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Ordföranden
har ordet
Sommaren har över förväntan visat sig
från sin varmare sida med höga land och
framförallt vattentemperaturer vilket
resulterat i en vanlig förekommande
algblomning.
Nackdelarna med algerna är att man inte ska låta små
barn och hundar bada då en ofrivillig kallsup kan resultera i medicinering och sängliggande och när algerna till
slut sjunker till botten och så förbrukas det lilla syre som
borde finnas där och bottendöden är ett faktum. Fördelen – om man kan säga så, är att folk plötsligt får upp
ögonen på att något inte står rätt till med havet och börjar kanske fundera på vad som kan vara orsaken. Tillförsel av näringsämnen som kväve och fosfor är fakta
och är en process som vi kan påverka. När vi så seglar
in i Mälaren så ser vattnet i jämförelse med saltsjön ut
att vara klart och rent eftersom algerna inte finns där
men när man dyker ner på 14 meter under våra bryggor
så ser det ut som ett dött månlandskap med en sikt på
en armlängd.

Varför skriver jag om detta då? – jo, i Stockholm har
kommunerna sedan en tid börjat ställa krav på att
båtklubbarna ska ta ansvar för sin verksamhet och de
miljögifter som båtfolket släpper ifrån sej till våra vattendrag genom att införa åtgärdsplaner för utfasning
av giftiga bottenfärger och hantering av miljöfarligt avfall.
Miljökontoret Södertälje kommun har aviserat att
avlägga en visit hos Södertälje båtklubb där man vill se
vilka åtgärdsplaner vi har tagit fram, mer om detta omfattande arbete anslås löpande på vår hemsida.
Om vi stannar kvar på Mälarens botten och följer de
kättingar som är förankrade i våra flytbryggor så har de
börjar slacka till följd av det låga vattenståndet. När
vinden tar i rejält på viken så hamnar bryggsektionerna
ur fas och bryggorna går av. Vid ett tillfälle sträcktes
kättingen ca 2 meter vilket har fört ämnet på tal om att
sträcka samtliga kättingar innan det blir fler skador.
Vidare har bygglovet för hamnkontoret på Slandö kalv
äntligen landat och en arbetsgrupp på 3-5 personer med
god insikt i att planera och leda ett byggprojekt ska
tillsättas. Vi kommer under vår konferensresa 2-4
november, där alla ansvariga har fått en inbjudan att
medverka samt några medlemmar med mycket god
insikt i vår verksamhet , summera verksamheten och
planera kommande arbeten inom våra hamnar och varv.
Är du intresserad av att medverka?
- Tveka inte att höra av dej!
/Jonas magnusson

Liten blänkare:

100 års jubileum!
SBK bildades den 26 mars år 1919.
DET SKALL VI FIRA!
Vi håller HÖGTIDSSAMMANTRÄDE med
JUBILEUMSFEST !''
Inbjudan med detaljer kommer senare.
Glöm
inte
bomupptagning
och26medlemsmöte
Notera
i almanackan
LÖRDAG den
MARS 2019!

Lördag 21 oktober,
bommar kl. 10.00 och möte kl 11.30

Urban Sandh
Jubileumsgeneral
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Redaktören har ordet
Sommaren går mot sitt slut och båten har varit Mälarens fånge. Min
hustru Margareta avgjorde redan i april att vi hade seglat färdigt i
skärgården efter fyrtiofem år. Beslutet blev lättare att bära, eftersom hustrun trivs
så utomordentligt väl på Slandö Kalv och lilla Amigo 23an går nu mest som motorbåt
mellan klubben och kalven.
Inte så dumt – nu förtöjer man utan
större bekymmer för väder och vind
och Kalven har faciliteter som
saknas på de flesta platser runt Stendörren. Björkfjärden är dessutom
stor – gott och väl i klass med
Gupafjärden och Tvären – och kan
bjuda på stora utmaningar när det
gäller sjö och vind. Piper det i på
Björken gäller det att reva i tid! Sjön
blir också snabbt vresigare än Hållsvikens vågor – plötslig och krabb.
Ingen av våra fyra döttrar har blivit
seglare – kanske traumatiserade
sedan barndomen då vi kunde ha alla
fyra i Amigon med den minsta i
barnvagnsinsats. Å andra sidan hade
åtminstone jag ett intryck av att
flickorna samsades bra inne i
förpiken. Men det är klart att barnombudsmannen borde kunnat
ingripa då vi gick över Mysingen i
sydvästligkuling och en liten dotter
satt med en papperspåse framför
munnen och blek och ordlös tittade
stint akter-över medan Utö kvarn
verkade vara lika fjärran hela tiden.

