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Resebrev från Lindisfarne

Sedan senaste resebre-
vet i Oceanseglaren 3- 
2009 har det runnit en 

hel del sand genom timglaset. 
Men nu är Annika Koch & 
Björn Christensen på gång 
igen efter alla arbeten med 
S/Y Lindisfarne i Whanga-
rei i Nya Zeeland.  Resebrev 
för tiden 29 oktober 2009 – 9 
februari 2010 kommer här.

Avstampet från Opua i Nya Zee-
land mot Sydney 
blev sent på tors-
dagen den 29 okto-
ber 2009 i en liten 
kuling, som skulle 
avta och progno-
sen  fö r  de  nä r-
maste dagarna såg 
ut att bli tillräckligt 
bra i väntan på ett 
lovande högtryck, 
som låg långt väs-
terut.  

Efter de första 
dagarnas lite insta-
b i la  väder  kom 
högtrycket och gav 
oss vind med ost i, 
alltså precis vad 
vi ville ha för att kunna segla 
bekväm medvindssegling väs-
terut. Enda smolket i bägaren 
var en motström på mellan 0,5 
till dryga 3 knop hela vägen!

Vi  a n g j o r d e  S y d n e y  p å 
måndag morgon den 9:e, där vi 
möttes av tre pigga tullare. Men 
karantänfolket, uteblev... Döm 
om vår förvåning, och tullarna 
stod helt mållösa, då de i telefon 
möttes av karantänfolk, som inte 

ville klarera in oss nu. Vi fick snabbt 
komma överens om möte vid en annan 
brygga på förmiddagen nästa dag utan 
några restriktioner under mellantiden. 
Karantänfolket tog 330AUD vilket är 
nästa 2000 SEK och det är med råge 
det mesta vi betalat någon gång. Hade 
vi kommit fram under en helg hade 
prislappen stigit till nästan det dubbla. 
Nya Zeeland tar inte ett öre oavsett tid 
på dygnet!! 

Direkt efter tullinklareringen gick 
vi via operahuset till Black Wattle, en 
gratis och mycket skyddad ankrings-

plats på gångavstånd från centrum. 
Dock saknas service i form av toaletter, 
vatten, sophantering och duschmöjlig-
het. Det finns en dinge-brygga och vid 
fiskmarknaden, längst in i viken, kan 
man fylla vatten gratis. Vilken stor-
stad kan bjuda på detta? Sydney som 
storstad är intressant och lättnavigerad. 
Vacker trots en massa höga hus och 
med en waterfront, som överträffar de 
flesta andra städer vi besökt. Vi gillar 
verkligen stan.

Sydneys skyddade vattenomgiv-
ningar bjuder också på flera möjliga 
strandhugg och redan efter en vecka 
seglade vi ut och ankrade i ett natur-
område i Middle Harbour. Alldeles 
stilla och inga hus. Här fick vi kontakt 
med en ”lokal svensk”, Hans, som 
tipsade oss om en gratisboj utanför 
Birken Head marina, dit vi sedan seg-
lade och tillbringade dryga två veckor 
med ”ständig” bilservice av Hans. En 
sightseeing till bl a Blue Mountain, 1,5 
timmes körning, och en tur till IKEA.

Nästan en månad efter att vi angjort 
Sydney, lämnade 
vi storstaden och 
seglade söderut till 
en boj i Port Hack-
ing. Det låter som 
en hamn, men är 
en lång fin sand-
strand i ett natur-
reservat, skyddad 
av en halvö. Långa 
promenader efter 
stranden och in 
bland sandstenen. 
Färgerna på den 
eroderade sand-
stenen påminde 
mycket om Petra 
i Jordanien, lite 
gulare men med 

mindre av de röda inslag som Petra har 
mycket av.

