämde oss för att den
marinan får bli Oxelösund, så vi fortsatte tävlingen.



Vid rundningen Hanö hade vi mellan 2,5 - 4 timmar fram till konkurrenterna.
Vi var fortfarande helt med i matchen och låg väl framme i sammandraget.
Vinden hade väl successivt lagt sig och delsträckan mellan Christiansö och Hanö 43 NM tog
väl lite längre tid än vi tänkt oss. 5,5 knop i snitt är ändock rätt ok. Förefaller som alla i vår
grupp använt sig av ca. 7 timmar här. Vår tid var 07,45 timmar. Litet tapp, men ingen
katastrof.

Vinden fyllde ganska snart på och vi började se Harmonia Omega 30 långt bakom oss som
stadigt närmade sig. Vinden brakade på och sjön rullade in från styrbords låring. Vi rullade
själva rätt ordentligt vid det här laget. I stället för spinnaker med risk för nedslagning i den
relativt starka vinden och den nu besvärliga sjön valde vi att spira genua 1 på 33 kvm,
med andra ord en halv spinnaker. Vi loggade långa stunder över 9 knop och topparna på 9.60
knop. Kanske skulle vi seglat spinnaker, men det är för sent nu. Harmonia behövde i alla fall
hela dagen för att ta sig om oss och det får väl vara ett godkänt betyg. Harmonia seglade
också för spirad genua.

  Harmonia snart förbi i Kalmarsund

En halvvind i 2-4 m/sek under Ölandsbron
och förbi Kalmar underlättar ju en del.
Det är väldigt smalt här. Natten gick i dom
lättare vindarnas tecken med kulmen
precis norr om Blå Jungfrun där vi låg i
stiltje ett par timmar.
Så småningom började ändå latituden för
Ölands Norra Grund komma upp. Nu hade
vi tappat en hel del tid till dom
framförvarande. Fram till Impuls så hade
vi nu 6,5 tim. Möjligen hade dom haft en

bättre natt än den vi hade med extremt lätta vindar. Det skulle vi få sota för lite senare samma
dag. Kulingen stod för dörren.

Vinden började återkomma och vi seglade en slörbog
mot Gustav Dahlen. Vi loggade så småningom över 7
knop mest hela tiden och kände att det här blir en
kanonsträcka.
Vinden ökade konstant och sjön byggde på. Vi är nu
framme vid torsdagen den 14 juni och en bit in på
eftermiddagen. ETA Gustav Dahlen var ca 21-2130. Vi
skulle angöra OXS i mörker, men det kändes inte som
något problem. Vinden ökade nu ännu mer och vi
började med att ta in första revet på storen. Sedan tog vi
ner genua 1 och var på väg att sätta 3:an. Vinden ökade i



det här läget än mer. Topparna på vågorna började blåsa bort och vi såg vindstyrkor på
mätaren uppemot 35-38 knop. Vi lät bli genua 3:an i det här läget och konstaterade att vi gick
ungefär lika fort som tidigare.
Sjön gick nu väldigt hög och närmade sig 5-6 meter höga vågor som kom från sidan
alternativt babords låring. Vi började nu förstå att angöringen till Oxelösund skulle kunna bli
besvärlig om inte vinden lägger sig något. Eftersom vinden kom från SV-V skulle det bli en
ren kryss in i mål. Sträckan från GD till OXS är ca 12 NM.

Vinden ökade i det här läget ännu mer och sjön bryter till och från rakt ner i sittbrunn. Vi
beslutar att bottenreva storen vilket jag fixar från fördäck. I det här läget är Micke på väg ut ur
båten mot lä när en våg träffar honom i ryggen. Jag tar över rodret och skickar ner Micke i
båten och säger till honom att sätta på värmen. Känns som angeläget att en av oss är helt
fräsch om situationen skulle förvärras. Klockan börjar gå mot 2115-2145 och vi har GD i
sikte. Vinden toppar nu upp med 47-48 knop och Bubbel går kontrollerat möjligen lite
obalanserat utan något försegel, bottenrevat med bra fart mot GD.
Micke kikar upp från ruffen och vi börjar diskutera vad vi skall göra.

Kriterierna var följande:

Vinden toppar nu 48 knop.
Sjön går ca 6-7 m hög.
Vi har endast en bottenrevad stor
Motorn fungerar inte
Vi kommer att runda GD 2145.
Vi kommer att få pin kryss in i mål.
Vi kommer att angöra OXS i mörker.

Vi drog förutsättningarna ett par gånger och kom gemensamt fram till att vi inte har en chans.
Det går inte att kryssa med en bottenrevad stor i den höga sjön. Det var inte läge att skicka
upp mig på fördäck för att sätta 3:an alt. stormfocken utan risk. Vi hade ingen fungerande
motor.

I det här läget är vi 12 NM från mål då vi ropar upp Stockholm Radio och bryter tävlingen.
Vi har nu seglat ca.550 NM av dom tänkta 562 NM då vi tvingas bryta.

Vi anser att vi gjorde en helt korrekt bedömning av situationen och satte här säkerheten före
allt annat.
Att angöra OXS i hård kuling till storm under en kryss nattetid är svårt nog, att göra det med
en motor som inte fungerar är oansvarigt.

Seglingen till GD var det inget fel på, ja farten vill säga, vi hade seglat in ca 2,5 timmar på
t.ex. Impuls som rundade GD kl. 1720. Känslan av att det var ganska jämt här stämmer nog
ganska bra. ca 4 timmar bakom när det är 12 NM kvar får man väl säga är ok. Mellan 5-5,5
timmar i mål så skulle vi nog vara före 1.14 LYS båtarna.