Den dagen var start för årets
Gotland runt och flera båtar lär ha
mastat av till havs. Flickorna fick njuta
av sjön upp till Singö och sedan
tillbaka över Stockholm. Det tog sin
tid. Hemresan gick genom Hammarbykanalen och ut i Mälaren. Solen
sken, hustrun langade fram kaffe.
Skoten fick vara fast och skepparen
satte sig till rätta med fikat. Allt var
lugnt som hos trubaduren Bellman
förbi Kungshatt – vi hade bokstavligen flyt.
Då vräktes hela båten omkull,
skepparen tappade kaffekoppen i
knät, reste sig för att släppa på
skoten, trampade foten i hinken
Pinken, satt så att säga fast med
foten i en potta, sparkade till och
träffade minsta lilla ungen – 9 månader gammal – mitt i pannan med sagda
hink. Hennes klarblå ögon lyste av
oförställd häpnad men storasystrarnas
smalnade som hos tre vargar och
skepparen var kollektivt hatad av alla
utom den goda hustrun, som snabbt
styrde upp läget.

Mysingen mötte med sjögång vid
resans början (som Evert Taube
säger) men Björkfjärden mötte med
raseri från ingenstans. Lärorikt!
Underskatta aldrig Grodhavet!
Nyligen ville dock äldsta dottern segla
med en kompis, som i sin tur hade
seglat Vindö med sin pappa på Västkusten. Äldsta svärsonen – som kan
segla – städslades att hjälpa damerna
loss från bryggan och stannade
sedan där – nu var det upp till dem!
Efter en lång söndag på Björken var
de tillbaka – hade seglat förbi Birka
och Adelsö och förtöjt lugnt och
säkert vid bryggan, vindrufsiga och
lyckliga och äldsta dottern hade
dragit sina första lärospån- självförtroendet lyste! Finns det kanske
hopp om fortsättning?
Nu önskar redaktören god fortsättning för alla klubbmedlemmar under
höstens vådligheter! Väl mött på
klubben!
Jan Sundkvist

Stängning av kalven inställd.
Nytt datum för stängning.
29 september 10.00
Egen båt gäller.
Mvh/Kalven kommittén
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Foto: Jan-Erik Sandh, Wasa 34 SBK

En magisk stund - Seapilot 2 Star
Vi seglar den tredje sträckan i Seapilot och passerar fyren Gustav Dalen mitt i natten. Vi har seglat hela dagen i strålande solsken. Månen har nu varit uppe i några
timmar och solen verkar på väg upp igen. Vi rundar fyren Dalen utanför Oxelösund.
Det är något magiskt denna stund.
Kanske är det färgerna? Kanske vinden? Kanske är det den totala upplevelsen av nattsegling när fyren tornar upp
sig helt majestätiskt mitt ute i havet. Det är sista rundningen nu, sedan bär det in mot mål

Fyren Gustav Dalen Foto: Jonas Sandh

Det är nu tredje året på raken som vi ställer upp. Känslan att segla är underbar och det finns nog inget roligare just
nu. Seapilot 2 Star är Sveriges största segeltävling med tvåmannabesättning. Banan är ca 300 sjömil. En populär
tävling med ca 100 båtar som kommer framför allt från Sverige och Ostkusten men det kommer båtar även från
Västkusten och Finland.
Banan: Oxelösund – Visby, Visby – Oskarshamn, Oskarshamn – Oxelösund
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Jubilarer
Vad
ska de rättsvårdande
myndigheterna prioritera?

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.

Mina nedan beskrivna
erfarenheter kan sammanfattas i en mycket kort
version, för den otålige,
vilket jag gör först. Efter
detta vill jag beskriva på ett
mer
detaljerat
sätt
händelseförlopp, samt
attityder, kompetens och
partiskhet hos vår Kustbevaknings(KBV)personal.
Slutligen några personliga
reflektioner över det
inträffade.

Kort version:
I juli 2017 seglade jag, på grund av
oaktsamhet, genom ett sälskyddsområde utanför Oxelösund (utanför
Svartbådan) med AIS-transponder
påslagen. Oxelösunds kustbevakningsstation observerade
transpondern och skickade ut en
kustbevakningskryssare. KBV
stoppade oss och polisanmälde.
Konsekvensen blev 8-9 månader
senare, dagsböter på 20.000:- !

