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Ordföranden

har ordet
Så kom då äntligen sommaren. Högtrycket
över Skandinavien har nu gett oss det vä-
der vi önskat för Juni och Juli. Jag bekla-
gar verkligen de som nu har slut på se-
mestern och skolorna börjar igen.

Slandö Kalv. Jag är hamnvärd denna vecka (34) och
upplever ett fantastiskt väder med lagom många gästande
båtar.  Jag arbetar också med listorna för torrsättning av
våra båtar vilket är ett nog så krångligt puzzel med
omflyttningar och nyliggare mm. Av hemsidan framgår det
vilka arbeten som måste utföras innan torrsättning. Inga
medlemmar har hört av sig villiga att arbeta?? Det är inte
rimligt att ett fåtal pensionärer ska göra så mycket för så
många. I en ideell förening förutsätts att medlemmarna
deltar i verksamheten för att hålla kostnaderna på en rimlig
nivå. Vi får mycket beröm av gästande båtägare för vår
fina klubbholme. Personer från Tyskland vittnar om att
de från hemsidor fått kunskap om Slandö kalv och pla-
nerar besök. Många besök innebär också större slitage
på anläggningarna. Vårt bastuaggregat är sönderbränt och
ett nytt måste köpas och monteras. Bryggor måste repa-
reras och planeringen för en nygammal hamnvärdslokal
pågår. Funder gärna över vad du kan bidra med för att
göra en gammal och ärbar båtklubb till en modern ärbar
och lättarbetad  båtklubb./Torgny H

Att vara hamnvärd på vår

klubbholme Slandö kalv.

börjar gästande båtar att lämna hamnen. På efter
middagen vid 15.00 börjar det komma någon gästande
båt. Jag försöker att hinna fram för att ta emot vid bryggan
och eventuellt anvisa plats. Många gäster har varit på
vår ö tidigare och vet precis var de vill ligga. Jag väntar
till  middagstid då det oftast finns folk ombord för att gå
en runda och ta betalt. En till två gånger per vecka blir
det en ”sopresa” till Sandvikens brygga för att lämna
sopsäckar i en container. Det skulle underlätta mycket
om gästerna transporterar sina sopor till fastlandet i egen
båt.

Som du säkert vet planeras en utbyggnad av
hamnvärdsbostaden vilket innebär att det blir ännu mer
attraktivt att tillbringa en vecka som hamnvärd.

Kan de va nåt?

// Torgny Holmvall

För detta betalar man gärna många tusen kronor per
vecka. Är man hamnvärd på vår klubbholme får man allt
detta och lite till mot en relativt rimlig arbetsinsats där
barnen gärna kan vara med och delta aktivt.

En dag på ”Kalven” v 34.
Jag är morgonpigg och vaknar 07.00. Efter lite frukost i
min båt går jag bort till hygienhuset (toaletter duschar
och reningsverk) och öppnar dörrarna till
hygienutrymmen. Städutrustningen finns inne i
reningsverksavdelningen. Kontrollerar att verket fungerar.
Svabbar golven i duschar och toaletter. Sköljer med hjälp
av vattenslang och torrtorkar golvet. Kontrollerar att det
finns toapapper och byter plastpåsar i golvhinkarna. Efter
en ½ timmes arbete blir det en rask runda i hamnen för
att se om det kommit nya gäster under natten. Promenad
bort till sophuset och byter plastpåse om det behövs. En
snabb koll i klubbstugan. Prydligt i köket? Rent på
golven? – allt OK. Nu är det lugnt ett bra tag. Efter lunch

Semesterfirare hyr ofta en sommarstuga för sin semester. Önskemålen är då ofta:
Nära till vatten för fiske och bad, tillgång till båt för fiske, kanske möjlighet att segla
optimistjolle, paddla kanot….

Jag och min fru gjorde sedvanlig segling till Ålands skär-
gård med bl.a. besök till årlig visfestival i Kumlinge. Vi
hade soliga dagar med lite kyliga nätter men inge regn.
Efter tre veckor var vi hemma i regnet och blåsten. Detta
författas i hamnvärdsbostaden på vår fina klubbholme
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Bostad för hamnvärd på

Slandö kalv
Efter många års diskuterande om vad göra åt den dåliga standarden på hamnvärds-
bostaden så fattade styrelsen före sommaren beslut om att anta det förslag på om-
och tillbyggnad som presenteras nedan och med fler ritningar på hemsidan. 
Bygglov har sökts och styrelsen hoppas att projektet kan påbörjas under hösten.
/ Red.
Befintligt hus på SLK utökas från ca 30 kvm till 65 kvm.
(Se ritning nedan.)

