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Ett år fullt av förändringar.  

I april sjösatte vi Moon och strax innan det var dags gjorde vi en visa-utflykt 

till Ankor Wat i Kambodja.  

Under hösten hann vi med tre resor, en leveranssegling från Borneo till 

Langkawi, en kort avstickare till Sverige plus en visa run från Thailand till 

Malaysia och tillbaka. 
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1 januari – 13 mars   Byggplats Langkawi 

 

1 - 5 januari – Byggplats Langkawi 

Vädret förra veckan, avtagande vind, ökande temperatur och ett kort men kraftigt åskväder med 

ösregn. 

– Sista skyddsplåten på kölbalken är satt. 

– Monterade och provkörde den arm som med hydraulik lyfter centerbordet. Har beställt ett 

nytt fäste för hydraulcylindern då den visade sig vara för kort och inte kunde lyfta till topp läge. 

– Ett lager färg på masten återstår 

– Har börjat med korken på överbyggnaden och bestämde oss för att ta bort luckorna igen för 

att göra glasfiberramar som vi gjort för alla luckor på däck. 

– Styrpedistalen med sina autopilotinstrument är på plats. 

 

6 - 12 januari – Byggplats Langkawi 

Fortfarande blåsigt, lite för mycket ibland för vårt sköra tak. Pressningarna äts upp av solen på 

bara två månader… 

Ännu ett skäl att rappa på med alla däcksjobb… 

– Med nya beslaget räcker slaglängden på hydraul-cylindern för att lyfta centerbordet ända upp. 

– Hålet för axeln till centerbordet är nu stängt med 6 lager glasfiberväv. 

– Idag gör vi sista justeringen med glasfiber och epoxy runt hålet för axeln till centerbordet och 

framför centerbordslådan, sen är botten helt klar för slipning och målning. 

– Ramarna för luckorna på överbyggnaden är klara och nästan all kork är tillskuren. 

– Relingssargen på styrbordssidan är halvklar och några mantågsfötter är åter på plats. 

 

13 - 19 januari – Byggplats Langkawi 

Vinden håller i sig men inte en regndroppe. 

Svala mornar och låg luftfuktighet underlättar. 

– Jobben pågår på många fronter men inget är 100% färdigt. 

– All kork på däck och överbyggnad är limmad men lite nåtning återstår. 

– Alla laminerade ställen under vattenlinjen är målade med primer och giftfärg. 

Fokus denna vecka är– montering av alla däcksbeslag och tät brickor runt röstjärnen. 

– ett sista lager färg på ena sidan av masten lagt. 

– målat i alla styvutrymmen och kölsvin. 

 

20 - 26 januari – Byggplats Langkawi 

Inte en droppe regn på flera veckor. 

– börjat klä masten– målar i stuvfack och kölsvin 

– botten klar för primer 

– all kork nåtad 

– Idag, sista däcksbeslagen på plats 

Vi närmar oss… 

 

27 januari - 2 februari – Byggplats Langkawi 

Fortfarande inget regn, låg fuktighet och nu nästan ingen vind. 

– bottenmålning  

 

3 - 9 februari – Byggplats Langkawi 

Samma väder som förra veckan. 

Nu har vi målat, och målat – och målat igen. 2 lager brun anti-fouling och 7 lager röd anti-fouling 

Före det 3 lager epoxy primer plus ett lager vidhäftningsprimer. 

Allt pålagt med roller, fyra timmar varje lager… 

– roder och propelleraxel tillbaka på plats. 

 

10 - 16 februari – Byggplats Langkawi 



Samma väder som förra veckan, bara varmare… 

– Propellern på plats. 

– Grabbräcken på överbyggnaden nästan klara 

– Två GPS-antenner monterade. 

– Ratt, roder och autopilot är kopplade. 

– All nåt är grovslipad. Finslipning och rundning av kanter återstår. 

 

17 - 23 februari – Byggplats Langkawi 

Varmt och fuktigt 

– Torsdag Skjulet nertaget, och gissa vad som hände på kvällen – ösregn, det första på 6 veckor 

Två fönster läckte och lite vatten kom in där det inte ska… 

– Masten är färdig för lyft, väntar bara på kranen. 

 

24 februari - 2 mars – Byggplats Langkawi 

Vädret – varmt och inget regn i sikte 

– Mastade i tisdags efter två dagars väntan på kran. 

Vi lyfte masten utan för- och akterstag. Säkrade med temporära dyneema stag. 

Lyfte sedan båda rullstagen, akterstag och bom med fallen – lätt som en plätt 

– Både akterstagssträckaren och kicken till bommen läckte… 

– Har nu 70% solskyddsväv över nästan hela båten – perfekt. 

 

3 -  13 mars – Byggplats Langkawi och Kambodja 

Fortfarande inget regn och varmt, träden tappar blad och höstfärger syns lite var stans i 

regnskogen. 

Det är dags för nytt uppehållstillstånd och denna gång flyger vi till Angkor Wat i Kambodja  

torsdag den 13 mars. Båten är nu vattentät så vi kan lämna den utan tillsyn i några dagar. 

Vi behöver lite ledighet för att mobilisera kraft för dom sista veckornas jobb före sjösättning. 

 

14 – 18 mars   Kambodja 

 

Ett fantastiskt och stort område som är lätt att besöka, men så varmt – runt 40 grader varje 

dag. Vi bodde i Seam Reap, den närmaste lilla storstaden till ruinområdena. Stan har ett 

välutvecklat nattliv med hög puls och natten startar redan i solnedgången, dvs runt 6-tiden. 

Vi gick åter till vårt B&B vid 10-tiden så vad vi upplevde var egentligen bara kvällspulsen. 

Ruinerna är i olika stadier av restauration och efter att ha besökt några platser började det bli 

lite för mycket av stenhögar… Mängden av turister på vissa platser påverkade också vårt 

intresse. 

Vår tuk-tuk förare tog oss till en av hans vänners förfest inför bröllopet och det blev en riktig 

höjdare, dock lite lomhörda av en osannolik ljudanläggning som bedövade alla gäster. 

Vi är tillbaka med ny energi och ska nu fixa alla återstående punkter på att-göra listan före 

sjösättning. 

 

19 mars – 27 april    Byggplats Langkawi 

 

19 -  23 mars – Byggplats Langkawi 

Medan vi var i Kambodja regnade det lite två eftermiddagar på Moon, men nu är det torrt igen, 

och varmt… 

Moon är nu påklädd, dvs alla segel sitter på plats. Flexibla kopplingen på propelleraxeln är 

färdigmonterad.  

Att göra listan betas av, men då och då kommer nya punkter in utan att vi bett om det. Igår vid 

fyllning av luft i ena vattentrycktanken så läckte den vatten. (Moon hade både tryckfärskvatten 

och trycksaltvatten varav vi gjort om saltvattnet till back up system)  

Nu är vi alltså inne på icke planerade underhållsåtgärder och även dom tar tid.  

Kvalitén på skruvar här i asien är inte kul. Igår gick flera skruvar av vid montering av 



akterluckornas gångjärn. Många oplanerade extratimmar… 

 

24 - 30 mars – Byggplats Langkawi 

Väderändring – lite regn och åska under veckan markerar början av regnperioden. 

Flera dagar har vi haft 38 grader i skuggan. 

– Båda luckorna på akterdäck är nu fastsatta. Passformen ger rena kassaskåpskänslan. 

– Den läckande trycktanken är borttagen och systemet är nu brukbart igen med bara en tank och 

pump. 

– Slangarna till länspumpar och avgasslang till motern är på plats. 

– Alla kablar från masten är kopplade. 

– ombyggnad och flytt av elsystemet till motorn, plus en massa smått o gått… 

 

31 mars - 6 april – Byggplats Langkawi 

Vädret – lite regn och åska var tredje dag, ingen vind = varmt... 

– Klara för provkörning av motor när några gängor för avgaskröken i motorblocket gav upp… 

– Återmontering av slangar och pumpar 

– Återmontering av elkablar och installation av instrument 

– Utbyte av trasig T-gren under septiktank 

– Måla propellern med PropSpeed 

Vi har bokat plats vid yachtklubbens pontoner till i slutet av april... 

 

7 - 13 april – Byggplats Langkawi 

Vädret – regnsäsongen är här, men det är inte så eländigt som det låter. 

Bara liten skvätt mest varje dag. 

– Motorn startade snällt, bara att pumpa fram diesel i samband med första start, sen gick det 

bra. 

12V generatorn fungerar men 24Volt-en är inlämnad för koll. Kanske regulatorn har gett upp. 

Alla funktioner på instrumentpanelen, utom stoppfunktionen, fungerar. 

Koll av solenoid pågår. 

– Propellern är målad. 

– T-grenen under septiktanken gick sönder då vi försökte värma och skruva loss – inge vidare 

kvalitet på den mässingen. T:t ersatt med ett plast dito och nya toaelpumpen installerad. 

– Sittbrunnstak är mallat och beställt.  

På listan före sjösättning: 

– Främre toalett, samma behandling som för den aktre. 

– Installera spolpump för kättingtvätt, dra kablar och slangar. 

– Återmontera främre länspump och gråtank. 

– Beställa namn och nummer för Moon. 

– med mera… 

 

14 - 20 april – Byggplats Langkawi 

Det drar ihop sig… Kranen är bokad till söndag eller måndag nästa vecka. 

 

21 - 27 april – Vattnet är nära nu 

Söndagen den 27 april, åkte vi travellift till kajkanten där vi tillbringade natten.  

 

28 april – 6 juni   Sjösättning och Royal Langkawi Yacht Club, RLYC 

 

28 april - 4 maj – Moon i sitt rätta element! 

En annorlunda vecka. 

kl 9 baxades mobilkranen på plats och nästan prick 10.30 på måndagen doppade vi botten i 

vattnet och har nu tuffat den 4 sjömil korta sträckan till Royal Langkawi Yacht Club. 

Vi passade på att dra ut båda förseglen i den svaga brisen för att se hur dom såg ut – och det 

gjorde dom – mycket bra alltså. 



Nu ska vi städa, sortera prylar och ta några dagar halvvila innan vi ger oss på dom sista punkterna 

på listan. Så fort vi fått ordning på torpet kommer vi bryta av jobbandet med provturer för att 

trimma båt och besättning innan vi lämnar Malaysia för Thailand där några detaljer på listan ska 

fixas. Sedan förra veckan har vi inte längre luftkonditionering i båten så en viss tillvänjning står 

också på schemat.  

Gissa om vi njuter av lite gungande. 

På fredagen (2 maj) lämnade vi Moon med pass och lite kläder i en ryggsäck. 

Vi hade erbjudit oss att vara besättning på en 102 fots motor yacht som skulle från Langkawi till 

Phuket i Thailand. 

Så nu skriver vi detta inlägg från Yacht Haven marina i Phuket, och planerar att vara tillbaka på 

onsdag eller så… 

 

5 - 11 maj - Royal Langkawi Yacht Club – RLYC   Mycket varmt och fuktigt – vi smälter… 

Åter från Phuket via buss och färja onsdag lunchtid(den 7 maj) och har sedan dess fått några 

saker gjorda, men vi saknar luftkonditioneringen. 

Vi har köpt och installerat  två AGM batterier. 12v husbanken (två döda celler) och 

startbatteriet var båda vanliga öppna batterier medan 24v husbanken är AGM, så nu är alla 

batterier AGM:er. 

Nya biminin är på plats, men inte helt färdig. 

Sortering och stuvning av alla prylar pågår… 

 

12 - 18 maj – RLYC   Mer regn och värme… 

Vi har nu varit elektriker i dagarna 4. Navigationsinstrumenten färdigkopplade och fungerar. Lite 

skrämselhicka fick vi när ekolodet först visade 1,7m och 30 grader varmt vatten. 

När plottern fick rätt info visade givaren den de korrekta 10,7 m men nu 50 grader. Huvudsaken 

är att djupet är ok, vattentempen får lösas senare. Man efter att ha läst manualen… , och 

återställd alla inställningar visades både djup och temperatur med sina rätta värden. 

Alla 30…! 24v halogenlampor utbytta till LED, och då är det fortfarande ca 15 5w spollampor 

(indirektbelysning under hyllor och skåp) kvar att byta ut. 

Vi har installerat 8 st spänningsstabilisatorer i ”LED-kretsarna” för att få 12.0v spänning istället 

för som tidigare 24-30V, beroende på laddningsstatus. 

