
Moon - Koopmans 47 – 12,5t (16,5t tankad och fullstuvad)  

Båtjobb i Thailand och Malaysia, plus seglingen runt Singapore 

1 januari – 4 mars 2015 

 
Vecka 1 2015   1 - 4 januari   Thailand 

 

Torsdag 1 janari   Phi Phi Island – Ao Chalong 

Två, lite dåligt utvilade efter diskodunket från land, startade mot Ao Chalong vid 9-tiden.  

Ja det blev en mycket långsam start. Ankarkättingen satt fast under ett korallhuvud 10 m ner. 

Annika hoppade i vattnet för att försöka dirigera. Vattnet var hyfsat klart och efter ett dyk 

ner till botten stod det klart att kättingen satt ordentligt inkilad under ett litet korallblock. 

Hur vi än försökte ville inte kättingen komma fram. Till slut la vi ut många meter och backade 

sakta i en bra riktning. Moon neg till och kättingen kom loss från det första fastkilningen. Andra 

knipet lossade efter att ha kört framåt en bit. Lycka... 

Vi har inte börjat använda oss av tekniken att boja kättingen som vi alltid gjorde med 

Lindisfarne vid korallankring. Lathet eller bara orutin?? Ja det är en bra fråga, men i princip 

ingen runt om oss, varken nu eller tidigare med Lindisfarne använder tekniken, så lite var det väl 

lathet men oxå "är vi onödigt" försiktiga. Nu vet vi. Aldrig mer en ankring bland korallhuvud utan 

bojad kätting!  

Väl ute till havs blev vi belönade med en fin segling för fulla segel i dryga 8 m/s och slör väster 

ut mot Ao Chalong som vi angjorde redan kvart över ett efter en kanonsegling. 

Vinden som vi klagat på under vår första Thailands sejour har verkligen repat sig.  

Nu när nordostmonsunen är här blåser en relativt jämn nordost till ost på runt 7-8 m/s i flera 

timmar i sträck. Underbart. 

 

Fredag 2 januari   Ao Chalong 

Nattens vind gjort viken ganska choppig. Vi tog upp ankaret och motorerade de två sjömilen 

tvärs viken. Det hade blivit rätt blött att köra dingen som vi först hade tänkt. 

Efter ny ankring och en kort dingefärd in till bryggan var det så dags för inklarering.  

Självklart var det nåt som inte gick planenligt. Det är märkvärdigt hur nåt som är så smidigt och 

enkelt i vissa länder kan göras så omständligt. Vi hade, som vi tyckte planerat incheckningen till 

den enda dagen som inte var helgdag under mer än en veckas tid. Döm om vår frustration när tull 

och immigration meddelade att det var "public holiday " och full övertidsersättning utgick. Deras 

webbsida talade om helgdagarna, men fredagen var fri. Man är fullständigt rättslös och får bara 

bita ihop och betala. Thailand är fena på att slå mynt av det mesta som rör turister i landet. 

Inte minst dom "olagliga" påslagen vid utnyttjade av bankomater. 

Efter inklarering gick vi en runda in i stan/byn för att handla och äta. Tillbaka i Moon efter 

knappt fyra timmar och vi konstaterade att här vill inte övernatta. Upp med ankaret och tillbaka 

till vår relativa avskildhet i östra sidan av viken. 

 

Lördag 3 januari   Ao Chalong – Ko Tang Yai 

Nu var det frågan om vi skulle kryssa upp till Ko Rang Yai alldeles öster om Boat Lagoon för att 

inte drabbas av försening pga av det kommande vädret. Sagt och gjort, upp med ankaret och 

iväg. Det blåste en nordost på runt 6 m/s som gav oss bra fart i början, men när det var dags att 

runda fyren och skota hem fick vi en kort brant sjö emot. Moon kämpade på och gjorde trots 

den störda sjön över sex knop. Vi hade dessutom en dryg halv knop emot så slagen blev inte 

mycket att skryta med. 130 grader mellan slagen är rätt drygt. Men fyra långa slag och fem 



timmar var vi framme. Vinden vred lite mot ost, så på sista långa slaget kunde vi höja och 

sträcka ända fram. På slutet hade vi en dryg knop emot och då är det extra gott om höjden 

räcker mot mål. 

Eftermiddagen ägnades åt det senaste uppkastet. Ta bort Wallasspisen och bara ha elspis. 

Utrymmet där wallasen suttit kommer att bli en bänkskiva med stuvutrymme under för grytor, 

allt kopplat till spisen och håller sig alltså horisontell när Moon lutar till skillnad från Wallasen 

som var fast monterad.  

 

Söndag 4 januari   Ko Tang Yai 

Fortsatte med förberedelser inför installation av ny bänkskiva och ny diskho. Hastigt och lustigt 

var alla kranar (en saltvatten, en varm o kallt och en från dricksvattentanken) och deras rör 

demonterade. Diskhon som vi trodde var satt på plats med epoxy - som allt annat på denna båt - 

satt bara uppklämd på plats med hjälp av trälister monterade efter att bänken satt på plats och 

med nästan ingen tätmassa...  

Efter en stund stod det klart att våra misstankar besannades, dvs där vi sett antydan till 

springor runt hokanten var det mycket riktigt helt svart i trät. Just runt kranen vars packning 

mot bänkskivan inte heller varit tät var plywooden helt murken. Återigen kändes detta byte av 

diskho och bänkskiva helt rätt.  

Nu är bara en kant runt om kvar av bänkskivan som upplag för den nya bänken som vi alltså 

lägger ovanpå den gamla. All skadad plyfa i bänkskivan satt i den bortsågade delen tack o lov. 

