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Glöm inte bomupptagning och medlemsmöte

Lördag 21 oktober,

bommar kl. 10.00 och möte kl 11.30

Då blev det återigen dags att summera
sommaren som gått och vi kan nog alla
hålla med om att oavsett hur vädret har
varit eller hur bra alla evenemang som
erbjudits blev - både till sjöss och på land
så är den alltid för kort! Plötsligt tittar
man i kalendern och konstaterar ett det
står september…….vad hände?

Nu börjar det dra ihop sej – masten ska ner, båten ska
tömmas och göras ren. Kanske dags att byta pressening
i år eller går det ett år till med den gamla? Det brukar
trots allt ordna sej till slut och om en månad så står alla
båtar fint placerade på våra varv under ledning av
hamnkomitteérna som gör ett otroligt bra jobb med
hanteringen och planeringen.

Men om vi backar bandet och ser tillbaka på sommaren
som varit så kan vi konstatera att när styrelsen gick sin
årliga varvsyn i början på juni så uppdagades det ett
ovanligt stort slarv från ganska många medlemmar på
båda varven rörande ordning och reda i skjul samt
förtöjning av båtar. Styrelsen bestämde att denna gång
så uppmanar vi samtliga att läsa igenom våra ordnings-
regler istället för att ta de skyldiga i örat. Nu blev det
turbulens i styrelsen under sommaren vilket gjorde att
informationen om detta inte kom ut som det var tänkt. I
ordningsreglerna står att läsa ”håll god ordning och samla
inte bråte som kan orsaka brandfara” vilket jag hoppas
att alla tar till sej lite bättre.

Slandö kalv är verkligen klubbens pärla, tyvärr har vi
inte kunnat ha den servicen och gästfriheten som vi är
kända för pga avsaknaden av medlemmar som vill vara
hamnvärdar. Våra sektions ansvariga har lagt ner ett
mödosamt jobb för att få ihop det och lyckats få
båtkamrater från närliggande klubbar att hjälpa oss att
hålla kalven öppen. Glädjande är att vi fick en fin
midsommar med ett trevligt arrangemang och senare även
några kappseglingar med tillhörande festligheter i
klubbhuset.

Det är även en del Sbk:are som har deltagit i kappseglingar
utanför klubben vilket vore trevligt att få ta del av
resultat och tankar om genomförda prestationer. Jolle-
sektionen har varit flitiga med seglingar för barn och
ungdomar nere på viken och även hunnit med att ordna
nya platser för klubbens segeljollar.

Nu kommer vi då fram till hösten och vintern då det är
dags att utföra alla de arbeten som finns anslagna på
hemsidan under SBK hamnar, ta kontakt med sektions-
ansvariga och meddela vad du kan utföra. Avslutningsvis
vill jag informera om att styrelsens arbete går vidare men
ser numer lite annorlunda ut då vi alltid försöker ha med
funktionärer i form av adjungerande ledamöter för att
bredda idébanken vilket har fungerat bra. Kontakta
valberedningen och anmäl ditt intresse för framtida
funktionärsuppdrag om du vill vara med och utveckla
Södertälje båtklubb in i nästa sekel.

Väl mött på våra arrangemang!
/Jonas m
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Redaktören har
ordet
Ännu en sommar börjar
lida mot sitt slut. I år har
det varit ovanligt väder,
enligt SMHI den kallaste
sommaren sedan 1977 men
ändå inte mycket neder-
börd vilket gör att det är
torrt i markerna.

Jag gav mig av veckan efter
midsommar, mitt mål var Öland och
Borgholm och om vädret sedan var
fint fortsätta söderut. Vindarna var
mycket på Nord och Ost, inte den
vanliga Sydvästen och det är ju fint
när man är på väg söderut, men
samtidigt var det kallt i vattnet och
därmed kallt i vinden trots att man
hade den i ryggen. Värmaren fick
stötta på nätterna första veckan då
det bara var 16 grader i vattnet, det
dröjde ner till Färjestaden innan
vattentemperaturen gick upp till 18
grader.

Det var också mycket byiga vindar,
än blåste det 4-5 för plötsligt gå upp
till 13-14 m/s. Första helgen låg jag
inblåst i gästhamnen i Oxelösund
med en liten kuling och spöregn, det
är inte kul när vinden kommer från
NO, båten var svart av nedfallet från
järnverket när det var dags att ge sig
av.