Riggen är genomgången och uppspänd inför seglingstest. Lite lurigt att bestämma hur 

diamanten/fiolstaget för kutterstaget skall vara spänd och samtidigt ge möjlighet att med hjälp 

av akterstagsträckaren plana storen. Är det några läsare som har idéer om diamantspänning så 

tar vi tacksamt emot. Masten har även barduner vid kutterstaget för tuffare väder. 

Vindgivare och Windex är också monterade. 

Hela biminin är färdig och skyddar nu sittbrunnen från ösregnen., och sol… 

Vi har börjat hitta platser för de flesta prylar… 

 

19 - 25 maj - RLYC 

Mer regn, värme och åska, blixt och dunder, men fortfarande ingen sydvästmonsunvind. 

En dag hissade vi storseglet fortfarande fastknutna vid bryggan. 

Båda revlinorna monterade, lazy jacks, dvs tunna linor som ser till att segelduken inte glider av 

bommen när man tar ner seglet, har också kommit på plats. 

Motorn har fått sin sista justering i form av tätning av en läckande avgasslang. 

Kortvågsradion är också klar för provkörning. Nu har vi snart inget att skylla på utan måste ut 

och provsegla – och i övermorgon har vädret lovat lite mer vind. Nu blåser nämligen inte ett dugg. 

 

26 maj - 1 juni - RLYC 

Regn och grått – den utlovade vinden lyser med sin frånvaro, kanske kommer den på 

onsdag/torsdag i denna veckan. Vi har istället roat oss med att vara rörmokare och riggare. 

Båtens värmesystem…! har 6 radiatorer och två handdukstorkar så det går åt flera många liter 

glykol för att fylla. Först tömde vi ut all gammal frostvätska tillsammans med en hel del rost och 

spolade rent. På kuppen hittade vi kranar och kopplingar som vi inte sett förut. 



Även avgasslangen från WhisperGen – elverket – har rengjorts och måste dras om då den var för 

dåligt dränerad. Det stod mycket intorkat bös i lågpunkten. 

Det är nu två år sedan vi började bo i Moon. 

 

2 - 8 juni - Royal Langkawi Yacht Club RLYC och två nätter för ankar 

Äntligen – Premiärsegling, vinden kom på lördagen och efter att ha stuvat allt löst lämnade vi 

marinan i slackvattnet på eftermiddagen. 

Seglingen då… Helt underbar, två års slit bara försvann. 

Våra nya segel är en fröjd att skåda, och så enkla att trimma. 

Albatross i Göteborg har verkligen gjort ett kanonjobb. Alla trimtrådar i storens akterlik pekar 

rakt akterut 90% av tiden när storen är hemskotad. Denna följsamhet har vi aldrig skådat! 

Båten är lättdriven och seglar förvånansvärt högt mot vinden, och avdriften utan centerbordet 

nere är marginell i den relativt svaga vind 5m/s under första testen. 

Vinden varade bara över lördag/söndag så i morgon går vi tillbaka till marinan för fortsatt pyssel. 

 

9 - 15 juni - Royal Yacht Club Langkawi RYCL 

Sydvästmonsunen är helt klart här och det blåser stadigt runt 10 m/s – 

Men inte hos oss, utan ca 100 sjömil norr om oss. 

Ön Sumatra gör hela Malackasundet till ett vindfattigt område och hela veckan har varit olidligt 

fuktig och varm. En normaldag med skuggtemperatur på 32-33 grader känns som 37-40. Alltså en 

omvänd “kylfaktor” som ökar med fuktigheten. Vissa dagar är det inte lätt att få något gjort. 

Lägg också till värmen i vattnet – ca 32 grader – som gör att temperaturen inne i båten sällan 

understiger 30… 

Vi njuter fortfarande av våra seglingsdagar förra helgen och jobbar oss sakta mot målet att 

knyta loss mer permanent från bryggan. I veckan är våra nya segelskydd klara och en sista (trot 

om ni vill) beställning av nödvändiga schackel och beslag mm är på gång. 

I samband med tilläggningsmanövern förra veckan uppförde sig båten annorlunda under backning 

(helt ostyrigt) och vi kunde inte begripa vari skillnaden låg. Förklaringen kom senare på kvällen då 

vi satt på bryggan bakom aktern på Moon i samband med kvällsölen i grannars gemenskap – då 

kom vi på att vi inte frigjort vindrodrets roder före backning. 

Dom som har liknande roder säger att det gör en stooooor skillnad. Vi hoppas verkligen det 

stämmer! 

 

16 - 22 juni - Royal Yacht Club Langkawi RYCL   

Ännu en vecka i värmen. Trots regnperiod så har det nästan inte regnat under hela veckan. Inte 

ens åskat. Vissa dagar är gråmulna och det är väldigt skönt, men det kunde ju blåsa lite mer… 

Som påspädning på värmen har vi provkört värmesystemet vilket inkluderar den speciella 

WhisperGen-generatorn som producerar en massa värme och ström. 

Efter fyllning av radiatorslingan, dvs 25 liter glykolblandat vatten och luftning, och luftning igen 

– och igen, så fick vi igång cirkulationen. 

WhisperGen stoppade med några felkoder som antydde att det var dåligt med kvävgas. Gastub 

med alla pryttlar fanns kvar sedan förra ägaren och efter påfyllning startade Whispern snällt 

och efter en halvtimme hade vi elproduktion och 70 gradigt vatten snurrande runt i båtens alla 

åtta radiatorer. Inte för att vi behöver tillskottsvärme just nu! 

Innan kvällen var vi tillbaka till normala 30-34 i båten… Glömde nästan att det varit midsommar. 

Här är det som väl alla förstår ingen skillnad på ljuset. Nu står solen 18 grader norr om oss vilket 

betyder att det tar några veckor innan den står mitt över oss igen på sin väg söderut. Skuggorna 

är inte långa i vanliga fall men då är dom ännu kortare. 

Hoppas alla sillätare njutit av färskpotatis, gräslök, gräddfil och en nubbe, eller två. 

 

23 - 29 juni - Royal Yacht Club Langkawi RYCL   

En ostadig vecka. Det såg ut att bli vind på fredag till måndag men också en del regn. 

I verkligheten blev det bara några vindpustar med en hel del regn, så vi ligger kvar och fixar 

vidare. 



Motorn läckte både här och där, det visade sig inte förrän efter någon timmes hårdkörning. Det 

var bara att efter dra några slangklämmor och dieselkopplingarna till högtryckspumpen. 

Det är inte lätt att få flyt på dom målning och spacklings jobb vi har kvar när det kommer en 

skur med nån timmes mellanrum. 

Segelkapellet är klart och på tur står nu mössor till alla (8)däcksluckor. 

Vi har börjat pilla på watermakern. Första startförsöket lyckades sådär. 

Clarkpumpen ville inte starta trots att den inte låg i “dödläge”. 

Läckande kopplingar medförde att trycket inte kom ens i närheten av produktionstryck. 

Nedmontering och tätning får ge besked om trycket var problemet, eller om en större 

renovering av pumpen står för dörren. 

 

30 juni - 6 juli - Royal Yacht Club Langkawi RYCL    

Gråväder mest hela veckan. 

Det gick åt skogen med watermakern. Det svåraste läckaget visade sig komma från Clarkpumpens 

ena högtrycksanslutning. Runt anslutningen är det en spricka hela gängdjupet och en bra bit ut i 

kompositgodset. Att reparera kostar nästan en halv installation av en ny pump av annat märke. 

Spectra har livstidsgaranti, men det gäller naturligtvis inte om man vid installationen (eller 

senare) har dragit in metallkopplingen i komposithuset för djup… Dessutom är membranet över 

tio år och har inte varit i bruk på säkert minst fem år. 

Ett radikalt beslut verkställdes på nolltid – nästan. Det blir en ny WM med högtryckspump från 

EchoTec, men vi kan återvinna förpump, kranar och alla förfilterhus. 

Valet står mellan en 24V eller 230V högtryckspump. Den av huvudmotorn bältdrivna varianten vi 

hade i Lindisfarne blockerar åtkomligheten runt motorn. Dessutom drar motorn nästan 3 liter i 

timman medan generatorn bara drar 0,6liter. Dvs det kostar bara en fjärdedel per timma att 

göra vatten med generatorn i förhållande till med motor vid ankarliggning. 

Erfarenheten från Lindisfarne visade att det var vanligt med laddning och vattentillverkning 

liggandes för ankar då vi behövde påfyllning av både ström och vatten var tredje/fjärde dag. 

En beräkning av hur många liter vatten per förbrukad ampere i kombination med strömmen vi kan 

producera med WhisperGeneratorn visar att 24V modellen som producerar 42 l/t är mest 

optimala för våra förutsättningar. 

Till saken hör att vi har en 50 liters dricksvattentank som vi avser att alltid ha filtrerat vatten i. 

Dom båda andra tankarna om 300 respektive 600 liter kan fyllas från land eller med regnvatten. 

Vi kan också fylla 300 tanken från watermakern. 

Vi hade hoppats att få erfarenhet av Clarkpumpen och dess energisnåla pumpsystem. Nu får vi 

fortsätta att leva med vår uppfattning om den ”vanliga” högtryckspumpens förträfflighet, 

framför allt beroende på dess större vattenflöde som håller membranet renare och därmed 

mindre behov av tillsyn/underhåll.  

Under 8 års bruk av watermakern i Lindisfarne behövde vi aldrig rengöra membranet, trots att vi 

ofta lämnade det i veckor efter att ha färskvattenspolat hela systemet. 

Jo – det har blivit lite spackling och målningsjobb gjort också. 

 

7 juni – 19 september   För ankar i Langkawis vatten 

 

7 - 13 juli - Royal Yacht Club Langkawi RYCL 

Ännu en vecka med blandat väder, till och med lite vind några timmar en dag… 

Watermakern är nu beställd men det blev en modell som ger lite mer vatten per timma på 

rekommendation av tillverkaren. Argumentet var den tidigare nämnda större mängden av vatten 

som håller membranet renare. 

Prislappen är samma, och det är en fördel för membranet att vattenflödet blir kraftigare, och ju 

större flöde desto bättre. Visst den drar lite fler amper per timma men med en strömsnålare 

förpump så klarar vi den ekvationen också. 

Vi lyckades rädda den ena av båtens båda invertrar från en för tidig död… den började spraka 

och blixtra från något litet på baksidan av ett kretskort. Nedmontering, 18kg tung… , och med 

förstoringsglas hittade vi en dålig lödning just på den komponent som orsakade oljudet. 



Trångt och pilligt men efter att först ha värmt loss komponenten gick det att åstadkomma 

riktigt fina lödningar på båda stiften. Nu funkar den igen. En liten inbesparing på ca 20 000 kr. 

Har just beställt solskydd till fördäck för halva den penningen… och ska nu börja tillverka skydd 

för alla skylights, åtta stycken. Symaskinen har inte varit i bruk på bra länge och den brukar 

strula lite, så även denna gång. Får se om även den går att återvinna. 

 

14 - 20 juli - Royal Yacht Club Langkawi RYCL   En regnfri, disig och varm vecka. 

Vår gamla symaskinen gick att laga så nu är nästan alla luckskydd klara. 

Bad/räddningsstegen är på plats. Låter kanske lite kryptiskt? Varför först nu? 

Förklaringen är att det har varit mer än ett års funderande på hur vi skulle lösa problemet att 

komma från vattnet/dingen upp på däck. Den befintliga badstegen på akterspegeln var inte 

vertikal och dessutom “petade” den ut från skrovsidan, inte särskilt smart när man lutar och 

vatten eller hårdare prylar slår i badstegen. Så en midskeppsplacering var vi snart klara över. 

Men att skruva beslag ner i träskrovet kändes inte bra av flera skäl. Nu till slut sitter den gamla 

modifierade badstegen i två beslag på hajfenorna i mantågets öppning. Kräver en deljustering när 

vi träffar på en svetsare, men en klart acceptabel lösning på ett problem som sysselsatt oss 

länge. 

Nya dingen med tillhörande motor provkörd ut till ankringsplatsen i Kuah för att besöka 

yachtisar som rör på sig… Nu är det inte långt kvar tills vi sällar oss till ankarliggarna. 

I veckan slutade bankkortet att fungera, testade i flera bankers uttagsautomater. Efter 

kontakt med banken i Sverige så såg dom att vi försökt och tolkade problemet till att chippet på 

kortet blivit skadat. 

