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Prolog
När vi för ett antal år sedan fick erbjudande om en bryggplats på 
utsidan av A-bryggan, var det inte läge att tacka nej. Visserligen fanns 
det ingen boj på plats, men ändå – plats på Långholmen!
Det där med boj ordnade sig lättare än vi räknat med, tack vare att ett 
antal medlemmar skulle göra bojkoll. Vi hängde på och det visade sig 
att dykaren hittade en lämplig bojsten på plats utanför vår bryggplats. 
OK – vi beställde kätting och boj direkt och fick allt levererat och 
installerat. Så långt allt gott och väl.

Första försöket
Efter några år gick det ut påbud från klubben att bojarna på utsidan av 
A-bryggan skulle ersättas med klubbägda grejer pga det utsatta läget. 
Anders Nordlander och jag fick hedersuppdraget att plocka upp alla 
befintliga bojar och bojstenar. Inga problem – vi tog oss an uppgiften 
med glatt humör, för säkerhets skull förstärkta med min son Arvid så vi 
var tre fullvuxna som äntrade bojekan.

Det gick ganska bra – vi fick upp boj efter boj. I några fall var vi 
tvungna att sitta och vänta en stund med dörhalad vajer på att stenen 
skulle släppa från botten (på grund av det skapliga vattendjupet blir det 
ett ganska stort tryck ovanpå bojstenen så länge den inte släppt, sedan 
blir vattentrycket jämnt fördelat på alla sidor, dvs inget extra motstånd 
när man ska lyfta).
Den enda stenen vi misslyckades med att lyfta var min! Trots tre man i 
stäven på ekan och relingen nästan nere i vattnet, hände ingenting…
(Jag lämnade ändå en fånglina i kättingen för att kunna återkomma 
senare.)

Andra försöket
Stenen kunde väl vara detsamma, men det gällde ju också minst 12 
meter ny, fin kätting. Så jag gick och funderade på hur man skulle lura 
stenen och tänkte då att man skulle kunna använda segelbåten för att 
bräcka upp stenen från bottenfästet. Sagt och gjort – vid ett tillfälle när 
vi var några stycken i båten för bryggsegling, passade vi på att förhala 
oss ut till stenen och med hjälp av skotvinscharna sänkte vi aktern 
på båten ganska rejält. Sedan beordrades alla ombord att förflytta sig 

Konsten att flytta en bojsten – eller 
inte…
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från sittbrunnen till fördäck. Där stod vi en stund och väntade på att 
någonting skulle märkas – ingenting!

Tredje försöket
Med tanke på det ovan nämnda om vattentrycket, tänkte jag att det 
kanske skulle vara smartare att dra snett åt sidan i stället för rakt upp. 
Och så fick jag en idé: varför inte vinscha stenen med hjälp av ett spel i 
land?

Tidigt i våras – så fort isen gått – satte vi igång, denna gång sonen och 
jag. Vi lånade ett lyftblock från mastskjulet (klarar 1 ton – måste väl 
räcka). Sedan rodde vi ut med bojekan och hämtade upp kättingen. Med 
en grov tross från kättingen rodde vi iland. Trossen kopplade vi sen 
via blocket till största alen i närheten. Så var det bara att börja hala i 
blockets handkätting – med en utväxling på 17:1 blev det många meter 
kätting som passerade genom händerna. Trossen tänjde sig så klart, 
så vi fick göra omtag flera gånger innan det egentligen började ta på 
allvar. Men tänka sig – efter att motståndet först ökat och ökat, släppte 
det plötsligt. Nu fick vi nya krafter!

Vi lyckades så småningom flytta stenen åtminstone fem meter in mot 
stranden – ingen tvekan om att den nu släppt!!
Glada i hågen gick vi ut med bojekan för att försöka lyfta bojstenen. 
Inte en chans – trots att vi nästan sänkte ekan hände det ingenting med 
stenen. Tillbaka på ruta ett!
Det enda nya var att handflatorna var kraftigt nerslitna av att ha halat 
hem flera kilometer kätting (kändes det i alla fall som) och att ryggen 
värkte.

Fjärde försöket
Vi hade redan tidigare fått tips om Reimers bojeka som enligt allmän 
uppfattning skulle vara betydligt kraftigare än Götas. Jag hade trott mer 
på idén om varpning, men nu återstod bara detta alternativ.
Med hjälp av Anders Ekegren fick vi tillgång till denna omtalade 
bojeka, årorna och de lösa vevhandtagen man använder. Vi såg direkt 
att friborden är högre än på Götas eka. De visade sig också utgöra ett 
större vindfång när vi rodde ut mot A-bryggan i en icke föraktlig frisk 
västlig bris. 