Med tanke på att allt är platsbyggt och limmat så har vi bedömt att arbetsinsatsen för att ta 

bort hela skivan blir onödigt stor tillsammans med att den befintliga teakkanten är hög nog för 

att fortfarande vara en kant då vi lägger en ny skiva på toppen. 

Nu när skiva och ho var borta tog vi också tag i ett misstänkt hål... alltså kylkompressorn står 

fastskruvad på en plywoodskiva som i sin tur är en "dekorationsskiva" ovanpå den platsbyggda 

vattentanken. På samma skiva står också gråvattentanken för diskhon och i ett hörn under 

tanken fanns ett hål... I det hålet letade sig givetvis vattnet ner som man ofelbart spiller då man 

dribblar med gråtanken som behöver rengöras då och då.  

I ett uttag i samma dekorationsskiva sitter också manluckan till vattentanken och den hade 

synbara rester av eftertätning... Nu först lossade vi locket och kunde andas ut då det såg 

bättre ut än väntat. Motsvarande sarg som vi reparerade för länge sedan i den andra tanken 

hade som väl var en helt annan konstruktion.  

Tanken är gjort av glasfiberlaminerad plywood med en ram i teak för det rostfria locket som 

helt sonika skruvats på plats med träskruv. Nu ser det ut som om vi bara behöver borra upp 

hålen för skruvarna och "gjuta" nya gängor av epoxy. En metod som vi praktiserat med framgång 

på massor av ställen i båten. 

Hörnet med hålet - visade sig dölja en passage ner under dekorationsskivan till toppen på tanken 

med en centimeters frigång. Nu är ett större hål upptaget så att den lilla fukt som sugits upp av 

närliggande obehandlat trä kan torka innan vi tätar och impregnerar med epoxy. 

En helt normal söndag för oss... 

 

Vecka 2 2015   5 - 11 januari   Boat Lagoon, Phuket 

En vecka i Phuket Boat Lagoon med nästan bara jobb. Sol och över trettio grader i båten dygnet 

runt... 

Enda avbrottet och ett välkommet sådant var när någon stod på bryggan, knackade på båten och 

frågade om Annika och Björn var hemma!  

Stig Öberg med fru tillbringar några veckor varje år på Phukets västkust. Nu hade dom på vår 



blogg läst att vi var i Phuket Boat Lagoon och tog en taxi på vinst och förlust.  

Såna initiativ gillar vi. Björn hjälpte Stig med massor av broar i Västergötland under 90-talet. 

Stig gick i pension från Banverket 97 och är still going strong! Känns väldigt inspirerande som 

förebild. Kan lätt se oss segla vidare in i framtiden... 

 

Måndag 5 januari    Ko Tang Yai – Boat Lagoon, Phuket  

Tidigt morgon väntade vi på att vattnet skulle stiga så att vi kan köra in genom mangroven till 

Boat Lagoon för tre veckors arbete. 

Jobb ja, det var ju bara en bänkskiva... 

Men som alltid när man börjar plocka och riva hittar man saker att åtgärda. Både sådant som 

måste fixas och sådant som blir bättre och säkrare om man bygger om.  

Vattentankens inspektionslucka inne under diskbänken hade spår av läckage tätat från utsidan 

och mätaren fungerade sådär. Vattentankens översida är täckt med en "dekorationsplyfa" med 

en luftspalt mellan. På denna står kylkompressor och gråvattentank för diskhon. Klart att det 

blir lite spill när man servar dessa, och var hamnar det då om inte i lågpunkten. De flesta ytor 

var bra skyddade/impregnerade med epoxy, men lågpunkten där två skott möttes var lite si och 

så. Efter att en hörnlist som gick ner i "blötan" tagits bort gick det att torka ut och impregnera. 

Dekorationsplyfan under gråtanken är nu borta och utrymmet är fyllt med epoxy med 

fyllnadsmedel.  

Vattentankens inspektionslucka var fastsatt med enkla plåtskruvar ner i en träram. Nya hål är 

nu borrade och M6 bult ingjutna i epoxy, ett lite komplicerat jobb när man är mån om att 

gängorna i epoxyn skall klara flera urskruvningar/åtdragningar vid användandet av 

inspektionsluckan.  

Själva jobbet med bänkskivan av Corian som snickarfirman här gör går utan problem. Men 

förstås har vi hittat lite tillkommande jobb. Ett länge förträngt problem blev nu inte möjligt att 

förtränga när bänkskivan kom delvis bort. Den före detta frysboxen, numera kylbox, var helt 

klart vattenskadad. Tillverkad av plywood, väl skyddad av epoxy och Formica, med pålimmade 

isolerskivor på utsidan. Överdelen var skummad med mycket mediokert resultat, knappt halva 

ytan var faktiskt isolerad. Isolerskivorna på sidorna och underdelen var limmade med 

epoxyklattar här och där, en metod som medförde en spalt mellan skivorna och plyfboxen. Detta 

och den dåliga efterskummningen har medfört att varm luft har nått plyfasidans baksida och 

förstås kondenserat på densamma eftersom temperatursprånget var nästan alltid minst 40 

grader! Formica skiktet på insidan är tätare än epoxy så över tid har också fukt kondenserat i 

plyfan mot "baksidan" på Formican. Halva boxen var använd som kyl och i de delarna var boxen 

oskadad, frånsett den dåligt skummade överdelen. 