Kris alltså… Visserligen har vi kort till i annan bank men det vill vi inte använda. (kostar för varje 

uttag…). Nytt kort är på väg men det tar ju nån vecka eller två. Nu ger vi ju oss inte i första 

taget och efter att ha tvättat kortet med lite sprit så funkar det igen. 

 

21 - 27 juli - Royal Yacht Club Langkawi RYCL 

Nu är det sånt där ostadigt väder igen, olidligt varmt och fuktigt…  

Vårt nya fördäckssolskydd monterades i veckan bara några minuter innan veckans kraftigaste 

regn- och vindby drev in över oss. Vi hukade nere i båten men en granne hade fri sikt och kunde 

konstatera att vårt fördäckstält fladdrade minst av alla i omgivningen. Bra betyg till 

leverantören som även han var kvar i vår båt under squallen. 

I nästa vecka måste vi checka ut då våra tre månader i Malaysia går ut, igen… 

Äntligen kan vi lämna Malaysia på egen köl! 

 

28 juli - 3 augusti - Royal Yacht Club Langkawi RYCL till ankringsplats Kuah Langkawi 

För att vara regnperiod så är det långt mellan skurarna. Till och med så vi nu längtar efter ett 

ordentligt rengörande regn. 

På tisdagen tog vi det stora steget och lämnade marinan för gott. Visserligen har vi fem 

försändelser på väg in men det är inga problem att hämta dom i marina receptionen när dom väl 

anländer. Kan ibland ta orimligt lång tid, speciellt nu med Ramadan och Hari Raya, Muslimernas 

stora högtid och fest då ingen verkar bry sig. Alltså värre än vanligt…  

Fem paket – nytt ICA-bankkort, reläer från England, båtprylar från USA, LED-lampor från Kina 

och den nya watermakern från Trinidad. Till saken hör att det är tullfritt att importera till 

Langkawi, och hittills har inget försvunnit på vägen. Vissa företag levererar inte till Malaysia 

eller stora delar av Asien pga bedrägerier. Vi håller tummarna igen. 

Till denna lista ska också läggas reservdelar till vår Whispergenerator, både plattvärmeväxlaren 

för saltvatten och avgasvärmeväxlaren är i stort behov av delar. Plattvärmeväxlaren går nog inte 

att rädda så det får bli en ny. Detta betyder att vi i nuläget inte kan använda Whispern för 

laddning så i förra veckan köpte vi en liten Honda-generator, den minsta på 1kW, då vi räknat ut 

att vi inte kan tillgodogöra oss den större på 2kW. 

Förklaringen till denna matematik är flera. Vårt “normala” 220 laddnings och invertersystem 

laddar 100 amp 24 volt och det är för mycket för den stora Hondan. Vårt alternativa 

laddningssystem, avsett för situationer där landströmmen bara har 6 amp, är en 25 amp 24V 



laddare och med invertrarnas laddardel bortkopplad har vi både laddning och “ostörd” 220 

tillgång i båten. 

Den lilla Honda väger dessutom bara 13kg mot 23kg för den större modellen. Med denna lilla 

tystgående generator som bara drar 0,4l bensin i timmen på fullvarv kan vi hålla batteribanken 

laddad var vi än är. En finess med Hondan är att den kan ”ekonomiköras”, dvs den varvar ner när 

belastningen avtar. Därmed kan vi toppladda utan att ”elda för kråkorna” och därmed 

förhoppningsvis förlänga livet på batteribanken. 

 

Vi har alltså sedan i tisdags njutit av friheten på eget ankare. 

Ett nöje som i torsdags slutade med att vi fick ta upp ankaret för hand. 

Det nya ankarspelet öste ut all sin olja då en simring/packning helt enkelt lossnade. Inget bra 

betyg, men nu har vi skaffat nya packningar och spelet är i bruk igen med en egenhändigt 

konstruerad säkring under simringen. 

I samband med detta missöde och att vi nu fått nya watermakern samt att vi fortfarande inte 

fått alla leveranser har vi beslutat att återigen ta en färjetur till Thailand för ny 

uppehållsperiod medan Moon vilar för på ankringsplatsen utanför Kuah. Vi räknar med att 

installera vattenmakaren innan vi avgår mot Phuket om en vecka eller så. 

Måste också berätta att första natten i frihet låg vi ankrade ensamma vid en liten ö där vi just 

innan mörkret fick besök av sjöpolisen. Något vi nästan inte hört talas om i Malaysiska vatten. 

Ett gäng trevliga grabbar som bara ville kolla att våra papper var i ordning – och det var dom. Det 

enda tråkiga var att dom fyllde i ett formulär med en massa uppgifter som skulle skrivas under 

av oss, men allt var bara på Malaysiska. Nästa gång vägrar vi skriva på nåt vi inte kan tyda … 

 

4 - 10 augusti - ankringsplats Kuah Langkawi   Åska och regnvädren kommer och går, värmen 

består… Influensaperiod härjar på Langkawi, Björn har avverkat en mild släng av snorande. 

Premiär för laddning med hjälp av den lilla Hondageneratorn som i skrivande stund levererar 

21amp/11,5amp till 24volt/12voltsystemen. 

Härom tidig morgon fick vi väcka en båtgranne som kom draggande oroväckande nära. Senare 

samma dag kom en annan båt och ankrade för nära. Istället för att få den att flytta valde vi att 

flytta. Vid upptagning av ankaret – spelet fungerar igen – fick vi en gammal kätting med upp 

“över” vår kätting, alltså inte krokad på vårt ankare. 

Förmodligen hade båten som draggar dragit den över vår. Den lossade lätt och nu ligger vi lite 

längre från dingebryggan med gott om vatten runtom. 

Borttagning av den gamla watermakerns pumpfundament är klart och det nya är på G. 

Lilla Hondageneratorn fungerar utmärkt och det ser ut som om vi behöver ladda var tredje till 

fjärde dag om vi inte vill passera 50% av batteribanken. 

Installationen av HF-radion är klar men vid provkörning kom nästan all effekt tillbaka in i båten. 

Efter lite kollande och funderande visade det sig att den slarviga/obefintliga klamningen av 

kabeln mellan tuner och akterstag var boven i dramat. Den hängde helt enkelt för nära 

akterstagssträckaren. 

Båten har tre tankar för vatten och nu efter nästan två veckor för ankar kan vi konstatera att 

tanken för enbart dricksvatten på 50 liter räcker i 10 dagar. Nu fyller vi den från dom stora 

tankarna genom ett kolfilter tills watermakern är installerad. 

Och vi har nog 300-350 liter av ca 900 kvar i dom båda andra tankarna efter knappt 14 dagar. 

Trots dagligt duschande. Vi är på gång att arrangera för regnvattenuppsamling. 

Alla leveranser har kommit och vi har redan hunnit beställa några nya prylar… 

Ett mycket lyckat inköp var tidsfördröjningsreläer till en gråtank och toa. Gråtankens 

nivåbrytare signalerade tomt utan att slangen hann tömmas och dom nyinstallerade 

toaelpumparna går nu i 20 sekunder utan att man behöver trycka på knappen hela tiden. 

Gråtankspumpen går 7 sekunder efter att nivåbrytaren signalerat tom. Gångtider kan justeras 

efter behov. 

 

11 - 17 augusti - ankringsplats Kuah Langkawi och ankring vid Tuba 

En mycket ostadig vecka. Åska och störtregn nästan varje dag. 



I onsdags anlände vår nyaste leksak - en surfplatta - så nu har vi också tagit steget in i apparnas 

värld. Den är främst avsedd för navigation tillsammans med vår nya instrumentpark via WiFi för 

att spegla plotterns information på plattan. Det blev en Lenovo Yoga HD+ och modellen har ett 

bra grepp runt batteri”huset” som vi uppskattar. 

I torsdags flyttade vi från den tämligen rulliga ankarplatsen utanför Kuah och ligger nu på grunt 

vatten i bra skydd, fortfarande på dingeavstånd från stan. Infarten går över en grundbank som 

bara kan passeras på högvatten. Behöver vi tala om att vi nu bara har en granne, som också 

berättade hur man tar sig in. Närmaste lilla by har dom förnödenheter vi behöver. Även bensin 

för knappt 5 kr/l. 

Fundamentet till watermakers pump med elmotor (19kg) är klart och väntar bara på lite färg. 

Arbetstakten har bromsats upp lite då Annika sedan några dagar har ett bräckt revben.  

Det hela hände under en manöver att återstarta den lilla Hondageneratorn liggandes på mage 

över relingen… Då vi kör generatorn står den på vindrodrets stödben i skydd av akterspegeln och 

hörs nästan inte. 

 

18 - 24 augusti - ankringsplats vid Tuba 

Vädret är verkligen växlande, ena stunden brassar solen på så man flyr in i skuggan för att en 

stund senare störtregna. Mellan sol och regn försöker vi färdigställa våra utomhusprojekt. 

Watermakern står inte utomhus, men väl nere i akterstuven som inte är åtkomlig inifrån båten, 

alltså är beroende av uppehållsväder under själva jobbandet. Men trots detta är nu pumpen och 

membranet på plats. 

Konsol för manöverpanelen är laminerad på plats och skall förhoppningsvis bli målad idag. Tre 

filter och förpump är redan på plats och därmed är vi seglingsklara igen i slutet av veckan. 

Vår ankringsplats som vi flyttade till i förra veckan har verkligen höjt moralen ombord. Rullar 

knappt tack vare att strömmen håller oss antingen med häcken eller fören mot det lilla svall som 

når in från färjtrafikens om passerar en knapp sjömil från oss. 

På en fin sandstrand i närheten har vi grillat över egenhändigt samlad ved tillsammans med våra 

Ossi vänner på Silent Knight. Dom har en “TwinKeel” 32' stålbåt som sticker än mindre än Moon 

utan centerbord, och detta är nog huvudorsaken till att våra båtar får vara ensamma här i denna 

grunda vik. Efter ett ordentligt regn kan vi duscha i ett vattenfall direkt på stranden… 

Piloten över Langkawi nämner inte ens denna perfekta ankringsplats trots perfekt ankarbotten 

och djup kring två meter vid lågvatten. Att piloten inte har den med gör den än attraktivare för 

oss… Men det börjar klia i seglingsnerven så vi byter nog ankarvik i veckan trots alla fördelar 

här. 

 

25 - 31 augusti - ankringsplats vid Tuba 

En ovanligt grå vecka med temperaturer under 29 nästan hela tiden. Regn och hög luftfuktighet 

gör tillvaron svettig ändå. Men det är nästan man behöver en t-tröja då man sitter i skuggan på 

fördäck när det är lite vind…  

Färdigställande av watermakern pågår och därefter plocka tillbaka alla prylar på plats. Allmän 

städning och tvätt av skrovet är också på tur innan avgång. Regnen för med sig massor med 

föroreningar som gör skrovsidorna och överbyggnad randiga. Detta har vi inte varit med om 

sedan vi lämnade norra Europa för snart tio år sen. 

Som om nu inte det räckte med skit i luften - vattnet ska vi försöka beskriva. På ytan flyter allt 

som borde samlats på sophögen. I morse kom till och med ett kylskåp flytande förbi. 

Tidvattenströmmen förbi oss drar med 1,5 knop så varje dag ser vi plastflaskor, skor, plastpåsar, 

gamla rep, grenar och halva träd mm mm. Varje dag byter vattenströmmen riktning fyra gånger 

och det gör att vi tom ibland känner igen saker som kommer flytande. Till denna dystra 

beskrivning ska också tilläggas att siktdjupet är 30 cm – jo det är riktigt, 30 cm… När det är 

riktigt bra så kanske man ser en meter ner, men det händer inte ofta. 

Detta gör att runt Langkawi snorklar man inte och det badas egentligen inte mycket annat än på 

turiststranden. Vi kommer inte att provköra watermakern förrän vi kommit till klarare vatten... 

Vilket påminner oss om när vi obetänkt körde watermakern i en glaciärvik för många år sedan och 

fick byta förfiltret efter en halvtimma! 



Den stora vik vi ligger i fortsätter med en passage mellan öar och in genom mangroven. Det gör 

att siktdjupet är sämre än vanligt beroende på att tidvattnet två gånger dagligen drar med sig 

lera och slam ut från det stora, vid högvatten, översvämmade mangrove området. 

Förra veckan gjorde vi en dinge utflykt in i mangroven. Turen gjorde vi vid lågvatten för att 

enklare hitta den vindlande kanalen som vi följde i planande fart under nästan en halv timma! 