På vägen ner stannade jag till i två
för mig nya hamnar, Påskallavik strax
söder om Oskarshamn och
Färjestaden på Öland. Påskallavik är
en trevlig liten hamn som sköts av den
lokala båtklubben, bojar och
betongkaj samt några långsides-

platser och i byn finns ett klassiskt
gästgiveri med fantastiskt god mat.
Man ligger bra i alla vindar som inte
har någon Ost i sig.

Normalt brukar jag stanna i Kalmar
men Färjestaden är ett fint alternativ,
modern hamn med Y-bommar och
kända för sitt fina servicehus, se mer
på annan plats i tidningen. Det är
också nära till bra restauranger och
shopping i ett större köpcenter. Båda
två tog 180 kr natten inkl. el för båt
>12m.

Vädret inbjöd inte till att fortsätta
söderut, så jag fortsatte till målet
Borgholm för att möta upp
ungdomarna och gå på konsert med
GES i slottsruinen. Det var en kanon
konsert, där de tre även drog sina
egna gamla godingar i publiken var
det också gott om gamla godingar,
de flesta av oss var nog med redan
1994.

I Borgholm träffade vi även på
Rollanders, Cidhs och Ångströms
alltid kul att träffa klubbkompisar i
främmande hamn. De två senare
träffade vi även på i Oskarshamn.
Efter Borgholm kom tillslut V-SV
 vindarna och vi hade en kanonsegling

på halvvind uppför Kalmarsund, alla
hade den dagen fin segling både Norr
och Söderut. I sommar har jag dock
vid flera tillfällen konstaterat att när
man har 6-7 segelbåtar inom synhåll
så är det ofta bara 1 eller 2 som har
seglen uppe.

I slutet av juli så kom så Miljö
departementets nya påhopp på
båtfolket när man konstaterar att ett
av de största miljöhoten mot
Östersjön är att det pissas i sjön från
fritidsbåtar… och därför måste en
statlig utredning angående detta
tillsättas.

Man tror ju att det är ett skämt, men
målgruppen för påhoppet är ju den
gamla vanliga dvs. medelålders
svenska män med hyfsad ekonomi
sedan gammalt definierade som
riktiga miljösvin, och så klart en
framtida möjlighet att ta ut nya
pålagor från i steg två

Nu är det snart dags för upptagning,
men ännu kan vi hoppas på några fina
septemberdagar, glöm inte
stängningen av Slandökalv ett tillfälle
att få gjort lite arbetsplikt.

Red/ Per Hanö

GES (Glennmark, Eriksson, Strömstedt)
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Södertälje Båtklubb
söker en ny redaktör
till klubbtidningen
SBK Kontakt!
Efter 5 år som redaktör för
Kontakten så kommer jag
att avgå och anledningen
är att jag flyttar från
Södertälje ner till
Valdemarsvik.

Vi ger för närvarande ut klubb-
tidningen 3 ggr per år, detta har
varierat över tid och kan förändras
av en ny redaktör i samråd med
styrelsen.

Senaste numret skickades ut i 54 ex-
emplar och vi brukar trycka upp
40-50 ex som vi lägger upp i
Kompassen för avhämtning.

Tidningen publiceras ju även digitalt
på hemsidan. Diskussioner har före-
varit om vi helt skall övergå till en
digital upplaga och är väl en
diskussion som kan komma upp igen.
Som uppdraget är utformat idag så
delas det med Malin Holmvall
”publisher” dvs. hon formaterar text
och bilder så att det anpassas till det

tidningsformat som sedermera
publiceras.

Som redaktör för Kontakt har man
en fri roll att utforma innehållet men
det skall såklart överensstämma med
klubbens övergripande mål och
värderingar. Vad jag tyvärr inte har
lyckats med är att engagera
medlemmarna mer i tidningen,
vilket jag tycker är synd, men det får
bli en utmaning för den som tar över
stafettpinnen.

Uppdraget som redaktör är ju ett
funktionärsuppdrag och man
fullgör därigenom sin arbetsplikt.
Tillträde blir formellt vid
årsmötet 13 februari då redaktör
föreslås av valberedningen. Men det
hade varit bra om vi kan ha en kan-
didat på plats tidigare så att vi kan få
en bättre överlappning.

Är du intresserad så hör av dig till
undertecknad eller Lars Cidh i hans
egenskap av valberedning.

Red/ Per Hanö

Vid varvssynen den 8 juni konstaterades
att många båtar har bristfälliga
förtöjningar och ännu fler har
förtöjningar som inte följer våra
ordningsregler. Det har också hänt nu, det
som inte får hända, att en grannbåt blivit
repad av ej godkänd akterförtöjning.