Självklart skulle detta varit åtgärdat före vi började med bänkskivan! Vi frågade om firman 

kunde vänta med att limma den nu tillpassade Corianskivan, men det är sånt tryck här på det bra 

jobb-folket att dom inte såg det som möjligt att komma tillbaka om dom hoppade över till nästa 

jobb. Så det var bara att börja såga bort boxen genom hålet för locket, lite obändigt men tack 

vare vårt suveräna verktyg Feintool gick det. Först var tanken att tillverka en rostfri box som 

går ner genom hålet för luckan, men när plyfan kom bort och vi upptäckte hur dåligt dom limmat 

skivorna, uppstod möjligheten/behovet att laminera en box av glasfiber och epoxy mot 

isolerskivorna som i stort sett är intakta på mer än 90 % av ytan. Det är roligt när nåt dåligt kan 

bli till en fördel... 

Wallaskokhällen bredvid el-hällen åkte ut efter förra veckans beslut och lämnade plats för ett 

"grytlåda". Snickarfirman har hela den vippbara stål-träkonstruktionen för ugn och häll hos sig 

och snickrar till lådan med en Coriantopp på gångjärn för att nå grytor mm. Närmare placering 



till spisen är svår att tänka sig. Känns fortfarande helt rätt att inte ha två hällar när det är 

snålt med stuvutrymmen i köksregionen, speciellt då Wallasen går på diesel och tar evinnerlig tid 

att värma upp. Detta är statusen på måndag morgon.  

Det är inte svårt att förstå att våra två veckor i marinan nog blir tre men förhoppningsvis inte 

fler. Kylplåt och kompressor ska återinstalleras, vi byter till ny kylplåt och behöver fylla gas 

igen. Vi har gjort sonderingar och tror att kylfirman här i marinan kan hjälpa oss 

 

Vecka 3 2015   13 - 18 januari    Boat Lagoon, Phuket 

Ytterligare en jobbvecka i Boat Lagoon med mycket sol och lite vind. Fortfarande över trettio 

grader dygnet runt i båten. Vi var tvungna att vända aktern mot bryggan för att utföra 

svetsjobb på akterpulpeten och fixa ett steg på akterspegeln. Detta gjorde livet i båten ett 

snäpp mera okomfortabelt då den lilla vind som ibland blåser inte ventilerar genom båten på ett 

bra sätt. Båten är byggd för att ligga på ankar med luftflödet svepande från för till akter. 

Jobben fortskrider, men frånsett allt rostfritt som sker lite här och där på Moon, sker all 

ombyggnad på en liten yta i pentryt.  

Det betyder bl a att inget kan ske samtidigt och logistiken med snickeri, lackning, kylbox och 

återmontering tar sin tid. Vi har först idag kommit "tillbaka" till kylens avbrutna ombyggnad. Att 

ha hantverkare i båten innebär att våra jobb på samma ställe får ske utanför deras arbetstid 

och när lackning (åtta skikt) har hårdnat. Idag har snickarn och lackarn gjort sitt och vi kan 

fortsätta med kylen, lutande oss över och stödjande oss på den nylackade sargen runt pentryt 

som vi skyddar efter bästa förmåga.  

Pentryt fick kranar, gråpump och avlopp monterade.  

Återstår att koppla in ny avtappning från stora vattentanken. Ja, ett litet nytt projekt som 

uppstod när vi inte fick fram vatten och började undersöka sugröret av koppar inne i tanken.  

Det var nästan lika sprött som våra skrovgenomföringar som vi bytte på tidigt stadium. Röret 

gick helt enkelt av när vi tog i det. Pumpen sög då bara luft eftersom hålet var strax under 

locket på tanken. Alltså - Ny anslutning är på gång i den epoxyglasade plywoodtanken!  

Hålsåg 32 mm och epoxy-indränkning av hålytan i plyfan samtidigt som insidan i tanken "runt" 

hålet fick ett lager epoxdränkt 450gr glasfibermatta. Dagen efter fylldes hålet mot epoxyväven 

med epoxyfiller.  

På söndagen var det dax för sanningens minut. Borra ett 18mm hål genom epoxyfillern i den 20 

mm tjocka plyfa för anslutningen som träs inifrån tanken och en fläns skruvas på utsidan av 

tanken på det gängade röret. Det gäller att inte borra snett för att dels få bra anliggning på den 

på röret svetsade flänsen inne i tanken och dels få tillräckligt med vattentät epoxyfiller kvar 

mellan plyfan och det gängade röret. Det gick nästan 100% bra trots en besvärlig 

arbetsställning. Som tur är kommer vi åt tankens utsida från motorrummet. 

I dag får vi det specialgjorda röret med påsvetsad fläns från rostfrigubben och hoppas kunna 

koppla in tanken i systemet igen. Skall bli skönt att slippa babordslutningen! Vi har 600L diesel 

och 250L vatten på babordssidan. 660L vatten saknas i den tomma tanken på styrbordssidan och 

alla tunga delar från pentryt på styrbordssidan är stuvade på babordssidan... 

Snickeriet har gått i huvudsak bra. Men trots att vi anlitat den mest välrenommerade firman har 

vi haft vår del av "kulturkrockar". Språkförbistringen försvårar förstås, men det är nog mera 

hantverkarens sätt att inte läsa ritning och dessutom inte vara konsekvent noggrann som skapar 

problemen.  

Nya grytskåpet som ersätter Wallas spishällen skulle ha ett lock av Corian med sarg, totalt lika 

hög som rostfria sargen runt 220v hällen, vilket framgick av ritningen och Nai, chefen som talar 

bra engelska, kvitterade att det gått fram till snickaren.  



