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Upptagningslistor,
Torrsättning hösten 2013
Även denna fina sommar går mot

sitt slut. Upptagningslistor finns nu i
verkstadslokalen.

För att underlätta planering är det
viktigt att alla skriver upp sig på

listorna. Dagar för torrsättning, se
årsprogrammet eller hemsidan.

OBS! Gäller även Trailerbåtar.
För att få bra planeringsunderlag
finns nu  listor även för dig som

sjö- och torrsätter på egen
hand. Fyll i det som gäller

för dig och din båt.

Bomupptagning
Lördagen den 26:e oktober
är det bomupptagning på
flytbryggorna Kl. 10.00

följt av Medlemsmöte Kl.
12.00.
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”Lätta stackmoln och temperaturer kring
20 grader” Den fina sommaren fortsät-
ter och möjliggör flera båtturer innan det
blir tid att torrsätta våra båtar inför den
kommande vintern. Midsommarfirandet
på Slandö Kalv blev än en gång mycket
lyckad. Det rätta midsommarvädret, ny
majstång med riktig fot!! Många gästande
båtar, jordgubbstårta efter midsommar-
dansen, skönsång av ”Snoddas”, allt bi-
drog till det lyckade resultatet. Tack till
alla som gjorde det möjligt.

Arbetet med att förnya och utveckla vår klubbholme fort-
går alltjämt. Den gamla dansbanan är målad men inte
färdig. Det var mer att göra på det ruttna och läckande
taket. Planering för ombyggnad och utvidgning av
vaktmästarbostaden fortgår. Tid för ombyggnaden är
ännu inte bestämd. Våra Södertäljehamnar kräver stän-
dig reparation och underhåll. Vi har nu en ny och fin flyt-
brygga ”mellanbryggan”med beslysning, el och vatten.
Styrelsen har ännu inte tagit beslut om att ersätta den
norra bryggan med en ny. Landbryggor åldras och

sättningar uppstår, vilket leder till att plankor lossnar.
Skjulen av korrigerad plåt rostar och behöver målas. Job,
job, job- listan kan göras lång. Södertälje båtklubb be-
höver din hjälp för att hålla våra hamnar i ett gott skick
och möjliggöra ett relativt billigt båtägande. Jag försökte
flera gånger få hjälp med att demontera och skrota den
gamla mellanbryggan på Mälarbadet utan resultat. ( De
som jobbade några timmar på städdagen gjorde dock
ett gott arbete.) Vi behöver ”hustomtar” i klubben som
med ett vakande kritiskt öga upptäcker reparationsbehov
mm. ”Den där plankan som sticker upp och utgör
snubbelrisk. Den där båten kan väl inte vara förtöjd med
ett tårtsnöre?? Taggtråden på grinden är nedriven??”
Lägg en lapp i brevlådan utanför kontoret och föreslå
gärna att du själv utför reparationen inom ramen för din
arbetsplikt. Kontaktperson i styrelsen är Benny Nilsson/
Mats Blid på Mälarbade och Mikael Eriksson/Bo Lut-
hin på Karlberga. Tag för vana att minst en gång i veckan
besöka klubbens hemsida för uppdatering om vad som
händer på klubben. Framtidsabetet med spolplattor, över-
vakning, säkerhetsarbete, nya metoder för båtupptagning
presenteras fortlöpande på hemsidan.

Du som har trailerbåt (dvs sjösätter och torrsätter din
båt själv) fyll i listan i vekstadslokalen efter bästa för-
måga! Vi behöver underlagen för att bättre kunna pla-
nera arbetet. Vid sidan av alla dessa måsten pågår också
allehanda former av båtliv. Det är ju trots allt därför vi
håller på!! Det blir jollesegling för barn och ungdomar
några veckor i september. Kappseglingar såsom KM
och tvådagars. Långfärdssegling längs våra kuster och
till grannländer. När detta kan ske under de väder-
förhållanden vi haft i sommar så är det trots allt värt allt
besvär-ELLER?

Peter Norlin – rena linjer,

ren segling
Är en utställning på Sjöhistoriska museet
som visar Peter Norlins produktion med
hjälp av ritningar, foton och halvmodeller.
Den visar allt ifrån Scampi till hans sista
skärgårdskryssare av A22 typ.

För er som är medlemmar i Stockholmskretsen av
Kryssarklubben så bjuds en specialvisning Söndagen den
29:e september kl. 10.00, visar och berättar gör Bengt
Jörnstedt, tidigare redaktör för tidningen ”Segling”.



4

www.sodertaljebk.net

Vilken fantastisk sommar
I år har jag inte hört någon som klagat
på den svenska sommaren och det vore
väl sjutton om inte det här fina vädret
borde kunna attrahera några nya intres-
senter för båtlivet.

Både klubbarna och branschen som sådan behöver ju
få upp intresset. Det är ju ännu för tidigt för att ha fått
någon statistik över antalet gästnätter etc. men på de
ställen jag varit utmed ostkusten har man överlag varit
nöjda med tillströmningen.

