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Säljes!

Sökes!

2 st Baltic Winner 150 typ EN 396,röd o svart,säljes för
400:-/st
henn.avasalu@comhem.se eller 550 188 64

Hamnvärd till Slandö Kalv
Slandö Kalv öppnas 5 maj och stängs 22 september.
Hör av dig till Thomas eller Eva om du är intresserad
eller vill veta mera.
evathomassolna@gmail.com
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Ordföranden
har ordet
Hur ska vi kommunicera?
Denna spalt har traditioner långt tillbaka i tiden och
förväntningarna är stora på vad den ska innehålla. Inte
lätt alla gånger att författa en text som är tänkt att spegla
tankar och idéer om hur verksamheten ska utvecklas
eller förankras. Innehållet ska dessutom inte skrämma
läsaren till att snabbt bläddra igenom tidningen och
sedan lägga den åt sidan med ett ogillande ansiktsutryck.
Hur når man då ut med information om inte texten är
fängslande och intressant? Bilder i samband med text är
beprövat och kan se ut ungefär som här uppe till höger:
Ett enkelt sätt att med bild fånga uppmärksamheten hos
läsaren som sedan ögnar igenom texten för att se vad
bilden handlar om. Men om man ville inhämta
information innan internet fanns, fick man skriva brev som
t.ex. bilden nedan handlar om:

Världens äldsta kända flaskpost har hittats nedgrävd på en
strand i västra Australien nästan 132 år efter att den kastades
överbord i Indiska Oceanen. Flaskan hittades nära Wedge
Island, 180km norr om Perth och hade blivit kastad från den
tyska segelbåten ”Paula” 1886 som en del av ett 69-årigt
officiellt experiment för att bättre förstå globala havsströmmar
och hitta snabbare och effektivare skeppsrutter. Från 1864
till 1933 kastades tusentals flaskor i havet från tyska skepp,
var och en innehöll ett papper där kaptenen skrev datumet
som den kastades överbord, koordinaterna, fartygets namn,
hemort och resväg. På baksidan blev den som hittat flaskan
ombedd att skriva när och var den hade hittats och returnera
den, antingen till tyska marinobservatoriet i Hamburg eller
till närmaste tyska konsulat. Endast 662 meddelanden
returnerades och ingen av flaskorna. Fyndet vid Wedge Island
höjer den totala siffran till 663 och är det enda kända exemplet
med denna typ av flaska. Den senaste flaskan med meddelande
som hittades var 1934 i Danmark.

Spara bensinpengar, bli mer miljövänlig och slipp
motorljudet! Omega Sails kite-segel till motorbåtar har
funnits på marknaden ända sedan 2010 och då gjordes ett
test med en 20 meter lång fiskebåt som hade en 200
kvadratmeter stor kite uppe 40% av tiden och sparade 1525% av bränsleförbrukningen. Det är självklart svårare i
den svenska skärgården men för båtar som kör längre
sträckor på öppet hav kan detta vara något.