Den här gången hade jag vidtalat min gode vän och seglare Roger. Så 
småningom lyckades vi komma fram till brottsplatsen och kunde fiska 
upp kättingen. Snabbt insåg vi att denna nya eka inte var ett dugg 
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bättre än Götas. Visserligen högre fribord, men i gengäld kortare längd 
på skrovet. När vi började ta i lite med vinschen ställde sig ekan snabbt 
i en farligt brant lutning akteröver. Ingen lycka med detta heller – vad 
göra?

Ja men, när vi nu ändå har denna eka – varför inte försöka med båda? 
Sagt och gjort. Roger kajkade in ekan till bryggan, jag hoppade i land 
inte olikt Maj på Malö och knatade tillbaka till Götas eka. Satte ut 
och var strax på plats. Vi kopplade ihop ekorna akter mot akter med 
bojkättingen mellan oss. Nu var det väl ändå själva f…
Så började vi vinscha i båda vinscharna på en gång. Det första vi insåg 
var att vi behövde hjälp att hålla detta specialekipage på plats och med 
samma sida mot vinden hela tiden. Men eftersom det fanns en plätt 
ombord Reimers eka, slängde vi i den en bit upp i lovart.
Sen visade det sig att problemet med att göra omtag blir lite större 
när en av ekorna inte ensam bär vikten (eller iaf  motståndet) av 
bojstenen. Så vi saxade försiktigt lite i taget och såg nogsamt till att 
inte sätta relingen för nära vattnet på någon av ekorna. Och tro mig 
eller ej, stenen verkade släppa från botten (eller om det var Ägir som 
släppte…). 

Vi var ganska säkra på att vi skulle kunna börja förflytta oss lite när vi 
märkte att karbinhaken som fanns på Reimers eka hade börjat öppna 
sig. Nu var läget kritiskt – skulle den gå upp helt skulle vi säkert sänka 
Götas eka som låg med 10 cm fribord. Vi säkrade snabbt upp med ett 
rep medan vi funderade på hur vi skulle ta oss ur situationen. Det var 
ingenting annat att göra än att fira ner stenen, återigen med växelvis 
omtag på ekorna. Vi hann knappast bli rädda, men insåg att hade haken 
släppt helt på en gång hade vi antagligen hamnat i vattnet (+6 grader) 
samtidigt som ekan lagt sig till ro på botten…

Efter vad som kändes som en liten evighet hade vi lyckats slaka på 
vajrarna på båda ekorna. Vi lämnade därmed bojstenen på ungefär 
samma ställe där den legat från början, dvs den förflyttning inåt land 
som vi åstadkommit med spelet hade vi nu kompenserat med en ungefär 
lika stor åkning tillbaka med hjälp av ekorna. 

När vi väl avlastat vinscharna och kopplat loss bojkättingen (fast 
fortfarande med en fånglina), skulle vi ro tillbaka ekorna. Bara att ta 
upp plätten först – omöjligt!! Nu hade tydligen linan till plätten fastnat 
under bojstenen! Nå, det var ingenting att göra, bara kajka tillbaka med 
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oförrättat ärende och dessutom en plätt kort… (Plätten har jag ersatt.)
Jaha – stenen ligger där den ligger och hur många timmar har jag lagt 
ner?

Sens moral
Kan man skicka några gubbar till månen, ska man väl kunna bärga en 
bojsten…
Visserligen var det en gammal bojsten som dykaren ”hittade”, men vad 
kan det egentligen vara för muskedunder som två bojekor knappt kan 
rubba?
Den ligger fortfarande kvar ifall någon har en bra idé om hur den 
skulle kunna bärgas
Reimers bojeka har fått en riktig krok i stället för karbinhaken och 
Götas eka har fått bättre vajerlås (de gamla klämdes sönder över 
brytblocket)
Av någon anledning kommer jag att tänka på ett gammalt kåseri av 
Hasse Z – Tätning av en båt. 
Finns t ex på den här länken om ni inte kommer ihåg hur det lät:
 
https://swedishclassicboats.ning.com/profiles/blogs/taetning-
av-en-baat-ett

Olof Nordin
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