På torsdagen kom den kompletterade spisramen med det nya grytskåpet, men med samma höjd 

på sargen som den låga Coriantäcklisten mot teaken i pentryt... Telefon till Nai som kom ner 

pronto med snickaren och efter en massa diskussion om hur att åtgärda avgick snickaren med 

boxen. Skåpet är nu på morgonen åter levererat, lackat och klart till full belåtenhet. 

Det stora lyftet i veckan som gick var badstegen. En stege som demonterades för snart tre år 

sedan från akterspegeln där den dels stack ut i vattnet när Moon lutade mer än 15 grader och 

dels följde akterspegelns positiva lutning så man klättrade "under upp". Vi bestämde oss tidigt 

för att detta inte var rätt placering på denna typ av akter. Men hur lösa en midskeppsplacering 

så det blev säkert, snyggt och inte snarade skot och linor?  

Vi har tittat och funderat på ett flertal versioner och slutliga versionen blev bara så bra. Vårt 

från november till nu uppskjutna jobb innebar att vi seglat en del och förkastat den variant vi 

trodde var den optimala, en tredelad stege fastsatt på en sida. Nu har vi en tvådelad (den gamla 

lite modifierad) som sitter antingen på styrbord eller babords främre hajfena vid öppningen i 

mantåget. Fördelarna är många med denna lösning, bla har man ett utmärkt handtag högt upp i 

hajfenan mitt för stegen. Två vertikala rör på stegen längst upp passar i två påsvetsade rör på 

hajfenorna. Lätt och säkert att hantera. Kostnaden blev försumbar jämfört med en tredelad 

variant, som dessutom förmodligen skulle behöva infästning i relingen.  

Nya rostfria "koppar" för duschslang och kran i sittbrunn. Ni som sett hur plastvarianten ser ut 

efter några år i solen förstår behovet...  Nya slitlister för relingen vid alla knapar samt 

specialkonstruerade halkipar på relingen vid akterspegeln för att framför allt klara av att 

hantera hanfoten till vårt släpankare. 

Kommande veckans jobb är kylen. Hoppas vara klara till nästa helg... 

 

Vecka 4 2015   19 - 25 januari   Boat Lagoon, Phuket 

Ytterligare en jobbvecka utan en regndroppe och med temperaturen på högläge. 

Kylenboxen tar tid! Många moment som väntar på "varandra". Men har man sett resultatet från 

produktiva varvsgubbar så är man inte böjd att snabba på och göra flera moment samtidigt...  

I de delar som tidigare inte hade någon isolering har vi nu pumpat in skum till en mängd som blir 

över 50 liter svälld. Ok en del har läckt tillbaka i boxen genom injekteringshålen, men det är inte 

tal om annat än att boxen är väsentligt mer och bättre isolerad än tidigare. Idag kommer 

mellanväggen mellan sval och kyldel på plats.  

Sen är det "bara" målning som återstår innan kompressor och kylplåt kan monteras. 

Nya disklådan med kranar fungerar utmärkt. Det är en fröjd att diska med nya kranen, inte bara 

för att vi slipper diska på akterdäck som vi gjort nu i tre veckor. 

Vi har nu under tre veckor levt med kylskåp i form av en liten frigolitbox som vi matar med is 

som vi köper på lunchstället för två kronor. Vad kyler vi då? - endast öl och yoghurt. 

Vi tror på avgång nästa måndag... 

 

Vecka 5 2015   26 jan - 1 februari   Boat Lagoon 

Äntligen en fungerande kyl! 

Ja helt klart är det inte riktigt ännu… 

Svaldelen har fortfarande en del återstående finish jobb kvar, men kompressorn är installerad 

och provkörd. På lägsta varv ger den full kyla när den är på 10 min och av 30. Klart acceptabelt 

under dessa varma förhållanden.  

Under veckan har alla nya slitskenor på relingslisten kommit på plats. 

Borrade 95 hål och montera med spårskruv. Sen bort med allt och fylla epoxy i hålen och sen i 

med skruvarna igen utan skena. När epoxyn halvhärdat, ur med skruvarna och ner i en burk med 



ättika. Efter två dygn när epoxygängorna i hålen härdat sätts det hela ihop igen med en liten 

klick tätmassa i hålen. Det blir starkt och tätt.  

De tidigare skenorna var satta utan denna procedur och det var både sprucket och svart runt 

hålen samt nästan inget fäste kvar för skruven i teaken.Vi praktiserar denna 

epoxyförstärkningsmetod i nästan alla skruvförband i trä eller plywood både inne och ute. (Inte 

undra på att det tar tid…)  

Montering av “spisen” väntar bara på att vi skall bli helt klara i kylen. Man måste stå i utrymmet 

för spisen för att kunna göra nån nytta i botten på svaldelen…  

Sista dagarna har det faktiskt blåst en del, verkligen en lättnad i den tryckande värmen. 

Ny avgångsdag – nu gäller onsdag 4:e. 

 

Vecka 6 2015   2 - 8 februari   Boat Lagoon, Phuket till Telaga, Malaysia 

Total komfortförändring i Moon!! 

Vi ligger för ankar med en skön bris genom båten, och en temperatur som är nära vår komfort-

temperatur runt 25. Vilken skillnad mot klimatet i Boat Lagoon där överelevnadsstrategin hette 

fläktar och myggdödare. För ankar ett par hundra meter ut finns inga mygg! 

 

Måndag 2:e och tisdag 3:e  

Dagarna fullbokade för kylens inkörning och diverse elinkopplingar.  