Förtöjning av båtar
Föjande är utdrag ur klubbens
ordningsregler:

”Fästet till bryggan ska vara av
sådan art och dimension att risk för att
båten sliter sig minimeras. Allt
förtöjningsgods ska vara väl-
dimensionerat och framtill försedd med
fjädrande anordning (metall eller
gummifjädring) Fästet baktill på
bommen får inte vara av sådan art att
den riskerar att repa grannbåten”
 

Det betyder fjädrande förtöjning till bryggan och inga
stålfjädrar i aktern.
Styrelsen har beslutat att berörda båtägare nu måste rätta
till detta snarast så att samtliga båtar, till nästa säsong har
förtöjningar som följer våra ordningsregler. 

Styrelsen Södertälje Båtklubb.

Uppdraget som redaktör tycker jag
annars har varit roligt och givande
men nu söker vi alltså en efterträdare
till mig.

Uppdraget är att skapa en klubb-
tidning och en klubbtidnings främsta
uppgift är som jag ser det att sprida
information om vad som händer i
klubben och i båtlivet i
övrigt som berör oss och därigenom
skapa sammanhållning och
klubbkänsla.
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Jubilarer
Varje år har vi ju ett antal jubilarer i klubben som vi efter önskemål har tänkt att publicera på det här
sättet i fortsättningen. Vi gratulerar alltså följande medlemmar  vintern.

www.sodertaljebk.net

Årets kappseglingar
Tvådagars
Dag 1

Dag 2

Skeppare Båttyp Segelnr SRS Starttid* Målgång * Seglad tid * Beräknad tid *
Ove Neidenstam Diva 39 41 0,995 12:12:59 16:15:09 04:02:10 04:00:57
Henrik Magnusson Riva 22 29 0,947 12:05:49 16:33:36 04:27:47 04:13:35
Jan-Erik Sandh Wasa 34 9445 0,942 00:00:00 00:00:00
Göran Frick FARR 30 SWE381 1,113 12:01:25 15:59:27 03:58:02 04:24:56
Keio Siltala Cumulus 503 0,870 12:10:24 16:38:44 04:28:20 03:53:27
Bo Andersson Nova 59 0,944 12:02:12 16:28:38 04:26:26 04:11:31
Leif Jangren IF 85 0,812 12:05:52 16:40:13 04:34:21 03:42:46
Åsa Holmström Scampi 1154 0,877 12:07:32
Jennifer Andersson Maxi Racer S9 0,877 12:09:54 16:38:44 04:28:50 03:55:46
Stefan Liljeborg IF 1161 0,812 00:00:00 00:00:00

Skeppare Båttyp Segelnr SRS Starttid  * Målgång * Seglad tid * Beräknad tid *

Ove Neidenstam Diva 39 41 0,995 10:00:38 12:07:56 02:07:18 02:06:40
Henrik Magnusson Riva 22 29 0,947 10:01:07 12:35:28 02:34:21 02:26:10
Jan-Erik Sandh Wasa 34 9445 0,942 10:00:14
Göran Frick FARR 30 SWE381 1,113 10:05:03 12:08:12 02:03:09 02:17:04
Keio Siltala Cumulus 503 0,870 10:02:09 12:37:50 02:35:41 02:15:27
Bo Andersson Nova 59 0,944 10:00:50 12:22:53 02:22:03 02:14:06
Leif Jangren IF 85 0,812 10:02:59 12:46:18 02:43:19 02:12:37
Åsa Holmström Scampi 1154 0,877 10:04:03 13:07:50 03:03:47 02:41:11
Jennifer Andersson Maxi Racer S9 0,877 10:03:56 12:37:12 02:33:16 02:14:25
Stefan Liljeborg IF 1161 0,812 10:02:28 12:50:20 02:47:52 02:16:18

Skeppare Sammanlagd Resultat Resultat Total Plats
tid dag 1 dag 2

Ove Neidenstam 06:07:37 4 1 5 2
Henrik Magnusson 06:39:46 6 8 14 7
Jan-Erik Sandh 11 11 22 10
Göran Frick 06:42:00 7 7 14 6
Keio Siltala 06:08:54 2 5 7 4
Bo Andersson 06:25:36 5 3 8 5
Leif Jangren 05:55:23 1 2 3 1
Åsa Holmström 02:41:11 11 9 20 9
Jennifer Andersson 06:10:11 3 4 7 3
Stefan Liljeborg 02:16:18 11 6 17 8