Nu gjorde vi ett modernare försök att få till en
uppdatering av medlemsuppgifter via det mejl som gick
ut till alla medlemmar – resultatet var väl inte heller direkt
lysande men gav ändå lite hopp om att fler kanske inser
värdet av att ha uppdaterade uppgifter på sin
inloggningssida i BAS (Båtunionens Asmininstrations
System). Bilden som borde ha föregått texten sattes
aldrig in i mejlet och kanske var det orsaken till att de
flesta inte tyckte att det var intressant att läsa vidare i
texten.
Vi ska verka för att förbli en allmännyttig ideell förening
och då måste vi i första hand tillvarata medlemmarnas
arbetskraft innan vi köper in tjänster som vi har
kompetens till att utföra själva enligt skatteverkets
regler. Samma regelverk behandlar även gränsen för
arvoden, ersättningar och efterskänkta avgifter
procentuellt räknat mot klubbens totala intäkter.
Styrelsen har inlett ett omfattande arbete med anledning
av detta, vilket kommer att presenteras framöver på de
informationskanaler som finns tillgängliga.
Uppdatera era medlemsuppgifter så att ni enkelt kan ta
del av viktig information och kallelser till extra
diskussionsmöten som kommer att aviseras via mejl, sms
och hemsidan.
Väl mött på våra arrangemang!
/Jonas M
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Den nya
redaktören
har ordet
Min första kontakt med SBK var
ofrivillig och oväntad. En god vän och hans
flickvän hade bildat partsrederi med
undertecknad och rederiets enda tillgång
var en riggad jolle på kanske fyra meter
och centerbordstrumma.
Centerbordet saknades men
storsegel och fock fanns
med skot och talja och eftersom vi antog att något
måste stoppas i trumman
fick det bli en plywoodskiva,
som emellertid hade egen
lyftkraft och alltså flöt upp
ur trumman, vilket inte hindrade mig från att bjuda en
kompis på seglats.
Tiden var tidigt 60-tal, möjligen 1963. Båten låg i
Blindtarmen - den där lilla avklippta kanalstumpen som
ligger nära Hebbevillan. Solen sken och det blåste en
frisk sydlig vind längs Södertälje kanal. Vi var naturligtvis
klädda för sjön: nylonskjorta, slips, blazer och
terylenebyxor (hade varit UFON idag men då var vi
helt normala). Vi hade aldrig seglat. Efter lite knopande
sattes segel, centerbordet trycktes ner och snart länsade
vi friskt under den gamla vackra Klaffbron. Mälarhamnen
passerades och vid Astra och det gamla Gasverket sköt
vi fart ordentligt.
Centerbordet flöt upp och ute på Snäckviken brallade
en vindby i och skutan började luta. Här gällde det att
bemästra situationen och hålla emot ordentligt. Storskotet
lindades ett par varv runt skepparens vänsterhand, höger
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hand höll hårt i rodret och både fart och krängning tilltog.
Skoten drogs åt, masten böjdes och gasten klättrade ut
på lovarts skarndäck och burkade förtvivlat. Skepparen
höll emot allt vad tygen höll och vinden tilltog i styrka. I
höjd med SBK dök båten.
Jag minns som vore det idag hur gastens slips stod rakt
ut i lä som en klubbstandert medan båten gick i kvav och
vattnet omslöt obevekligt omslöt oss. Hon seglade
faktiskt i marvatten tills hon kapsejsade. Där låg vi sedan
och höll oss i varsin sarg. Det var kallt.
Då dök SBK upp från både Mälarbadet och Karlberga.
Två båtar med fyra stadiga karlar i. ”Har ni aldrig seglat
förut, era jävla stollar?”.
Nej, det hade vi som sagt inte. Vi räddades, båten
bärgades och dyngsura knallade vi in mot stan igen. Vi
hade en bil, en Fiat 600, och satte oss
ordlöst i den, startade och fick
naturligtvis bensinstopp nere vid Maren.
Tillsammans skramlade vi ihop sex
kronor och sjuttiofem öre, rullade bilen
till BP-macken, som passligt låg där på
den tiden, tankade sex liter bensin och
tröstköpte varsin Schweizernöt.
Det var tider då man fick något för en
krona! Killen i kassan tittade på våra
blöta gestalter, men sa inte ett ord.
Sedan fick det bli hemfärd åt två håll,
dusch, klädbyte (man hade ju två
nylonskjortor med färdigknuten slips)
och sedan återfärd till SBK för att ta hand om båten och
tacka för hjälpen.
Nu minns jag faktiskt också det skrattrynkade ansiktet
och det hjärtliga handslaget från en av bärgarna och orden
”Gå med i klubben och lär er segla, grabbar!”.
Det gjorde jag också, men det är en annan historia. Nu
har jag varit medlem ganska länge (sedan 1975 kanske)
och i någon mån lärt mig segla också.
Nu ska det bli en ära att få sjösätta årets upplaga av
klubbtidningen och där hyser jag stor tillförsikt med tanke
på mina kamrater i redaktionen!
/ Janne Sundkvist
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Tack för mig
Efter, nästan på dagen, 16 år i klubben, 6
år som Redaktör för Kontakt och 4 år
som sekreterare i styrelsen så är det dags
att tacka för mig.
För 16 år sedan när jag gick med i Södertälje Båtklubb,
så köpte jag mig en liten segelbåt en Kelt minitonnare,
6,20 x 2,50 i den lärde jag mig segla ute på Björkfjärden.
Jag fick blodad tand för båtlivet och bytte snabbt upp
mig storleksmässigt för att få lite mer
komfort när vi var ute hela familjen. Vi
gick via en Vega och en Monsun till den
Olympic Sea 42 jag har idag. Nu har
jag alltså 3 kabiner, ståhöjd och all
bekvämlighet men ingen familj längre.
Barnen växte upp och fick andra
prioriteringar men de är med en sväng
på somrarna men hustrun tröttnade,
vilket var en av anledningarna till att jag
lämnade Södertälje och flyttade till Valdemarsvik.
Jag har haft en fin tid som medlem i Södertälje Båtklubb
och fått många nya vänner. Då jag var ny i båtlivet har
jag haft ett fantastiskt utbyte av mitt medlemskap med
många råd och hjälpande händer när det är torrsättning
och avmastning eller vid vår-rustningen med sjösättning
och påmastning, aktiviteter som för min del utförts i
Mälarbadshamnen med sitt fantastiska läge, vindskyddat
och en härlig kvällssol. Många kvällar har man gått ner
efter jobbet bara för att sitta en stund i sittbrunn och
njuta av kvällssolen.