• Tillbyggnaden ansluts till  befintlig byggnad och byggs
helt färdig för användning.

• Därefter rivs innerväggar och övrig inredning i den gamla
byggnaden.

• Vi har således tillgång till en bostad under hela
byggperioden som kan ske i den takt vi klarar av.

• Slandö kalv är en ö.

• Det är möjligt att prefabricera takstolar, väggreglar mm
i hemmahamnen Mälarbadet vilket sparar tid och pengar.
Frakt ut till ön kan ske med klubbens pråm.

• Ett arbetslag på 5-6 personer behövs för projektet.

• Vid behov utökas arbetsstyrkan inom ramen för
arbetsplikt.

• En tid- och kostnadsplan utarbetas.

Ritning över blivande Hamnvärdsbostad på SlandöKalv
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Redaktören

har ordet

Många nya medlemmar i sommar också. Glädjande så
fortsätter medlemstillströmningen dvs ett tjugotal nya
medlemmar under året igen. På Mälarbadet har vi fullt,
och fullt var det även på Karlberga innan man skapade
5 nya bomplatser med de bommar som blev över på
Mälarbadet när vi byggde den norra upptagnings-
rampen. Det är härligt att vi hela tiden attraherar nya
medlemmar. För nya medlemmar är ju ofta det här med
klubbverksamheten och det ansvar man har som
medlem nytt och det är ju då vårt ansvar som gamla
medlemmar att bjuda in dem i verksamheten så de får
gjort sin arbetsplikt, vakttjänst och inte minst hjälpa till
att informera dem nu inför torrsättning om platser,
pallning, trailers etc. Vi måste också komma ihåg att de
nya medlemmarna ofta är nya på sjön också, så vi måste
hjälpas åt att bjuda in dem i gemenskapen och i vissa
fall kanske visa dem saker som vi tycker är självklart.
Hur lägga till, hur förtöja båten etc.  Enkla saker som
hur lägga an ett knap, göra en pålstek, i somras fick
man på Slandökalv uppleva en nybliven sjöman som
inte hade något ankare ombord…

Seglare som brinner av entusiasm och vill ut och segla
fast det blåser kuling och erfarna seglare som hjälper
dem med att visa hur man tar in ett rev innan de ger sig
ut på Björken. Det är väl så vi skall ha det i klubben,
hjälpa de nya till rätta , tipsa dem om saker som vi
själva kanske tycker är självklara. Så får vi en ny ge-
neration som delar vår passion för båtlivet och aktivt
kan delta och bidra till att vi får en livskraftig klubb i
ständig förbättring.

/ Per Hanö

Vid det här laget kan vi väl konstatera att
sommaren 2015 inte blev som sommaren
2014 även om vädret spottat upp sig lite
nu i augusti men så många tropiska nätter
blev det inte, 3 st i juli tror jag, men mer
kanske man inte kan förvänta sig en nor-
mal sommar i Sverige.

En sådan här sommar så uppskattar man verkligen att ha
båten i Södertälje med tillgång till både saltsjön och Mäla-
rens mer skyddade vatten där det i sommar har varit några
grader varmare överlag. Dessutom så uppskattar man
södra skärgården än mer efter att man har varit en tur uppe
i inre- och mellanskärgården utanför Stockholm, med
mängder av båtar. Jag gick från Napoleonviken ut till
Nämndö en solig förmiddag i augusti, en tripp på 13 dis-
tans och jag hade båtar på kollisionskurs hela tiden, inte
så nära alltid men man fick ha ständig uppsikt över de ca:
20-25 fritidsbåtar som var inom synhåll hela tiden.

Tidigare hade vi varit en sväng ute vid Sandhamn, där man
måste boka plats i förväg om man har tänkt sig att segla
under dagen, redan före 12.00 börjar nya båtar cirkla runt
i väntan på att en plats skall bli ledig vid bryggorna. 470 kr
fick man betala för en natt, med deras ökänt dåliga service-
hus som inte var tillgängligt då det var under reparation.
Från Sandhamn fortsatte resan in till Stockholm, det är ju
alltid en skvalpig tur att gå in i Stockholm med dess stän-
diga svall från den myckna båttrafiken men jag tycker ändå
det är värt det, fränt att man i dessa terroristtidevarv kan
segla ända inom skotthåll från Kungliga Slottet.
Wasahamnen numera administrerad av Promarina vill nu
ha 700 kr per natt av mig så vi fortsatte ut till Navigations-
sällskapets hamn där nöjde de sig åtminstone med 400 kr,
vilket man kanske får acceptera för att ligga med stor båt
mitt i huvudstaden.