*TT:MM:SS

*TT:MM:SS

Klubbmästerskap 2017
Skeppare Båttyp Segelnr SRS Starttid* Målgång * Seglad tid * Beräknad tid *
Placering
Göran Frick FARR 30 SWE381 1,113 12:00:37 14:04:13 02:03:36 02:17:34 1
Jan-Erik Sandh Wasa 34 9445 0,962 12:03:25 14:27:19 02:23:54 02:18:26 2
Kenneth Hoffman First 36,7 10779 1,030 12:01:38 14:16:08 02:14:30 02:18:32 3
Bo Andersson Nova 59 0,944 12:01:07 14:30:29 02:29:22 02:21:00 4
Jennifer Andersson Maxi Racer S9 0,877 12:05:06 14:48:30 02:43:24 02:23:18 5
Urban Sandh Confortina 35 213 0,982 12:01:16 14:29:53 02:28:37 02:25:56 6
Magnus Aronsson Scampi 722 0,877 12:03:10 15:06:04 03:02:54 02:40:24 7

*TT:MM:SS

*TT:MM:SS
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Bertil Pettersson

Avlidna

SBK Kontakt Nr 2 2017

September
Kindström Roger 50
Wail Stanley 50
Jangren Leif 70
Löw Ulla 70
Winblad Kjell 80

November
Heinämäki Timo 60
Henlöv Anders 60
Lindström Lars 60

December
Neidestam Owe 60
Apelgren Christer 70
Möllerström Per 80

Palmroth Mika
Ljung Lars-Göran
Ingemansson Sven
Wiggberg Johanna
Sjunnesson Thore
Fenger-Krog Per
Zivanovic Dragan
Löfgren Christoffer
Eriksson Sara

Jubilarer

Pettersson Tord
Carlin Lindskog Sören
Wohlstedt Joel
Sandh Inez
Olsson Jonas
Nowak Piotr
Frick David
Gawrys Lech

Nya medlemmar
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Möjligen har dom tänkt sig att man
ska kunna räkna ut hur
vattenmotståndet förändras med
vattnets densitet, som ju ändras lite
med temperaturen. Den är som högst
vid fyra grader som alla ju känner
till. Det är därför det är fyra grader
på botten vid någorlunda djup…

Man kan också därmed sluta sig till
att om man vill segla fort, ja då ska
man inte ge sig ut när vattnet är fyra
grader eftersom motståndet då är
högst. Jag återkommer till motstån-
det längre fram.

Nu kan man så klart använda ter-
mometern till annat också. T.ex. att
få en pre-view om hur det skulle
kännas att bada i vattnet. Det är just
detta som sedermera fick mig att på
allvar fundera över ingenjörernas
påstådda genialitet.

Ut med båten. Äntligen efter 6
månader på land och några veckor
till i vattnet utan att få segla p.g.a. en
reparation som måste åtgärdas på
Wasa Yachts, efter att en skitstövel
rivit upp enorma svall då båten låg
förtöjd med för korta tampar på
Linanäs Marina för motorservice.
Detta kan jag skriva om senare och

varför jag överhuvud taget var där.
Nog om detta, nog om detta.

Vädret i maj var extremt och
faktiskt slogs värmerekord på tre
stationer i södra Sverige. Då är det
väl inte konstigt om vattnet värms upp
också. Eller hur? Väl ute med båten
och ankring för natten. Visst vore det
skönt med ett dopp? En snabb koll
på tidigare nämnda termometer från
Nexus (numera Garmin som köpte
Nexus) gav vid handen att det var
hela 23 grader! Men Gud så härligt!
Av med paltorna, fram till bad-
plattformen och ett perfekt dyk ner i
det våta.

Chocken kom lika hastigt som det
var kraftfull. På väg ner genom
vattnet kunde jag bara bromsa upp
hastigheten marginellt. Efter en
sekund önskade jag att jag aldrig
köpt båten. Efter två hade farten
bromsats upp och efter fem var jag
uppe vid ytan. Båten var nu hela sex
meter ifrån mig. Det tog ytterligare
10 sekunder innan jag var framme
vid stegen och 3 innan jag var uppe.
Fy för den lede. Vad hade hänt?

Hustrun undrade om det var skönt.
Skönt. Vad f-n är det för fel på

termometern? I med en vanlig bad-
termometer som visade… 13 grader.

OK. termometern var alltså LITE off.
Kalibrering kanske hjälper?