Själv kom jag igång lite sent i år pga. av både planerade
och oplanerade aktiviteter. Säsongen inleddes därför inte
förrän i början av Juli med en herrsegling på Mälaren
där vi angjorde Strängnäs på Lördagskvällen. Det har ju
blivit fantastiskt fint nere vid hamnen i Strängnäs. Det
som för några år sedan var en öde torgplan sjöd av liv
med många uteserveringar och olika krogar att äta på i
skilda prisklasser tom. välrenommerade Edsbacka-krog
hade en filial där.

Tyvärr har ju Promarina tagit över gästhamnen, så för
min båt > 12m så ville man ha 290:- per natt utan att
man för den sakens skull har gjort några nya investe-
ringar sedan hamnen sköttes i kommunal regi. Man kan
såklart inte förvänta sig att priserna skall ligga kvar på
100-150:- hur länge som helst utan även Gästhamnarna
måste ju följa den allmänna prisutvecklingen men att man
i lilla Strängnäs i Mälaren skall behöva betala lika mycket
som i Visby är lite väl magstarkt.

Senare under sommaren tog jag mig via Visby ner till
Öland och Kalmar innan vi vände norrut igen och tyvärr
får man nog säga att Promarina inte lyckats skörda några
lagrar ibland båtfolket, i alla fall inte de jag träffade. I
Kalmar där gästhamnen fortfarande sköts i kommunal
regi tog man 250:- per natt i deras mycket fräscha och
välordnade gästhamn, där man investerat i en ny brygga
och ett flertal nya bomplatser. Men det är väl som han
jag pratade med sa, - Du vet vi är ju smålänningar och
fattar att om vi får hit mycket båtturister som trivs så
spenderar de mycket pengar i kommunen.

För övrigt kan jag nämna ifrån min hemsegling att
Kryssarklubbsbojarna i Kråkelund och utanför Väders-
kär inte fanns kvar längre.

När jag i början av augusti kom tillbaks upp mot hemma-
vattnen så kan man konstatera att även om sommaren är
härlig så är den kort i Sverige i Västerfladen vid Ringsö
låg vi fyra svenska båtar och sex tyska och när vi kom till
Nynäshamn (en onsdag) så var det halvbelagt i hamnen
och de tre riktiga restaurangerna var stängda.

Så nu får vi hoppas på ett par fina veckor till innan det är
dags att förbereda torrsättningen.

Per Hanö/ Redaktör

Seglingsresultat för mälarödistansen
Den 25 maj 2013
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Vi gratulerar

Stefan Fagerlund

Tidigare under året deltog Stefan i Masters VM (veteran
= 40+) i La Rochelle i Frankrike där han kom på en
välmeriterande 17:e plats totalt (12:a i sin åldersklass).
Mästerskapet avgjordes i en se-
rie av 8  seglingar, där den sista
seglingen blev inställd pga. av för
mycket vind. Man skall veta att
285 deltagare från hela världen
var representerade.

6:a i SM.
Stefan som tävlar i Finn-jolle kom i år 9:a
vid SM –seglingarna i Skanör. När man
sedan räknar bort 2 Danskar och en
Nyzeländare som var före Stefan i
resultatlistan så blir det en 6.e plats i SM.

Konkurrensen var imponerande och före sig i resultat-
listan hade han båda våra Olympiska guldmedaljörer Max
Salminen (1:a) och Fredrik Lööf (3:a) mellan dessa (2:a)
kom Nyzeländaren Matt Coutts, för övrigt brorson till
den mer kände Rousell Coutts.

SM för IF-båtar Nynäshamn
 

SWE1161 La Jaune med Stefan Lillieborg som skeppare och gastarna Martin
Lillieborg och Per Haglund.

SM i Finn-jolle i Skanör

Nynäshamns Segelsällskap arrangerade
SM-seglingar för IF-båtar och Express
under Regattaveckan 24-27 juli.
Totalt 50 båtar paddlade ut
ur hamnen i stiltje varje
morgon tills vínden räckte
till för utsegling till tävling-
sområdet. 
De 8 bankappseglingarna var utmärkt
arrangerade på en kryss-läns bana på
Mysingen i mestadels svaga vindar och
ett hårdvindsrace. Svensk Mästare IF-
båt blev Pontus Rosberg med besätt-
ning från Uppsala Segelsällskap. SBK
representerades av SWE1161 La
Jaune med Stefan Lillieborg som skep-
pare och gastarna Martin Lillieborg
och Per Haglund. 
 
- Det är verkligen trevligt med entyp-
seglingar där alla båtarna är lika stora
och man har kontakt med dom
andra båtarna under hela kapp-

seglingen. Vi lärde oss som vanligt mycket och har nu
avancerat en placering i varje SM de senaste åren. Om
vi lyckas hålla den formkurvan så bör vi kunna ta oss
fram till prispallen inom 13-14 år ...... , säger Stefan.
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Lördagen den 17 augusti seglades KM

Vinnarna och Segelsporten behurras.