Torsdagsseglingen blev en 60 sjömil 
lång etapp med tidig start. Framme i 
Jarvis Bay tog vi en boj i reservatet där 
det är ankringsförbud. Bara fem bojar, 
så tusan vet, vad de gör när den sjätte 
båten kommer. Fina vandringar längs 
stränder och in i naturreservatet. Så 
vred vinden mot norr igen vid femtiden 
på morgonen. Klockan sex, innan det 
blivit för guppigt vid vår boj och med 

utgående tidvatten, stack vi till havs 
för vidare segling söderut.

Det är ont om bra stoppställen längs 
kusten och Ulladullas fiskehamn anges 
i piloten vara för liten. Hamnen låg 
på vettigt avstånd från Jarvis Bay så 
vi anropade kustpatrullen som har 
en station i hamnen och frågade om 
det fanns plats. Jo, vi 
kunde både ligga vid 
kaj eller ankra inne i 
hamnen. Så det gjorde 
vi i tre dygn, innan det 
på tisdag den 15:e kom 
vind från norr och vi 
seglade vidare mot 
Eden. Vinden ökade 
mot kvällen. Surfarna 
var häftiga och under 
natten toppade vi flera 
gånger väl över åtta 
knop genom vattnet. 
Men det blev en rörig 
natt med en del vatten 
över oss, innan autopi-
loten fick träda in och 
ersätta vindrodret för 
att undvika uppskär-
ningar i den grova sjön 
på låringen. Det är en 
välsignelse med en 
stark och snabb auto-
pilot! Eden angjordes i morgonljuset. 

När vi vaknade vid lunchtid dingade 
vi in till den lilla staden/byn . Sevärd-
het nummer ett var ett litet välordnat 
valmuseum, där dragplåstret är späck-
huggaren Tom, som på 30-talet hjälpte 
valfångarna att valla in valar i Eden-
bukten. Tom var inte ensam om detta, 
men han var den ivrigaste och han tog 
de små valbåtarnas tamp i munnen 
och bogserade dem till rätt position. 
Hans hela skelett finns nu att beskåda 
i museet och ”beviset” på sägnen syns 
tydligt på Toms lokalt nedslitna tänder. 
Späckhuggarna fick valarnas läppar 
och tunga som tack för hjälpen! 

Eden är sista hamnmöjligheten före 
Bass Strait över till Tasmanien, så vi 
var beredda på några dagars väntan på 
rätt väder, men den är dålig som all-
vädershamn. Man kan flytta sig tvärs 
över viken när vinden kommer från fel 
håll, så nästa eftermiddag, när vinden 
vred, bidevindseglade vi de tre milen 
över till lovartssidan, där vi ankrade 
över bra sandbotten.

Sen var det dags för det beryktade 
Bass Strait. Men med gribfiler och tid 
att vänta på rätt väder blir oftast en två-
dygnssegling helt ok, oavsett hur ökänt 

vattnet än är och vi ankrade innanför 
Wineglas bay nere på Tasmaniens ost-
kust efter knappa tre dygn.

På juldagen, efter en lugn kryss i 
sex timmar, baxade vi in oss i ostkus-
tens förmodligen minsta vik, Whaler’s 
Cove, och band upp oss med fyra land-
linor plus ankaret väl nerdraget på 8 

meters djup. En riktig ”Patagonare” 
skulle man kunna säga. Piloten talade 
bara om svajankring över dålig botten 
utanför ”vår” lilla vik! Här blev vi lig-
gande i två nätter och njöt av naturen 
och dess skulpturer. Sandstenen är så 
lätteroderad, att de mest fantastiska 
konstverk formas av vind och vatten. 
Flera vitbukade örnar underhöll oss fli-
tigt under dessa dagar och små pingvi-
ner på nätterna.

Efter ytterligare några ankringsvikar 
var det dags för Hobart, just samma dag 
som flera av deltagarna i racet Sydney-
Hobart anlände. Efter rundningen 

av Cape Raul fick vi en fin läns i full 
speed över Storm Bay upp mot Hobart. 
På väg in mot stan blev vi omseglade 
av segeljättarna i racet. Men vi hade 
förstås jollen på släp...

