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Att rapportera lokala
nyheter, korrekt och
relevant, är vår högsta
prioritet. Vi har en
ansvarig utgivare och
följer de pressetiska
reglerna.

Lokala
nyheter–
nuochdå!
Senastehändelserna
varjedag, året runt
påmvt.seoch ivår
nyhetsapp.

Lokalhistoria ivår
Facebook-grupp
MVTRetro.
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MOTALA
Vänerngaleasen Mina drog ofrånkom-
ligt blickarna till sig när hon under
onsdagen passerade Motala via kana-
len. Hon var imponerande till måtten.

Och unik på många sätt.
Byggd1876ärhon idagettav
Europas äldsta seglande far-
tyg och Sveriges enda beva-
radeav typenVänerngalesas.
Minabyggdeshemmahos
godsägaren Albert Paul och

uppkallades efter dennes
hustruWilhelmina.
Galeasen – en seglare där
förmasten är den högsta –
tjänade sedan fram till 1959
som fraktfartyg för spann-
mål, kalk och vedmellan Vä-

nernshamnarochGöteborg.
Sedan 1997 ägs och seg-
las Mina av en vänförening
som också fullföljde ett då
pågående restaureringsar-
bete. Det gick åtmycket furu
ochek förattåterskapaense-
gelyta på 400 kvadratmeter,
en bredd på drygt sjumeter
ochen längdpåsommestpå
drygt 35.

Hemmahamn idag är Lidkö-
ping och attMina nu korsat
ävenVätternberorpåatttea-
teruppdragväntarMina.Må-

let är Bergs slussar där hon
mellan8och30 juli skaagera
kuliss till en uppsättning av
”Pippipådesjuhaven”.Mina
ska förstås föreställa Pippis
piratskeppHoppetossa.

Byggd för Vänernförhållan-
den – hur är hondå att segla
på Vättern?
– Det är vatten som vat-
ten. Det är ingen skillnaden.
Men hon är inte lättseglad.
Med bara 30 centimeter köl
trivs hon bäst med halvslör
(vind snett akterifrån, vår

anm), annars blir avdriften
för kraftig, säger skepparen
Kent Enoxon.

Tur att hon sedan 1914 även
kangå förmotor. Kent Enox-
onkanunder turenocksåpå-
räkna hjälp från en besätt-
ning på tioman.
Under torsdagen får Bo-
rensbergsborna möjlighet
att följa Minas fortsätta färd
mot Berg.
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Galeasen som blir Pippis
Hoppetossa i Berg

Vänerngaleasen Mina seglas till Bergs slussar för att vara kuliss i Pippiteater. FOTO: HENRIK GEDDA

Trångt för drygt sju meter breda Mina vid den förra riksvägsbron i centrala
Motala.

Kent Enoxon, Minas skeppare.


