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Skurup

”En kick att få vara helt

utlämnad till havet”
Skurup Lördag 00.01, uppdaterad Lördag 16.08

Elias Andersson längtar ut på havet. I dagarna lög han till Kap Verde ör att örbereda in ör
Atlantseglingen.

När Elias Andersson ringer upp sitter han med headsetet på i bilen på väg
söderut, från Stockholm till hemmahamnen i Abbekås.

I huvudstaden bor flickvännen Alicia och det lutar åt att Elias själv snart
flyttar in på samma adress.

– Jag är väl egentligen ingen storstadsmänniska, men man måste ju ge det
en chans, säger han.

I Skåne ska han också hinna med att mellanlanda hos föräldrarna Bodil och
Richard Andersson i Ystad innan han tar flyget från Kastrup till Kap Verde.

Därifrån ska han tillsammans med fem andra grabbar, en walesare och fyra
svenskar, segla över Atlanten till Franska Guyana.

Elias Andersson köpte sin första segelbåt när han var 12 år. Och gjorde sin
första ensamsegling när han var 13. I dagarna beger han sig som 19-åring
ut på en resa över Atlanten tillsammans med fem andra seglare.

Foto: Mårten Svemark
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Många minns hur Elias för några år sedan blev Skånske Elias med hela
svenska folket och bland annat sjöng Peps Perssons Oh Boy tillsammans
med Robert Gustafsson i Allsång på Skansen. Han sjunger och spelar
fortfarande mycket.

– Men det blir inget officiellt. Seglingen har kommit emellan och jag har så
sjukt mycket annat att göra.

Elias Andersson trivs bland båtarna i Abbekås.

Seglingen har dock funnits i Elias liv nästa lika länge som musiken. Redan
som åttaåring började han i Abbekås seglarskola.

– Då var jag lite rädd för havet, det var med skräckblandad förtjusning jag
gav mig ut.

Som tolvåring köpte han sin första båt, en liten dagseglare på 21 fot. Han
seglade gärna ensam men pappa Richard tyckte sonen var lite väl ung och
gav sig därför själv på seglarlivet.

– Jag fick lära honom och han blev helt hooked. Sedan gick vi en massa
utbildningar tillsammans.

De köpte även en större båt ihop, en Maxi 777 Special. I den vevan väcktes
också ensamseglardrömmen till liv.

Den allra första ensamseglatsen gjorde han redan som 13-åring.

– Mamma visste inte om det, men det var en underbar känsla. Jag seglade
från Abbekås till Ystad och hem igen. Jag aldrig berättat om det för henne
så hon får väl läsa om det nu...

Han pratar lyriskt om friheten och lyckan i att får vara ensam på havet.

– Det är en kick att få vara helt utlämnad till havet. Alla andra bekymmer
försvinner och man måste fokusera på en sak. Där finns bara tystnaden och
friheten, ingenting som stoppar dig.

Foto: Mårten Svemark
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Och drömbåten har han redan. Det är en Hallberg Rassy Monsun 31 som
just nu ligger uppe på land över vintern.

I Abbekås har Elias Andersson ått sina seglarkunskaper. Härifrån utgick också hans örsta
ensamsegling.

Till vardags jobbar Elias på Hjertmans båttillbehör i Limhamn och det var
en kollega som tipsade honom om möjligheten att få segla med en gäng
från Kap Verde till Franska Guyana i Sydamerika.

– Det var ju lockande, även om drömmen fortfarande är att segla över
Atlanten helt ensam. Det är kallt här hemma nu och man blir sugen på att
resa.

De sex killarna blir besättning på båten där kaptenen heter Adam Olofsson.
Han ska sedan segla båten runt jorden, en etapp i taget. Och just den här
etappen utgår från Kap Verde dit Elias flög i torsdags.

– Där ska vi packa mat och vatten och hinna kolla runt lite på Kap Verde,
innan vi ger oss av mot Franska Guyana. Det blir runt den 12–13 november
tror jag.

Seglatsen beräknas ta 14 dygn, men Elias har mentalt ställt in sig på att det
också kan ta runt 20 dagar. Och även om orkansäsongen är över och de
största ovädren vanligtvis brukar hålla sig betydligt längre norrut så finns
det inga garantier för lugnt väder.

– Nä, det ska ju vara slut på de tropiska stormarna nu, men vädret kan skifta
från stiltje till kuling.

Väl på båten ser Elias framemot en lugn och skön resa, där man arbetar i
olika vaktpass. Däremellan finns det tid att sol, träna och läsa.

Han ser resa som en bra erfarenhet inför det kommande drömresan.

Foto: Mårten Svemark
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– Det är bra att få oceantid. Det är liksom inte samma som att segla i
Östersjön. Här är du helt utan kontakt med land och du måste hantera de
situationer som kommer upp eftersom det inte bara är att ta sig till någon
hamn.

Själv är han lugn som en filbunke och enligt Elias är varken flickvännen,
mamma eller pappa särskilt oroliga.

– Nä, de stöttar mig och det är jag så oerhört tacksam för. Kanske är de lite
nervösa i hemlighet. Alla i båtklubben har verkligen också stöttat och ställt
upp för mig.

Några Skypesamtal med Alicia blir det inte ute till havs, däremot tar
killarna med sig en satellittelefon, som det är extremt dyrt att använda men
där de ändå kan skicka iväg något livstecken från resan.

Eftersom äventyret kostar en hel del tvingas han skjuta ensamseglingen på
framtiden några år.

– Men jag kommer ändå kunna bocka av att ha seglat över Atlanten som 19-
åring på min bucketlist, det känns oerhört kul.

Elias Andersson blev som liten känd som Skånske Elias. Han sjöng bland annat Peps Perssons
Oh Boy tillsammans med Robert Gustafsson i Allsång på Skansen.

 FAKTA

Elias Andersson

Ålder: 19 år

Bor: lite halvt hos lickvännen Alicia i Stockholm, lite halvt i Ystad.



Foto: Krister Larsson / TT
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