Vi fick en plats i Royal Yacht Club 
of Tasmania, som ligger 25 min pro-
menad från centrum. På årets näst sista 

dag gjorde vi stan och 
tittade på alla täv-
lingsbåtar i hamnen.  
Hobart med cirka 200 
tusen invånare (dryga 
500 tusen i hela Tas-
manien) är en trevlig 
håla.

Efter  nyår  kas-
tade vi loss och seg-
l ade  sydva r t  mo t 
D ’ E n t r e c a s t e a u x 
Channe, (dåntrekastå), 
ett stort skyddat skär-
gårdsområde söder om 
Hobart. Skyddat och 
skyddat... Det blåser 
fortfarande som tusan, 
men dyningen från 
havet kommer inte åt. 
Målet var Duck Pond 
på Bruny Island, där 
vi ankrade i en total-
skyddad liten vik.

Efter några dagar seglade vi vidare 
i dessa skyddade vatten ner till syd-
ostspetsen, där vi ankrade i Recherche 
Bay för att invänta väder för de 60 sjö-
milen längs oskyddad sydkust till Port 
Davey, vårt ”slutmål” i Tasmanien. 
När vi kom till Recherche Bay, låg där 
en HR 39 och senare kom en HR 43 
plus några okända båtar. Lite märkligt 
med tre Orustbåtar av sex segelbåtar 
på andra sidan jorden. Det var bara vi, 
som var ”from overseas” av de sex. 
Vädret drog nu i med tuffa vindar över 
ankringsplatsen. Vi låg i sjölä, men 
kuling är alltid kuling, särskilt som den 
gärna blir byig med växlande riktning 
över land.

Efter två dygn blev det så dags att 
dra iväg tidigt på morgonen för att vara 
framme i Port Davey väl före solned-
gången. Det är ett naturligt innanhav/
fjord med en rätt komplicerad angöring 
mellan öar och skär, som man skall 
igenom i ofta brytande havssjö, något 
som definitivt skall undvikas i mörker 
eller motljus.  

Väl inne i innanhavet, som har en 
mängd trånga passager och därmed 
helt befriat från havsdyning, finns det 
gott om bra ankringsplatser och många 

Australien
Text och foto: Annika Koch och Björn Christensen

Resebrev från Lindisfarne

Operahuset i Sydney

Vindslipad sandsten i naturresarvatet i Port Hacking
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Resebrev från Lindisfarne Artikel: Om batterier

Ett litet varningens ord om spän-
ningskännande reläer. I stort sett alla 
seglare har på något sätt skilt batte-

rigrupper åt, framför allt för att alltid kunna 
starta motorn. Denna åtskillnad kan åstad-
kommas på många sätt, allt från den standard-
mässiga skiljedioden (en tvåbent backventil) 
som de flesta båtar levereras med, till mer 
eller mindre sofistikerade utrustningar. Även 
manuella system förekommer fortfarande. 

De olika lösningarna har sina för- och 
nackdelar. Skiljedioden exempelvis stjäl en 
del spänning som gör laddningen mindre 
effektiv, men de flesta metoder har avigsidor 
och här som alltid är det viktigt att sätta sig in 
i hur dessa påverkar den egna installationen. 

En fullständig redogörelse för alla möjlig-
heter ligger långt utanför ambitionen med 
denna artikel. För djupare insikt i laddnings-
fördelningens mysterium finns ODELCO, 
som på sin hemsida www.odelco.se (och 
i katalogen) har en bra redogörelse för de 
olika möjliga lösningarna under rubriken 
”laddningsfördelning”. Vår erfarenhet är att 
de är kunniga och vänligt svarar på följdfrå-
gor (och naturligtvis gärna säljer erforderliga 
delar).