Klart stort område där det fiskas flitigt med en del för oss okända fisksarter. 

 

31 augusti - 7 september – Tuba – Singa Besar – Gubang Darat 

Veckan har varit jobb och byte mellan olika ankarvikar. 

Efter att ha färdigställt watermakern dingade vi in till Kuah för att handla och äta middag hos 

vänner i Yachtklubben. Tillbakafärden till Moon i mörkret vid niotiden blev lite spännande. Bra 

väder och ingen sjö, men en snabbfärja och en bogserbåt var på väg i sundet. Vi bedömde att det 

var lugnt att passera långt framför färjan, annars hade vi fått ligga och guppa i mörkret och 

vänta in bogserbåten med släp. Inga ljus på pråmen!! 

Färjan såg vårt blåa snabb-blixtljus och höll koll på oss med strålkastare så passagen gick bra. 

Utan ljus i dingen gör man sig inte besvär i detta vältrafikerade vatten. En halvtimma efter att vi 

stuvat in oss i Moon öppnade himlen sig och vinden tutade i. Vi konstaterade att om vi inte lämnat 

Yachtklubben vid niotiden hade vi nog fått övernatta hos våra vänner. Vädret är omväxlande 

under sydvästmonsunen… 

Fredag morgon konstaterade vi att vattnet i stora tanken var slut. Vi har inte lärt oss mätarens 

nycker och den lilla var redan tom. 

Full fart upp med ankaret för att hinna ut ur vår fina vik medan det fortfarande var högvatten. 

Efter en snabbtankning i yachtklubben drog vi vidare mot väster och en ankarvik som vi haft för 

oss själva några veckor tidigare. Vid framkomst två timmar senare konstaterade vi att här låg nu 

sju båtar. OK det är trevligt med lite omväxling. Stort knytkalas vid grillelden på stranden. 

Ankarviken var ganska rullig så på lördag förmiddag gick vi ut till “vår” skyddade vik på 

sydvästsidan om den största ön söder om Langkawi. 

Helt ensamma förutom de stunder som turistbåtar besöker viken. 

Rätt ok vatten så vi badade och rengjorde propellern. För första gången provade vi vår lilla 

“dykkompressor” med tillhörande slang och regulator som vi köpt billigt på en prylbytarmarknad i 

NZ för tre år sedan. Fungerade perfekt. Annika kunde stanna nere och skrapa ren propellern 

utan en massa ytbesök för luft. Enda nackdelen med viken är att det inte finns telefon eller 

internetkontakt så vi stuvade för segling under söndag och måndag.  

 

8 - 14 september - Gubang Datar till Telaga Langkawi 

En ovanligt grå, regnig och blåsig vecka som ser ut att fortsätta till på torsdag. I Phuket har det 

varit ännu värre så vi har inte bråttom norrut… Tanken var att lämna på måndags morgonen men 

vädergudarna ville annorlunda. ÖSREGN och åska hela förmiddagen. 

Mitt i den annars så rofyllda och regniga förmiddagen kom en blåsning tvärs Moon av sällan 

skådat slag i dessa vatten. Vi som trodde vi hittat ett bra sätt att med en kort spirbom lyfta 

dingen, med motor på, ur vattnet upp lite över relingskanten, fick nu se vad vinden kan göra… 

Dingen som var surrad i mantåget flippade upp på sidan men spirbommen hindrade den från att 

“fullfölja” volten in på däck. Bensindunk och dingens lilla ankare for ur och hamnade på däck. Och 

så långt var det ju bra – ingen punktering på dingen men… tre mantågsstöttor vek sig.  

Det positiva är att vår förstärkta fastsättning av mantågsfötterna betalade sig. Inga skador i 

däck eller fästen. Nu får vi ta oss till svetsaren igen för att laga stöttorna. 

Kvällen innan hade vi tänkt lyfta upp dingen på däck inför seglingen… 

I övrigt har nu reservdelarna till Whispergeneratorn kommit så vi hämtade dom i Kuah innan vi 

seglade till Telaga. Efter veckans skumpiga nätter på rulliga ankarplatser checkade vi på lördagen 

in i Telaga marina på västra sidan av Langkawi. 

I marinan är vattnet helt stilla och gör det möjligt att installera dom nya reservdelarna till 

Whispergeneratorn. Då gör vi i alla fall något nyttigt i väntan på bättre väder. 

Här finns också företaget som ska sy kvarvarande delar till sittbrunnskapellet. Det går alltså 

ingen nöd på oss och vi har fortfarande saker att göra. 



Regnsäsongen är på väg att ta slut men har tydligen bestämt sig för att släppa ner hela 

säsongens regn under sista veckorna. 

 

19 – 30 september   Leveranssegling från Miri, Borneo 

 

I fredags (den 19:e) förflyttade vi oss per flyg till Miri i östra Malaysia på ön Borneo för att 

hjälpa Rick att leveranssegla en båt till Phuket. Samme kille vi crewade åt på 105 fots 

superyachten tidigare i år.  

En resa på ca två veckor. Båten, en Macintosh 47, är i ett tämligen bedrövligt skick efter att ha 

legat i stort sett stilla i femton år… Rick har lagt två veckors hårt slit på att ställa båten i 

brukbart skick. Han hade haft hjälp av en kille som också skulle segla/köra till Thailand, men han 

blev så sjösjuk att han fick åka hem.  

Förhoppningsvis kan vi starta resan omedelbart och hoppas att det mesta ska fungera… 

Det blev några dagars fixande och handlande innan vi lämnade Miri före lunch på måndagen den 

22:e och motorerade hela vägen till Telaga. 

Vi kom fram till Telaga, Langkawi, tisdag morgon efter åtta dygn och 1100 sjömil nonstop från 

Miri. På onsdag morgon vaknade vi efter en skön natt åter i Moon. 

Förutom att båten läckte 10 l/t “underifrån” så läckte det in massor uppifrån när det regnade 

trots Annikas flitiga användande av tape runt rutor och mast. Nu regnade det som väl var bara 

dag tre och sista natten från Penang till Langkawi då vi också hade åska och väldiga byvindar. 

Resans behållning var att passera Singapore och dess trafiksepareringssystem, till stora delar 

under mörker. Med GPS är det “enkelt” att hålla sig just innanför linjerna och bara ha 

upphinnande båtar på babords sida. Men det gällde att vara alert. Det vimlar av båtar och vid 

varje hamnområde är det “öppningar” i systemet för in- och utpassage och då gäller plötsligt 

vanliga väjningsregler. 

Jo resans mål var Thailand, men läckage, trasig autopilot med mera gjorde det nödvändigt med 

ett stopp i marinan där Moon ligger. En ny motor till autopiloten levererades av båtens ägare 

inför nästa etapp som vi “slipper”. 

Nu är det bara att starta om med resterande arbeten på Moon så vi också kan komma iväg till 

Thailand. 

 

1 – 13 oktober   Bryggsegling i Telaga Marina, Langkawi 

 

2 - 5 oktober Telaga  

Det tog oss någon dag att komma igång med Moon efter vår “jetlag” från dygnetruntsegling i åtta 

dygn. Efter det kom två dagar med skyfall som höll oss inomhus. Regnet och därmed grått ljus 

gjorde det än svårare att få fart på hjärnkontoret. 

Verkar som vi är beroende av solen, trots att den också försvårar utomhusjobb! 

Det ligger en stor tyfon väster om Burma och en öster om Thailand, båda en bra bit norr om oss, 

men gör att vi inte har så bråttom norrut… 

Den stora frågan just nu är när vårt paket med en diskho mm från Hjertmans kommer. Det blev 

lite strul med adresseringen, så först var den på väg till Mali! och inte Malaysia… 

Vår bakvägg i sittbrunnen är klar och ser helt ok ut. Dom häftiga regnen och vidhängande vind 

akterifrån blev en bra test. Inget vatten framför väggen! Klart bättre klimat nere i båten med 

väggen uppe. Den är tredelad och även med bara sidodelarna uppe blir nedgången klart mer 

skyddad. 

Under vår tvåveckorsankring utanför Kuah fick kättingen en massa havstulpaner på den del som 

hängde fritt i vattnet. Rengöringen i samband med upptagningen inskränkte sig till att få 

kättingen ner i boxen. Nu var det alltså dax att tömma boxen och rensa kättingen, ett till synes 

oändligt jobb. Men med en hink full med teknisk vinäger/ättikssprit var dom fyra meter kätting 

som var beväxt helt ren och blank efter en natt i ättiksbadet. Ibland bara försvinner jobb som 

man gått och gruvat sig för! 

Metoden lämpar sig kanske bara för rostfri kätting? Har inte träffat någon som provat på 

varmförzinkad kätting. Zink klarar svag syra bättre än alkali, så det är nog värt att prova. 



 

6 - 13 oktober   Telaga MY    En mycket regnrik vecka! 

Tyvärr har det inte som vid tidigare regn medfört lägre temperatur. Det har varit olidligt 

fuktvarmt hela veckan. 

Vår marinaperiod i Telaga lider mot sitt slut. Planen är att idag lämna och segla söderut. Först 

några ankringsnätter på södra Langkawi, för att ge vår diskbänk en chans att hinna levereras, 

och sen blir det Penang, 60 nm söderut för att besöka Thailändska konsulatet och få längre 

visum än bara en månad. 

Ett av veckans jobb var att efterdra toppen på motorn. När vi köpte Moon var toppen just planad 

efter en överhettning. (vi har skrivit en del om förre ägarens bristande/obefintliga underhåll…) 

och nu efter ca 40 timmars körning var det läge att fullfölja det jobbet. Vi var först övertygade 

om att vi gör det själva, men när vi konstaterade att åtskilliga bultar satt under axeln för 

ventilarmarna och hela det komplexet måste tas bort för att utföra jobbet backade vi och 

kontaktade killen som gjort det ursprungliga jobbet. Efter dragningen och återställning av 

ventillyftarna återstod kontroll och justering av ventilspel. Kändes som ett bra beslut att låta 

motorkillen göra detta… Nu har vi lärt oss och kan i framtiden både efterdra och justera 

ventiler! 

Efter jobbet var klart ville motorkillen se att avgaserna var rena. Döm om vår förvåning när 

startmotorn gick två långsamma varv och sedan började det lukta varmt. OK att vi för några 

veckor sedan tyckte att startmotorn var lite “ovillig”, men detta var nåt allvarligare.  

Vi konstaterade allihop att det förmodligen hade med kablarna på startmotorn att göra. 

Vi skickade iväg motorkillen och tog senare loss minuskabeln från motorblocket. Jovisst var det 

“boven”. Skitig och delvis oxiderad gav den kontakt när vi mätte spänningen men när en massa 

amp skulle förbi vid startförsök blev det bara varmt. Rengöring, slipning och noggrann 

fastdragning samt lite elfett gjorde susen. Motorn startade precis lika kvickt som vanligt och 

avgaserna var bara lite gråvita, (kall motor osv…).  

 

13 – 19 oktober   Segling Langkawi – Penang - Langkawi, 150 nm 

 

En ovanlig vecka. - Segling under fyra av veckans sju dagar!  

Vi kom iväg från Telaga marina som planerat på måndagseftermiddagen. 

Några timmars segling i lätt vind utefter Langkawis sydvästsida. Molnen och åskregnen hängde 

tungt inne över Langkawi. Tursamt nog drog dom ut till havs akter om oss. Vid fyratiden dog 

vinden, samtidigt som ett svart moln tornade upp sig inne över land. Snabbt ner med alla segel 

innan regn och åskvind kom ut till oss. Med beslagna segel motorerade vi sen i hård motvind en 

halvtimma till vår tilltänkta ankringsplats. Vi hann få en vindkantring på nästan 180 grader.  

Åskan tycktes vara väl inne överland, men plötsligt utan någon förvarning slog en blixt i vattnet 

mellan oss och närmste ö ca 500 m bort. Knallen var öronbedövande men gav inga andra 

konsekvenser. Man är inte överdrivet uppkäftig när det är så nära… 

Efter en lugn natt för ankar seglade vi vidare i svag motvind. Tur med vindriktningen som gjorde 

att vi kunde skapa lite fartvind och trots allt göra nästan 5 knop i den ibland nästan obefintliga 

vinden. Ankrade på eftermiddagen i vår favoritvik nära Khua där vi grillade kyckling på stranden 

tillsammans med våra vänner på Silent Knight som fortfarande låg där för ankar. 

Natten blev blåsig med mycket regn och åska.  