Spänd väntan inför KM

En glad vinnare, Janne Sandh,
gratuleras av tävlingsledningen.

Resultat Datum: 2013-08-17 Segling: KM 2013

Plac. Skeppare Båttyp Segel- Lys Starttid Målgång Seglad tid Räknad tid
nr (Seglad) (TT:MM:SS) (TT:MM:SS) (T:MM:SS) (T:MM:SS)

1 Janne Sandh Wasa 34 1,140 12:00:50 14:15:48 2:14:58 2:33:52
2 Bo Andersson Nova 59 1,110 12:00:16 14:21:10 2:20:54 2:36:24
3 Kjell Nilsson First 36,7 1,240 12:00:13 14:08:37 2:08:24 2:39:13
4 Ove Neidestam Diva 39 41 1,215 12:07:32 14:18:39 2:11:07 2:39:18
5 Crister Jonerholm Comfort 32 1,082 12:04:41 14:33:53 2:29:12 2:41:26
6 Stefan Lillieborg IF 0,993 12:02:30 14:45:55 2:43:25 2:42:16
7 Jörgen Hedengren Contrast 36 433 1,162 12:02:10 14:21:57 2:19:47 2:42:26
8 Åke Rolander Dufour 40 1,262 12:13:24 14:23:24 2:10:00 2:44:04
9 Urban Sandh Comfortina 35 213 1,190 12:04:28 14:23:52 2:19:24 2:45:53
10 Stefan Fagerlund Hanse 320 499 1,244 12:01:50 14:15:54 2:14:04 2:46:47
11 Lars Cidh Dufour 34 LR 42 1,163 12:00:53 14:24:28 2:23:35 2:46:59
12 Nalle Dufur 335 36 1,147 12:03:08 14:28:54 2:25:46 2:47:12
13 Janne Östling Stratus 1,137 12:05:14 14:34:23 2:29:09 2:49:35
14 Björn Ångström Dufour 405 208 1,210 12:00:32 14:23:34 2:23:02 2:53:04
15 Centh Ahlstam W30 76 1,047 12:00:27 14:46:16 2:45:49 2:53:37
16 Bosse Andersson Sun odyssey 42 1,170 12:07:59 14:50:29 2:42:30 3:10:07
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Vad är UBB för något ?
Jo, Ungdomarnas BåtBygge. Du kanske hört talas om det då det har pågått alltsedan
1963,först som ett projekt i samråd med barnavårdsnämnden som det hette på den
tiden, numera drivs det som en ideell förening.

Syftet har hela tiden varit att möjliggöra för ungdomar
att bygga sin egen segelbåt, under sakkunnig ledning för
att tillförsäkra ett gott slutresultat. Verksamheten bedrivs
ombord i ett fartyg vid Söder Mälarstrand, mitt för
Münchenbryggeriet. Där finns plats för ett tiotal segelj-
ollar eller segelkanoter samtidigt, vilket vi kunde kon-
statera  i våras när ett litet gäng från SBK for dit på
studiebesök. Fartyget heter  M/S Stenfjell.
Där finns också allehanda maskiner, bla. en bandsåg,
arbetsbänkar och diverse handverktyg.

Vid vårt besök fanns ett tiotal båtar under byggnad, så-
väl jollar som segelkanoter av typerna A och B. Dessa
skiljer sig något från vad vi gamla veteraner var vana vid
från vårt gröna femtiotal och har, till skillnad från t ex
den klassiska C-kanoten bara en mast, men är spetsiga
i båda ändar. Typerna är naturligtvis godkända av kanot-
seglarförbundet.

Alla byggen sker i marinplywood, och utöver båtarna
tillverkar man också master och roder, centerbord mm
som behövs fram till färdig båt, vartill 20 -25.000:- be-
hövs för täckande av materialkostnader och annat så-
dant.

Sedan starten har ca 500 båtar byggts och man väl-
komnar ungdomar alltifrån tio-årsåldern uppemot tjugo
år. Den yngsta byggaren i dag var elva år !

Den uttalade målsättningen är att ge ungdomarna själv-
förtroende, känsla och kunskap om materielen, färg och
form samt insikter i konstruktion, hydrodynamik –och
att tänka själv…

När så båten är segelklar blir det seglarläger i tre avdel-
ningar med sjövett, kappsegling, långfärd i skärgården
osv varigenom ungdomen får en känsla för naturen, res-
pekt för sjö och väder samt att trivas med sin egen båt !

Verksamheten förestås ,inte orimligen, av en eldsjäl som
heter Nils-Göran Bennich-Björkman, en nu drygt 80-
årig herre som t o m har sin bostad ombord. Vi undfägna-
des också av en reseberättelse med bilder, då han seglat
jorden runt i en egenhändigt ritad och byggd segelkanot,
kanotriggad med två master i något större format än
brukligt, så att han kunde få en kajuta ombord
också…Resan gick över Atlanten –Sydamerika-Panama-
kanalen, Galapagos-Söderhavet, Marquesas-Australien
–Nya Zeeland-Indonesien-Sri lanka och slutligen via
kanaler i Europa hem igen….