I skrivande stund har vi funnit en ny möjlig 
lösning på batteriåtskillnadsproblemet. En 
liten svart box, AE 1280 från Sterling Power 
(saluförs också av ODELCO). Det är i prin-
cip en fyrstegs batteriladdare som kopplas 
in mellan generator och batterier. Den lurar 
generatorns inbyggda regulator, som styr 
generatorn till att leverera 90 % effekt. Boxen 
har skilda utgångar för husbank och startbat-
teri, den senare med reducerad spänning för 
att undvika den överladdning av startbatteri 
som beskrivs senare i denna artikel. En pro-
dukt, som verkar lösa både problemet med 
batteriåtskillnad och problem med ”bilge-
neratorer” med inbyggd regulator, som inte 
laddar särskilt effektivt. Tyvärr hittade vi den 
inte förrän efter att vi byggt om vår genera-
tor och köpt en dyr Balmar regulator i Nya 
Zeeland, så någon egen erfarenhet av det nya 
”undret” kan vi inte rapportera. Men nu till-
baka till skiljereläer.

Spänningstyrda reläer släpper fram ström 
när spänningen överstiger den inställda spän-
ningen, exempelvis 13,5 volt, varför batteri-
grupper med ett sådant relä blir hopkopplade 
när generator eller annan laddningsutrustning 
ger mer än dessa 13,5 volt. När spänningen är 
lägre bryter reläet strömmen och batterierna 

blir därmed separerade igen. I all sin enkel-
het låter detta som en perfekt lösning. Men 
här finns ett problem med det spänningsfall 
som uppstår när reläet sluter och därmed 
kopplar in en halvtom husbank. De flesta 
manualer beskriver hur man ska koppla så 
att startbatteriet först laddas och sedan när 
det har ”fått sitt” laddas husbanken. 

- Inte helt fel, men inte helt rätt heller. Med 
en sådan koppling sker följande:

När laddströmmen till startbatteriet 
kommer över reläets inställda spänning, 
kopplar reläet ihop batterierna och båda bat-
terigrupperna får laddström.

Man kan lätt förledas att tro av viss 
marknadsföring, att startbatteriet därmed 
är fulladdat och bortkopplat. I själva verket 
fortsätter laddningen av startbatteriet.

Detta skapar i normalfallet inte något pro-
blem, men vid många timmars motorkör-
ning får startbatteriet samma laddström som 
husbanken, vilket inte sällan leder till över-
laddat och i slutänden fördärvat startbatteri.

Det stora problemet som vi belyser här 
är, att reläet efter att ha kopplat ihop batteri-
grupperna, reagerar på spänningsfallet som 
sker, om till exempel husbanken är halvtom. 
Reläet ”tror” då att generatorn inte laddar 
eftersom spänningen har kommit under 
den inställda spänningen och därmed bryter 
igen.

Spänningen faller alltid när en stor förbru-
kare (exempelvis husbanken eller kylkom-
pressorn) kopplas in, varför skiljereläet har 
en liten skillnad i spänning mellan till- och 
frånslag för att lösa problemet. En där kret-
sen sluts (batterierna kopplas ihop) och en 
lite lägre spänning där kretsen öppnas (bat-
terierna kopplas isär) och detta fungerar ofta 
bra när husbanken är måttligt urladdad när 
laddningen börjar. (* Se batterileverantören 
Odelcos kommentar till detta nedan.)

Vi har vid flera tillfällen träffat långseglare 
som ligger och laddar med sin motor utan att 
få ström till husbanken. Det har i samtliga 
fall rört sig om fungerande laddning med 
spänningskännande relä mellan batterigrup-
perna. Startbatteriet som ligger ”direkt” till 
generatorn får all ström, och så fort reläet 
kopplar in den halvtomma husbanken sjun-
ker spänningen tillräckligt för att reläet skall 
bryta. Sekunderna senare är spänningen 
uppe och reläet kopplar ihop igen bara för 
att någon sekund senare bryta igen när spän-
ningen faller.