Efter att mängden gas i kylsystemet reducerats till rätt tryck fick vi bra effekt från 

kompressorn på lägsta varv. Kompressorn är dimensionerad för fryskapacitet och det ger 

naturligtvis en hel del överkapacitet när man bara kör boxen som kyl/sval istället för som 

tidigare frys/kyl. Lägger man dessutom till effekten av den tidigare bristfällig och partiellt 

avsaknad av isolering så förstår man att kompressorn levt ett tufft liv. Nu går den på “sparlåga” 

och har inga problem att hålla boxens kyldel runt 5 grader. 

En ny laddningsregulator till 24 voltsgeneratorn på motorn inköptes och monterades. Den gamla 

var kass och på Langkawi hade vi bara hittat en “ointelligent” Bosch regulator som monterats 

“temporärt”. En Balmar 624 har stått på önskelistan sedan dess. Här i Boat Lagoon hittade vi 

den på hyllan i en av de många båtbutikerna och till ett pris som motsvarade de billigaste 

ställena i US. Förmodligen pga den nu för oss så mycketdyrare US dollarn. 

 

Onsdag 4 Boat Lagoon till friheten för ankar 

På förmiddagen gick vi så ut med högvattnet klockan elva, för att ankra vid första ön två sjömil 

utanför och sjöstuva Moon. Runt första kröken i kanalen ut mot Mangrooven och motorn hickade 

till och dog!  

Vadnudå? Vi har ju en stor dagtank, så slut på diesel kan det väl inte vara??  

Tankarna for genom huvudet medan de mer akuta åtgärderna såsom nödankring mitt i den trånga 

kanalen pågick för fullt. Snacka om att vi blivit lankrabbor med all denna marinaparkering… 

OK vi fick bra ankarfäste vid vår "nödankring" och felsökning kunde påbörjas. Lite stressigt 

eftersom vi låg mitt i kanalen, vilket var nödvändigt pga djupet vid sidan var bara en meter trots 

2,5m  

högvatten. De flesta båtar, framför allt lite större, kan bara nyttja kanalen vid högvatten och 

där låg vi efter första kröken ut från marinan. Första motorbåten kom lätt förbi på 

styrbordssidan och nästa gick på babordssidan. Skönt, nu visste vi att det fanns vattendjup för 

passage på båda sidor om oss. Med ankarbollen hissad förstod uppenbarligen båtarna att vi var 

ankrade och hade problem. Inga hårda ord alls, bara lite medkännande kommentarer. 

Det visade sig att vi tömt dagtanken under våra olika provkörningar i marinan, i kombination med 



att vi stängt av matarpumpen till dagtanken.  

Att vi dessutom kört returen till huvudtanken för att rena och sänka temperaturen på dieseln 

hjälpte naturligtvis till att tömma tanken. I stressen kom vi faktiskt ihåg att stänga 

sjövattenintaget till motorn för att inte fylla den med sjövatten under våra försök att få fram 

diesel, efter att dagtanken fyllts på från stora tanken. 

Motorn har ingen manuell lyftpump, så efter att ha skruvat loss kopplingar vid lyftpumpen och 

första spridaren var det “bara” att köra startmotorn i omgångar för att få fram diesel. Men det 

är lurigt när det är en för oss ovan motor. Med vår gamla MD22 hade detta gått på nolltid. 

Nu tog det nog nästan en kvart inkluderande fyllning av dagtanken. Sex båtar hann passera oss 

innan vi fick fart på motorn och höll på att glömma sjövattenkranen i ivern att göra kanalen fri. 

Lagom när vi fått upp ankaret kom en stor tender och frågade om vi hade problem och runt 

hörnet kom “moderskeppet”!  

Gissa om vi var tacksamma för att vi var manöverdugliga igen… 

Nu har vi kompletterat rutinerna före avgång med koll av dagtankens nivå… 

En timma senare var vi ankrade och kunde pusta ut efter en onödigt  dramatisk kort motorgång. 

Efter lunch började vi sortera verktyg och sjöstuva Moon, ett nog så digert jobb efter en 

månad med intensivt jobb i båten, då allt legat i “högar”. 

En lugn natt med bra bris genom båten men fortfarande fläktar, dock bara en ner i kylen där 

sista lagret av epoxyfärg skulle bli av med lösningsmedel och därefter härda. 

 

Torsdag 5 Seglade till Telaga, Malaysia 

Upp med ankaret i ottan för att segla vidare söder ut. Vi var ju redan en vecka sena efter 

utcheckning, och ville inte utmana ödet i onödan… 

Tyvärr var vindriktningen inte så fördelaktig som när vi seglade till Langkawi vid jul. 

Dikt bidevind, med en slemmig botten och krabb sjö gav oss knappa sex knop med revad stor. 

Några timmar senare falnade vinden och vred så vi kunde hålla upp mot Phi-Phi öarna och slå ut 

revet. Strax innan öarna dog vinden och motorn, som nu startade snällt, fick hjälpa till. Vårt mål 

var Ko Lanta där vi tänkt ankra strax före solnedgången. Men när vinden kom tillbaka öster om 

Phi-Phi hade den allt annat än bra riktning. 10-12 m/s och ren ost gjorde att vår kurs inte kunde 

läggas högre än 140 grader. Alltså vad göra?  

Kursen bär direkt mot Langkawi, så varför inte fortsätta och segla genom natten.  