Onsdagen ägnade vi åt en dingefärd in till Khua för att kolla leveransstatus på vår diskbänk och 

för att kopiera pass samt fixa passfoto för Thailandsvisum. 

Torsdag morgon; ankaret upp i kolmörker strax efter fem för att hinna till Penang och ankra i 

dagsljus. Björn på fördäck med ficklampa för att kunna undvika fiskeredskap i propellern.  

Vid sjutiden efter frukost hissade vi på och fick fem timmars fin halvvind ner mot Penang innan 

vinden nästan dog. Trots en svag nordostvind på 3-6 m/s gjorde vi stundtals över sju knop genom 

vattnet hela förmiddagen. Efter några timmars motorsegling efter lunch kunde återigen segla, nu 

nordväst 3-5 m/s. Ankrade efter 70 sjömil strax före sex öster om Penang mot en liten ö som 

gav oss bra skydd för eventuella vindöverraskningar. 

 



Hela fredagen gick åt för att skaffa visum. Dinge iland och sen promenad in mot centrum av 

Georgetown för att hitta en taxi. Infrastrukturen är helt gjord för biltrafik!  

Det tog oss nästan två timmars promenad, delvis på sträckor som definitivt inte var tänkta för 

fotgängare, innan vi lyckades få stoppat en taxi som efter lite gemensamma kartstudier och en 

poliskonsultation tog oss till Thailändska konsulatet. Där lämnade alla våra papper inklusive pass 

för ansökan och fick besked att återkomma till utlämningen klockan halv fyra.  

Tog en taxi in till centrum, vi var lite trötta på att fotvandra i värmen. Lunch i stan och sen 

flanerande vi omkring i centrum för att fördriva tiden. 

Vi var i Georgetown två dagar 1995, men vi kände inte igen oss nu. Massor med nya höghus, 

framför allt längs sjökanten i centrum och mängder med tiovånings resorter utefter kustremsan 

mot fastlandet. Ytterligare en bro över till fastlandet var byggd. Allt som allt gav det intrycket 

av extrem överexploatering där man verkar ha glömt avloppsrening! 

Under vår promenad från ankringsplatsen längs alla nybyggda lägenhets- och resortskomplex där 

varje komplex har sin egen skyddsbarriär bestående av staket, grindar och en vallgrav. En 

vallgrav som fullkomligt stank av avlopp. Tänk att betala massor för en lägenhet och sen upptäcka 

detta! Gissa om det nämndes i marknadsföringen? 

Vid tretiden tog vi en taxi till konsulatet där visumen väntade. Taxin väntade på oss och körde 

oss sen en dryg mil söderut i regn. Nu fick vi användning för våra solskyddande paraplyer igen. 

Framme vid dingen, som låg uppdragen på stranden, drog vi ut pluggen i akterspegeln för att 

tömma den på vatten... och gick sen till köpvaruhuset några hundra meter därifrån i väntan på att 

regnet skulle ta slut, eller i alla fall minska. Efter nån timmas rundvandring och handling var 

regnet nästan över och vi kunde gå tillbaka och ta dingen ut till Moon. Regnet kom tillbaka och 

det regnade sen hela natten. 

 

Lördagen bjöd på gråväder, regn och lite nordvind. Perfekt för att stanna för ankar och invänta 

söndagens väder. Vi hade ingen lust till ytterligare en landtur så vi läste och surfade på internet 

hela dagen. 

Söndag morgon – Upp med ankaret igen i mörker. Motorerade i mörkret runt ön och upp mot den 

gamla bron där vi efter nån timma passerade just som solen annonserade att det blir nog rätt 

skapligt väder idag. 

Lite svag vind från sydväst gjorde att det blev motor under förmiddagstimmarna. Bakom oss 

drog himlen ihop sig och spydde massor av regn över Penang. Molnen höll sig hela tiden väl söder 

om oss och efter lunch slutade regnen även över Penang. Sikten var ovanligt god. Vi såg Penang 

hela vägen till ankring på Langkawi, en sträcka på drygt 60 sjömil.  

Jämfört med torsdagens väder då vi såg Penang i soldiset först när vi bara hade 20 sjömil kvar 

till nordänden. 

Efter lunch kunde vi hissa på och segla slör i den lite rulliga sjön, trots egentligen lite för svag 

vind nu när riktningen minskade vår relativa vind. Men trots 2-4 m/s gjorde vi sällan mindre än 

5,5 knop och med strömtillskott oftast drygt 6 knop över grund och det gav oss tillräcklig fart 

för att hinna fram innan mörkret. Vindriktning gjorde att vi styrde mot västsidan av Langkawi dit 

vi lyckades ta oss mellan regnbyarna som svepte in från havet.  

Alldeles innan framkomst trodde vi att regn och “waterspouts” skulle träffa oss. Snabbt ner med 

seglen och beslå för att inte ha problem med kraftiga vindbyar så nära land. Med just beslagna 

segel och för motor nosade vi oss, alldeles efter att regnet dragit bort, in i en idyllisk liten 

ankringsplats som vi kollat in under vår premiärsegling i juni. Enda abret är att fiskarna brukar 

vila här mellan arbetspassen och då delvis blockera “hamnen”. Nu hade vi gränslös tur inte bara 

med regnen, ankringsplatsen var helt utan besökare, bara sex stora havsörnar, en fullkomligt 

färgsprakande kungsfiskare och några uttrar gjorde oss sällskap. Vi fick en perfektkväll med bad 

och sundowner i det exceptionellt klara vädret. 

 

20 - 29 oktober Ankringar Langkawi – Telaga, Malaysia 

 

Regnsäsongen är inte slut… 

Efter en avkopplande “extradag” på vår fina ankringsplats i absolut avskildhet, drog vi upp 



ankaret på tisdagsmorgonen för att gå för motor in till vår grunda ankringsplats på dingeavstånd 

till Yacht Klubben. Högvatten var vid elvatiden och strax före tio gick vi över baren, 

grundområdet vid vikens mynning, och vidare in i viken där vi ankrade. Redan före lunch planade vi 

iväg med dingen in till Khua för påfyllning av mat och övriga förråd. Langkawi är som vi många 

gånger påpekat momsfritt, vilket i princip bara märks på alkohol och choklad! Men är man på väg 

mot Thailand och dess höga priser på dylikt så gäller det att utnyttja situationen. Åt lunch i stan 

och sen sundowner på Yacht klubben med vänner innan vi i mörkret körde hem till Moon. 

 

 

Torsdagen blev lite av en mellandag. In till Yacht klubben fram på eftermiddagen för att hjälpa 

vännerna på Silent Knight med lite filnedladdningshemligheter. Middag med 30 cruisers i stan 

och sen hem igen i mörker. 

Fredag var det så dags för första etappen mot Thailand. 

Dvs vi seglade till Telaga marina på västra sidan. Största anledningen var en läckande vattenpump 

på motorn. Den nyköpta pumpen ville inte riktigt hålla tätt. Att demontera innebär att först 

demontera en av generatorerna och därefter pumpen. Att göra det för ankar går naturligtvis lika 

bra som i en marina, men vi vill inte vara hänvisade till bara segel om nåt skulle inträffa och 

ankaret måste upp omgående. Vi fick plats i marinan och seglade dit i laber vind. När vi hade två 

sjömil kvar fick vi en rykare tvärs. Åskmoln och hård vind kom plötsligt utifrån havet och vi fick 

en snabb spurt in till marinan. 

Väl där fick vi äntligen kontakt med vårt paket med diskbänken mm från Sverige. Det var nu 

tullbehandlat och tydligen på väg från Kuala Lumpur till Langkawi. Annika ringde den lokala 

agenten och bad dom hålla paketet på kontoret när det kom, förhoppningsvis fredag.  

Anledningen var att det av någon anledning fanns två adresser inblandade. Dels Yacht klubben 

(där vi nu inte var) och dels vår gamla arbetsplats i hamnen (där vi definitivt inte var). 

Fredag förmiddag dök paketet upp och vi hyrde bil och körde till Khua och plockade upp det. 

Diskbänk och en massa andra godsaker från Hjertmans. Äntligen har vi alla bitar på plats och kan 

planera Thailandsjobb och segling utan externa osäkerheter. 

Lördagen gick i stort sett åt att fixa kylvattenpumpen. Skönt att ligga förtöjd vid brygga när 

man har en motor som är obrukbar i flera timmar! 

Söndag fick bardunerna äntligen sina returlinor (med i Hjertmaspaketet) isydda, så nu kan vi 

spänna upp dom i parkeringsläge. En del epoxiförsegling blev också fixat. Vi underhandlar med 

Phuket Boat Lagoon om plats för jobbet med diskbänken, och förhoppningsvis finns det plats för 

oss om nån vecka. 

Planen är att handla, tanka (mycket billigare i Malaysia) checka ut och dra norrut mot Thailand i 

början av veckan för tre månaders segling (och en del jobb förstås…) i vattnen runt Phuket. 

 

29 oktober – 20 november   Segling i Thailand 

 

27 oktober – 2 november Langkawi till Phuket Thailand 

Äntligen iväg norrut. 

Att lämna Malaysia och styra norrut betyder att vattnet blir klarare och klarare för varje 

sjömil. Vi har skrapat propeller och borstat botten ett flertal gånger men i vatten med ringa 

siktdjup. Ibland så dåligt att det tog Annika fem dyk att hitta köksvaskens utlopp… Till saken 

hör att i tidvatten så är det alltid strömmande vatten runt båten och det gör det inte lättare. 

För nån dag sen ankrade vi i det hittills klaraste vattnet – siktdjup ca 15 meter! – och kunde för 

första gången studera hur centerbordet ser ut i nedfällt läge. Det såg bra ut men den justering 

vi gjorde för att det skulle komma helt upp i sin låda medförde också att det inte kommer lika 

långt ner. Vinkeln på nedfällt centerbord är runt 80 grader och djupet ca 3m. 

Ännu så länge har vi inte haft behov av extra ”kölen”, men visst har vi provat då och då utan 

någon påtaglig skillnad i avdrift, bara konstaterat att det går en halv knop långsammare med 

centerbordet nedfällt. Återkommer med fler utlåtande då vi seglat med lite mer vind. 



Vind ja – det är ett kapitel för sig. I det här området får man vara glad om vinden räcker för 

några timmars segling – per dygn… Visst kan vi acceptera hastigheter på runt 2 knop under långa 

passager, men på en dagstur med behov att nå nästa ankringsplats inom dom tolv timmarnas 

dagsljus så måste järngenuan hjälpa till titt som tätt. 

 

4 - 9 november – Ao Chalong – Boat Lagoon - Kho Hong 

Som vanligt solsken, åska och ösregn. 

Måndag morgon och är det dax att checka in i Thailand efter fem nattankringar i Thailändskt 

vatten. Ryktet säger att två veckor från utcheckning i Langkawi, Malaysia till incheckning i 

Phuket är helt ok. Vi får se vad dom säger…  

Morgonen börjar med gråväder och ösregn så det dröjde lite innan vi tog oss till dingebryggan… 

Efter inklareringen, som passerade utan kommentarer om var vi varit sedan utklarering från 

Malaysia, satte vi oss i en bar för lite lunch. Där blev vi sittande i 3 timmar i väntan på att forsen 

utanför skulle återgå till väg. Dingen flöt men innehöll nog 30-40 liter regnvatten. 

Inklareringen – Ja vad ska man säga. 

Först registrering då vi inte varit i Thailand tidigare med båten. Allt dokumenterades direkt via 

PC och även passkopiorna som efterfrågades togs direkt på en skanner. Sen bara att skriva på 

ett papper om att alla uppgifter var riktiga. 

Nästa ställe – immigration – också vänliga men frågade efter passkopior trots att dessa fanns 

skannade i systemet… Dom ville även ha kopior på båtpapper. Då vi inte visste att vi borde haft 

kopior med oss frågade vi om immigration kunde använda dom nyss skannade passen, men inte då. 

Dom tog dock kopior på våra dokument utan kostnad. 

Tredje instans – tullen – skulle också ha kopior… tillbaka till immigration där vi fick en omgång 

till, återigen utan kostnad. 

Fjärde och sista – hamnkontoret – skulle också ha kopior...! Återigen till immigration men denna 

gång ville dom ha 100Thb (20kr). Så mycket för ett datoriserat system! 