Många trevliga kvällar på vår fina klubbholme Slandökalv
har det också blivit.
När man är ute och kajkar utmed våra kuster sommartid
så blir man alltid lika glad när man skådar en annan båt
med SBK vimpeln hissad och ligger man i samma
natthamn så blir det alltid en pratstund.
Jag tycker mina uppdrag som redaktör och i styrelsen
har varit kul och givande. Var inte rädda att ta ett
funktionärsuppdrag även här finns klubbandan med råd
och en hjälpande hand.
Jag blev avtackad på årsmötet och blev också, för mig
oväntat, utsedd till årets Ledfyr. Jag känner
mig hedrad och vill på detta sätt tacka
nomineringskommittén, alla andra
medlemmar och vänner för en härlig tid i
Södertälje Båtklubb.
Jag tänker dock kvarstå som passiv
medlem så att jag kan hålla lite koll på vad
ni har för er. Än så länge har jag ju båten
kvar på land också men efter sjösättning
så blir nya klubben och hemmahamnen, WSK
Waldemarsviks Segelklubb.
Om ni är ute och seglar (motorar) i sommar så kan jag
varmt rekommendera ett stopp i Valdemarsviks gästhamn,
en av de finaste på ostkusten med en human hamnavgift.
Ni är också välkomna att höra av er, jag bor bara 5 min
gångväg från hamnen och har en stor altan under tak
med grill något som ju kan vara tillpass i det svenska
sommarvädret.
Ha det så bra allihop, vi ses på sjön// Per Hanö
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Verksamhetsberättelse
för Södertälje båtklubb
2017 i kortad version
Full version finns att hämta på SBKs
kontor eller på SBKs websida.
Styrelsen för Södertälje Båtklubb avger härmed följande
berättelse för verksamhetsåret
2017-01-01 - 2017-12-31

Styrelsen för Södertälje Båtklubb var
under 2017 konstituerad enl. följande:
Jonas Magnusson ordförande, AU, SU
Mats Röhr vice ordförande, TU
Per Hanö sekreterare, AU, AM
Ola Löttiger kassör, AU, AM
Jan-Erik Sandh ungdoms-jollesektionen, SU
Benny Nilsson ledamot, TU
Tomas Ekström vice sekreterare, SU
Lars-Olof Johansson ledamot AM
Torgny Holmvall* ledamot, TU
* Torgny Holmvall, avgick från styrelsen på egen begäran under året
AU=Arbetsutskott, TU=Teknisktutskott, AM=Administration
medlemmar, SU=Säkerhetsutskott

