Gurra Krantz spanar mot horisonten medan Henke Larsson är rodervakt. Foto: David Nilsson/Kanal 5 och Dplay.

Ny TV-serie och ett nytt jobb
Gurra Krantz har haft ett spännande år. Under sommaren köpte han ett varv på Lidingö och i
augusti startade TV-serien ”Över Atlanten” en ny säsong på Kanal 5. Text: Lars-Åke Redéen
GURRA ÄR EN av våra mest

erfarna världsomseglare.
Han har deltagit i fyra
jordenruntseglingar, två America’s Cup-projekt och nu är han
aktuell som skeppare i TV-serien
”Över Atlanten” på Kanal 5. Den
25 augusti startade en ny omgång
av det populära programmet.
– TV-programmet är verkligen
jättekul att vara med om. Det är
väldigt många detaljer som ska
funka, men filmarna är coola och
enastående skickliga så det blev ett
bra program, säger Gurra Krantz.

några timmar tidigare än vid
förra seglingen.
– Den här gången hann vi
hem några dagar innan Covid-19
lamslog allt. Men vi fick ändra
rutten ganska radikalt eftersom
det hände en del grejer på resan.
Mer kan jag inte säga…
BÅTEN I TV-PROGRAMMET är en
Swan 66.
– Förra gången hade vi en
Swan 77, men jag tycker att 66:an
var bättre med bara en stor sittbrunn. Det blev enklare för oss

att kommunicera ombord.
Efter ett antal seglingsäventyr i elitklass tar Gurra med sig
massor av erfarenheter till sitt
nya jobb. I sommar övertog han
Gåshaga Marina på Lidingö av
Anders Almén, som sedan 1994
har byggt upp företaget till ett
mycket respekterat kvalitetsvarv.
– Jag tar med mig ett antal
saker från de stora seglingsprojekten till marinan. Jag vet hur
ledarskap och gruppdynamik
fungerar, att gapa och skrika i en
grupp fungerar inte.

ÄVEN PÅ DEN här Atlantseglingen

består besättningen av kändisar:
Sofia Wistam (programledare),
Frida Hansdotter (alpinskidåkare), Tareq Taylor (kock), Henrik
”Henke” Larsson (tidigare fotbollsspelare), Tommy Nilsson
(artist) och Klas Eriksson (komiker). Hur det går för dem återstår,
men sjösjukan gjorde sig påmind
redan i första programmet.
Rutten över Atlanten är ungefär densamma som i första programmet, men båten kom fram
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Gurra tänker driva Gåshaga
Marina vidare med reparationer,
båtplatser och högklassig service.
Han är övertygad om att det finns
en marknad för företag som satsar
på bra service till dem som är
villiga att betala.
– Jag tror att i framtiden vill
många båtägare ha mer service.
Våra kunder kanske vill ha komplett service när de har tid med
sin semester. Vi skulle till och
med kunna ordna med skeppare,
mat i båten med mera. Det blir
riktig fullserviceverksamhet,
som ett hotell.
PRIVAT ÄR GURRA känd för att köra
motorbåt. Efter en städningsrunda i den egna flottan har han köpt
en Dino 24, som han själv var
med och byggde på 80-talet.
– Jag älskar motorbåtar även
om jag har levt med seglingen
hela mitt liv. Det viktigaste är att
man får vara på sjön och arbeta
med båtar på något sätt. ✪

Anders Almén (t. v.) har sålt Gåshaga Marina till Gurra Krantz.

Fotnot: ”Över Atlanten” går
att se på Dplay och Kanal 5.
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