Tidigare var jag en sväng söderut och där sköts ju
gästhamnarna fortfarande kommunalt så en sommarstad
som Borgholm tog 220 kr/natt, Kalmar tipptopp marina
mitt i stan 260 kr och sedan den lilla pärlan Valdemarsvik
100 kr/ natt med 3:e natten gratis.
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Dimman rullar in
En dag i augusti hade vi övernattat vid kryssarklubben boj, vid Läskär norr om 
Landsort. Vi vaknade till en härlig morgon där solen sken när vi ätit frukost och 
gjorde oss klara att för att ge oss av såg det plötsligt ut så här. / Red.
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Kappsegling

Klubbmästerskapet avhölls i betydligt angenämare väder den 22:e augusti, att
deltagarlistan denna gång var betydligt längre med 20 deltagare skall vi dock inte tro
beror av vädret utan självklart av den mer prestigefyllda titel som stod på spel. Av
resultatlistan kan man anta att de mindre båtarna gynnades av de lätta vindarna men
klubbmästare blev Jan-Erik Sandh i sin Wasa 34:a.

Mälarödistansen årets första kappsegling av hölls den 23:e maj i stundtals hårda
vindar vilket kanske återspeglades i den korta deltagarlistan med idel gamla rävar,
segrare i seglingen blev Bosse Andersson i Novan.

Startlista
Datum: 2015-05-23 Segling: Mälarödistansen
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Om Oss
Captain Sean, född i England, utbildat
Utsjöskeppare, SRC+LRC cert. och
Kanalintyg
First Mate Annika, född i Stockholm,
innerstads tjej som vill upptäcka världen
utanför tullarna
Cabin Boy Rasmus, 4 år.
Familjen bor i Trosa.

Om Båten
Raw and Wriggling är en Gambler 38 ritad
av Peter Norlin and byggd på västkusten/
Helsingborg under sen ’90-talet.
Båten köptes av oss 2013
Namnet kommer från ett utryck av Gollum i
Sagan om Ringen

Det kom ett resebrev från Sean O’Donell som har
gett sig ut på långsegling med familjen/ red

Vi har planerat vår långsegling i mer än
3 år.  Vi började med att leta efter en ny
båt och köpte Raw and Wriggling tidigt
2013. 2 års intensivt arbete med extra ut-
rustning av båten och utbildning av be-
sättningen varvades med mycket läsning,
både på internet och i böcker, samt ge-
nom föredrag (främst hos OSK).

Sean är egenföretagare och har lagt ner sitt företag un-
der resan, Annika har tagit föreldrarledigt från sitt ar-
bete.  Rasmus har sagt upp sig från sitt dagis. Vi har hyrt
ut vår bostad och hoppas kunna klara oss på föräldrar-
pengar, barnbidrag och hyran, plus sparpengar vid be-
hov. Planen är att korsa Atlanten med ARC 2015 och
segla hem igen 2016 men vi är glada om vi kommer iväg
och segla ner till varmare breddgrader.

Vi bestämde oss för att segla iväg kl. 14:00 den 6.e juni
2015, oavsett om vi var färdiga eller inte.  Båtens sommar-
hamn ligger i Hållsviken, söder om Trosa och vi hade
stor avseglarfest med ca 90 personer.  Det var ett fan-
tastiskt sätt att börja vår segling och vi var väldigt glada
att så många släkt och vänner kunde komma.

Vi kom iväg som planerat och gick i mindre än 2 timmar
till vår första natthamn, Ringsön, där vi vilade upp oss i 2
dagar och packade och stuvade om båten.  Resan
fortsatt sedan söderut i dagsetapper längs ostkusten.
Vädret var inte som vi hade önskat med ihållande
sydliga vindar upp till kulingstyrka.  Dock sken solen
den första veckan vilket piggade upp oss fast vi inte kom
fram så fort som vi hade velat.

Det soliga vädret tog slut efter Västervik och det var
både kallt och blåsigt när vi kom ner till södra Sverige.
Vi hade länge pratat om att åka till Christiansö och
Bornholm men var tvungna att ge upp pga det hårda
vädret.  Modigare/tuffare seglare hade säkert klarat av
det men vi gillar att segla i lagom vindar så vi fortsatt
västerut i dagsetapper till Simrishamn.