Förutom årsmötet i februari så har styrelsen haft 10
protokollförda sammanträden. Därutöver har styrelseledamöter deltagit i andra kommittéers arbete och
arbetsgrupper. Klubben har dessutom haft två
protokollförda medlemsmöten som möjliggör viktig
kommunikation mellan styrelsen och medlemmarna i
Södertälje båtklubb. Medlemmarna i styrelsen har olika
ansvarsområden. (se konstituering ovan)
För att förbättra kommunikationen i klubben
presenteras viktig information både på hemsidan, i klubbtidningen Kontakten och i riktade E-post/ SMSmeddelanden till berörda medlemmar. Viktiga beslut mm
från styrelsemöten läggs också ut på hemsidan och
pappersversion finns att läsa i klubbhusen.
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Miljöarbeten
Som ett led i miljöanpassning av Södertälje båtklubb färdigställdes spolplattor på Mälarbadets norra och södra
plan. Anläggningen för tömning av septiktankar fungerar
enligt plan. Kontroll av reningsverk på Slandö Kalv har
utförts och godkänts.
En systematisk genomgång arbetsmiljöfrågor såsom eloch brandsäkerhet pågår fortlöpande där den enskilde
båtägaren har det fulla ansvaret för eventuella f
örändringar som gjorts på egen hand. Inspektion av
elinstallationer i hamnarna MB/KB har utförts under året.
Ett omfattande arbete med att rensa och göra om har
prioriterats i 2018 års budget. Under dokument/
klubbdokument på båtklubbens hemsida finns viktiga
dokument i arbetsmiljöfrågor (www.sodertaljebk.net).
Kompassen-kommittén fullgör viktiga miljöarbeten med
skötsel av klubbhuset. Arbetsbeskrivningar för olika
funktionärsuppdrag publiceras fortlöpande i
ordningsreglerna.

Kommunkontakt
Bygglov för till- och ombyggnad av vaktmästarbostaden
på Slandö kalv har sökts. Vi har ännu inte fått något
beslut i frågan, men ärendet skall enligt kommunen nu
vara inne på upploppet. Tillstånd för rivning av H skjulet
har tidigare erhållits och det är nu budgeterat för rivning
av halva skjulet under 2018.

Samarbete och kommunikation med
övriga båtklubbar
Intresset från övriga klubbar i Södertäljeområdet var
dåligt för den av SBK anordnade gemensamma seglingen
vid Skanssundet. Sören Haraldsson och Leffe Andersson har under året representerat SBK i SKBF styrelse.
Kommunikation sker fortlöpande med SBU i Stockholm
och dialog finns med våra grannklubbar, ÖBK, SBS,
UBK och JBK bla. för att bevaka arrendefrågorna och
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krav/rekommendationer i miljöfrågor från Södertälje
kommun.

Medlemmar
24 nya medlemmar och 19 nya båtar har tillkommit
under året. Vilket lett till att vi i det närmaste fyllt
tillgängliga sommar- och vinterplatser. Jämfört med
2016 har antalet medlemmar dock minskat med 8 st
till 345 st. Trenden tycks vara större båtar in och
mindre båtar ut. Medelåldern i klubben är 57,5 år och
bland funktionärerna 59,8 år. Vi behöver alltså värna
om återväxten i klubben.

Ekonomi
Klubbens inkomster, tillgångar, skulder, utgifter och
saldo redovisas separat i revisorernas berättelse. Denna
finns att läsa på SBKs kansli.

Vakthållning
Under säsongen, april till oktober, har vi vaktat 133
nätter av totalt 208, en betydlig försämring mot föregående år då vi vaktade 193 nätter. Det är fortfarande
många medlemmar som inte tar sitt ansvar och går en
natt! Ett icke fullbordat inbrott har skett under hösten.

Kompassen
Vi har under året hyrt ut 9 heldagar (12.00-12.00) och
7 halvdagar (Kväll, del av dag etc.).
En rad aktiviteter har ordnats, såsom torsdagluncher
och förplägning vid arbetsdagar och bomarbeten. Allmän service och städning har vidtagits i samband med
klubbaktiviteter och löpande.