Detaljerad version:
Efter ett båtbesök i mitten på juli
2017 hos min äldre syster och
svåger på deras nya lantställe
utanför Söderköping, strävade jag
och hustru Christina norrut, som så
många gånger förut. Vi seglar gärna
utomskärs och väl utanför Bråviken
passerade vi, på över 2 sjömils
avstånd, den sälkoloni som håller till
på Svartbådan. Vi var mycket väl
medvetna om denna koloni, varför vi
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höll ett ordentligt avstånd för att inte
störa. Med vår utmärkta kikare (12x)
kunde man nätt och jämnt se att det
låg sälar på hällarna. Kursen vi höll
gick genom ett besvärligt grynnigt
område varför förstoringen på GPSplottern var ganska hög. En stund
efter att vi passerat området med
grynnor och grund siktade jag akter
om oss en annalkande kustbevakningskryssare, KBV 312serien. Personalen ombord, med
pistoler och allt, kommenderade oss
att sakta ner. Vi hade strax tidigare,
utanför sälskyddsområdet, slagit på
motorn och gick med genua och
motor i ca. 5 knop. Jag rullade in
seglet och saktade ned till 3 knop
varpå vi och KBV-kryssaren stävade
bredvid varandra med en fenderkula
emellan. Det var lagom sjögång
vilket gjorde det säkrast att faktiskt
röra på sig genom vattnet. Man har
ju bättre kontroll över båtavståndet
på detta vis.
KBV-personalen informerade mig
om att vi passerat genom ett
sälskyddsområde och att dom hade
för avsikt att polisanmäla detta. Jag
var först rätt frågande eftersom vi med
så stor marginal hade passerat
Svartbådan. Nu visar det sig att ett
stort område öster om denna är avlyst. Det kan man se om man zoomar
ut på plottern eller studerar pappersjökortet. Miss av mig, helt klart.
Dessutom, vår Malö 38 har AIStransponder ombord, vilket kunde
avslöja vår kurs, som bevis för KBV.
Förhöret med KBV-personalen var
korrekt men iskallt. Legitimation
avkrävdes och kontrollerades av personal nr. 2 under säkert 5 minuter.

Jag var initialt frågande varför området var så stort eftersom det inte fanns
några hällar i närheten av vår
passage. KBV-personalen tolkade
uppenbarligen detta som en obstinat
fråga från en arrogant person (vilket
senare kunde visas i polisprotokollet)
eftersom hon påpekade att det finns
en anledning till att Länsstyrelsen lyst
av området. Vilken anledningen
skulle vara 2017 med närmare
100.000 sälar i Östersjön, antyddes
aldrig. Troligen för att denna anledning inte längre existerar.
Man kan väl lugnt säga att denna och
påföljande dagar var förstörda för
min del eftersom min kontakt med
rättsvårdande myndigheter aldrig
tidigare berott på att jag varit varit
på fel sida om lagen. Men, som alla
vet, traumatiska händelser hanteras
oftast väl av vår hjärna och med
tiden dämpades min upprördhet. Jag
funderade dock på hur lång tid det
skulle ta innan polisen kontaktade
mig. Fast i själva verket trodde jag
nog att det bara skulle dimpa ner ett
inbetalningskort på sådär 2.000:- i
böter. Polisen har väl inte resurser att
lägga tid på sånt här. Det tog ju
månader innan en utpekad person
ens blev kallad till förhör för våldtäkt
på ett barn. I ljuset av detta skulle
nog mitt ärende bara gå direkt till rimliga böter. Eller?
I månadsskiftet mars/april 2018 fick
jag ett telefonsamtal av en polis i
Norrköping. Hon påminde mig om
händelsen sommaren 2017, vilket jag
inte förnekade. Jag blev nu kallad till
polisförhör med nämnda polis.
Eftersom polisen har så mycket tid,
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Kustbevakningens bild av mitt kryssande mellan öarna.