Resebrev 1

Avsegling
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Nu skulle vi göra vår första nattsegling och lämnade
 Simrishamn på kvällen med kursen inställd på Klintholm
i Danmark.  Seglingen gick bra och vi fortsatte sedan till
Warnemunde i Tyskland.

Vädret hade vi det här laget blivit bättre men vinden hade
vridit runt till väst och vi fortsatt att kämpa oss fram i
motvind.  Till slut kom vi till Kiel, mitt under Kielewoche.
Det var 2 spännande dagar vi hade där med många
aktiviteter och underhållning i hamnen och många Tall
Ships att skåda. Sedan åkte vi vidare in i Kiel Kanalen.
Här fick vi vårt första besök, Fredrik som skulle segla
med oss över Nordsjön i ett par veckor.

Vi gav oss nu ut på Nordsjön i fint väder men
fortfarande motvind och åkte motor till Helgoland, en
tysk taxfri ö, där vi bunkrade billig diesel och öl.  Nu
började vi ha lite mer tur med vädret och kunde segla
vår längsta etapp hittills, 165nm till Den Helder i
Holland.  Här har Holland sin största marinbas och vi
delade hamnen med många krigsfartyg.Nästa dag skulle
vi vidare och planerade en till långsegling till Belgien,
möjligtvis till Oostende.  Vi åkte motor i svaga vindar i
början när Sean gick ner för att laga lunch och upptäckte
att durkarna börjat flyta, hela kölsvinet var fullt med
vatten.  En snabb undersökning visade att det läckte
sjövatten från motorn.  Vi stängde av motorn och läckan

upphörde.  Det visade sig att en dräneringsventil i
avgasstigaren hade rostade bort och ramlat ur, vilket
resulterade i att allt vatten som sögs in av sjövatten
pumpen åkte rakt ut i båten.  Lyckligtvis hittade Sean en
slang stump som passade i hålet som han kunde täppa
med en dieselslang och efter 3 timmars arbete och
städning var allting lagat.  Det tog dock lång tid innan vi
litade helt på reparationen men nu efter 4 veckor är det
fortfarande tätt.

Vi forsatt segla hela natten förbi Rotterdam, där vi blev
uppropade på VHF av Belgiska sjöfartsverket och
ombades ta en ny kurs som inte gick så nära alla
ankrade fartyge.  Det var häftigt segling att mitt i natten
ta sig förbi uppemot 100 ankrade fartyg.

Nästa dag kom vi till Breskens där vi återigen sökte skydd
från vädret. Vi hade haft 4 bra seglingsdagar men nu blev
vädret sämre igen och vi tog oss fram till Calais med
korta dagsetapper, mest för motor.  Vi stannade 2 nätter
bland annat i Zeebrugge, inte för att vi ville men när vi
försökte lämna första dagen var det så stora vågor när vi
lämnade hamnen att vi inte kom fram, bara åkte rakt upp
och ner.  Det tog inte många sekunder att fatta beslut att
vända, så det blev en till dag i Zeebrugge. Det blev
ytterligare motorgång när vi kom iväg från Calais och
korsade engelska kanalen, förbi Dover och till

Brunsbüttel
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Eastbourne.  De engelska marinorna är väldigt fina med
modern utrustning, alla tänkbara faciliteter och nästan alltid
öppna dygnet runt.  Eastbourne låg innanför en sluss som
gjorde att man slapp oroa sig för tidvattnet.  Tyvärr
reflekteras dessa faciliteter i priset, som sällan är under
500:- per natt och var en gång upp till 800:-
(Sutton Harbour i Plymouth).

Vi tog oss vidare till Brighton där vi blev liggande i
5 dagar pga starka, ihållande västvind med tillhörande
vågor.  Vi hade beställt mycket utrustning till båten från
en båtaffär i Southampton och var ivriga att komma dit
men det fick vi lösa genom att hyra en bil och åka de
8 milen till affären och hämta utrustningen.  Det tog
2 dagar att montera/lasta allt vi hade köpt så tiden kom
till nytta ändå och nu behövde vi inte stanna i
Southampton.  Fredrik lämnade oss i Brighton och tog
flyget hem från London

Vi anpassade oss väl till de starka strömmarna i kanalen
och fick stor nytta av vår android app från Navionics
med all ström och ebb/flod information.  Vi klarade oss
därmed utan Reeds Almanaca och det var dessutom
mycket enklare.