Den enklaste lösningen är att koppla hus-
banken direkt till generatorn och koppla 
startbatteriet via reläet. Startbatteriet är litet i 
förhållande till husbanken så när husbanken 
har ”fått sitt” och reläet kopplar ihop batte-
rierna sjunker spänningen endast marginellt 
och inom reläets inställda värden. Dessutom 
är startbatteriet väldigt sällan under 80 % 
laddningsgrad, varför spänningen påverkas än 
mindre vid hopkopplingen.

De båtar vi mött med detta problem har vi 
hjälpt att koppla om enligt ovan med resultat 
att de sedan kunnat ladda även sin husbank 
trots att den varit nerkörd.

Slutsats
Spänningskännande reläer bör kopplas så att 
husbanken får laddning före startbatteriet.

Som ytterligare finess kan man dessutom 
sätta en brytare på reläets minuskabel. 

Det senare möjliggör en manuell frånkopp-
ling av startbatteriet och skyddar det från 
överladdning under långa motorpassager. 
Dessutom har vi noterat att reläet slår till och 
från vid solcellsladdning på grund av tidigare 
beskrivna spänningsdippar när laster kommer 
in, exempelvis om kylkompressorn startar. 
Den beskrivna brytaren gör att reläet är bort-
kopplat och därmed inte slits i onödan.

På Lindisfarne har vi, sedan åtta år och 
med mycket gott resultat, tillämpat dessa 
bägge åtgärder, husbanken först och brytare 
på minuskabeln, för att råda bot på spännings-
kännande reläers avigsidor.

Apropå solceller. Dessa är helt suveräna 
som toppladdare. Bästa resultatet nås för alla 
som måste motorladda varje eller varannan 
dag, genom att köra motorn på morgonen, inte 
på kvällen. Då hinner solcellerna toppladda 
under dagen. 

Mer finns att läsa om vårt ombyggda elsys-
tem på www.sailaround.info.

Annika Koch & Björn Christensen  
S/Y Lindisfarne

* Leif Henriksson på Odelco kom-
menterar:
”De spänningsstyrda reläer som finns på 
marknaden idag har en inbyggd fördröjning 
både vid till/frånslag vilket innebär att om 
spänningen sjunker under exempelvisvis 12,7 
V så är fördröjningen 30 sekunder, detta för 
att reläet inte skall slå till/från vid spännings-
toppar/dippar.”

Ett snabbsvar från Lindisfarne på 
Leifs kommentar ovan:
”Bra med 30 sek när det gäller tillfälliga 
spänningsfall. Men vid laddning av en urlad-
dad husbank talar vi inte om sekunder utan 
10-tals minuter med låg spänning. Så proble-
met kvarstår, i vart fall om man har en vanlig 
laddningsregulator som ger låg spänning vid 
laddning med många Amp.” 

Felkopplad
batteriladdning?

bergstoppar att besöka. 
Första morgonen vaknade 
vi med spegelblankt vatten 
runt båten. Vattnet är dess-
utom nästan kolsvart. Tanni-
ner färgar vattendragen, som 
rinner ut i den tillsnörpta 
havsviken, så siktdjupet i 
det mörkt te-färgade vatt-
net är cirka fem decimeter. 
Efter lunch drog vi upp 
ankaret och fortsatte inåt i 
systemet. Omgivningarna 
liknar ett mellanting mellan 
Yttre Hebriderna i Skottland 
och Patagonien i Chile. Vi 
hittade en ny fin ankring 6 
sjömil längre in och då var 
det fortfarande 10 -15 sjömil 
navigerbart vatten inåt land.

Efter några dagar gled vi 
tillbaka ut och ankrade vid 
mynningen av fjordsyste-
met, där det blev ny foto-
vandring upp till en av de 
närbelägna topparna. Ljuset 
blir fint frampå sena efter-
middagen. Utsikten över 
angöringsbukten i sjökortsper-
spektiv var verkligen spektaku-
lär.