Ett intressant besök, förvisso…kanske kunde bli ett pro-
graminslag till en klubbafton framöver ?
Man kan också gå in på nätet: www.ubb.seglar.nu  och
läsa mera. Har man vägarna förbi kan man också göra
ett besök.

Henn Avasalu

Nils-Göran Bennich-Björkman Segelkanot kanotriggad med två master i något större
format än brukligt...
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På 50-och 60-talen hade kanotseglingen
fått ett uppsving inom Södertälje Båtklubb
och mot slutet av 1950-talet fanns en pryd-
lig eskader i klubben, dels av ett halvdus-
sin E-kanoter, mestadels av Thorells be-
prövade konstruktioner, och så hade det
kommit ett antal C-kanoter också, om-
huldade av de yngre grabbarna, begivna
på kappsegling.

Vid denna tid hade E-kanoten redan en grundmurad
popularitet; billig i anskaffning, många byggde sin kanot
själva, den var rymlig, durken gav plats för två bädd-
madrasser, där fanns stora draglådor under däck för
medhavd mat, spritköket och klädombyten. Om kvällen
spände man upp ett sittbrunnstält över alltsammans –och
man bodde furstligt ombord ! Klassen tillkom 1941 ef-
ter önskemål om något rymligare än D-kanoten som re-
dan fanns och så ville man slippa blybarlasten.
Längden var ca 6 meter och bredden runt 1.50 - 1.60
m. Konstruktören själv ansåg, att kanoten nog kanske
inte var att betrakta som en riktig segelkanot utan mer
som en segelbåt, ehuru obarlastad, försedd med center-
bord, ofta av 10 mm stålplåt.” Riktiga” segelkanoter var
mycket rankare och skulle helst också kunna paddlas….
Hursomhelst, E-lådan blev mäkta populär och användes
flitigt som långfärdsbåt i skärgårdarna och utmed kus-
terna. Resor företogs tom till Åland och Gotland !
Segelytan var 13 kvm på Thorell-lådorna i allmänhet för-
delade på storsegel och fock. Senare kom vassare kon-
struktioner med sikte på kappsegling i främsta rummet,
en del av dem kanotriggade, dvs två master, storsegel
och mesansegel.

Bland kanoterna vid denna tid fanns E 114 ” Panget”,
ägd av Karl H Andersson, SJ-man från Rönninge. Nam-
net ansågs anspela på det korta uttrycket för ett pensio-
nat, kanoten var ju både rymlig och bekväm ! Byggd
1950 i Stocksundstorp.

Kanoten såldes emellertid från SBK 1957,samma år som
den legendariske John Granberg mätte in den i klassen.
Johnne var vida känd som en skicklig kanot-och mast-
byggare. ( det sägs, att det fanns ytterligare en mast-
byggare av rang som hette Yngve ” Kvinten”
Engkvist..Inför en avresa till SM 1947 befanns en av
hans master vara -krokig ! Lugn, sade ” Kvinten”, vänd
bara på den så solen får lysa på andra sidan….och mas-
ten raknade….! )

Efter alla år hamnade kanoten till slut i Örebro härom
året, där den underkastades en omfattande renovering:
ny glasfiberduk i epoxi på däck, skrovet omdukat med s
k kvarnduk i kokt linolja och zinkvitt, ny sittbrunnssarg,
renoverad centerbordstrumma osv….Allt detta är redo-
gjort på nätet, och av bilderna framgår, att ett gott jobb
har kommit till stånd.

Vi gamla SBK:are kan därför glädja oss att en av de ”
våra” en gång har gått en ny tid till mötes och får möta
seglingsvattnen än en gång !

Henn Avasalu
F d kanotseglare….

E 114 ”Panget”
Vad är nu detta?

Jo, bleka ungdom,

en segelkanot av klass E !

Segelkanot av klass E!
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Seapilot släpps för Windows 8

Nu lanseras den för läsplattor med operativsystemet
Windows 8 och kan köpas i Windows Store över hela
världen.
– Den går dessutom att använda på en PC med Windows
8, säger Jens Johansson, vd för Seapilot.

*Förutsatt att man har en GPS ansluten, Reds anm.

Seapilot, som är den enda navigeringsappen med AIS-
data, har snabbt blivit en storsäljare för fritidsbåtar se-
dan den lanserades i juli 2011. Appen finns också i Dan-
mark, Finland, Estland, Lettland, Norge och Tyskland

– Seapilot är både billig och enkel att använda, trots att
det är en professionell navigeringsapp, säger Jens Jo-
hansson. Med Seapilot kan du se alla båtar och fartyg
med en AIS-transponder. Dessutom presenteras väder i
realtid via AIS från över 60 väderstationer i Sverige.
Seapilot visar vindstyrka, vindriktning, lufttryck, tempe-
ratur och vattenstånd från valfri väderstation.

