Familjen Jansson med EUREKA

Vilken brygga?
VB19
Hur länge medlem?
Nästan tjugo år tror jag. Tog över medlemskapet efter mina föräldrar. I klubben sedan barnsben.
Båt?
Storebro Royal Cruiser 34 Baltic -88. Besättningen består av Malin och Fredric. Sixten 8år, Viola 6år
och Ruben 3år.
Vad har du haft för båtar?
Hulken var min första båt. En militärgrön plastjolle av 80-talsmodell. Mor knöt fast mig med en
lång tamp i ett träd. Så fick jag lära mig ro. Innan detta stod jag på land och tränade på att kasta
ankare en halv sommar. ”Uppväxt” i en Uttern 690. Sedan dess ”avverkat” några gummibåtar, en
liten mahognyracer av fluganmodell i tidiga tonåren. Sedan blev det Buster, Uttern 5000 AC, Bella
630C, Uttern 6300 och nu EUREKA, en Storebro 34.
Namn på båten?
EUREKA. Båtens namn kommer från den Amerikanska mannen som beställde båten från
Storebrobåtar 1987. Han fick inspirationen från de gamla råoljemotorerna vars namn var Eureka
och som tillverkades vid Storebro Bruk efter förra sekelskiftet. Ordet Eureka är grekiska och
betyder ”Jag har funnit det!”
Bästa med båt i Vättern?
Närheten, den vackra skärgården och det fina vattnet.
Det bästa med att vara medlem i ASMK?
Bra faciliteter, väl skött, servicen man behöver, och en trevlig stämning i klubben.

Mitt bästa sommarminne?
Båtsemestrarna med familjen.
Mitt värsta sommarminne?
Jag har upplevt båtsemestrar med motorhaverier, grundstötningar och veckovis med regn, men
kan inte komma ihåg att det varit tråkigt trots det. Däremot åkte jag husbil på Åland en sommar i
strålande sol. Då längtade jag efter båten.
Mitt bästa laga mat på ö
Ett minne från barndomen dyker upp. Gummibåtsmacka. Två skivor vitt bröd, en ost- och en
skinkskiva. Lite senap. Gör en dubbelmacka och kör i klämgallret över glöden. Det var farsans
favorit. Men han kallade det för gummimacka och fick vid ett tillfälle en stor laglapp till en
gummibåt i sin macka istället för skinka eftersom han tenderade att aldrig grilla dom själv.
Bra pryl som imponerar på andra?
Bra vet jag inte, och inte så imponerande, men väderfaxen kan man visa om det inte finns nåt
bättre att prata om…
Vem skulle du helst vilja träffa?
Enslingen på Fjuk. Erik Zetterblad, som levde 52 av sina 82år på ön Fjuk i Vättern. Han föddes 1884
och dog 1966.
Något som inte många vet?
Jag ser det som min mission i båtlivet att spika ihop stockarna som bildar sittplatser runt
eldstäderna i skärgården med oerhört långa spik. Som en diskret uppmaning att låta bli att elda
upp dom! Har också några hemliga medhjälpare i detta. Det har lyckats hyfsat bra hittills!