skulle hon komma upp från
Norrköping för att förhöra mig på
Flemingsbergs polisstation. Det måste
ha tagit åtminstone en halv dag i
anspråk för henne med resor och allt.
Förhöret den 4 april tog en dryg
halvtimme och bevistades av ett polisvittne samt min svåger (samma svåger som vi hade besökt utanför
Söderköping) som bussigt ställde
upp som psykologiskt stöd. Onödigt
att säga, men man är ju inte van vid
eller bekväm med att bli förhörd av
polis. Det var inte läge att neka
eftersom AIS-spår fanns och KBVkryssaren tog oss bara en stund
efter händelsen på öppet vatten. Hela
situationen var overklig. Särskilt när
polisen informerade om att

straffpåföljden för detta allvarliga
brott låg på mellan 40-50 dagsböter. Heliga Maria! Kunde detta vara
sant, i relation till påföljder för det
jag kallar allvarligt, t.ex. misshandel
tycktes detta absurt. Jag blev
informerad om att åklagaren yrkade
på strafföreläggande. Annars skulle
det hela gå till rättegång, vilken jag
skulle förlora eftersom det fanns
teknisk bevisning tack vare AIS:en.
Jag skulle då också få betala
rättegångskostnaderna. Sådan är lagen!
Det var först efter polisförhöret jag
fick ta del av den utredning som
gjorts, involverande vakthavande
KBV-befäl, handläggare, utredare,

åklagare och med vittnesförhör med
KBV-personalen. Vad jag läste där
gjorde mig minst sagt bekymrad över
KBVs avsaknad av opartiskhet. I
KBVs vittnesmål sägs att jag sagt att
området ”inte var så viktigt”. Denna
ordalydelse användes inte. Jag
visste att Svartbådan var skyddat,
men inte att att hela området var det.
Däremot förklarade jag att vi hade
hållit oss på ett så stort avstånd från
sälkolonin att vi knappast kunde ha
stört den. KBVs vittnesmål var starkt
kryddat med partiskhet och
avoghet. Än värre är att KBV i
vittnesmålet påstår att ”båten
kryssat mellan öarna”. Detta gav en
bild av arrogans från min sida och att
jag inte bryr mig om lagar. I själva

7

www.sodertaljebk.net
verket finns inga öar. Det är
bränningar och en mycket liten
kobbe i det område vi passerade. Jag
ändrade kursen två gånger ca. 5
grader för att inte gå på grund. Detta
syntes ju också på KBVs spårbild
från vår transponder. Skrivningen från
förhöret är helt klart färgat av
antagonism.
Med denna utredning kontaktades
jag några dagar senare av åklagare
som ville ge mig ett bötesföreläggande på 45 dagsböter. Det
är väl onödigt att säga att jag gick i
taket. Först och främst kunde jag inte
låta partiska vittnesmål försämra
bilden av mig som laglydig
medborgare. För det andra måste jag
understryka att inget uppsåt funnits
och att ingen skada skett. Detta
förklarade jag i en skrivelse till
åklagaren, som återkom ett par
dagar senare med ett nytt bud på 40
dagsböter samt avgift till brottsofferfonden. Brottsofferfonden? Är det
någon som skämtar? Denna avgift
ligger nånstans runt 800:-. Vem är
offret? Inte den våldtagna flickan som
inte fick en rimlig utredning.
Jag mailade åklagaren och föreslog
att han skulle skicka avgiften till
Stiftelsen Rädda Östersjön istället för
brottsofferfonden, varpå svaret blev
att han strök avgiften helt…
Alltså, 40 dagsböter för mig blev
20.000:-. Inte nog med detta. Jag
kommer att stå i belastningsregistret
ett tag. Vet inte hur länge, kanske 5
år… Tänk på detta när ni seglar
utmed kusten. AIS är bra av
säkerhetsskäl, men inte trodde jag att
den skulle kosta mig 20.000:-,
utöver det jag betalade för den. Utan
AIS hade KBV inte ens uppmärksammat mig, men det faktum att jag
hade den i aktivt läge, visar väl på att
uppsåt inte funnits i denna tråkiga
historia.
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Personliga reflektioner:
Man kan verkligen fråga sig om vi
behöver ett sälskydd som det ser ut
idag. Det var skillnad på 70-talet då
PCB och annat hade reducerat
Östersjöns sälar till något tusental.
Skyddsmotiv för beslutet 1978 står
att läsa; ”Statens naturvårdsverk
har rekommenderat införandet av
sälskyddsområden med hänvisning till sälarnas svaga bestånd
och ökade behov av skydd. I
Södermanlands län har tre
områden föreslagits som sälskyddsområden”. Etc.
I tidsmässigt samband med min tråkiga historia har det förekommit både
radioprogram och nyhetsinslag på
TV om ”sälproblemet” utmed våra
kuster. Att det borde skjutas fler
anser inte bara fiskare, utan även
biologer. Vi har uppskattningsvis
100.000:- sälar idag. Trots det ska
vi förstås behandla dem med respekt.
Det var därför vi passerade
sälkolonin på så stort avstånd. Med
segel. Att påstå att dessa intressanta
djur mådde dåligt av vår avlägsna och
tysta passage förstår inte mycket om
biologi och etologi. Men lagar är
lagar och jag skulle gladeligen ha
accepterat en bot motsvarande en
fortkörning med bil (större risk för
skada) för mitt misstag. Straff ska stå
i proportion till orsakad skada eller
risk för sådan. Annars förloras
trovärdigheten för rättssystemet.
Man kan mot bakgrund av
avsaknaden av skada, också starkt
ifrågasätta hur de rättsvårdande
myndigheterna prioriterar sina
resurser. Jag är rätt säker på att
kostnaden för det aktuella fallet
överstiger bötesbeloppet. Dessutom
går det inte direkt till polisens eller
KBVs budget. Hade det varit fråga
om att man passerat nära kolonin
med en muskelbåt, gått iland på