Det enda bra med incheckningen är att alla fyra instanser ligger dörr i dörr… 

Sedan den 1 oktober är det tvång för utländska båtar att ha – och använda – AIS i Phukets 

vatten, inte övriga Thailand. AIS är ett system för att visa sin position för båtar i närområdet 

via radiovågor på VHF frekvens. En utrustning vi haft sedan 2008 och som vi haft mycket glädje 

av då man även ser andra AIS användare och den kompletterar därmed radarn på bra sätt. Alla 

båtar, framför allt inte små kustfiskebåtar, har inte AIS, så radar är fortfarande ett måste för 

oss. 

Här i Phuket ska alltså alla utlandsregistrerade ha AIS, men hur kontroll av efterlevnaden 

kommer att gå till är ett oskrivet blad. Vid vår incheckning var det bara hamnkontoret som 

frågade om vi hade, men ingenstans bland alla uppgifter dom vill ha framgår vårt 

identitetsnummer som AIS sänder. Hamnmyndigheten kollade inte ens på internet eller på annat 

sätt att Moon låg i bukten utanför med AIS påslagen… 

Den som letat efter vår position via t ex marinetraffic.com har inte sett oss ofta då 

landbaserade mottagare som levererar uppgifterna till internet är sällsynta i dessa områden. 

 

Nog om detta – redan på tisdagen mellan regnskurarna lämnade vi ankringsplatsen med sikte på 

marinan Phuket Boat Lagoon där vi stämt möte med Nai, en enligt ryktet är en mycket kompetent 

kvinna som driver ett företag i träbearbetningsbranchen. 

Efter en natt på ankare i mynningen till marinan tuffade sakta den slingrande vägen genom 

mangroven till vår plats. Av och till visade ekolodet på under 2m och det på bästa högvatten… 

Ändå ligger båtar med uppåt tre meters djupgående i marinan. 



Nai kom på eftermiddagen för att uppskatta jobbet kring utbyte av bänkytan runt diskbänken 

plus lite annat småpill som vi inte är klara med. Materialvalet för bänken är klart – Corian – 

samma vi bytte till i Lindisfarne, vi hade bara kvar att välja färg. Dagen efter fick vi en offert 

och vi visste redan innan att bänkjobbet skulle kosta en hel del, men att småjobben var så dyra 

var inte riktigt med i beräkningen. Den tidsplanering vi fått tidigare av Nai håller inte heller då 

hon vid närmare eftertanke inser att det är för få dagar kvar till jul/nyårsledigt att hon inte kan 

lova något jobb förrän i januari. En missräkning för oss då vi hade sett fram mot den nya bänken 

installerad före jul så vi kunde lämna Thailand under tidig januari, men så blir det alltså inte. 

Nu har vi istället tid på oss för upptäcktsfärd runt Phuket ön, som i praktiken är en halvö då en 

låg bro i norra änden gör runtomsegling omöjlig. 

Medan vi låg tre nätter i marinan hyrde vi bil då, avståndet till centrum är en knapp mil på en 

högttrafikerad väg. Inget att gå eller cykla på. 

Under bilturen hittade vi lite småprylar som kommer att hålla oss sysselsatta ett tag framåt och 

även en ny “bilradio” då den gamla lagt av för länge sedan. 

En snabb jämförelse med Langkawi ger följande: Kostnadsläget är klart högre på det mesta, 

nästan dubbelt, framför allt för hantverkare. Trafikintensiteten är på högtryck och det på 

omöjliga vägar… 

Dock hittade vi en klart jämförbar biluthyrning i marinan, ca 150kr/dag och en tvättinrättning 

för bara drygt 6kr/kg. Telefon och internet är något dyrare men lokal restaurangmat ungefär i 

samma prisnivå som i Malaysia. 

I marinaområdet finns två båtprylaffärer med hyfsat sortiment, men som vanligt oftast inte 

just det som vi behöver. Att skicka efter via internet är bättre och billigare medan man är i 

Malaysia, speciellt Langkawi som är skattefritt. 

Redan under torsdagen fick vi kontakt med en rostfrikille och han lagade tre mantågstöttor 

under fredagen, med leverans till oss på lördag morgon. Prisnivå – dubbelt upp mot Langkawi men 

då ska man ha klart för sig att här används rätt rostfri kvalitet och finishen är utmärkt. Han 

gjorde också fyra specialbeslag för våra löpande backstag. Återigen dubbelt dyrt men 

förmodligen tre gånger så bra… inklusive hämtning och retur till båten inte att förglömma. 

 

Lördag lunch – deadline för att lämna marinan på slackvatten var strax efter elva, så klockan 11 

gled vi ut genom mangroven igen. 

Återigen motorgång, denna gång norrut i fyra timmar för att hitta en någotsånär vettig 

ankringsplats. Visserligen blåser det sällan men att ligga helt oskyddad känns inte bra, framför 

att då åskbyarna som uppträder när om helst på dygnet kan innehålla en hel del vind, om än 

kortvarigt. 

Det är mer regel än undantag att båten blir liggande med häcken mot vind och regn eftersom 

tidvattnet är starkare än vinden. Sedan vår nya sittbrunnsbakvägg är detta numera ett litet 

problem och vi har bara behövt använda mittdelen i bakväggen några få gånger för att inte få 

regnet ner i båten. Skönt att inte behöva sätta i nedgångsluckorna för lite regn. 

Vi la oss i position utanför en av många utforskningsbara hål in i kalkstensöarna, sk Hong, lagom 

till att turbåtarna lämnade området. Men innan tidvattnet var i rätt nivå för en dingetur på 

söndag morgon började det blåsa och prognosen visade på riktigt långvarigt regnväder så vi 

tuffade några sjömil i tidig morgonstund för lite bättre vindskydd i närheten till ett annan Hong. 

Vi sjösatte dingen och hann med en lång tur i grottsystemet innan rusningen började vid tiotiden. 

Nu fick vi bevittna hur kommersen går till. Lokala entreprenörer kommer med kajaker inklusive 

”paddlare” som hyrs ut till hågade turister. Förmodligen är dom förbokade av turbåtarna och 

ingår i priset. Flera turbåtar har egna kajaker med sig på undre däck. Under hela dagen kommer 



flera omgångar turbåtar som stannar en timme högst. Alla gäster i kajakerna och in i grottor och 

håligheter, tillbaka till turbåten och vips iväg till nästa ställe. Vi uppskattar att det var minst 20 

turbåtar med 10-30 personer i varje. 

Här fick vi också studera hur en hel eskader hyrsegelbåtar svärmade som flugor kring 

sockerbiten Moon. En båt utmärkte sig då dom inte lyckades få ankarfäste trots många ihärdiga 

försök. Största felorsaker – för litet ankare, för kort kätting och för hög fart vid 

backningsmanöver. Ok att ankringsbotten var lös, men med rätt utrustning och modest drag i 

början vid backmanövern fick vi rätt ok fäste. Vi är nu återigen i vatten med bara nån 

decimeters siktdjup… 

Apropå turistmängden – efter förra veckans blogg fick vi några mail, bla från Philippe som kom 

ihåg PhiPhi Island från slutet av 80-talet och jämförde med hur det var vid ett nytt besök 

nyligen. Chockartat! Vi kan skriva under på detta! 

När vi “firade” jul på PhiPhi Island -97 var det fortfarande en ganska stillsam ö, med ett hotell 

och några bungalows. I Toni Sai Bay låg några långseglare för ankar och stränderna var ganska 

tomma. 

Nu gick vi förbi den från Brad Pitt filmen “The Beach” berömda beachen, som på 

turistbroschyrer  ser mycket tilltalande ut i en djup vik mellan branta bergsidor.  Nu med 

trettiotalet turbåtar, färjor och någon enstaka chartersegelbåt och stranden som en myrstack 

var den inte lika tilltalande. 

Sen eftermiddag ankrade vi utanför en liten strand på norra sidan som bara kunde nås från 

havet. Det blev tomt på turbåtar vid femtiden, men innan dess… Vattenytan var täckt av oljefilm 

från ett trettiotal turbåtar med tvåtakts utombordare, och ljudnivån från tjoande turister var 

lite störande. 

Klart att alla måste få “tillgång”, men där vissa turistmål t ex Marcusplatsen snarare blir en 

bättre upplevelse med folkmassor, så blir dessa små öar som vi naturligtvis föreställer oss 

folktomma, en väldigt annorlunda upplevelse när man knappt ser naturen för alla människor och 

turbåtar. 

Vi längtar nästan tillbaka till Langkawis enskilda ankringsvikar… 

 

10 - 16 november Kho Hong åter Ao Chalong efter några ankringsplatser 

Rundturen bland öarna öster om Phuket är fullbordad. Fortfarande sol, värme, regn och åska. 

Men vinden, den lilla som nu orkar dra, kommer nu oftast från ostnordost. 

Flera av öarna vi besökte var nästan turistfria! Det är tydligen ett tiotal öar på lagom avstånd 

från i första hand Phuket som får större delen av turisttrycket. 

Veckan började med en “liggdag”, dvs vi stannade för ankar under måndagen för att montera den 

nyinköpta “bilstereon”. Såga och fila till en ny front för radion som sitter inne i ett skåp. Lite 

beslag och några skruv så var det hela på plats. Vet inte om det numera är standardkopplingar på 

dylika ting, men den befintliga snabbkopplingen på radions baksida stämde exakt med den 12 år 

gamla befintliga i Moon. En rackarns massa kablar som vi därmed slapp att koppla om, så när 

radion väl var fysiskt på plats var det bara att plugga in och musik strömmade ur Moons fyra fina 

högtalare. 4X50 watt! Vi använder förmodligen bara några få av dom möjliga 50… 

Mycket trevligt med bra ljudkvalitet igen efter att ha fuskat med pc och små högtalare dom 

senaste två åren. 

I norra änden av Phang Nga Bay ligger “James Bondön” och fiskebyn Koh Pan Yi, även kallad Sea 

Gypsy Village, och är förmodligen efter Phi Phi-öarna den största magneten i området. Vi körde 

förbi bond-ön på behörigt avstånd och såg spektaklet på vår väg till fiskebyn. 

Området i norra delen av Phang Nga Bay är grunt på grund av allt som floden för med sig. Det 



gäller att hålla koll på var man befinner sig och statusen på tidvattnet. Vi kom fram till byn vid 

femtiden, lagom som dom stora turistgrupperna lämnade byn. 

En hel del mer eller mindre fasta fiskeredskap i floden framför byn gjorde ankringen lite 

krånglig. En kille med en långtailbåt dirigerade oss “hit och dit”, men till slut “enades” vi om ett 

ställe, dvs han nickade när vi pekade… Ankaret tog inte alls! 

Var det så bedrövligt lös botten? Inget i piloten hade varnat för det. Upp med ankaret för att 

pröva igen. På ankaret satt en stor säck! 

Innebär att ankaret, hur spetsigt det än är, inte har en chans att gräva ner sig utan åker bara 

kana uppe på leran med säcken framför och under sig. Omankringen skedde med fullgott resultat. 

Killen med långsvans båten övertygade oss om att inte sjösätta dingen utan åka en sväng med 

honom uppför floden och sen se på byn, varefter han skulle ta oss ut till Moon igen efter middag 

i byn. Ok det var naturligtvis big business och maten, som var god och vällagad, höll verkligen 

turistpris. Men det var ett bekvämt sätt att snabbt innan det mörknade hinna se en hel del.  

En halvtimma uppför floden in i mangroven gav en lite annorlunda bild av landskapet. Resans mål 

var en tunnel i berget som floden skapat. Kalkberget lakas ur av regnen och enorma stalaktiter 

skapas från tunneltaket och ner mot floden. På vägen tillbaka till byn via en annan flodarm blev vi 

förevisade “grottmålningar” som påstods vara åtskilliga tusen år gamla. 

Skeptiska som vi är trodde vi bara sådär på det. Målningarna var strax över tidvattenlinjen och 

borde kanske varit borteroderade på nåt hundratal år… 

Byn som är helt byggd på stolpar över grunt vatten var väl lite annorlunda. Vi hade den nästan 

helt för oss själva, men vi hade inte svårt att föreställa oss hur det ser ut på de trånga 

“gatorna” med fullt turisttryck. Restaurangerna, ett femtontal, var byggda rätt ut i floden och 

hade nog, var och en, plats för mer än femtio personer. Byn verkar numera helt leva på turism 

och kanske lite fiske. 

Nästa morgon avgick vi med solen. Kurs sydost mot Krabi och de östra öarna i Phang Nga Bay. 