Seapilot – som kom på en hedrande andraplats när pri-
set till årets mobila nyttotjänst delades ut på Mobilgalan
2011 – har hittills endast funnits för iPhone och iPad.
Men nu lanseras den även för läsplattor med Windows 8
och Windows RT, och i början av nästa år kommer en
version för Windows Phone.
– Den nya Windowsversionen är dessutom den första
som fungerar på en persondator. Skillnaden är att man
då använder tangentbord och mus istället för pekskärm,
säger Jens Johansson.

 Priser
Seapilot for Windows 8 (appen) 380 kr
Sjökort för Sverige 290 kr

–den bästsäljande navi-geringsappen nu
även för PC. Seapilots navigeringsapp har
varit en succé sedan starten, och var 2012
den iPad-app som stod för den största om-
sättningen i svenska App Store.

Handbok om Mälaren
En ny handbok som beskriver
drygt 60 gäst- och klubbhamnar
i Mälaren, har utkommit på
Norstedts förlag.
Boken är skriven av Dag
Bremberg och formatet känns
igen från tidigare utgivna
”Arholma till Landsort” och
”Landsort till Skanör”.
Naturligtvis är vår klubbhamn
Slandökalv omnämnd och be-
skrivs som ”…trots det öppna lä-
get en mycket väl skyddad hamn
som är ett populärt besöksmål för
båtfarare på Mälaren.”
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Några veckor senare, en tidig lördag-
morgon ringer telefonen. Förstås hin-
ner jag inte fram, kollar upp numret.
Ingen jag känner, sannolikt någon
telefonförsäljare. Några timmar se-
nare ringer det igen. Det visar sig vara
eskaderledaren Björn Sjöström. Han
är nyfiken på oss, undrar hur mycket
vi seglat, vad vi har för båt m.m.

Jag berättar att vi seglat i 35-40 år,
varit i Helsingfors, Skagen Ö-vik 2
ggr  och att vi har en Dufour 40. Sam-
talet utföll tydligen till belåtenhet, yt-
terligare lite senare blir vi inbjudna till
ett möte i Björn och Gertruds hem
för att träffa de andra deltagarna fem
stycken. Det visar sig att de övriga
deltog förra året i en eskader i öster-
led. Birgitta och jag är färskingarna.
Det blev raskt en god stämning, det
här kändes bra.

Björn presenterade resvägen och
etappmålen. Vi blev informerade om
upplägget. Alla båtar utsågs till hamn-
värdar för vissa etappmål. Detta
innebar att man skulle ta reda på allt
av vikt på de etappmål man blivit till-
delad och informera övriga deltagare.
Vi fick Härnösand, Skellefteå,
Seskarö och Wasa i Finland. Vi
gjorde en liten folder och sände över
till de övriga.

Förberedelser inför resan: Vi upp-
graderade plottern med ny mjukvara,
köpte nya Navionics guldkort. Köpte
översiktskort i papper över Botten-
havet och Bottenviken, vi hade se-

dan tidigare papperskort upp till
Skags udde, i övrigt avsåg vi att inte
ha papperskort utan navigera på
plottern. Förutom plottern hade vi två
Ipads med Seapilote och Navionics
kort i. Köpte säkerhetsband att fästa
på däck samt fästlinor, dammade av
våra gamla flytvästar med inbyggd
säkerhetssele. Införskaffade också
ny VHF Av märke Furuno med en
extra lös handenhet som
kommunicerade med huvudenheten
via Bluetooth. Räckvidden mellan
handenheten och huvudenheten är ca:
200 m. Fungerade mycket bra.

Nu börjar det närma sig. Den 30/6
skulle vi mötas i Skvallerhamnen på
norra Arholma. Vi lättade från
Södertälje 24/6 med barn och barn-
barn (4st). Vi hade lovat vara bad-
och fiskebåt några dagar. Besökte
Fifång, infarten till Rassa vikar och
lämnade av dem den 28/6 i
Nynäshamn. Nu hade resan börjat
för vår del. OCH för en del andra.
Vi har en AIS som både tar emot och
sänder. Det går alltså bra att gå in på
någon App och följa oss, säkert har
4 – 5 följt våra färder.