Faktum är att loggtermometern
visade på 23 grader halva
sommaren, trots kalibrering. Det var
detta jag berättade för SBK
medlem Uffe Vinteg. Uffe är en
kreativ och kunnig person. Uffe hade
en Raymarine logg, också den med
termometer och också en som gett
upp. Hör du Tomas sa Uffe,
termometern är bara en vanlig
termistor, alltså ett temperaturkänsligt
motstånd. En sån kan du köpa på
ELFA för 9 spänn. Nio spänn, tänka
sig. Hur kan han vara så exakt?

Uffe mailade mig en artikel om hur
man fixar trasiga termometrar i loggar.
Denna handlade om Raymarine, men
samma princip för andra fabrikat.

Man frilägger försiktigt trådarna i
kabeln från loggen. För Raymarine
klipper man av vit och brun tråd och
löder fast termistorns kontakter till
varsin. Termistorn med sina lödningar
bakar man in i t.ex. Sika och place-
rar på något som har nära-hav-

Hur man använder,
tolkar och fixar med
båttermometern
Ingenjörerna är fantastiska. Man har bakat in en termometer i loggivaren. Åtmins-
tone både Raymarine och Garmin (Nexus) har bibringat oss sjöfarare möjligheten
att inte bara få veta hur fort vi seglar utan samtidigt temperaturen på vattnet vi
forsar fram i.
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temperatur, t.ex. kölbult eller kölsvin.
För Garmin (Nexus) gäller vit färg
och skärm, den sistnämnda som
alltså delas med själva logg-
funktionen. Man klipper alltså inte av
den…

Iväg till ELFA och köp av artikel-
nummer 60-260-41, motstånd /
termistor på 10 kOhm. Döm om in
förvåning om grejen bara kostar
4,80:-. Nu är detta pris visserligen
exkl. moms, men med ett totalpris
på 6 spänn slog jag till och köpte
två…

Vem vet hur länge de håller och pri-
set kanske går upp. Efter ca en kvart
med lödkolv en var allt klart.

Och…det funkar. Senast jag tittade
visade loggtermometern (borde nu
kalla den Uffes termometer) 17 gra-
der, precis lika mycket som den
vanliga badtermometern. Och jag
hoppade inte i vattnet.

Tomas Ekström

Vi har väl alla sett den lilla förruffade
motorbåten vid Mälarbadet ?
Tidigare har vi beskrivit hur det
påträffades i ett skjul, oanvänd
sedan 30-talet.

Den övertogs av Michael Kyander
som renoverade den till originalskick
varpå båten blev K-märkt.

Nu har ” Motorbåten” blivit något av
en internationell kändis sedan den
presenterats i en stort upplagd
artikel i den förträffliga engelska tid-
ningen ” CLASSIC  BOAT ”.

Synnerligen hedrande för båt och
ägare !

” MOTORBÅTEN ”
Vi har väl alla sett den lilla förruffade motorbåten vid
Mälarbadet ? Tidigare har vi beskrivit hur det påträffa-
des i ett skjul, oanvänd sedan 30-talet.

Båtlivet är en fritids-
sysselsättning som
går över generations-
gränserna.

Här synes tre genera-
tioner som semestrar
tillsammans.

Kanske med andra
förutsättningar än de
flesta av oss ??

Familjen

För övrigt noterar tidningen att 2016
gått till historien såtillvida att världen
över har fler klassiker än någonsin
renoverats till ypperligt skick, dess-
utom har nybyggts ett stort antal klas-
siska båtar såväl av varv som ama-
törer, allt ifrån konstruktörers ritbord
på 20- 30-och 40-talen.

Kanske ser vi här en längtan och
återgång till svunna tiders skönhets-
ideal?

/Henn Avasalu
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Hamnen ägs och underhålls av
kommunen och den lokala
båtklubben svarar för gästkontakt
och tar upp hamnavgiften. Det gör
man som ett uppdrag med fast
ersättning från kommunen till
klubben. Klubbmedlemmar gör sin
arbetsplikt som hamnvärdar.

Hamnen är rejäl med fina bryggor
och Y-bommar men det som
verkligen gjort gästhamnen känd är
deras unika servicehus med 4
badrum runt det välkomnande entré-
rummet, man har verkligen skapat en
oas med hemmakänsla.

Red. /Per Hanö

Färjestadens Gästhamn
Under sommarens seglats så stannade jag till i gästhamnen i Färjestaden.

En välkomnande entré med ”hemmakänsla”!

