
Rund bastu går i fyra knop 
Han brukar skymta i 
skärgarden i en flygan- 
de gummibat. Föglöbör- 
dige Sten-Anders Fell- 
mans senaste projekt är 
en rund bastu p% en flot- 
te som Iätt kommer upp 
i 4 knop! 

Det var p3 bAtmässan i &v- 
sjö som Sten-Anders Fell- 
man hittade den runda ba- 
stun som ocksa ar en b&. 
Nu kan den ses p& Föglö vid 
Torsholma dar Fellman har 
sommarstuga. Bastun ar 
placerad p& en flotte som 
lätt kommer upp i 4 knop. 
- Jag föll för att den var 

sh enkel. Man ar nära vatt- 
net och eftersom den bär 5 
ton kan den transportera 
tunga saker melian öar i 
skärgården. 

Kör runt i skärgirden 
Vid midsommar stod ba- 
stun klar och d& provbada- 
de han för första gangen. 
- Det var en helt annan 

upplevelse 'an en fyrkantig 
bastu. Värmen sprider sig 
p3 ett annat satt och den tar 
in luft via golvet va j e  gång 
man slänger p& vatten. 

Het och snabb. Sten-Anders Fellmans bastu tar sig Iätt fram i fy- 
ra knop mellan öarna i Föglö skargard. Biiden är från midsommar 
da Fellman (till vänster) provkörde den för första gangen tillsam- 
mans med sonen Erik Fellman. 

,a . PRIVAT FOTO 

Under sommaren plane- %$b& och hands fdrsta 
rar Feiiman att kora nint IkgsUtunna. Vad blir ditt 
bastun i skärgården och 13- . nasta projekt? 
ta foik bada i den. -'-Jag vet inte riktigt. m a  
- I kväll (las onsdags) ska i: . mwmlig - batbrygga- .>. . -  

jag puttra in med bastun - ,'3 ... , ..II* L . 
som gubben i ladan i Bene- .. . g.. . a- 

v>:\;:i 
viken där en grupp svenska HANNA.NAY~B 
seglare ska bada i den. h a n n d a a ~ d n l n i ~ e n ~ n e r  

Du har en flygande gum- y&33 . '6, 