Vi forsatte med dagsetapper till Falmouth, mest för mo-
tor förutom en dag där vi seglade från Gosport, förbi
Isle of Wight och vidare till Portland.  Här hade vi med-
vind, medström upp till 3 knop och surfade ner för vågor
i upp till 11 knop.

I Falmouth inväntade vi lämpligt väder för översegling av
Biscaya.  Här är det många båtar på väg åt olika håll på
långsegling, många som vi över Biscaya, andra mot
Ireland eller österut genom engelskakanalen.  Så det är
en fin stämning i hamnen.  Vi stannade en dag ängre än vi
hade önskat eftersom vi fick besök och Sean’s bror och
fru och kom iväg torsdag 30/7.

Biscaya bjöd på varierande väder.  Vi började med bra
medvind som övergick i stiltje andra dagen för att sedan
vrida och öka till kuling tredje natten och fjärde dagen.
Vi klarade seglingen bra men var tvungen att ge upp La
Coruna som slutmål med mindre än 60 distans kvar då
vi fick motvind i kulingstyrka.  Då seglade vi istället in till
en liten fiskehamn som heter Carino, 40 distans öster
om La Coruna.  Vi hade seglat 450nm på 80timmar, den
längsta seglingen Annika och Sean har gjort tillsammans.
Vi tyckte att det gick bra och vi kände oss alltid trygga.

Raw & Wiggling
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Spanien

Båten är verkligen förtroendeingivande och vårt
vindroder klarade sig gallant så vi kunde sitta vakt i lä i
vår förlängda sprayhood/sittbrunnstält.

Nu har vi kommit till Spanien och det känns som vi verk-
ligen är på långsegling nu.  Hittills har det mest känts som
transportsträcka även om vi har haft roliga utflykter och
möten med andra seglare.  Men nu kan vi koppla av,
njuta av värmen och ta oss fram i lagom takt utan stress.
Höjdpunkten var definitivt möten med delfiner på
Biscaya.

Många Hälsningar

Sean, Annika, Rasmus
Raw and Wriggling

Ni som vill läsa mera om deras segling kan följa dem
på deras fylliga och mycket välskrivna  blogg:
www.rawandwriggling1.wordpress.com/ (länk finns
också på SBK.s hemsida)
Vid denna tidnings pressläggning hade man nått ner
till Kap Finisterre i Spanien.

Första helgen på sjön.
Värmaren en Ebersprakare hade fått vård. Gick kalas 5 timmar därefter stopp mitt i
natten. Omstart, nytt stopp med en stor puff av förgasad diesel. Obehagligt, luktade
illa i hela båten.

Måndagen började med att söka efter hjälp. El o diesel i Södertälje kunde om ca, 3-4 veckor. Nobben på flera
ställen alt. långa väntetider. DÅ! Dök ljuset upp. El o Diesel i Högdalen. Kom hit 15.30 idag så ska vi hjälpa dig.
Fort ner i båten och ut med värmaren samt bränslepumpen. Iväg till Högdalen. Omgående tog de hand om värmare,
jag fick vara med under operationen. De var kunniga, trevliga. Roligt att se proffs i auktion. Provkörde före och
efter.  Jag är supernöjd. Rekommenderar El o Diesel i Högdalen

Åke Rolander
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1
Mari Cha III
Ni som var inne på Stockholms kulturfestival kunde så 
klart inte låta bli att gå ut på skeppsbrokajen för att 
undersöka vad det var för master med höjd som ett 7 
våningshus som stack upp över takåsarna i Gamla Stan. 
Jo det var en av världens super segel yachter, Mari Cha 
III, med sina 147 fot är hon en mäktig syn. 1998 hade 
hon rekordet för att korsa Atlanten, 8 dagar, 23 timmar 
och 59 minuter. / Red.
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1

2

3Vem är det som snokar runt mastkranen?

En tjuv som tänkt sig slanga bränsle från en båt i Lysekil gjorde bort sig rejält. För
till båtägarens glädje gjorde han ett stort misstag vid slangningen, skriver
Expressen.

Överraskad tjuv

Grillarna tänds
Kommer ni ihåg Lasse
Åbergs filma ”SOS en
Segel Sällskapsresa”…

När båtägaren kom till sin båt
upptäckte han en slang bredvid båten
och eftersom det här var tredje
gången det hänt, kände han sig riktigt
uppgiven. Men snart upptäckte han
också en spya bredvid slangen. Efter
att ha kontrollerat båten såg han att
tjuven inte slangat från båtens tank,
utan i stället från avloppstanken. 

