
FOCK
(Genua)

STORSEGEL

SPRISTÅNG

RORKULT

RODER

ÅRTULL

REVLINOR

STORSKOT

SIDOSTAG

MAST

STORFALL

FÖRSTAG

FOCKFALL

FOCKSKOT

BLEKINGSEKAN
Blekingsekans ålder och ursprung är okänd. 
Den omnämns i skrift 1680 och den äldst 
kända bilden av en blekingseka är från 1791.
Blekingsekan har en karakteristisk form. Dess 
ålderdomliga drag, linjerna, byggnadssättet, 
de breda, tunna borden och akterspegelns 
infästning kan ha fortlevat från vikingatidens 
skeppsbyggnadssätt. Blekingsekan är en klink-
byggd ekbåt dvs borden ligger omlott. 

Blekingsekan är en stabil och lastdryg båt 
och är byggd för såväl rodd som segling med 
sprisegel och fock. Storleken varierar från 
13 fot-40 fot.

Vrakekan var den havsgående fiskebåten. 
Storleken varierar mellan 24-30 fot. Vraka är 
det samma som att fiska med drivgarn. Ble-
kingeborna bedrev drivgarnsfiske från Öre-
sund och upp till Öland. Från början var båtty-
pen riggad med råsegel men under 1800-talets 
slut ersattes denna av en spririgg.

Tel reception: 0455-30 49 85

KLAURA
vrakeka 28 fot
djupgående

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spristången hålls fast 
av sprihanken

 

Spristången är 
tung. Därför finns 
det borrat hål 
där tamp i seglet 
fästes.

OBS!
Utsegling till 
Danmarksfjärden 
via Pålsundet. 
Segling i Kålö-
sundet (mellan 
Kålö och Långö) 
rekommenderas inte 
eftersom det är smalt!

PRAKTISK INFORMATION

MAX 12 personer i båten!

FLYTVÄSTAR
Du som hyr ombesörjer 
själv att flytvästar finns 
ombord!

Du kan låna flytväst gratis i 
upp till en vecka från 
kommunens flytvästdepå
på Preem vid Blåport i 
Karlskrona.



UTRUSTNING KLAURA

BLYDRAGG

DIVERSE FÖRTÖJNINGSREP

ÖSKAR - reserv om elektrisk pump ej 
funkar. FRÄLSARKRANS och REPSTEGE

STORSKOT och SPRIHANK

SPRISTÅNG

RORKULT

2 PAR ÅROR

STORSEGEL GENUA
FOCK

SEGEL TILL KLAURA

DIVERSE SJÖKORT FINNS ATT 
LÅNA: Sitter i ställ på väggen.
KASTLINA

Det finns två spristänger till Klaura.
DEN LJUSA ÄR DEN 
SOm NORmALT ANVÄNDS.

Den mörka används vid hårt väder.

I KLAURA FINNS:

Elektrisk länspump

Nödraket

Kniv och diverse andra verktyg

Första förbandslåda

BÅTSHAKE

FLYTVÄSTAR INGÅR EJ!
Du som hyr ombesörjer själv att flytvästar finns ombord!
Du kan låna flytväst gratis i upp till en vecka från 
kommunens flytvästdepå på Preem vid Blåport i Karlskrona.