Ett servicehus med fyra  badrum
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Och så har det sett ut över tid sedan
knappt tiotalet år, med påföljden att
priserna fallit dramatiskt –åtskilliga
märkesbåtar kring 30 fot har sett sina
priser halveras.

Bortsett från alla de skäl till utbudet
som föreligger –vilka kan vara
många-finns kanske också andra
omständigheter, beskrivna av en
brittisk konstruktör och
besiktningsman –därav den i
rubriken delvis engelska texten. Han
konstaterar, att medan träbåtar så
småningom sakta återvände till
moder jord finns i princip alla båtar
av glasfiber som någonsin byggts
kvar i sinnevärlden, något som inte
är fallet med alla de företag som en
gång byggde dem.. Detta är natur-
ligtvis kommersiellt besvärande att
sina gamla produkter har i princip
livslång brukbarhet, varför andra
grepp måste tillgripas.

Med örat mot marknaden fann man
då, att vad som efterfrågades alltmer
var utrymme ! Mycket utrymme
ombord ! T ex Pelle P uppfattade
detta tidigt och skapade Maxi-serien,
där redan produktbeteckningen
skvallrade om vad som gällde.

PLANERAD
OMODERNITET…
(PLANNED OBSOLESCENSE) ?
Det kan knappast ha undgått någon hur marknaden för andrahandsbåtar har för-
ändrats under en följd av år. Har längtan efter sjöliv stillats därhän nu att det i
skrivande stund –vecka 23-finns ca 2400 segelbåtar ute till försäljning på Blocket.se?

Detta kom att gälla hela marknaden i
stort,som med ökande resurser och
välstånd kunde efterfråga det nya.
Och då måste det gamla avyttras...

Som vi sett har producenterna –de
som finns kvar- skapat helt nya
utföranden och ” koncept” som det
numera heter –med  massor med
utrymme !- och hittills ej skådade
former och resultatet blir
obönhörligen det som rubriken
antyder.

Britten, som skrev i ämnet kom i
tryck redan 1993 och redan då
tyckte han sig märka tendenser om
ovanstående på den brittiska
båtmarknaden. Nu är vi i 2017 och
det vill synas att hans synpunkter och
observationer slagit in ganska väl.
Som besiktningsman fann han också
att många gånger kunder äldre vara
bättre…dvs det var bättre att lägga
sina pengar på en stabilt byggd båt
från medio 70-talet än att köpa en ”
plastic-fantastic”, ny för året och som
inte kunde förväntas klara ” the test
of time ”

Naturligtvis finns många båtägare
kvar som är nöjda med sin båt, vår-

dar den väl och kostar på motorbyte
och nya segel –tunga utgifter,
å andra sidan vet han vad han har
och struntar i den framkallade
omoderniteten. Hit hör också den
ökande trenden att vidmakthålla
befintliga klassiker i trä, något som
visar sig i alla möten och festivaler
kusten runt sommartid.

Men tiden ger ingen nåd, trender och
preferenser skiftar, så vad som skall
hända med det som är i ropet i dag
kan bara den se - som får leva och
se…

/ Henn Avaslu



Master of this ship under god
”Befälhavarens mantel”
-den nästan osynliga auran
av ansvar som omger
befälhavaren på varje
fartyg, oavsett hans
karaktär eller personliga
natur. Det är en börda,
omöjlig att frigöra sig från.
Ett pris att betala, utan
vare sig prut eller
förhandling.

Havet tar ingen hänsyn vare sig till
sanning eller falskhet, ärlighet eller
humbug, och ingen som helst strävan

att utveckla dessa egenskaper
verkar störande på havet eller de slag
den utdelar.

En befälhavare, vare sig han är ett
helgon eller en syndare måste betala
den obevekliga summan i de enda
valutor som havet respekterar:
ståndaktig tjänst, skicklighet och
uthållighet.

Ingen skeppare, oavsett hans båts
storlek, stor eller liten ser med
gillande på en fallande barometer, på
en ilsket röd solnedgång, svår dyning
och förväntningar på vad som kan
följa.

Motorer kan haverera, roder
förloras, extrema vågor bryta
över….allt saker som varken kan
förutses eller föreställas.

Måtte då inte denna storm som
väntas utvecklas till den legendariska
supervinden –Guds vrede, som en
dag kommer att rasa och slita
bordläggning från spant, andan från
människan och släppa lös oceanerna
från sina havsbäddar för att dränka
allt land ?

/Henn Avasalu