Vi anländer till Mötesplatsen. Där lig-
ger Eskaderledaren med båten Think
Twice  (det är en katamaran ( 6.20 x
12m) samt en HR43. De övriga an-
länder senare under dagen. De är
Jeanneau 39, Bavaria 36 samt en
OE38. Vi är nu samlade och beredda
på morgondagen första etapp till
Öregrund. Men först ett besök på

Eskader  ”Ända upp 2013”
Det började med att Sv. Kryssarklubbens Stockholmskrets medlemsblad damp ner i
brevlådan. Där informerades om planerna på att segla ”Ända upp” d.v.s. till Töre
kommun och den världsberömda gula bojen. Sveriges nordligaste marina punkt. Bir-
gitta och jag har många ggr talat om att segla längre norr ut är Ö-vik. Vi beslöt att
anmäla oss och sände in 500 kr till Kryssarklubben.

batteriet på Arholma. Arholma var ti-
digare militärt skyddsområde, nu-
mera ett  museum. Vi möter en guide
vid en bergvägg. I bergväggen finns
EN öppning. En ståldörr i normal
storlek, det är allt. Vi går in och där
öppnar sig en imponerande anlägg-
ning. Först stora utrymmen för ma-
teriel, därefter ser vi kök,
matsal,oerationssal, logement,
stridsledningscentral och ammuni-
tionsförråd. Det är en anläggning i tre
– fyra våningar. Det enda som syns
lite utanför är en väl kamouflerad
kanon.

I köket känner man igen ”snusk-
burken” kåsan, armens säng-
överdrag burr.  Vi vandrar genom
anläggningen på vindlande smala
trappor och kommer till sist ut på top-
pen vid kanonen i en nybyggd öpp-
ning efter att anläggningen blivit mu-
seum. Det har aldrig avlossats ett
skott i krig dock har 200 skott
avfyrats vid övning. Intressant men
hopplöst föråldrat.

Måndagen infinner sig. Vi startar kl.
08.00 Vi har en segling på 36nm
framför oss. Alla går utanför Väddö,
vi har en fin segling och förtöjer
planenligt i Öregrund. Platser är
reserverade för oss. Vi få ligga längs
bryggan och utanpå varandra 3 och
3. Vi tar mindre plats på så sätt.
Skepparmöte på OE38 Bombibitte.
Det blir bubbelvin tilltugg genomgång
av dagens etapp samt genomgång av
morgondagen etapp till Härnösand
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138nm beräknad tid 25 timmar. Man
är lite spänd, detta är det stora
skuttet.

Vi startar kl. 09.00, tar en rak kurs
mot Härnösand. Det innebär att det
är en lång havssegling. Vindarna är
med oss. Det blåser bra och åt rätt
håll, vi loggar 7-8 knop långa tider.
När man seglar så länge, så hinner
man uppleva hur vädersystemen
kommer och går. Man revar, man slår
ut revet och revar igen. Under denna
resa upplevde vi en fantastisk solned-
gång och en lika vacker soluppgång.
Vi seglar in  i  ett solbelyst Härnö-
sand. Trötta och nöjda. Kl.13.00 är
det sillunch på Think Twice, vi kan
sittainomhus vid bord i ett blåsigt
Härnösand. Katamaranen är verkli-
gen rymlig och så har den diskma-
skin. Kommande natt sover vi som
stockar. Nästa etapp går till Ulv-
öarna.

Torsdagen den 4/7 kl. 09.00
stävar vi mot Ulvöarna. Där
har man byggt verkligen fina
bryggor, hotellet ät tillbyggt
och verkligen fräscht. Res-
taurangen däremot har stor-
hetsvansinne, 350:- för en
buffé som inte är värd bråk-
delen, öppnar med vin-
förslag på 485:- / Flaskan.
De kan inte skilja på vita och
röda druvor. Jag blev för-
bannad och gick.

Fredagen klarar vi av
Mjältön ( Sveriges högsta ö
) Och tar natthamn i vackra
Trysunda. Det är trångt men
vi får lägga oss på privata
bryggor och kan köpa
nyrökt sik – smasken. Un-
der natten sjunker vatten-
ståndet, så när vi skall lätta
sitter Jeanneaun fast. Med
hjälp dras den loss och vi
stävar vidare mot

Skagshamn. Väl framme i
Skagshamn ser vi att det är där de
sura strömmingarna bor Röda Ulven.
Som tur är de inte tillräckligt sura än
så vi klarar oss. MEN! Ve och Fasa
HR43:an Terica och OE38
Bombibitte som är hamnvärdar har
luskat reda på en burk. De bjuder
på liten macka med gräddfil, potatis
och så en bit surströmming. De hål-
ler även med smörjmedel. Fort in i
truten, tugga energiskt svälj och svälj
efter med smörjmedlet. Puh det gick
ner. Birgitta däremot kunde inte
svälja, det gick bara inte. Aldrig mera
sura strömmingar.

Nästa etapp bär till Skellefteå. Det
är åter dags för nattsegling distansen
är 124nm. Vi startar kl.11.00 Nu är
vindarna rent sydliga Gennackern
åker upp Vi gör god fart. Men vin-
den avtar, kvällen med en underbar

solnedgång infinner sig. Vi tuffar för
motor, på småtimmarna kommer en
kraftig väst. Dags att hissa på, strax
dags att reva vi ångar på i 8 – 9 knop
i den ljusa norrlandsnatten och har
en tuff men grann segling. Åter en
vacker soluppgång. Vi kommer in
först i Kurjoviken Skellefteås gäst-
hamn tidigt på morgonen. Ingen är
vaken, vi knyter fast oss. Så små-
ningom kommer hamnansvarige och
välkomnar oss. En del av oss får byta
platser. Det är ganska långt till butik,
så vi tar fram vår hopfällbara mini-
cyklar och ger oss av. De väcker
uppmärksamhet bland infödingarna
utanför butiken. Överallt i Norrland
möts vi med intresse och vänlighet.
De som påstår att norrlänningar är
fåordiga har fel. De pratar och pra-
tar det går knappast och få hejd på
dom.

