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Abbekås är en av Sveriges sydligaste hamnar. Båtliv besökte hamnen 
när sommaren 2016 var som allra vackrast. Text & foto: Anders Sellin

VÄLKOMNANDE 
HAMN I SÖDERLÄGE

SMULTRONSTÄLLE

Abbekås gästhamn på den skånska sydkusten, alldeles väster om Ystad, är en 
liten mysig gästhamn med en aktiv och starkt engagerad båtklubb. I hamnen  
finns tio gästplatser förtöjning långsides samt grönskyltade platser.
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ALEKSANDRA ERLANDSSON, ordför- 
ande i Abbekås båtklubb, hälsar 
Båtliv välkommen när vi hälsar på. 

Tidigare denna sommar har klubben firat sitt 
50-årsjubileum med en stor fest.

Abbekås hamn är en kommunal hamn 
med hamnkapten anställd under somrarna. 
Det är en liten hamn, men här finns ändå en 
liten sjömack med diesel och toatömning, 
kafé med glassbar och allt annat som hör 
gästhamnar till såsom toaletter, duschar och 
tvättmaskin. 

I centrum av Abbekås, några hundra 
meter från hamnen, finns även livsmedels-
affär och en krog. Utefter stranden finns fina 
promenader både söder och norrut och dess-
utom Abbekås hamnkrog med havet som 
närmsta granne – väl värd ett besök.

ABBEKÅS BÅTKLUBB BEDRIVER en omfattande 
verksamhet och har engagerade medlemmar.

– Vi har ett starkt engagemang i både regi-
onala och nationella föreningar, säger Alek-
sandra Erlandsson.

– Vi har tre medlemmar i styrelsen för  
Skånes båtförbund bara för att ta ett exem-
pel. Per Tistad, som är kursansvarig i båt-
klubben, är dessutom skattmästare i Svenska 
Kryssarklubben och styrelsemedlem i Nämn-
den för båtlivsutbildning.

UNDER HÖSTEN PLANERAS det föredrag om jor-
denruntsegling, temakväll om båtbesiktning 
samt en praktisk kurs om navigering med 
plotter och annan modern elektronik. Per 
Tistad berättar:

– Vad gäller kurser kan vi ha ett stort utbud 
genom att vi samarbetar med andra klubbar 
och på så sätt får kurserna fulltecknade. Även 
temakvällar och föredrag har vi gemensamt 
med andra klubbar. Utan detta samarbete 
skulle vi aldrig kunna ha så omfattande verk-

samhet som vi har, säger han.
– Allt detta drar vi runt trots att vi är en 

ganska liten båtklubb med ett 80-tal platser i 
hamnen och 140 medlemmar. Det är viktigt 
att ha engagemang också utanför klubben, 
konstaterar Aleksandra. 

– VI HAR även börjat synas mycket mer i soci-
ala medier och fått många nya medlemmar 
den vägen. Seglarskolan är ett exempel där 
vi fått många fler elever sedan vi börjat synas 
i sociala medier. Gitte Nählinder har byggt 
upp ett koncept för ungdomsutbildningen 
inom SBU baserat på erfarenheter och tidi-
gare verksamhet inom klubben. Nu har seg-
larskolan ett tiotal optimistjollar samt en C55 
som de kör veckoläger med under somrarna. 
De hoppas även få igång mer verksamhet 
under vår och höst med teoriutbildning och 
utbildning av nya instruktörer. Återväxten 
är väldigt viktig eftersom de flesta som blir 
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instruktörer bara stannar ett 
par år. Vi försöker även få till ett 
samarbete med kommunen och 
erbjuda alla ungdomar möjlighet 
till seglingsverksamhet. Hitintills 
har de haft lite försöksverksam-
het med kommunens fritidsgård 
men inget har kommit igång i 
någon större skala än, avslutar 
Aleksandra Erlandsson.

UNDER SOMMAREN 2016 firade 

Abbekås båtklubb 50 år med stor 
fest och bildvisning från tidiga 
minnen i klubbens historia. Till 
firandet togs även en skrift fram 
om klubbens historia och om 
många av de personer som gjort 
stora insatser för klubben.

Hamnen består av en inre och 
en yttre hamnbassäng. Den inre 
används av yrkesfiskarna och den 
yttre av fritidsseglare och gästbåt- 
ar. Fiskets storhetstid i Abbekås 

hamn inföll under andra världs-
kriget, och ännu finns det några 
fiskebåtar kvar. Under 2011/2012 
renoverades hamnen, bland 
annat gjordes inloppet om och 
även pirar och kajer renoverades.

PÅ BESÖK I hamnen denna som-
mardag är också Claus Flebbe, 
som seglat från Heidelberg i 
Tyskland via Göta kanal och nu 
ligger i hamnen.

SMULTRONSTÄLLE

– Vi tillbringar tre månader per  
år ute med segelbåten och det är 

femte gången vi besöker Abbekås,  
en väldigt fin hamn, konstaterar 

Claus Flebbe från Heidelberg i  
Tyskland som ligger med sin  

Bavaria 36 i hamnen i Abbekås. 

– Det är femte gången vi 
besöker Abbekås som vi tycker 
är en väldigt fin hamn. Här finns 
många trevliga strandprome-
nader både norr och söder om 
hamnen. Normalt stannar vi fyra, 
fem dagar vid varje hamn. Vi vill 
inte gärna kryssa och vi gillar inte 
heller hård blåst utan ligger hell-
re och väntar in rätt vindar. Nu är 
vi på hemväg så nu hoppas vi på 
nordliga vindar, berättar Claus. ✪

Anders Esping, kassör, Aleksandra Erlandsson, ordförande och Per Tistad, kurs-
ansvarig i Abbekås båtklubb i sin nybyggda klubblokal nere i Abbekås hamn. 

Gunilla Karlzén serverar på Abbekås hamnkrog och presenterar ”Dagens 
special” för Båtliv. 
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