Visserligen hade vi inga sjöben efter alla dessa dessa månader iland, avbrutna av lite kustsegling, 

men vad fanns det för alternativ? Söder om Ko Lanta fick vinden en lite mer nordostlig riktning 

och vi kunde släppa lite på skoten. Med revad stor och ibland med bara kutterförsegel forsade vi 

fram med sex till åtta knop i den krabba branta sjön. Moon går utan slag och åthävor i sjön och 

utan att bromsas upp nämnvärt i stoppsjöarna som vi var vana vid från Lindisfarne. Skrovform, 

tyngd och segelplan gör  

nog hela skillnaden. Ok den längre vattenlinjen spelar förstås också en viktig roll för 

farthållning. 

Vinden höll sig hela natten kring ostnordost och mellan 8 och 14 m/s. In och ut med Yankeen ett 

flertal gånger. Vi är inte helt nöjda med den kraft som behövs för att rulla in seglet när det 

tutar i. Harkens rekommendation är att släppa skotet helt vid inrullning i stark vind!  

Hur bra är det för framför allt akterliket! Vi känner inte igen detta från vår Seldén furlex på 

Lindisfarne. Vi får försöka hitta en metod där både furlern och seglet mår ok vid inrullning. 

 

Fredag 6 februari   Telaga 

Vid femtiden på morgonen ankrade vi i månskenet utanför Telaga på Langkawi, 140 sjömil och 21 



timma efter avgång. Klart godkänt. Behöver vi nämna att vi inte använde centerbordet denna 

gången heller? Vi kommer självklart att göra lite jämförande studier senare när sjö och ström 

gör det möjligt att dra några slutsatser, avdrift kontra fartsänkning är svårt att bedöma när sjö 

och ström varierar. 

Efter några timmars sömn tog vi dingen in till marinan och upptäckte till vår glädje att det 

viktigaste av de tre beställda paketen redan fanns på plats. Den nya VHFn skickad från 

Australien låg där och väntade på montage! 

 

Lördagen och söndagen ägnades i huvudsak åt VHF montage. Två dar!? Jo en del promenader i 

land och en bilshoppingrunda in till staden Kuah hann vi också med. Men att få ut och dra nya 

ledningar i rör med många krökar och lite epoxy här och där är en tidskrävande och 

tålamodsprövande sysselsättning. 

Nu fungerar den och vi kan se AIS mål, kolla positionen med mera på displayen. Jo den fungerar 

att tala med också…  

Vi njuter i fulla drag av att vara på vattnet igen och ha en skön luftström genom båten i den 

ovanligt blåsiga period vi är inne i. Det blåser till och med fortfarande hela natten! 

 

Vecka 7 och 8, 2015   9 - 22 februari   Telaga Malaysia 

Vi har fortfarande en skaplig vind genom Moon, även om förra veckans rätt hårda ost- nordost 

har ersatts av svagare “snurreruntvinar”. Ja det blåser tom sydväst stora delar av dagen. 

Typiskt nu när vi är på gång söder ut. 

Eftersom motorgång under natt bland Malacka sundets alla fiskeredskap inte är aktuellt, 

fortsätter vi att jobba i väntan på att nordostmonsunen kommer tillbaka. 

Jobb finns det ju gott om…  

Kylen, som vi trott var färdig, visade sig ha fått en slutmålning med blank epoxyfärg som inte 

härdade, bara torkade. När plastpåsar fortfarande efter fyra dygn fastnade i färgen gav vi upp 

och tvättade bort sista lagret med lösningsmedel. Färgen som vi köpt i Jotuns färgbutik i Phuket 

visade sig ha en härdare som var sju år gammal! Jo viborde naturligtvis ha lärt oss efter snart 

tre år i Asien! Kolla, kolla kolla. Lita inte på någon uppgift eller påstående! Men med nästan all 

text på Thailändska… Nu är boxen ommålad och färgen härdar bra. 

Den lilla våtgarderoben, som man går igenom från aktre toa för att komma till teknikrummet, har 

fått snygg korkdurk i veckan. 

När nu nästan alla jobb är klara så tömde vi akterhytten på verktyg, material mm. Den har 

verkligen varit ett fullpackat förråd under hela tiden. Av snålhet eller missriktad sparsamhet 

hade förre ägaren klätt skrovsidan i hytten med galon istället för som i båtens övriga 

motsvarande ytor använt teakribbor. Galonmattans skumgummi var helt slut och mattan kunde 

enkelt dras bort. Den hängde bara i kanterna som var snyggt siliconade. Nu var det bara att 

skrapa och slipa bort resterande isolering och lim. Gissa om det dammade… Efter en dags 

slipande var det så dags för STÄDNING. Lyckligtvis går det att stänga till ordentligt om 

akterhytten, så resten av båten påverkades minimalt av allt slipdamm. Nu är första lagret av 

epoxy färg på plats och det andra kommer dit under dagen. Jo denna epoxyfärg härdar! 

Alla våra försändelser hit till Telaga har anlänt och monterats. 

VHF-radion redan förra helgen och denna vecka har två spänningsstabilisatorer monterats. En 

till TV och PC på 24/19 volt, och en till mediaplayern på 24/5 volt. Nu kan vi både köra PC och se 

på film utan att starta dom stora invertrarna. Apropå invertrarna, det är suveränt att för ankar 

kunna använda elmaskiner, varmluftpistol och dammsugare utan att behöva bekymra sig förr 

effektbehovet.  



Moon har två parallella Victroninvertrar som levererar 6kW i en halvtimma och 4kW 

“obegränsat”. Jo visst behövs det lite batteribackup… Men med 460 Amph och 24 volt i 

batteribanken finns det en del att ta av momentant, som vi i lugn och ro återfyller med vår tysta 

Whispergen. 