Sjöbodar
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Dags för Luleå.Luleå
ska ha festival. Vi
kommer precis när
den börjar.
Parallellt med oss har
ett race The midnight
sun race anlänt. Ett
projekt där man vill ha
en nonstopsegling från
Stockholm. Man pla-
nerade för 50-60 bå-
tar. 10 anmälde sig 2
kom. Vi blir raskt in-
bjudna som deltagare.
När festivalen öppnas
av kommunalrådet blir
vi alla uppkallade på stora scenen.
Tar emot folkets ovationer, erhåller
en fantastiskt fin bok om Luleås skär-
gård och öar. Vi får en magnumflaskan
champagne som vi genast dricker ur.
Blir bjudna på mat och öl gratis
hamnavgift och El samt fria duschar.
Luleå är en vacker och trevlig stag.
Man märker att Luleå mår bra.

Dags för Sveriges nordligaste punkt.
Mot Töre. Här uppe är det LITE
båtar, stora fjärdar och grunt. Vi gli-
der till Töre i behaglig takt, rundar
bojen, Tomas Ekström, som följt oss
via AIS, är snabb och grattar till
rundningen. Vi knyter fast och anmä-
ler oss i cafét i Töre camping. Beta-
lar 50kr och Töre sänder hem intyget.
Töre gästhamn är grund och inte så
lockande. Förstås går Jeanneaun på
grund och måste dras loss. Vi seglar
vidare till Töre båtklubbsklubbholme,
en jättefin hamn vi blir väl mottagna.
Vi känner att den sura strömmingen
har vaknat. Vi sätter oss i lovart.
Nästa mål är Seskarö med ett stopp
på Malören. Regnet hänger i luften
när vi lämnar klubbhamnen. Vinden
friskar i  och med den sjön. Halv-
vägs till Malören meddelar vi på
VHF:n att vi avstår från Malören. Vi
vill inte lämna båten i den kraftiga
sjön. Vi går direkt till Seskarö, ytter-
ligare två båtar väljer att avstå Mal-

ören. De som ändå tar sig dit och
kliver i land får förutom ett ofrivilligt
dopp en fin guidning av före detta
fyrvaktarens son som är ca: 70 år.

Seskarö har en pyttehamn, där
ligger tre båtar så vi får inte plats. Vi
går till den nedlagda industrihamnen
och knyter fast vid skruttig kaj i be-
tong. Nu är vi klara med Sverige.

FINLAND! Nu kom-
mer vi! Första anhal-
ten är Letto, klubb-
hamn för de som bor i
Torneå. Här har vi en
vilodag. Detta är en
byggd hamn, utanför
piren är det öppet. Vi
beslutar att hyra två
taxibussar och åker in
till Haparanda/
Torneå. Det upplevs
som en stad men det
är två. Haparanda var
ganska sömnigt,
många tomma lokaler.

Torneå däremot har ett helt annat go,
stora köpcentrum och fräscht. Tur att
Haparanda fått IKEA.

Från Letto går vi direkt till Brahe-
stad, det är oväder på gång. Vi gli-
der in i ett fridfullt Brahe-stad, kny-
ter fast och ligger pall dagen därpå
när vindarna blåser 18m/sek. Här är
svenskan inte speciellt gångbar det
får bli engelska. Hamnvärden erbju-
der sig att skjutsa mig för att köpa
diesel. Överallt har vi mötts av stor
vänlighet.

Nästa mål är Tankar ön heter så. Det
är en gammal nedlagd lotsstation
som numera är gästhamn. Här blir vi
inblåsta ett dygn, det blåser åter
ca:18m/sek de båtar som ligger på
boj uppmanas att vända stäven utåt
samt förtöja vid dubbla bojar. Tan-
kar är lite exotisk, utslängd i plurret,
har ett litet café och gäststugor för
hugade. När vi strosar runt på ön ser
vi en bogserbåt som stångar sig ut
mot vågorna i den grova sjön. Far-
leden går precis utanför. Vad ska den
göra? Något senare hittar vi den inne
i den gamla lotshamnen. Vi slår oss i
slang med besättningen och undrar.
De var ute för att sprida askan efter
en bror.
Wasa är nästa mål. Nu uppstår spor-
ten att på VHF:n hitta lägsta ytvatten-

Luleå

Törboj
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temperaturen. Vi har haft
5,4 grader på vår termo-
meter. Vi är påklädda
som om vi skulle till
nordpolen. Denna etapp
börjar för motor, senare
delen får vi en god vind i
smult vatten- trevligt. I
Wasa stannar vi bara
över natten. Går tidigt
nästa morgon till
Kristinestad en liten trev-
lig stad i Finlands svensk-
byggd. Här stannar vi tre
nätter. Återigen är vi inb-
låsta, trots detta så håller
vi på färdplan. Vi tar det
lugnt och går på krogen.

