
SISTA rapporten från Lindisfarne!

Det är nu mitten av maj och 
vi är i Portland Oregon, 
uppe i nordvästra USA, 
och levererar Lindisfarne 
till hennes nya ägare. Lin-

disfarne kommer att byta namn och ha 
sött flodvatten i sin hemmahamn några 
år innan det bär av mot Mexico.

DETTA MED ATT BYTA båt har gått väldigt 
fort och kanske lite impulsivt, något 
vi nog inte är kända för. Förklaringen 
är ”enkel”.  Alla vill ju ha en lite stör-
re båt och när vi, nyss hemkomna till 
Lindisfarne från Sverige i början av 
mars kände vi oss lite instängda nere 
i båten under allt regnande, hittade 
drömbåten på nätet – en Koopman 47 
- och då blev det plötsligt skarpt läge. 
Skulle vi göra slag i saken eller skulle vi 
låta detta unika tillfälle gå oss ur händer-
na. Båten var inte bara tre fötter större, 
som vi drömt om, utan tre meter längre!  
Men det skulle ju bli vårt hem för resten 
av livet, så va f--n!

En dryg vecka senare satt vi på pla-
net till Malaysia för att titta på dröm-
men. Vi hade redan innan resan lagt ett 
bud med förbehåll, som accepterats och 
dessutom ett muntligt kontrakt på för-
säljningen av Lindisfarne i ”fickan”.

VÅRT NYA HEM var invändigt lika fin 
som på bilderna från byggnationen 
2001! Men utvändigt bar hon på en del 
bevis av fyra års stillaliggande under 
en gassande sol. En del annat eftersatt 
underhåll kunde vi också notera. Slut-
resultatet blev att vi, efter 10 dagar och 
en del våndor, skrev kontrakt på en 15% 
lägre summa än vi först bjudit, betalade 
handpenning och åkte hem till Lin-
disfarne i British Columbia, Kanada.  

JA HEM OCH HEM…  Lite frustrerande var 

det att sätta igång och göra henne klar 
för leverans och import till USA. Tan-
karna for ständigt iväg till nya kärleken 
och all planering för att göra henne i 
”Lindisfarne kvalité”, och tur var väl 
det för annars hade det nog varit svårt att 
göra sig av med den ”gamla kärleken”. 
Nu i mitten på maj är allt klart med 
överlämnandet av Lindisfarne och vi 
har packat klart bohaget för transport 
till Malaysia. Det är ingen lätt sak att 
på främmande mark tömma sitt hem, 
packa det i lådor och sen skicka det till 
en ny ”främmande mark”. Många logis-
tiska problem, för att inte tala om plats-
behovet. Lyckligtvis har vi fått utnyttja 
köparens hus för merparten av våra be-
hov inklusive logi.

Vår webbsida kommer att leva 
kvar med vissa förändringar.  
Svårast för oss och alla som följt oss blir 
nog att namnet Lindisfarne försvinner.  
Nya namnet blir av många skäl ”Moon”, 
ett är vi känner det som vi på kort tid 
gjort den omöjliga resan till månen och 
tillbaka…

Skall döpas till Moon så snart registreringen är klar

Hälsningar från Annika & Björn
I mitten av maj - mellan två hem.       
www.sailaround.info
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