Vi fick leva på det när vi nu hade ytterligare ca 2,5 timmar i den höga sjön med stormstyrka i
byarna på kurs direkt Landsort för sjölä. Så småningom kom vi äntligen in i sjölä vid



Landsort. Vi var inte ensamma om att bryta vid Gustav Dahlen, även Harmonia kände sig
tvingade att göra det.

Info från Harmonia Omega 30:

Tyvärr räckte vi på Harmonia inte ända in i mål. Vi hade en fantastisk resa hela vägen från
rundningen av Hanö. Vi surfade tidvis över 10 knop i Kalmarsund. Men hela tiden fanns en
gryende oro att vi inte skulle hinna före den förestående kulingen.

Beslutet blev istället att söka väderlä i Ringsöarkepelagen öster om Stendörren. Efter en
timme fick vi sjölä, men vindarna var oförändrat starka, tidvis över 20 m/s. I inomskärsleden
tvingade motvinden oss att ta ner seglen och istället lita till maskin (Yanmar 8 hkr). Frågan
var om vi skulle göra fart genom vattnet? Jodå, i två knops fart trixade vi oss upp förbi några
röda och gröna prickar och sedan in till en skyddad vik; besvikna att ha brutit, men också
lättade att vi fört båten och oss själva oskadda i hamn. Och vi - liksom besättningen på Bubbel
- har noga prövat vårt beslut och entydigt kommit fram till att vi gjorde rätt. Att segla i 20 m/s
till havs medför mycket små marginaler. Att segla mot vinden minskar marginalerna
ytterliggare. Men självklart är vi besvikna att vi inte kom i mål och fick höra eftersnacket och
njuta av öl och pytt!

Till sist några ord om Swedish Rescue. När vi insåg att vinden ökat kraftigt och att
marginalerna för oss och Harmonia minskade (ett rigghaveri eller ett roderhaveri hade
troligen lett till ett akut nödläge) valde vi att i lugn samtalston kontakta Swedish Rescue över
kanal 16. Vi ville informera om vårt läge och situation, så att de skulle vara förberedda om
läget försämrades. Vi påtalade inget akut nödläge, utan informerade om vår situation. Vi
begärde således ingen assistans. Svaret från Swedish Rescue tycker vi var oproffsigt och
oroande.

När jag sa att vi deltog i Östersjömaran undrade hon om vi hade följebåt! När jag sedan talade
om starka vindar svarade hon att visst var det så att vinden var ostlig (det var som bekant
sydvästlig kuling/storm). Hon gav intrycket att jag störde henne från en god bok eller ett bra
program på TV:n. Till slut noterade hon vårt samtal och bad mig återkomma om läget
förvärrades. Jag är mycket besviken på bemötandet. Jag förstår att de inte vill ha onödiga
nödmeddelanden, det var just därför som vi valde att informera om ett kritiskt läge som inte
var ett nödläge, men som kunde utvecklas ditåt. Jag ville ge dem framförhållning, vilket jag
tycker är gott sjömanskap. Dessutom tycker jag att deras kännedom om vind och
vågförhållanden vart märkligt dålig. Jag trodde de lyssnade på sjörapporten!

Dramatik vet jag inte om det var, men visst var det små marginaler vi seglade med. Men som
jag sa till Micke, om något händer att masten ramlar ner eller nåt kan vi ju surfa till Sandhamn
påkalla hjälp med vänstersvängen och ta in på värdshuset och käka något gott. Skämt åsido,
personligen tyckte jag nog att läget inte var så hotfullt även om man i så här hårt väder är
otroligt nära en oförutsedd situation om något skulle gå sönder.

Allt blev dock till det bättre som det brukar bli när det är som mörkast. Vi hade en lugn och
sansad segling mot Kopparmora på Värmdö och det enda vi nu önskade oss var att vinden
skulle stå sig.



Visst gjorde den det ända till Stavsnäs. Nu
började det kärva till sig med mycket lite
vind, men vad skulle vi göra vi var ju
tvungna att segla. Jag vet att Magnus
Woxen på Livetracker satt hemma och
undrade vad hans transponder tagit vägen
som vi hade monterat på vår puschpit. Mer
förbryllad blev han att vi vägrade sluta
segla när farten sjönk under knopen, men
vi hade ju ingen motor.

Hur som helst, när vi kom upp mot Vindöström dog vinden helt och vi gjorde 0 knop.
Vad gör då två sjömän som varit ute på havet i en vecka. Man vinkar förtvivlat på närmaste
båt som passerar. Två glada gubbar som varit ute och fiskat tog oss på släp. Tror inte att dom

fått något, men en Scampi blev det ju i alla
fall plus en hundring, alltid något att skryta
över.

När vi skulle angöra OXS för att nå målet i
årets Östersjömara blåste det för mycket och
när vi skulle angöra hemmahamnen blåste det
ironiskt nog för lite för att nå ända fram.

Hur det gick för min motor? Tack vare en god
klubbkamrat i Kopparmora BK, som lånade ut

sin proffsiga oljesug, så fick jag ut gukkan ur min motor som var tjockare än gräddfil.
Tre oljebyten samt att jag fick montera bort spridaren och blåsa rent från allt vatten så startade
den hur fint som helst. Jag har nu kört motorn 4 timmar vid bryggan (förlåt) för att säkra att
det sista av vattnet förångas och att Yanmar skall kunna fungera framöver. Dessutom blandar
jag alltid 2% tvåtaktsolja i dieseln för god smörjning vilket jag alltid tror på, men speciellt nu
efter en vattenfyllning.

Skönt eftersnack hemma
Staffan Sollerhag  Scampi 1266 Bubbel
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