skären, eller tydligt jagat iväg djuren,
kunde jag förstå straffsatsen.
Eftersom sälskyddet i området är så
viktigt att det kostar 20.000:- eller
mer, om man bryter mot det, kan
man undra hur ofta KBV eller
besiktningsperson har anmält någon
för överträdelse här. Jag frågade både
Länsstyrelsen och KBV under våren
i år. De senaste 8 åren (dom hade
inte information längre tillbaka) fanns
ETT fall. Alltså JAG. Vad säger detta
om vikten av att upprätthålla
sälskyddet? Och vad säger det om
KBVs kompetens, när man endast
lyckas fånga den som går med aktiv
AIS-transponder i en långsam båt?
Svaret på detta får läsaren komma
på.
Har KBV tid med denna typ av
verksamhet och behövs den? Borde
inte Kustbevakningen fokusera på
det som är riktigt viktigt, t.ex. jaga
fyllerister inom fraktfartygsnäringen,
eller fartvidunder som far fram
genom skärgårdar och sund utan
hänsyn och ofta utan ljuddämpare.
Min erfarenhet adderas till de många
andra negativa historier om KBV
man tid efter annan hör från båtfolket
och läser i båttidningar.
Slutligen vill jag uppmana alla att titta
noggrant på sjökorten. Jag vet att min
rutt seglas av väldigt många
båtfarare. Det finns flera skyddsområden utmed kusten. Vi vill ju inte dra
rättsvårdande resurser från
skjutningar, bilbränder och våldtäkter, eller hur?
Tomas Ekström
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Hamnvärd sommaren 2018
Möjligheten att vara hamnvärd är en värdefull. Det är ett roligt jobb man hinner med
att njuta av sin ledighet, träffa många olika människor, samtidigt som man jobbar.
Livet som hamnvärd blir aldrig tråkigt.
Man hinner inte tröttna eftersom det
hela tiden kommer nya människor
och man får höra nya historier om
sjölivets strapatser och en del annat.
Jag tröttnar aldrig på att lyssna på och
se människors olika kreativa lösningar
i svåra situationer. För sådana uppstår ju ibland. På ön finns alltid något
att fixa, något att förbättra eller någon att hjälpa.
Jag var hamnvärd v 33 då den värsta rushen hade lagt sig. Vädret hade
svalnat och kändes ganska drägligt.
Det gick fortfarande att bada. Vattnet var drygt 20 grader skulle jag tro.
Under vardagarna kom det in mellan
2 och 5 gästande båtar. Sista helgen
när det var klubbmästerskap small
det till och jag hade mer än det
dubbla. Då ökade efterfrågan på
bastun vilket gjorde att jag missade
kräftskivan men det gick ju alltid att
ta igen. Jag hade trevliga gäster och

aldrig några olösliga problem. Jag
tackar Tommas och Eva för support
på bokföringen och långt tålamod.
Ett särskilt tack också till Björn som
tittade in och visade att han brydde
sig om att allt fungerade bra. Det var
något som hände med reningsverket
men då var Tommas där och fixade.
De problem som dök upp löstes
vartefter. Det fanns alltid någon som
kunde ge en hjälpande hand eller ett
stöttande ord. Eftersom jag var ensam hamnvärd, behövdes det ibland.
Många tack till alla er som hjälpte till!
Jag tänker att det är det som är meningen med en klubb, att vi hjälper
varandra, när vi kan.
Det värsta, tror jag, som hände den
här sommaren, hände veckan före
min. Då några män skrek och svor
åt anländande gäster. Det var så illa
att de lyckades skrämma bort några.
Då hamnvärden sa till dem, hade de