Vi hann dagankra vid två öar med hongs som var rätt spektakulära och vi hade dom helt för oss 

själva! 

Vattnet är riktigt klart i den sydöstra delen av viken, så propeller och botten har återigen fått 

lite putsning. Det växer otroligt fort i dessa vatten. 

Sen onsdag eftermiddag ankrade vi utanför ön Hong och dess jättehong. 

Innan solen gick ned körde vi en sväng med dingen in i hongen. På vägen ut hade tidvattnet vänt 

och vi fick stående vågfenomen över uppgrundningen i mynningen. 

På fredagen var vi tillbaka i Ao Chalong, där vi klarerade in för 11 dagar sedan. Vi behövde 

påfyllning i matförrådet men hittade bara några lite halvstora 7-11 butiker och en lite större, så 

inspirationen hamnar lätt på botten. Några morötter, äpplen, tomater, bröd och lök var allt vi 

kände för. Och så lite kycklingfilé förstås. 

På tal om mat, eller snarare om dryck, så har vi lärt oss göra gingerbeer, dvs en ingefärsdryck 

med lime, socker och jäst som smakar som en god torr grapetonic. Med eller utan lite Campari så 

är den en riktig törstsläckare. På självhushållssidan ingår även yoghurt. För snart två år sedan 

fick vi sked av en kultur som är den bästa vi hittat hittills. 

Varje morgon till äppelgröten ätes yoghurt. 

På handlingsrundan i Ao Chalong hittade vi också nya simfötter till Björn. Dom gamla, inköpta 

1979  var användbara för tre år sedan, har nu fått pension. 

 

17 - 20 november Ao Chalong - Yacht Haven Phuket 

Seglingsveckan innehöll som vanligt alla vindriktningar och väder. Men det ovanliga denna vecka 

var att vi fick vind med riktig kulingstyrka i ett kraftigt regnväder som varade ovanligt länge, 



dvs i nån timme. Moon klarade kulingen i bidevind galant trots orevade segel. Dom nya seglen med 

långa lattor gick lätt att plana och släppa ut vind utan fladder. 

Under seglingen upp mot Yacht Haven, bidevind igen, revade vi för första gången. Full fart trots 

modest vindstyrka. Storseglet har de två reven högt upp för att inte behöva tre rev, trots detta 

högre första rev var segelytan helt OK tillsammans med full kutter och yankee. 

Två nätter i början av veckan låg vi ankrade på Phukets västsida och där ligger hela Indiska 

oceanen öppen med tillhörande dyning. Det är fortfarande ostadigt med kraftiga 

eftermiddagsregn, men vindriktningen är mestadels nordost. I december kommer torrtiden, om 

nu vädret följer statistiken… 

 

Årets lappkast –  

Vi beslutade hastigt i onsdags att flyga till Björns mamma för att fira hennes 89-års dag. Det 

blir en snabbvisit på två veckor och nästan bara i Helsingborg. 

Med det nya flygresebeslutet i ryggen och efter en snabbtitt på möjliga avgångar satte vi full 

fart upp till Yacht Haven marina för att där boka biljetter och lägga båten i ide. Det mest 

ekonomiska och restidseffektiva var avgång redan på söndagen och retur den 8 december. 

Under den delvis motoriserade seglingsturen fick vi bekräftat att det fanns en plats i marinan, 

så det var bara att stå på, det var nu redan torsdag. En rörig detalj är att när alla i en båt 

lämnar Thailand så måste man betala en avgift, som man visserligen får tillbaka, och immigration 

som hanterar detta är inte öppen under lördag-söndag. Extra rörigt är det att regelverket inte 

riktigt går att tolka så på fredag morgon hyrde vi bil för att åka in till Phuket stad och på plats 

reda ut oklarheterna. 

Det visade sig att i och med att vi hade skaffat två månaders visum (resan till Penang för några 

veckor sedan) så hade vi vid inklareringen fått utresekorten häftade i passen och det betyder 

att vi inte behöver betala. Resan till stan var alltså egentligen onödig i detta något tidspressade 

läge… 

20 november – 9 december   En flygtur till Sverige   

 

Moon ligger i Yacht Haven marina på norra änden av Phuket och vi klev på ett nytt och fräscht 

plan fullt av ryssar till Köpenhamn, via Moskva, vid söndag lunchtid och var framme vid 22-tiden 

svensk tid. Total restid dörr till dörr blev 20 timmar och på den långa flygningen om 10 timmar 

till Moskva fick vi fyra säten för oss själva… 

Tanken på en Sverige resa dök upp efter att ha hämtat vårt nya ankarsegel som levererades via 

vänner i Göteborg. Deras hotell låg på västkusten av Phuket så nu har vi sett den också. Plötsligt 

uppkom en lucka i planeringen då alla uppdrag var utförda och diskbänksjobbet flyttat till i 

januari så varför inte trycka in ett födelsekalas i Helsingborg! 

 

24 - 30 november Helsingborg 

En vecka där vi inte haft några problem med för varmt väder och inte heller har det varit svårt 

att vistas ute i solskenet! Temperaturen har hållit sig mellan två och fem grader. Här i 

Helsingborg har solen lyst varje dag, åtminstone några timmar. Det skall jämföras med 

Stockholm som haft negativt solrekord under november, bara fem timmar på hela månaden!! 

Mesta tiden ägnar vi åt att umgås med Björns mamma som fyllde 89 i onsdags. Fantastiskt att 

vara så alert och klara sig utan någon hjälp. Man kan bara hoppas att lite av det har spillt över på 

nästa generation… 

Annars är det mycket ”shopping” till Moon mellan långa promenader i det sköna, lite bitande 

vädret. Vi har båda uppskattat omväxlingen från Asiens fuktiga värme och intensiva sol. Det är  

lättare att ställa om sig till kyla än tvärtom. 

Även om den fuktiga värmen inte lockar, känns det ändå helt rätt att flyga tillbaka till Moon på 



måndag och fixa färdigt. Vi får rapporter om Moons välbefinnande från kompisar i Yacht Haven, 

vilket känns lugnande. 

 

1 - 8 december Helsingborg och åter Thailand via Moskva 

Vecka två i Sverige blev mest moln och två dagars regn. 

Temperaturen höll sig några grader över noll. 

Vi har njutit av vantar och mössa och hoppas kunna magasinera lite kyla… 

Torsdag kväll och fredagen ägnades åt en snabbvisit i Göteborg med omnejd. 

Vi har som vanligt vid Sverigebesöken finslipat vårt svarta bälte i båttillbehör-shopping. 

Tillgången på båtprylar i Phuket är visserligen väldigt mycket bättre än på Langkawi, men 

priserna är nog i snitt dubbla mot i Sverige om det man söker ens finns. 

Nu, måndag den 8:e kl 14 sitter vi på planet till Moskva för mellanlandning och byte till Phuket-

planet. 

Vi pustar ut efter en komplicerad tågresa från Helsingborg. Start med en kvarts försening och i 

Kävlinge fick alla som skulle till Lund byta tåg pga ett spårfel mellan Lund och Malmö så tåget 

skulle gå direkt till Malmö på “Lommaspåret”. Tur för oss som kunde lugnt sitta kvar med allt 

vårt bagage. Ordentligt försenade kom vi till Malmö central där “ingenting” hände. Efter tio 

minuter fick vi besked att man väntade på tillstånd att köra vidare, sen blev det tyst… 

Vi började titta på klockan och räkna baklänges från flygets avgångstid. Kändes inget vidare att 

se tiden krympa ihop. Särskilt som vi skulle flyga Areoflot och den incheckningen tog tid i 

Thailand. Vi såg köerna framför oss… 

När det var lite mer än två timmar till flygets avgång, klämde dom ur sig att spåret över bron var 

avstängt och bussar var beställda. En lite lam ursäkt för dålig information kom också (som 

vanligt). Och som vanligt fortsatte den usla informationen när det gällde att “lotsa” skocken av 

stressade Kastrup-passagerare till bussarna. Antingen är det så vanligt med driftstörningar så 

dom tar för givet att alla vet var ersättningsbussar väntar eller saknas övning och rutiner. 

Skyltar som visar var region och stadsbussar är finns, men ersättningstrafik… och naturligtvis är 

det inte på någon av de två utmärkta busshållplatserna! 

Mer eller mindre kaos utbröt förstås när flygresenärer försökte begripa var bussen till Kastrup 

fanns. Tur att hälsotillståndet på svenskar är över medelvärdet… 

Vårt bagage var inte anpassat för att bära omkring långa sträckor i trängsel men vi lyckades få 

med allt till bussen. 

Räddningen från tidspressen kom i form av en total avsaknad av köer på Kastrup. Fem minuter 

efter ankomst var vi incheckade och tre minuter senare igenom security kollen, så vid en kopp 

fika med lunchmacka i utrikeshallen var vi tillbaka på “schematid” och kunde andas ut och 

massera en lite tilltufsad rygg efter allt kånkande på båtlådan (23kg) med en ny symaskin och 

annat båtgodis, plus en dragväska med 23kg till, för att inte nämna våra tre 

handbagageryggsäckar. 

Nästa gång åker vi nog buss mellan Helsingborg och Kastrup… 

 

9 – 31 december   Mer segling i Thailand 

 

9 - 14 december Yacht Haven, Thailand 

Tillbaka i Moon och värmen i Thailand sedan i tisdags efter en bra flygresa. 

Vi börjar acklimatisera oss, men konstaterar att det går klart fortare att vänja sig vid kylan 

hemma i Sverige. 

Lite jobb har vi trots allt hunnit med. Framför allt det länge planerade jobbet med beslag för 

backstagen. Beslaget består av en tillverkad plåt, en Whichard bygel, två 115 mm långa M10 

bultar med kupolmutter. 

I Sverige hittade vi äntligen det 19 mm träborr som behövdes för att skallen på bulten skulle få 

plats. Klart spännande att borra vertikalt genom relingslisten 95 mm ner i skrovet med ett 19 mm 

borr! 

Tjockleken på skrovet mellan laminaten är 32 mm så det behöver inte vara mycket fel för att 

borren skall träffa laminatet. Det hela gick över förväntan och nu efter att epoxyn runt 



bultarna, 8 st, har härdat är det dags för slipning av teakrelingen och slutmontering med 

fästmassa. 

8 bult? Ja när vi ändå var igång och med backstagen fick även spinnakerskot/gaj likadana beslag 

strax akter om. 

 

15 - 21 december – Yacht Haven - Koh Lanta 

Veckan har varit ganska produktiv och vädret är fortsatt ostadigt med regnskurar i stort sett 

varje eftermiddag. 

De nya beslagen för backstag, furlex, preventer och spinnakerskot blev helt klara. 

Värmeväxlaren mellan motorns och Whispergeneratorn kylvatten inklusive expansionstank till 

motorn installerade och provkörd. Fantastiskt att Moon nu kan få varmvatten även när motorn 

går… 

Det kostade under tusenlappen att komplettera värmeanläggningen för att inte bara få dusch- 

och diskvatten från Whispergeneratorn. Ingen båt är så bra att den inte kan förbättras! 

På onsdagen fick vi klart för oss att vi tänkt fel när det gäller förlängning av visum. Man kan bara 

förlänga en extramånad om man kommer till Thailand med ett visa sökt utanför Thailand – ett 

sånt som vi fixade i Penang inför första besöket. 

I och med att vi reste till Sverige bröt vi det visat och fick ett vanligt 30 dagars 

uppehållstillstånd när vi kom flygande tillbaka. För att klara ut pentryjobben i början av januari 

behöver vi ytterligare tid. 

Enklaste lösningen blev att segla till Langkawi över jul/nyår och komma tillbaka till Thailand och 

Boat Lagoon, där jobbet skall utföras, senast den 5 januari. 

 

Lördag 20 dec. 

Efter att ha checka ut från Thailand i Ao Chalong med bil från YachtHaven under fredagen, 

lämnade vi marinan strax före tolv när strömmen vände. 

Marinan har många superyachter, men normala platser har bara 10m pontoner och dessutom nära 

till pontonen “bakom”. Detta tillsammans med rätt stark ström och sidvind gör det lite spännande 

att kasta loss. Tack vare att vi väntade till nästan slack och Annikas manövervana (dock ännu inte 

med Moon) gick allt utan tillbud. Det är inte lätt att gå från en 11m fenkölad båt med 

bogpropeller till en 14m långkölad dito UTAN bogpropeller. Dom extra tonnen gör det heller inte 

lättare under hamnmanövrar… 

Väl ute på fjärden hissar vi på i den jämna fina brisen på 6 m/s. Lite motström och 40-50 grader 

mot vinden ger oss en relativ vind mellan 7-9m/s. Efter lite segeltrim drar Moon upp farten. Vi 

lutar ca 15 grader med fulla ställ under nästan perfekta förhållanden. Farten då? Vi kan bara 

säga att vi är mer än förtjusta! 