Vi har så smått även börjat bunkra förnödenheter. Under lördagens handling blev det 20 påsar 

Nyzeeländsk torrmjölk, ett fabrikat som inte alltid finns i butikerna på Langkawi och som är ett 

måste för att vår yoghurt skall smaka som vi vill, dvs neutralt och osötad. 

Har vi lite tur kommer vinden att bli fördelaktig i slutet på veckan, men tills dess blir det 

fortsatt avbetning på “att göra lista”. 

 

Vecka 9 2015   23 februari – 1 mars, Telaga - Penang, Malaysia och Singapore 

Detta är ett mycket kort meddelande pga vår stressade måndagsmorgon med avgång från Telaga 

marina där vi tillbringat de senaste dagarna med att få Moon i ordning och tvättad. Nu på 

morgonen återstår en massa...  

Vi återkommer om någon dag när vi kommit ut i Malacka sundet. 

 

23 - 25 februari   Telaga till Penang 

Jo vi har kommit iväg men inte så långt ännu. Vi behövde lite avkoppling och vindriktningen är lite 

frustrerande, dvs kommer från dit vi ska stora delar av dagen.  

Istället har en av oss läst en bok och den andra fixat lite med bloggen. Gjorde en handlingsrunda 

på ett stort köpcentrum igår som resulterade i bl a en ny dammsugare... Dyson utan påse! 

Vi hoppas nu på att vindriktningen inte ska vara för mycket motvind... Hela förmiddagen medvind, 

men endast 0,2 knop över båten. Gissa om det är svettigt! Motorgång och dryga fem knop. Under 

sen eftermiddag ökade vinden så det har varit seglingsbart i tre timmar... 

Sista veckan i Telaga blev rätt intensiv.  

Vi fortsatte med montage mm för ankar fram till torsdagen (19:e) då vi gick in i marinan för att 

framför allt slutstäda och bunkra. Dom planerade två dagarna blev snabbt fyra, men så hann vi 

med en hel del förutom städning och stuvning. Lite panik var det när man tittade på allt vi skulle 

stuva undan och inte hade någon rutin på alla utrymmen och vad dom kunde rymma. Men som 

"vanligt", till slut var alla högar borta och vi kunde handla nya högar med mat mm, som också 

försvann i olika utrymmen. 

Moon är nu skinande ren, skrubbad med Vim på hela utsidan, avbärarlist och relingslist 

skrubbade och förseglade med en klar teaksealer. Teaken lyser nu ikapp med korken! 

Vim (eller Zif, Jef eller annat trebokstavsnamn finns "överallt") - jo vi har använt Vim på 

Lindisfarne och fortsätter nu med samma billiga alternativ till dyra båttvättmedel. Så länge man 

använder mjuk trasa till rengöringen verkar Vim inte skada - bara rengöra. Inte ens microrepor 

syns på vår relativt nymålade båt. 

 

Måndag 23:e 

Utklarering blev en långsam historia. Tullen var tydligen på en förlängd frukost så det tog fram 

till lunch innan det var klart. Mer pappersarbete än vid internationell utcheckning! Vi som trodde 

att det var enklare att segla till en annan Malaysisk stat. Vad vi förstår är det många som 

struntar i reglerna att man skall checka ut (och in) i varje delstat man angör inom landet. Nu har 

vi en utcheckning som ser likadan ut som om vi lämnat landet, + ett förslutet brev med ifyllda 

formulär till immigration i Miri på Borneo, vår nästa planerade officiella hamn. 

Ok vi ankrade lite oplanerat i Penang och handlade, men det berättade vi inte för myndigheterna 

där... 



 

26 feb - 1 mars    Penang - Singapore 

Torsdag (den 26:e) Lämnade vi Penang, drygt 60 sjömil från Langkawi. 

Idag, söndag 1 mars, ligger vi för ankar i vattnet mellan Malaysia och Singapore 400 sjömil söder 

om Langkawi i väntan på bättre förutsättningar för passagen över till Borneo, också det ca 400 

sjömil.  

På ankarplatsen är det omväxlande sol och hetta, för att nästa stund blåsa rackarn i häftiga 

åskbyar. Åska och blixtar i Moons närhet gillar vi inte... 

Seglingen hit från Langkawi var både fin segling i mest svaga vindar och en hel del motorgång. De 

första dagarna blev dagsetapper med ankring över natt, först öster om Penang och sen i 

månskenet syd om Pankor. Under fortsatta färden söder ut stämde det dåligt med passagen av 

Kuala Lumpurs lilla "skärgård" som vi passerade mitt i natten. Visserligen ankrade vi föregående 

sen kväll i mörker och månsken, men nu var månen bakom moln och vattnet fyllt av bankar och 

uppgrundningar. Så vi seglade vidare mot Singapore.  

Under morgontimmarna passerade vi Port Dickson där det finns en marina och vid lunchtid 

ankrade vi bakom en udde för att invänta seglingsbar vind. Efter tre timmar med lagad mat och 

en del sömn tog vi upp ankaret och hissade på. Fin öppen vind gav oss sju knop söder ut med kurs 

på mål. Kändes helt rätt att inte tuffa motor i dryga fem knop när man kan stanna och invänta 

bra seglingsvind.  

Malacka passerades strax efter det blivit mörkt och vinden tyvärr lagt sig efter solens nedgång. 

