
Herr Lundh & DUGA! 

 

 

 

Vilken brygga? 

Ligger i Kärraviken där min båt fungerar som min sommarstuga. Där har jag närhet till en av Sveriges 
vackraste golfbanor, en restaurang som slår de flesta andra i Norra Vättern på fingrarna samt massor 
av goda vänner som allt för ofta bjuder in till fest… ;) 

Hur länge har du vart medlem? 

 2 år 

Vad har du för båt nu? 

 En Rinker 37 fots daycruiser från 2007 

 Vad har du haft för båtar? 

Oj, jag har haft flera båtar då mitt intresse för sjöliv startade redan som 17-åring i Örebro. Bland mina 
båtar jag förälskade mig i lite extra finns två träbåtar som jag totalrenoverat från de två översta 
klinkerborden till överbyggnader; Först en 5,40m lång Lux Camping Holiday, modell björkskär, byggd 
på varvet i Oskarshamn 1962. Denna byggde jag om från utombordare till en inombordare med BB100 
motor samt Aquamaticdrev från samma tid. 

Den andra träbåten var en Storebro Solö 25:a från 1965, båda båtarna byggda i mahognyskrov samt 
oregonpinedäck. 17 lager fernissa fick båtarna att blänka som diamanter i solen! :) 

 



Namn på båten? 

DUGA… ja, vad ska man kalla sin båt? Tycker det är kul om folk kommenterar min båt när jag 
kommer glidande att ”-Där kommer en båt som heter DUGA!  :) 

Det bästa med att ha båt i Vättern? 

Skärgården, skärgården, skärgården… och golfbanan i Kärra! 

Det bästa med att vara medlem i ASKM? 

 Den fina gemenskapen, alla härliga människor som ställer upp i vått o torrt, den grymma 
ungdomsverksamheten och området med närheten till Askersund! 

 Ditt bästa sommarminne? 

Bästa sommarminnet var nog förra sommaren då jag efter 26 år som gift blev singel och träffade 
massa nya underbara människor i skärgården ;) 

Ditt värsta sommarminne? 

Värsta var nog när vi hämtade hem senaste båten från Kungsholmen i sthlm, körde genom hela 
sthlm:s skärgård, S:t Annas skärgård o Göta kanal utan en enda incident. Väl i Motala lade plottern 
ned och med endast sjökort i papper för Norra Vätterns skärgård hamnade vi på grund strax söder om 
lilla Rökna… 
Kan väl summera det hela att vi har en väl fungerande sjöräddning i Vättern i alla fall… :) 

Ditt bästa laga mat på ö / båt tips? 

 Kycklingfilé i folie tillsammans med rödlök o fetaost, över öppen eld eller på grillen. Till detta en sallad 
och en röra bestående av crème fraiche med MASSOR med salladskrydda!! 

Bra & ha pryl i båten som imponerar på andra? 

Skurmoppen (inte många som vet om men jag svabbar ofta o gillar att ha det rent o snyggt omkring 
mig…) 

 Vem skulle du helst vilja träffa? 

Min bror som tyvärr gick bort alldeles för tidigt för tre år sedan i en drunkningsolycka i jobbet. Skulle 
vara så mysigt att se hur han har det nu… 

Något som inte så många vet om dig? 

Har fått lovord för min sopranstämma som jag länge velat utveckla. Tar dessutom varenda båtkurs 
som finns & avslutar det hela med Master of Yacht i höst i Göteborg. Tänker mig ett liv som kapten på 
en lustyacht i medelhavet inom 5 år när jag sålt mitt nuvarande it-bolag. 

 



 