vänt sig mot denne. Som tur var
lyckades de inte skrämma bort hamnvärden. Tack att du stannade kvar
och kämpade! Du var verkligen
stark! Så här i backspegeln tänker
jag att det nog var värmen som fick
dessa män över 70 att bete sig illa
mot andra. Jag har aldrig hört om
något sådant förut. Jag kan inte låta
bli att tycka att det var synd att ingen
filmade dem. Nåja man kan inte få
allt.
Livet som hamnvärd är så okomplicerat och avkopplande. Jag kommer
att leva länge på minnen av de vackra
solnedgångarna, simturerna, underbara stunder av stillhet och lugn. Det
var en fin vecka. Jag är glad för att
jag fick chansen att jobba som hamnvärd. Det gör jag gärna om.
Helén Gerber
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Dunder…
Det ligger något rejält och förtroendeingivande i själva ordet: ”Dunder och brak”,
”Dunder och snus” – kraftfullt och påtagligt. Det händer liksom något.
I vår klubb har jag ofta sett konkreta resultat genom raska tag : hammarslag ekar, bryggor lagas, hela hus reses.
Båtar ställs på plats och eller kommer i sjön utan krångel – och om något går snett finns det kraft att ingripa och rätta
till. Det är fantastiskt!
Här några bilder från arbetsinsatser på södra flytbryggan men också på en bojstenswinsch som levererats genom
”Dunder”! En eftermiddag på sensommaren mullrade det till vid stora grinden och där satt en gentleman på en
Harley Davidsson, lyfte på hjälmen och meddelade följande: ”Det är jag som kör ”Dunder”. Jag hittade en winsch
på en gammal flotte som var rutten och höll på att sjunka. Den kanske är er. Jag ställer den på kajen.” Sade, la i en
växel och mullrade vidare. Vare sig klubben vill ha winschen eller inte, är det också ganska fantastiskt – omtänksamt
helt enkelt. ”Dunder” alltså! (”Dunder” är en gammal bilfärja som jobbar med kanalbygget ).
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Samtal med Knapen
’Nu är man allt bliven rätt
gammal’suckade Knapen
över sin kaffekopp på fiket
sedan vi ,som vanligt mötts
på sta´n
’Men jag såg för en tid sedan i bladen
att i Italien finns en dam som fyllt 117
år….dé du !
Och tillfrågad hur hon burit sig åt att
leva så länge kom svaret prompt:
Två råa ägg om dagen,en konjak –
och så ska man inte gifta sig !
’Dit har jag en bit kvar’ filosoferade
Knapen. Från äktenskap har jag ju
klarat mig hela tiden,och det där med
konjak har jag ju stiftat bekantskap
med……kanske man skulle börja
köra med råa ägg också ?’
’Visst träffade man unga damer när
det begav sig,men så småningom
märkte man att några hade vissa
härskarlater, något som kunde

utvecklas till en riktig kommandora,
så då lade jag på skubben’fnissade
Knapen nu . och inte gillade de båtliv
heller…..blåsigt och kallt, och så
lutade det så otäckt ! Visst är det inte
alltid gott för en man att vara allena,
men ibland är det en stor tröst’ sade
Knapen med högtidlig stämma.

Jag provade det där ibland på min
tid –utan äggula,’mindes Knapen
med ett visst välbehag målat i anletet

’Va ? sade jag, ’har du hämtat det ur
Skriften,eller ?’

’Men till julafton tar jag nog en
promenad med gåstavarna ned till
klubben och ser efter,om några
seglare samlats vid sina
båtar,medförande gröt och en snaps
–en gammal tradition som verkar vara
på utdöende nu.’

’Men den där italienska dieten var
spridd också i andra sammanhang.
Gustav Plym, seglarprofilen, skrev
någonstans att ombord i hans ” Elseli
IV ” utdelades till besättningen en ”
Krackenbergare” efter en svår
manöver till havs…segelskifte och
sådant.
Man hällde en rå äggula i ett stort
snapsglas, något peppar och salt,
fyllde sedan till kapacitet med
konjak……varpå humöret steg
högst påtagligt bland manskapet !

’Fast numera skulle det aldrig gå,då
kommer kustbevakningen sättande
och ska kolla att man håller sig inom
0,2 promillegränsen’fnös Knapen.

’Nä,akta´re
för
kitt,sade
Glaskalle’sade Knapen avslutningsvis
och gav sig hemåt med sina nu
obligatoriska gåstavar.
Henn Avasalu

