Pia Arvastsson är pirat och leder skattjakterna ombord. Hon började i Simrishamns scoutkår 1978 och sen början på 90-talet är hon ledare. Med
imponerande engagemang får hon piraterna ombord att sitta stilla och lyssna till berättelserna som ger ledtrådar för att hitta skatterna ombord.

PÅ SEGLING

MED SMÅ PIRATER

Solen strålar från en klarblå himmel. Ett 20-tal småpirater och lika många
föräldrar står på kajen, ivriga att få kliva ombord på segelskutan Sarpen i
Simrishamn. Tillsammans ska de ut och segla på havet. Text & foto: Anders Sellin
DEN TVÅ TIMMAR långa
segelturen är en av
fyra piratseglingar som
anordnas av Simrishamns scout-
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kår för att locka barn och ungdomar till segling och för att lära
ut sjövett. Deltagarna får också
gå på skattjakt ombord, inte min-

dre än tre gånger ska det visa sig.
Båtliv mönstrade på under en av
seglingarna sommaren 2018.
Björn och Michelle Karlsson

från Lomma är tillsammans med
sina barn Isabella och Kasper
med på piratseglingen.
– Jag sökte på nätet efter segelWWW.BATLIV.SE
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T/S Sarpen ägs och drivs av Simrishamns scoutkår. Under somrarna har de en omfattande verksamhet för allmänheten såsom Morgonsegling med frukostbuffé, kvällssegling med tvårättersmiddag eller en piratsegling för de yngre.

kurs och då dök den här seglingen upp, berättar Michelle.
– Vi tyckte det lät kul och så
gjorde vi en dagsutflykt hit till
Simrishamn för att kunna vara
med. Vi hoppas på att barnen
snart ska gå på segelkurs och då
tyckte vi detta kunde vara en bra
start. Vi har själva ingen erfarenhet av sjön och då tyckte vi det
här var en bra ide att vara med
på. Hittills verkar barnen vara
väldigt nöjda, så då är vi också
nöjda och det känns som något
man kan göra flera gånger. Vi vill
gärna göra vad man kan för att
barnen ska bli intresserade av
djur och natur och få lite vettiga
intressen, berättar hon.
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T/S SARPEN, BYGGD 1892 i Dan-

mark som fraktfartyg, köptes
1963 av Simrishamns scoutkår
som har ägt henne sen dess.
Under somrarna har kåren, som
består av 70 medlemmar, en
omfattande mängd aktiviteter
med kvälls- och skolseglingar
förutom de redan nämnda
piratseglingarna.

– Det blir 70 seglingsdagar
per år. Det tycker vi är mycket,
berättar Sverker Lindholm, ordförande i Simrishamns scoutkår
och fortsätter
– Under vårarna och höstarna
är det scoutkåren själva som är
ute och seglar, men under somrarna har vi en mängd olika seglingar som vem som helst är väl-

” Det gäller att vara både
rolig och pedagogisk”
Pia Arvastsson, pirat

kommen att följa med på, samt
två eller tre längre skolseglingar.
FÖR ATT FÅ följa med på skolseg-

lingarna måste man vara 15 år.
Tidigare har Sarpen seglat till
Helsingfors och Stockholm och
olika hamnar i Danmark och
Tyskland. Sommaren 2018 var
det Stralsund och Rostock som
var målet för skolseglingarna. I
Rostock låg fartyget andra helgen
i augusti under en stor samling
av över 200 skutor och större
segelfartyg.
– I sommar ska skolseglingarna gå upp längs ostkusten,
därefter genom landet via Göta
Kanal och till sist söderut till
73

Enklare, säkrare och bekvämare båtliv
Windy

Färdiga skot

Fågelskrämma som rör sig naturligt i vinden
och på så sätt skrämmer bort måsar och
andra fåglar.

Benns SiriusPro är en dubbelflätad
polyesterlina med låg töjning och hög
stabilitet. Färdiga längder.
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Lizard Sunrise

Smidig och lätt sko i mesh med elastisk
snörning, så du slipper fastna i skosnöret
på däck.

NYHE

T!

SUP

Uppblåsbar SUP med dubbla lager laminat
för bästa styvhet. Levereras med fenor, pump,
fångrem, paddel och ryggsäck. Längd 2,9 m.
Vikt 10,7 kg.

Endast 10 cm tjock!
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Autopilot

Pålitliga autopiloter från Raymarine.
ST1000+ rorkultspilot
ST2000+ rorkultspilot
EV-100 rorkultspilot
EV-100 rattpilot segelbåt
EV-200

4 490:5 690:14 990:14 990:28 790:-

6 390:-

Artnr. A12004

7 490:-

Artnr. 1025678

18 290:-

Artnr. 1103932

18 290:-

Artnr. 1103933

39 040:-

Artnr. 1103992

ST2000+

5690:Ord 7 490:-

Deckvest 5D

Räddningsväst med smidig passform!
Utrustad med sele, sprayhood, lampa och
Lume-on.

Vinschhandtag

Enhandsgreppshandtag med Harkens
patenterade knapp.
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Isabella och Kasper Karlsson är nöjda med att få styra segelfartyget
Sarpen under en piratsegling utanför Simrishamn.

Öresund. Det är en stor upplevel- övrigt är det ideella krafter
se att följa med på en skolsegling, som underhåller, driver och
seglar Sarpen, konstaterar
avslutar Sverker Lindholm.
han. Det är mycket att hålla
reda på med krav och regler
ATT ENGAGERA SIG i verksamheten
för att få segla Sarpen med
kring Sarpen är också ett sätt att
folk ombord. Besiktningar
föra kulturarvet kring båten
och inspektioner samt ibland
vidare, något som scoutkåren
oanmälda inspektioner skapar
i Simrishamn gör tillsammans
mycket administration, säger
med liknande föreningar som
skonerten Klara-Marie i Skillinge, Mikael Bäckvall.
segeljakten Hoppet i Brantevik
samt Vrakekan i Kivik.
INTE MINDRE ÄN tre skattjakter
– Vi är ett 20-tal personer
senare är det dags att kliva
som är aktiva med Sarpen men
iland. De flesta piraterna vervi skulle behöva vara dubbelt
kar väldigt nöjda över turen,
så många, konstaterar Mikael
att få ha hissat segel och dessBäckvall, skeppare på Sarpen.
utom fått äta en del godis och
Det finns en stödförening som
glass under resan har bäddat
hjälper oss ekonomiskt men i
för en god stämning ombord. ✪
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Butiker: Prästkragens Väg 20, Saltsjö-Boo · Sisjövägen 45, Askim
Kontakta oss: 010 722 20 90 - info@benns.se
Handla dygnet runt: www.benns.se
Sverker Lindholm, ordförande i Simrishamns scoutkår, Mikael Bäckvall,
skeppare på Sarpen, Patrik Nilsson, instruktör och maskinist samt Elin
Kellersson, styrman.
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