– Tjuven tog helt enkelt fel lock. I
stället för diesel fick gärningsmannen
upp... Ja, något helt annat, säger
Thomas Andersson, chef för polisens
båtsamverkan till Expressen. 

På västkusten är problemen med
bränsletjuvar stora och oftast klantar
sig tjuvarna inte så här. Polisen delade
historien på sin Facebook för att
medvetandegöra problemet. 

– Vi ville dela händelsen för att
uppmärksamma att det sker stölder
som vi försöker att förebygga. Den
här tjuven slangade nog bränsle för
sista gången. Vi hoppas att det här
kan avskräcka tjuvar, säger Thomas
Andersson till Expressen. Hela
förloppet liknar vandringsägner som

snurrar på nätet, men polisen är
säkra på att det här faktiskt har hänt.

– Jag trodde först att det var en
vandringssägen men kollegan på plats
bekräftade att det var detta som hade
hänt, säger Thomas Andersson till
Dagens Nyheter.

Vi är många som har observerat
snokfamiljen som bor vid
mellanbryggan strax bredvid
mastkranen. Jag kunde i juli
konstatera att en av de yngre hade
flyttat hemifrån och bosatt sig söder
om kranen istället för norr om som
övriga familjen.



Södertälje Båtklubb
C/o Ola Löttiger
Nydalavägen 49
152 51 Södertälje

B - Föreningsbrev Porto
betalt

Samtal med Knapen
’Jag ser’sade Knapen, att
” MONA II ” i modell är
avbildad i SBK-Kontakt’ -
och förebilden i full skala
har ju presenterats väl. Ett
lysande exempel på
konstruktörsmannaskap
och amatörbyggeri. En
prydnad för SBK och bå-
tens ägare, så är hon också
K-märkt.’

talen vid namn Erik Lundberg, bättre
känd som ” störtankaret” –han hade
en gång kastat ankare utan att knopa
fast någon lina…..han var
juristutbildad och hade en så
välordnad ekonomi att han aldrig
behövt jäkta, varför ett gott leverne
givit honom en kroppsvikt och –form,
kortväxt som han var, som närmade
sig klotets. Likafullt rörde han sig
ombord på sina trettiors
blanklackade däck, vig som en katt.

Andra båtar sågs med avsmak. När
det inte gått riktigt som han tänkt sig
kunde han förklara för de närvarande
– och de var många -att Sandhamns-
regattans seglingsnämnd måtte
stämplas som komplett oduglig, som
lät monster såsom sexor starta före
trettiorna, dessa vackra, snabba och
sjövärdiga båtar, vilka f ö borde vara
de enda som skulle tillåtas starta vid
en Sandhamns-regatta. För övrigt
ansåg han det närmast brottsligt att
sätta foten ombord i en sexa !

Av allt talande blev han emellertid
torr i halsen och tågade därför upp
till klubbhuset för att praktisera sin

favoritdevis ” Johnny Walker, ner han
halker”

Det sägs att han i lätt väder knäckte
en konkurrent som låg något
före…medelst sång !

Han kunde de flesta operetter utantill
och utrustad med en god sångröst
som hördes över hela Kanholms-
fjärden, så han började med
Maximkupletten ur Glada Änkan,
varpå han betade av sina favorit-
kompositörer såsom Millöcker,
Kalman och Lehar.  För varje kuplett
tittade han under spinnakern med allt
nöjdare min, hans basbaryton hade
gjort sin verkan och orsakat oro och
osäkerhet hos konkurrenten och när
han till slut föredrog Tiggarstudenten
” Och jag gav henne blott
Uppå skuldran en kyss…”

Var man ikapp och förbi….!
-man var helt paralyserade i
konkurrentbåten !

’Varför finns det inte längre sådana
original kvar bland oss ?’suckade
Knapen

Jag insåg att Knapen nu var förlorad
i minnen från förr och mycket riktigt,
snart var han i tagen, som vanligt:

’På min tid skulle varenda seglare,
mån om sitt rykte segla
skärgårdskryssare. Ingenting annat
gällde. De som hade råd beställde
ofta en ny båt till varje säsong, ty
kappsegling på bana var tidens lösen,
alltmedan fjolårsbåtarna ofta fann sin
väg ned i båtklubbarna för
förvånansvärt resonabla priser.’

”Det fanns då’sade Knapen, en
skärgårdskryssarseglare på 20 -30-




