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BJÖRN ULVAEUS HAR en 
lång bakgrund med 
båtar och båtliv. Född 

i Göteborg flyttade han sex år 
gammal till ostkusten och Väster- 
vik. Där blev det helt naturligt för 
honom att inleda en lång karriär 
med egna båtar även om han 
senare blev betydligt mer känd 
för sin musik.

– Mitt båtliv började när jag 
kom hit. Min farbror hade en 
segelbåt och sedan seglade jag 
med kompisar i deras båtar. Det 
var båtar och båtliv från början, 
säger Björn Ulvaeus när Båtliv 
träffar honom på Slottsholmen 
Marina intill Slottsruinområdet i 
Västervik.

– När jag flyttade upp till 
Stockholm hade jag dock inte 
båt. Den första jag köpte där var 
en fem meter lång Vator från 
Finland som jag och Agnetha 
Fältskog hade. Det var hennes 
första båtupplevelse, men 
motorn stannade och det blev 

inte så bra. Efter det fick jag ald-
rig med henne ut på sjön igen…

Idag har Björn en eka och en 
Anytec kabinbåt. Tidigare har 
han haft allt från Folkbåt till 
motorbåtar som Sunseeker, Win-
dy, Fjordling, Ockelbo, Fairline 
och till slut fyra stycken Princess 
med en 82-fotare som ”final”.

– Det har varit många båtar, 
hela tiden. Vi har bott över i båtar-
na och även tagit dagsturer, men 
ofta har vi varit ute på längre turer.

UNDER ÅTSKILLIGA ÅR har Björn 
tillsammans med sin familj alltså 
hållit på med båtliv. Inte minst 
har de besökt Västervik ofta 
och staden har blivit en naturlig 
mötesplats för familjen.

– Västervik har alltid varit en 
knytpunkt efter Trosa på vägen 
söderöver från Stockholm. Nu 
är vår ambition att återskapa det 
fina som Västervik har. Detta ska 
vara den självklara destinationen 
och Slottsholmen Marina ska 

vara den bästa marinan på hela 
ostkusten, säger Björn Ulvaeus.

Till sin hjälp att förverkliga 
planerna har han bland andra 
dottern Anna Hydbom Ulvaeus. 
Hon är tillsammans med sin 
man, Calle Hydbom Ulvaeus, 
konceptansvarig för Slottsholmen, 
där Björn har investerat i ett helt 
nybyggt, högklassigt hotell med 
restaurang.

– Vi finns som ett komplement 
till gästhamnen. Här kan man 
köpa frukost eller äta middag 
eller bo i något av våra rum med 
sjöutsikt. Det är bra för alla som 
kommer med mindre båt och inte 
kan sova ombord, säger Anna.

– Nästa säsong satsar vi på ett 
flytande hotell med 33 rum där 
rummen på första våningen även 
får egen båtplats.

FAMILJEN ULVAEUS ÄGER Slotts-
holmen Marina och det flytande 
hotell som kommer på plats till 
nästa säsong. Björn Ulvaeus talar 

sig gärna varm för Slottsholmen 
Marina och har ännu fler visioner 
på lager.

– Vi vill bygga ut marinan 
ännu mer och det gamla badhus- 
et på vägen ut till Slottsholmen 
ska renoveras. Vi ska hyra det och 
kommer att återställa det i gammal 
Jugendstil med ett spa som en  
del av verksamheten. När det är 
klart har vi en riktig bra destina-
tion här.

– För mig har det alltid varit 
helt naturligt att Slottsholmen 
ligger som det gör och marinan 
tillhör destinationen. Det känns 
naturligt. Det finns inget som 
är så roligt som när det kommer 
upp folk från båtar. Det skapar 
en så fin stämning, säger Björn 
Ulvaeus.

Björns dröm för barndoms-
staden kan mycket väl bli sann. 
Västervik har de naturliga förut-
sättningarna och ligger väl pla-
cerat för både båtfolk och andra 
turister. ✪

Björn Ulvaeus satsar på Västervik
Västervik är tillbaka som en av ostkustens finaste gästhamnar. Det är Björn Ulvaeus som tillsam-
mans med lokala aktörer satsar på denna klassiska destination. Text: Lars-Åke Redéen Foto: Bengt Pettersson

Björn Ulvaeus gillar sitt Västervik. Hans satsningar med Slottsholmens Marina har gjort detta till en av ostkustens finaste marinor.
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VÄSTERVIKS GÄSTHAMN 
har fått nytt liv efter flera 
års eftersatt skötsel. Sedan 

Andreas Nilsson tog över märks en 
tydlig skillnad.

– 2015 träffade jag Björn Ulvaeus. 
Året därpå köpte jag och min sambo 
gästhamnen, säger Andreas.

– Förra året utökade vi med fler 
större platser för dem som vill ligga 
långskepps och även gångbara bommar 
för enkel tilläggning och ombordstig- 
ning. Det kommer även ett nytt, flytande 
servicehus vid Slottsholmen, dit vi 
flyttade hela gästhamnsdelen 2018. 
Det ligger närmare centrum med affärer 
och restauranger och det känns 
naturligt att vi nu byter ut varumärket 
Västerviks Gästhamn och blir Slotts-
holmen Marina.

Gästhamnen har nya, breda våg-
brytare. Gästhamnen har flyttats bort 
från den hamn som byggdes 1988 för 

att komma närmare Slottsholmen, 
något som känns naturligt.

Andreas och hans personal  
möter alla besökare som kommer 
båtledes med båt för att visa till  
någon gästplats. De första säsonger-
na har slagit väl ut.

– Förra året var det ett lyft med 
många besökare. Pricken över i blir 
när vi får det nya servicehuset.

Gästhamnen har drygt 80 egna 
gästplatser, men kan utöka till över 
200 platser per natt under högsäsong 
när den gamla hamndelen också 
utnyttjas.

Tillgången till el, som blir en viktig 
fråga med högre krav och fler eldrivna 
båtar, är redan löst. I hamnen finns 
400A med 63A eluttag.

– Västervik är fint i sig. Nu har vi 
en bra marina med bra service. Det 
kommer säkert att fungera, säger 
Andreas Nilsson.

Det flytande hotell som ska komplettera Slottsholmens Marina (bilden 
ovan) är ritat av Sandellsandberg Arkitekter och har 33 rum i två plan. På det 
nedre planet kan man ha båten förtöjd framför uteplatsen.

Gästhamnen lever upp igen

Björn Ulvaeus tillsammans med dottern Anna Hydbom Ulvaeus och hamn-
värden Andreas Nilsson.
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