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SBU i fokus

Folkfest när Ulvöregattan fyllde 110 år
Hamnen var fylld med båtar och en stor ström av folk kom med turbåtar till Ulvön i Örnsköldsviks 
skärgård i somras för att fira att anrika Ulvöregattan fyllde 110 år. Den anses vara en av Sveriges 
äldsta regattor. Text & foto: Tommy Norin

ULVÖN HAR ANOR ända 
från 1500–1600-talet, 
då Gävlefiskarna som 

anlade fiskeläger efter Höga Kus-
ten kom till ön.

Under mitten av 1800-talet 
började de att bosätta sig på Ulv-
ön året runt, och man byggde till 
boningshus. Men de som först 
befolkade Ulvön var bönder 
och det skedde redan under 
1500-talet.

Idag är Ulvön en given oas för 
båtfolk och för de som åker med 
turbåtar ut till den natursköna 
oasen. Bebyggelsen är en bland-
ning av små pittoreska fiskestu-
gor som blivit sommarstugor och 
bofasta som vistas på ön under 
hela året.

EN AV DE bofasta profilerna är 
clownen Ruben Madsen, 71 år. 
Han turnerar fortfarande med 
föreställningar runt om i världen.

– Jag hade köpt en Nordisk 
Folkbåt och seglade efter kusten 
och kom till Ulvön. Jag köpte ett 
hus och blev kvar, säger han.

Han äger flera fastigheter. I 
en av dem det ryms ett café som 
drivs av dottern Linn Madsen.

Ruben Madsen tillverkar ock-
så 8 000 surströmmingsburkar 
varje år som han gör reklam för 
på sin Rolls-Royce Silver Spirit.

– Jag har informerat Rolls- 
Royce om reklamen. De var inte 
förtjusta, säger han.

HÄR FINNS OCKSÅ små butiker, res-
tauranger och Ulvö Hotell som 
byggts ut ett flertal gånger.

Sedan 1909 är Ulvön alltså 
centrum för Ulvöregattan, Sveri-
ges fjärde äldsta regatta. I somras 
firade den 110 år. Örnsköldsviks 
Segelsällskap (ÖSS) bjöd på en 
solig och varm folkfest på kajen 
med underhållning, lekar och 
grillfest. Seglingarna genomför-
des mellan 10 och 13 juli.

De lockade långväga gäster 
som Marika Klemets och Gunder 
Levlin med barnen William, 14 
och Ottila 12. De körde i famil-

jens Bavaria 38 från Nykarleby i 
Finland för att följa seglingarna 
och delta i festen.

TÄVLINGARNA INLEDDES PÅ tors-
dagen med en segling runt ön 
Gnäggen. På fredagen seglades 
det klassiska Ulvöskrinet och 
på lördagen genomfördes Pelle 
Melinders Minnessegling runt 
Ulvöarna. Pelle Melinder var 
en hängiven ÖSS-medlem och 
under många år Ulvöregattans 
sekreterare.

Vid hans bortgång 1972 testa-

menterades halva hans kvarlåten- 
skap till ÖSS för att användas till 
Ulvöregattan

Sommarens tävlingar kördes 
i olika klasser, Lilla SRS, Stora 
SRS och Flerskrov. Under helgen 
genomfördes också Norrlands-
mästerskapen i Express och en ny 
form var cruisingklassen. 

PÄR JANSON, ORDFÖRANDE för ÖSS 
med 200 medlemmar berättar 
att för att locka seglare till Ulvön 
bedrevs en intensiv marknadsfö-
ring genom att bland annat locka 

seglarna vid förra sommarens  
Gotland Runt upp till Höga kusten.

– Vi försökte nå målet 110 seg-
lare. Det kom 93 och det är vi nöj-
da med. Sommaren 2018 hade vi 
53 båtar, säger Pär Janson.

Av de 93 kom 15 från Finland 
och fem från Stockholm. 

Pär pekar på att intresset för 
att segla ökar.

– Vi upplever att vi är i en posi-
tiv trend där Ulvöregattan är vårt 
viktigaste arrangemang och det 
var roligt att så många kom för att  
vara med om 110-årsjubileet. ✪

Ove Lundmark från Piteå med besättningen Örjan Alverbro, Sven-Inge Vaccin, Odd Lindkvist, Inger Österholm och 
Kalle Karlström blev totalfyra i seglingarna vid Ulvön.

Ulvö hotell lockar gäster från hela den svenska kusten.

ÖSS ordförande Pär Janson säger att 
intresset segling ökar i Örnsköldsviks 
skärgård.
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