
WWW.BATLIV.SE           BÅTLIV 6/202144

Mer om Anki och Janne
Vi är Anki Palerby Hjelmqwist (54) och Janne 
Hjelmqwist (59). Vi träffades 2012 och vi har 
båda vuxna barn. 

Janne har semesterseglat hela sitt liv, men 
bara i Sverige. Anki hade två seglarveckor i 
bagaget, en hemsk och en ljuvlig.

Vi bytte till en Dufour 385, främst för att få 
mer stuvutrymme, men det funkar att sticka 
iväg med de flesta båtar som seglar bra och är 
väl underhållna.

Följ oss! Dagliga uppdateringar från oss 
finns på sociala medier under Lazyfrogsailing. 
På vår hemsida Lazyfrogsailing.com ser du 
på kartan var vi befinner oss.

Du kan även följa Anki och Janne via  
www.batliv.se

IBLAND VÄNDER vindarna 
och livet på de mest 
egendomliga sätt. Att 

jag Anki Landkrabba skulle läng-
ta ut på havet och vilja segla långt 
bort och länge fanns inte på min 
horisont för tio år sedan. Dess- 
utom blir jag ju alltid sjösjuk.

Det räckte att träffa Janne, den 
forna sjöscouten och min absolu-
ta motpol i allt och att vi började 
semestersegla tillsammans. Där 
tändes den, längtan ut och bort. 
Drömmen om det stora äventyret 
och att ständigt kunna vara i nuet 
och släppa tid och rum.

Tänk att få upptäcka nya 
platser och kulturer, få möta 
nya spännande människor! Det 
tog några år för drömmen att bli 
gemensam och transformeras 
från dröm till en verklig plan, 

Anki Palerby Hjelmqwist och hennes man, Janne Hjelmqwist, är ute på långsegling. Båtlivs läsare 
kommer att kunna följa dem i flera nummer av tidningen framöver. Text & foto: Anki Palerby Hjelmqwist 

Dags för det stora äventyret 
men nu är vi äntligen där.

När Janne och jag nappade på 
långseglaridén hade vi nyligen 
bytt båt. Om vi nu i stället skulle 
segla långt såg behoven plötsligt 
annorlunda ut.

VI FÖRSTOD ATT det var dags att 
börja om med ett nytt båtletande. 
Valet föll på en Dufour 385 GL, 
som trots att den är lagom stor 
kallades för Åbäket hela första 
sommaren. Filippa III var inte ett 
optimalt båtnamn, så hon döptes 
om till Lazy Frog, men inregist-
rerades Lazy. Att båten har en 
stor lat groda på skrovet skapar 
oftast ypperlig igenkänning. Till 
vardags kallas hon kort och gott 
för Grodan. 

Innan vi kastade loss för det 
stora äventyret utmanade vi oss 

på hemmaplan genom att natt-
segla och att kryssa till andra län-
der. När vi tog hem Grodan från 
Vänern avverkade vi flera öar på 
den danska sidan för att fortsätta 
varvet runt södra Sverige. På 
Östersjösidan gjorde vi Estland 
och Lettland en sommar samt 
Litauen, Kaliningrad och Polen 
en annan. 

TIDEN FÖRE VÅR stora avfärd sålde 
vi en bil, hyrde ut huset och fick 
tjänstledigt i ett år. Den första juli 
2021 lämnade vi hemmahamnen 
i Västerås med siktet inte skarpa-
re inställt än ”Söderut! Mot sol 
och värme!” Vi har nu tagit oss 
till Kanarieöarna via Madeira  
och tänker segla runt här i vinter.  
Vart äventyret tar oss sedan  
återstår att se. ✪ Grodan, en Dufour 385 GL.

Anki styr Grodan mot äventyret.

Foto: Hans Fridén.

www.seldenmast.com

Säkerhet, precision och känsla är alltid välkommet ombord, och det är precis vad våra eldrivna 
funktioner erbjuder. Tryck på en knapp för att rulla ditt storsegel eller försegel, eller hissa ditt 
vanliga storsegel helt utan ansträngning. Alla funktioner i vårt SEL-Bus system känner vilka laster 
de arbetar med och anpassar sig efter dem, precis som en klok seglare alltid gör.

Smart segelhantering

S Y N C H R O N I Z E D  M A I N  F U R L I N G

SMF
ELECTRIC WINCH

SMF – Synchronized Main Furling
Ett komplement till din befi ntliga rullmast som gör att seglet rullas ut och in med en knapptryckning.

E40i
En elvinsch med 3 hastigheter och ”self-tailing”. Motorn är placerad i trumman så vinschen är enkel 
att montera utan stora ursågningar. Idealisk som fallvinsch på rufftaket.  

Furlex Electric
Skaffa ett komplett elektriskt rullfocksystem eller uppgradera den Furlex 200S-400S du redan har. 

-  +
RENT TEKNISKT

Seldéns spänningsomvandlare 
konverterar 12V eller 24V till 42 V 
vilket innebär låg strömförbrukning, 
små elmotorer och tunna kablar. 
Respektive funktion har sin separata 
motorstyrning som är ansluten till 
Seldéns CAN system ”SEL-Bus”. 
Vi använder borstlösa motorer för lång 
livslängd och hög verkningsgrad.
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