Från Kristinestad ger vi
oss av till Reposaari.
Detta är den grundaste
hamnen 2.0 m djup. Tre
båtar med djupgående
på mer än 2.0m står sta-
digt i bottensedimentet.
Här finns inte mycket att
beskåda, vi lämnade ald-
rig bryggan.
Nu måste jag vrida till
tungan. Vi ska till
Kylmäpihlaja. Detta är
också en nedlagd lotssta-
tion. Populärt ställe, när vi kommer
är det riktigt fullt. Eftersom vi kom-

mer sent är det många daggäster som
åker hem. Vi får plats utanpå varan-
dra och vid boj. Här finns en krog
som vi provar- sisådär. Annars är det
en fin plats med guide.
Resan är nu nästan slut. Nästa mål
är Nystad. Där har vi varit två ggr
tidigare. Resan blir för motor det blå-
ser ingenting. Dessutom är det
dimma. Dimman lättar när vi kom-
mer in i skärgården. När vi kommer
in finns endast en svensk båt förutom
oss. När vi varit där tidigare har det
varit tunnsått med svenska båtar. An-
nars var det många båtar i hamnen
och på fjärdarna. Här går vi också
på krogen och firar avslutningen.
Nästa morgon lättar vi alla och sprids

för vinden. Vi går söder
om Åland några går
norr om. Kul med AIS
man kan ju se var de är.
Att göra denna resa utan
autopilot låter sig knap-
pas göra, den har varit
helt överlägsen på ha-
vet. Att stirrbliga och
styra efter kompass är
jobbigt.

Eskadern är 954nm
lång därtill vår färd vis
Landsort – Arholma
och Nystad – Söder-
tälje. Vi uppskattar den
totala längden till 1.300
– 1.400nm

Seglarhälsningar
Åke och Birgitta
med båten BUBBEL

Haparanda
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Samtal med Knapen
Vi sutto där, i vårsolen med
varsin kaffe på uteserve-
ringen. Knapen såg en
smula moloken ut.

”Läget” ? sa’ jag , ”så här
i vårens tid?”

”Det kan inte hjälpas att man blir en
smula nostalgisk så här års när man
minns svunna vårar, med båt
utrustning, liv och stim på klubb
varvet, fruarna kom ner med kaffe-
korgarna, solen sken… det gjorde
den alltid på den tiden” sade Knapen.

”Det fanns gubbar, svårt begivna på
hyss och upptåg… bäst vi stod ett
gäng o snackade i solen -det var ju
den vanliga arbetsfördelningen, 3-4
man snackar, en man jobbar intill med
sin båt-hörde vi en hojta till inifrån
sitt skjul. Det lät allvarligt, så vi

hoppade till och kikade in vad som
var å färde”.

”Där stod båtägaren, med en
fogsvans i högsta hugg och sågade
duktiga tag – på sin mast, som låg på
sina bockar!! Vi blev först svårt
chockade tills vi upptäckte att han
hade en brädbit lagd på masten. Det
var den han sågade i… men
hjärtsnörpet var nära den gången!!”

”På den tiden” sade Knapen, ”var ju
regattalivet något centralt i varje
seglares liv. Till en regattasamling på
Rastaholm, SSS hamn, hade några
gubbs förberett sig en del…..Några
man i en neppare, eller var det en
Mälar 22:a kom glidande in, sent på
kvällen, när de andra redan var
komna, så publik fanns. Ankaret
slängdes i från aktern. Det visade sig,
att ankaret flöt! På vattnet! Varpå en
av gubbsen snubblar på däck och

trillar i sjön, plaskar och frustar. Nu
glor alla på spektaklet, och på de
hjälpsamma, kvar ombord, som
slänger i en frälsarkrans… som ome-
delbart sjunker! Allt detta var natur-
ligtvis väl förberett i förväg. Det hela
slutade med applåder och glada till-
rop, så uppträdandet var gillat.”

”I samma hamn kom vid ett annat till-
fälle en Mälar 22:a in i hög fart i frisk
vind och rundade upp bakom en
ponton för förtöjning. Ankaret tog
inte, båten fortsatte mot pontonen
med oförminskad fart. ”Kom akterö-
ver” hördes skepparen säga till sin
fru som stod på fördäck… varpå stä-
ven höjdes så mycket, att den lagom
gick över pontonkanten. Båten gled
avstannande tills kölen tog emot...
Snygg manöver!´”

”Sa’ du nostalgi ?” frågade Knapen.
/Henn Avasalu