På väg tillbaka utefter stranden 
fick vi till och med syn på en kän-
guru, inte en av de där små, 
utan en skapligt stor en. 

Lördag morgon blev det 
svåra beslut vid frukost. 
Gribfilerna hade sedan något 
dygn indikerat en väderför-
ändring till mera lågtrycks-
betonat. Från natten mot 
söndag såg det ut som en 
vecka med hård vind från 
i huvudsak syd, inte någon 
önskeriktning, när man skall 
segla 60 sjömil utefter en 
sydkust. Lök på laxen var, 
att vi inte gärna kunde stanna 
i Port Davey och vänta på 
nästa högtrycksperiod, då 
vår visumtid i Australien var 
på upphällningen.

Vid elvatiden lättade vi 
ankar och motorseglade i 
den svaga vinden mot skyd-
dade vatten i öster. Sen 
eftermiddag kom västvin-
den och gav oss en rejäl 
skjuts. Strax hade vi drygt 
15 m/s över båten i ren läns. 
Vid sjutiden närmade vi oss 
sydosthörnet och hoppades 

att nordvinden där ersatts av ”vår” syd-
västvind. Som väl var stämde prognosen 
och efter solnedgången i mycket svagt 
ljus, rundade vi grundområdena med 
kelp (sjögräs som är som 15 mm rep, 

tre-sex meter långa och även starka 
som rep). Nu gav vi kelpen, som är 
svår att se i mörkret, extra rum. Sen 
återstod bara att följa vårt sparade 
plotterspår in till ankringsplatsen 
med skarp utkik i mörkret för att 
inte köra på ankarliggare utan ljus. 
Allt gick bra och klockan halv elva, 
just som himlen öppnade sig, drack 
vi te nere i salongen, lyssnades på 
regnet. Efter några fina dagar seg-
lade vi sen de 60 sjömilen upp till 
Hobart, där vi skulle klarera ut från 
Australien.

Nu gick dagarna plötsligt väldigt 
fort. Förmiddagarna gick mestadels 
till att skriva och fixa med foton 
till hemsidan och eftermiddagarna 
till lite motion (tyvärr med tonvikt 
på lite) och sociala kontakter med 
omvärlden (läs andra yachtisar).  
Det gällde att hitta ett bra väder-
fönster för trippen över till NZ och 
få tullen att klarera ut oss. Vi ville 
gå på lördag eller söndag, så tullen 
kom till Yachtklubben vid tre på 
fredagseftermiddagen. Inga res-
triktioner beträffande landgåendet. 

Tullen verkade flexibel. Var det så att 
vädret trilskade, när vi kom ut till havs-
bandet, var det ok att ankra något dygn. 
Men då fick vi inte gå iland. Riktigt hur 
de fick ihop alla dessa motsägelsefulla 

”direktiv” vete tusan, men de var 
klart mer avslappade jämfört med 
vad vi hört om kollegorna uppe i 
Queensland.

Vi färdigställde Lindisfarne för 
trippen, surrade dingen på däck, 
inspekterade rigg, sjöstuvade 
och hann med en massa sociala 
”avvecklingar”, innan vi på sön-
dagsmorgonen tuffade ut från 
Yachtklubben. Seglade ”inom-
skärs” de 60 sjömilen ner till ”vår” 
Recherche Bay i en fin, ibland 
lite hård, läns. Där låg vi sedan 
till tisdagen den 9 februari, då vi 
startade mot Bluff i Nya Zeeland, 
900 sjömil över Tasman Sea mot 
öster.

Bluff, Nya Zeeland 19 februari 
2010

Annika Koch & Björn Christensen  
S/Y Lindisfarne

S/Y Lindisfarne – Forgus 37 – 7,5t 
(över 9t utrustad) 
www.sailaround.info innehåller 16 
sidor Logg över denna period.
mail@sailaround.info

Port Davey är ett naturligt innanhav/fjord med en rätt kompli-
cerad angöring mellan öar och skär.

Dolerite Piles