Loggade mellan 7,5 och 8 knop genom vattnet i två timmar innan det var dags för kursändring till 

120 grader vind i samband med att vinden mojnade till runt 5 m/s. Moon travade lätt vidare i 

dryga 6,5 knop utan lättvindssegel. Senare under eftermiddagen mojnade det ytterligare till 

mediokra 3m/s, men trots skvalpsjö mot såg vi 3-4,5 knop på loggen. 

Vi är förundrade hur bra Moon seglar bidevind utan centerbordet nere. 

Förklaringen är förmodligen ringa krängning och den långa “kölplankan” som börjar vid masten och 

slutar med rodret. På grund av Moons sänkta centerbordstrumma (för att få en slät durk inne i 

båten) skapas denna “kölplanka” som är ca 25 cm hög. 

Nästan inne i ankarviken var vi tvungna att rulla förseglen och starta motorn för de sista 

metrarna. Storseglet beslaget och därefter ankaret i, innan vi fick ett välförtjänt bad med 

efter följande sköljning i sötvattendusch. 

När vi efter detta fick vår ankaröl kom mörka moln och kraftiga vindbyar med en del regn. Helt o 

otroligt att det väntade tills vi var klara med alla segel, ankring och badbestyr! 

En ovanligt perfekt dag!! 

 

Söndag 21 dec 

Ankaret upp vid åttatiden och sen gled vi ut ur viken för bara storsegel. Lite tålamodsprövande 

då det tog en dryg kvart att komma ut förbi udden så att nordosten kom åt. Relativt fin 



halvvindssegling dom tio milen över till Phi-Phi öarna som vi passerade strax norr om. På ostsidan 

om Phi-Phi Don fick vi ny vind och loggade dryga sju knop i 5-6m/s ner mot Ko Lanta. 

När vi vid tvåtiden var halvvägs ner efter Ko Lanta dog vinden helt och vi rullade förseglen och 

satte på motorn. En halvtimma senare när vi närmade oss ankringsplatsen kom det kolsvarta moln 

från öster ner över ön. Snabbt ner med storseglet och stänga alla luckor. Vi hann precis innan 

störtregnet var över oss. Motorerade vidare med tända lanternor i den nästan obefintlig sikten. 

Fullt med nätvakare gjorde att det var helt nödvändigt att hålla utkik, vilket endast var möjligt 

på läsidan. 

Första “skuren” hade ingen vind, men nästa innehöll massor med vind. Vi krängde säkert 15 grader 

för naken rigg och fem knops framfart. Väl framme vid ankringsbukten lättade regn och vind till 

mera normala regnförhållanden och vi fann en yta söder om fem ankrade båtar. Regn och blåst 

fortsatte så bad och dusch fick ske under naturlig extradusch. 

Inte lika vältajmat väder som under gårdagens ankring och bad, men ännu en fin seglingsdag. 

Båda dagarna har vi använt vindrodret och kan konstatera att vid vind under 4m/s så hänger det 

inte med som det förmodligen kan – vi får skruva lite på det senare. 

Vi önskar alla en riktigt God Jul. 

 

22 - 28 december Thailand – Malaysia - Thailand 

Julhelgen är över och här i Langkawi firas inte julen av andra än turister. 

Nyår står för dörren och här tillkommer komplikationer. Det firas många nyår som ger 

medborgarna flera tillfällen till ledighet. Det betyder att vi måste hålla koll på helgdagarna då 

myndigheterna i Thailand tar ut övertidstillägg vid t ex inklarering. För vår del blir det ett nyår 

någonstans bland öarna söder om Phuket. 

Året avslutas väldigt grått och blött men inte på långa vägar som på den Malaysiska ostkusten. 

 

Vår julvecka: 

Måndag 22:e 

Efter en lugn natt lämnade vi Ko Lanta för motor i en grå fuktig morgon. 

Efter en knapp timme kom förmiddagsbrisen och vi kunde segla söderut mot Ko Tarutao fram till 

halv tre då motorn fick hjälpa till igen. 

Ankringsbukten angjordes just som det mörknade efter en tuff motorsegling med regn och 

avslutningsvis stark sidvind. 

Tisdag morgon: 

Ännu gråare och fuktigare, men nästan inget regn. Motorgång söderut i störd vind på Tarutaos 

västsida. Fin vind när vi kom till sundet före Langkawi. Efter halva Langkawis västkust stördes 

vinden av bergen, så det fick bli motorsegling en bit igen. 

Ankringsplatsen utanför Kuah angjordes vid fyratiden, och strax kom Rick från Lescargot 

tillsammans med Sara och Magnus från svenskbåten Mahi-Mahi (Kungsbacka) över för snack och 

sundowner (numera “raindowner”) som utgjordes av glögg. 

 

Onsdagen ägnades åt incheckning och handling och otraditionell jul med ost och vin i Moons 

sittbrunn med samma besättningar som dagen innan. 

Märkvärdigt nog inget regn. 

Torsdagen – Vindstilla så vi passade på att hissa upp gennakern för först gången. Den är stor… 

Lite jobb med spolpumpen för kättingen som slutat fungera. Upp med allt under kojen i förpiken. 

Felet på pumpen visade sig vara läckage som påverkat tryckvakten. 

Rengöring, byte av snabbkoppling (som förmodligen var till ett annat pumpfabrikat), nya flatstift 

mm och pumpen var som “ny” igen. 

Efter att Whispergeneratorn fått sitt saltvattenavlopp installerat var det äntligen dags för 

provkörning. Fungerade sådär. Första två körningarna avbröts av “maskinen” med felkod. Verkar 

som styrningen av saltvattenpumpen som förser extravärmeväxlaren med kylvatten inte riktigt 

hänger med. 

 

Fredag startade med en ny provkörning av generatorn, nu med sänkt temp på cirkulationsvattnet. 



Nu gick det bättre och laddningen kom igång helt enligt manualen. Efter två timmar stängde WG 

ner utan felkod. Vi har en del kvar i felsökning, men det känns som vi är på rätt väg. 

Under eftermiddagen öppnade sig himlen! 

Det är på gränsen till undantagstillstånd med översvämningar och evakueringar på Malaysias  

fastland, men vårt regn var inte att leka med det heller. På mindre än en halvtimme fyllde vi en 

tank med 280l vatten. Tur man sitter i nåt som flyter! 

Lagom för “sundowner/raindowner” i Mahi-Mahi blev det en lucka i regnet som sen återkom men i 

mer normal intensitet. Turligt nog kunde vi återvända nåt så när torra till Moon vid niotiden. 

 

Lördag 27:e, utcheckning och sen lunch på stan med Sara och Magnus samt en del handling. 

Efter att vi surrat dingen på däck inför morgondagens segling mot Thailand kom gänget på en 

regnfri “avskedsöl”. 

Söndag morgon bar det av strax efter soluppgången, runt Langkawis ostsida för att tjäna höjd i 

ostvinden och för att få friare vind utefter Langkawi och Tarutaos ostsidor. 

Fin segling till kl två då vinden dog och vi motorerade ytterligare fem sjömil till vår planerade 

ankringsplats på västsida av Ko Bulan. Inget regn på hela dagen, men mulet och grått fram till 

lunch. 

29 - 31 december Thailand 

Lämnade Koh Bulan efter en lugn natt. Svag ostlig vind. Provade spinnakerbommen för spirning. 

Klart besvärligare jämfört med Seldéns lösning med teleskopbom vertikalt förvarad på masten, 

som innebär att när man kopplar i liften och lossar bommen från masten i "liftänden" så tar lift 

och mastbeslag all last och man kan koncentrera sig på att "styra" bommen medan man firar ner 

spinnklockan efter masten. 

Nu måste man koppla loss bommen från däck och bära/balansera den upp till spinnklockan, en 

klart avancerad balansakt på ett fördäck som inte står stilla. Kutter och babystag gör det hela 

än mer komplicerat.  

Med lite träning och flitigare användande av liften kommer det nog att gå, men till Lindisfarnes 

enkla, säkra och bekväma hanterande kommer vi nog aldrig. 

En fördel med Yankee skärningen av genuan är att spinnbomlängden räcker bättre som spirbom. 

Vid lunchtid kom mörka moln ut från land och vi fick både ösregn, vind och åska. Vi har 

fortfarande inte lärt oss att reva i tid... 

Bra ankring vid halv fyra öster om Koh Tali Bong efter 33 sjömil. 

  

Tisdag 30:e 

Nu var det inte helt lätt att välja delmål. Vi vill inte skynda för fort beroende på bl a 

övertidsersättning vid inklarering. Nyår och omkringliggande helgdagar gör det extra 

komplicerat. Valet föll på en avstickare upp på Ko Lantas ostsida där vi ankrade efter 27 sjömil 

mellan Ko Lanta och Ko Talabang. Motor i början men sen fin halvvind/bidevind i 5-6m/s. Inget 

regn men mest mulet.  

Lugn natt med lite fallvindar men ingen dyning. 

  

Onsdag 31:e 

Nu var det frågan igen hur anpassa oss för att vara i Ao Chalong på fredagen för incheckning. 

Mängden nätvakare gör att det inte är lämpligt att gå för motor i mörker och vår erfarenhet 

hittills är att det mojnar vid solnedgången, även om det varit fin vind under dagen.  

Beslutet blev att segla till Phi-Phi Islands för att dela på sträckan och få två dagsljusetapper. 

Seglade söderut i ostvinden för att gippa söder om Ko Lanta och sen segla 300 grader mot Phi- 

Phi. Vinden förstärktes kraftigt över och runt Ko Lantas sydudde så efter gippen var det dags 

att prova att reva i lite tuffare vind. Gick förträffligt och formen på seglet perfekt med 



Annikas nygjorda dyneemaloop som justerade schackellängden. Webbingbanden som håller 

snabbschacklet i seglet är lite korta och därmed drogs buken fram mot masten, nåt man förstås 

inte vill när man revar och vill plana seglet.  

Före revning av storen och med endast Yankee gjorde vi åtta knop med kraftig lovgirighet. Efter 

revning med full Yankee och Kutter gjorde vi drygt åtta knop med en helt balanserad Moon.  

Det verkar som vi skall reva när relativ vind närmar sig 7-8 m/s. Moon seglar snabbt även för 

bidevind utan att luta mer än 10-15 grader. 

Några sjömil ut från Ko Lanta stabiliserade sig vinden runt 9 m/s och vi fortsatte med revad 

stor och halvvind med en medelfart genom vattnet runt 7,5 knop, balanserat roder och 10-12 

graders lutning. Moon är en snabb och synnerligen bekväm segelbåt! Och centerbordet vilar i sin 

låda... 

Efter lite beslutsångest om ankringsvik bestämde vi oss för att vänta ut dagsturisterna i en liten 

idyllisk vik på Phi-Phi västsida. När alla lämnat och vi gick längre in för att ankra för natten 

visade det sig att sanden mellan korallhuvudena var på tok för tunn för att ge nåt ankarfäste. I 

den trånga viken var detta inget bra alternativ, utan vi motorerade till den stora grannviken. 

Även här var det lite si och så med fästet mellan korallerna, men med massor av plats och massor 

av kätting ute bedömde vi att det var ok. Vi har träffat många som hävdar tesen att man "ligger 

på kättingen". Nu får vi prova det. Vi har ännu inte arrangerat några bojar som håller upp 

kättingen från botten såsom vi praktiserade med Lindisfarne... 

Natten blev inte lugn!  

Inte beroende på ankarfäste utan på Phi-Phi Islands nattliv. Så här på nyårsafton förstärkt med 

smällare och raketer. En grannsegelbåt fick för sig att bränna av vad vi tror var en nödraket. 

Vad som gick galet är svårt att bedöma, men raketen for iväg strax akter om oss tre till fyra 

meter över och parallellt med vattenytan. Om det var chocken av resultatet eller om dom bara 

hade en raket vet vi inte... 

Klockan sju på nyårsdagens morgon stängde det högljudda diskot! 

 

Gott Slut och Gott Nytt 

 

Annika & Björn 

Moon 
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