Men vid tolvtiden kom den igen, lagom stark för ett rev i storen och fulla försegel och med 

riktning som till en början gav oss en sträckbog mot mål. Efter några timmar vred vinden lite 

mot norr och vi kunde slacka på skoten och seglingen blev mera bekväm. Mellan fem och sju knop 

fram till soluppgången då vinden dog ut och vi fick starta vår Perkins.  

Frampå sen eftermiddagen började vi närma oss Singapore, men då vädret för fortsatt färd 

söder-öster om Singapore såg allt annat än lovande ut bestämde vi oss för att ankra och avvakta. 

Malaysias sista ö i söder såg ut att bjuda på en hyfsad ankring, även om det var i grundaste 

laget. Det visade sig snart att vattnet upp mot passagen mellan fastlandet och ön hade siltat 

upp. När lodet visade 1,6m var det hög tid att tänka om (vi sticker 1,6 utan centerbord!). Vi 

vände så snabbt vi kunde och seglade den korta biten mot Singapore dit vi anlände i ett kraftigt 

regnsquall. Lyckligtvis hade vinden strax tidigare mojnat så när vi vände nordost upp mellan 

Malaysia och Singapore ön fick vi plattläns, tog ner och beslog seglen, vilket vi var färdiga med 

strax innan squallen var över oss med regn och 12-13 m/s rätt i näsan. 

Ankrade just som solen gick ned med utsikt över Singapore ön med alla sina skyltar om att 

kommer man närmare stranden än 75m är det risk att bli skjuten... Vi som trodde att 

Berlinmuren var unik!  

Patrullbåtar ligger och bevakar gränsen mot Malaysia femhundra meter sydost om oss och 

radartorn håller koll på oss och andra hela dygnet. Känns sisådär... 

Ankarbotten under det skitiga vattnet är väldigt lös. Trots vårt tunga Deltaankare klarar vi inte 

backtesten. Men vad göra? Vår första tanke med ankringen var att klarera in i Malaysia och ta 

bussen in till Singapore. Ankarbotten och vårt behov av ostörd vila samt en del på "att göra 

listan" ändrade planerna till båtjobb och gribbfilsläsande.  

Verkar som vi sticker genom Singapore strait och kanske vidare mot Borneo tidigt tisdag 

morgon. 

Vecka 10 2015   2 – 4 mars    Runt Singapore och mot Borneo 

Måndag – kvar på ankarplatsen 

Tisdag 3 mars   Runt Singapore 



Uppe med tuppen för att komma iväg runt Singapore och ev vidare mot Borneo. På grund av den 

gyttjiga botten väntade vi på dagsljus för ankarupptagning. Det är hopplöst att spola kättingen 

ren i mörker... 

Lite motström ner mot sydvästhörnet av Singapore, men sedan fick vi medström. En halv till två 

knop hela dagen beroende på bottenförhållanden.  

Vi valde en rutt mer eller mindre inne i hamnen för att undvika passage av trafikseparationer. 

Apropå rutt. normalt lägger vi en "egen rutt", men här utnyttjade vi nedtankade spår från 

seglare som gjort passagen tidigare. Suveränt då man ju vet att oavsett sjökortsfel så kommer 

man säkert fram längs spåret.  

Följa spåret är lite en sanning med modifikation då hamnen bjuder på flera hundra ankarliggare 

som vi naturligtvis måste "väja för". Ett spår att följa var här en extra fördel då vi hade ett 

kraftiga soldis som gjorde sikten mot öster väldigt begränsad.  

Svårt att se "målet", och enkelt att väja på rätt sida om ankarliggarna utan att tappa 

huvudriktningen. Utan spår och utan AIS, tillsammans med minimal sikt är det annars lätt att vid 

upprepade väjningar komma vid sidan om den kollade linjen. 

Tio timmar tog passagen och väl ute på ostsidan konstaterade vi att det stod en nordost som 

inte bar mot Borneo.  

Plan B verkställdes, dvs att gå upp mellan Singapore och Malaysia och ankra på första bästa 

ställe för att starta utvilade i motvinden mot Borneo. 

Men först skulle vi runda sydostspetsen som innehåller en liten flottbas. Plötsligt började en 

högtalare skrika om att vi var på förbjudet område och beordrade oss att vända! Med tanke på 

skyltarna på nordvästra sidan av Singaporeön som hotade med att man kunde bli skjuten, fick vi 

väl vara tacksamma att dom bara skrek åt oss. Några gula förtöjningsbojar var tydligen deras 

gräns... Dom var uppenbart vana vid att behöva tillrättavisa för skrikandet upprepades tätt och 

på ett sätt som tydde på att det var inspelat. 

Vi girade mot sydost några hundra meter och det blev tyst och vi kunde fortsätta ostnordost 

mot Malaysia där vi nu ligger ankrade strax bredvid en Malaysisk flottbas!!  

Vi försökte lite längre norrut, men där var det tji mobiltelefonkontakt (läs internet), så vi drog 

oss närmar flottbasen (utan invändningar därifrån) där kontakten var bättre. 

Efter att vi svängt mot nordost skulle vi in på ett vatten mellan Singapore och Malaysia, men vi 

såg inte nåt vatten där! En konsultation av de andra sjökorten vi har visade en stor 

landutvidgning! Så det var bara mer eller mindre en bred kanal kvar mellan Singapore och 

Malaysia, helt skymd av den fler kvadratkilometer stora pågående land-och kajutbyggnaden. 

Snacka om att förändra sjökortsbilden!  

Vi har olika kortsystem i plotter, padda och PC, vilket också nu visade sig vara en klar fördel... 

 

Onsdag den 4 mars – tidig avgång mot Borneo 

 Läs mer i nästa loggbok – Borneo 
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