Mälarbadet
Arbete med sedvanlig sjösättning har gått riktigt bra.
På städdagen upptäcktes det att vi saknade fungerande
skottkärror. 5 punkteringssäkra hjul monterades. Det
har varit svårt att lokalisera båtklubbens egna stöttor
(4 motorbåtstyp och 4 segelbåtstyp). För att lättare
hitta dessa har segelbåtsvarianten målats lysande gula.
4-hjulskärran har också fått den lysande gula färgen
samt ett nytt trädäck.
Klubbens eget material (traktor, sjösättningsvagnar,
virkesförråd, bommar, bojar mm. har med hjälp av arbetsplikt koncentrerats till G-skjulet. Arbetsplikt har
också använts till att flytta jollar och få ordning i 3:e
jollefacket på E-skjulet samt att få upp den nya mastskjulsväggen mot I-skjulet. Det spikades även fast lite

lösa plank på våra bryggor samt slogs ner sly. Höstens
upptagning har fungerat bra trots ökat tryck av båtar in
på klubben. Samtliga skjul är uthyrda! 2 armaturer vid
E-skjul är uppsatta samt bytt 4 lampor på området. 3
stora hål i staketet har hjälpligt lappats ihop med
armeringsnät och ståltråd. Rep av grindarnas låsfunktion
utfört.

Karlberga
Material för årets projekt har köpts in men ännu ej helt
använts. För vissa projekt krävs fortsatt arbete för att
färdigställas under 2018. Stugan är nästan klar. Varmvattenberedare och ett nytt golv är klara. Snickarboden
är flyttad till vagnen, som målats och isolerats då det
behövs mer plats för bl.a. högtryckstvätten och andra
redskap som nyttjas av slipstyrelsen.
Belysningen på bryggor och på planen är renoverad. En
bryggstolpe är lagad och flera står på tur att lagas/bytas
under 2018. Skjultak målat, med fortsatt underhåll
planeratför 2018.

Slandö kalv
Öppning av Kalven skedde 20 maj. Ca 35 personer
ställde upp och sillfrukost var som vanligt väldigt uppskattad.
Åtgärder:
Nya altanen är nu snart klar med målet att ha den klar
före midsommar 2018.
Ett pingisbord finns nu uppe i storstugan som kan rullas
ut på altanen och racketar finns att låna hos hamnvärden.
Midsommar var som vanligt en succé med flera återkommande gäster!! Sedvanliga rutiner med
midsommarstångsklädning, dans, kafe och tårta.
Stängningen skedde 24 september. Ca 20 personer
ställde upp. Under hösten 2017 har ingen aktivitet funnits på Kalven, förutom vattenavstängningen.
Svårt att få medlemmar att ställa upp som hamnvärdar. I
år hade vi stängt vissa sommarveckor vilket innebär mindre intäkter för klubben. För första gången har vi dock
haft medlemmar (gäster) från andra båtklubbar som har
blivit medlemmar för att hjälpa till att lösa hamnvärdsproblemet.
Ombyggnad av toalettanläggningen har försigått och
kommer under året fortsättas. Detta kommer underlätta
betydligt för hamnvärdarna.
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Beläggning; 2017, 2016
Gästande båtar 1110, 1320
Elanslutningar 587, 654
Bastu 162, 186
Gäststuga 3, 12
Duschar 553, 681
Dagavgifter 28, 48
2016 var ett normalår, så som synes har antalet gäster
minskat under 2017, vilket kan bero på att avsaknad av
hamnvärdar. Detta kan innebära att vi går miste om en
hel del avgifter, då ingen finns på plats för att ta upp
avgifter.

Seglingskommittén
Vi försökte oss på ett nytt grepp genom att genomföra
en gemensam segling med övriga klubbar i Södertäljeområdet vilken vi förlade vid Skanssundet, men
deltagarantalet blev endast nio båtar varav fyra från SBK
vilket vi ser som en missräkning så om det blir ett nytt
försök 2018 vet vi ej i skrivande stund.
Resultat årets kappseglingar:
Skansholmen race
1:a Kalle Widlert JBK
2:a Peter Ståhl SBS
3:a Peter Persson JBK
KM 19/8
1:a Göran Frick Farr 30
2:a Jan-Erik_Sandh Wasa 34
3:a Kenneth Hoffman First 36,7
Två dagars
1:a Leif Jangren IF
2:a Owe Neidestam Diva 39
3:a Jennifer Andersson Maxi racer

Ungdomssektionen
Södertälje båtklubbs jolleseglingar 2017 har genomförts
med veckovisa seglingar under perioden maj – juni på
onsdagar kl. 18.00-20.00.
Totalt har 12 barn och ungdomar, killar och tjejer, tränat
att segla jolle i viken utanför klubbhuset i Bergvik. Vi
bjöd på kaffe och hade en bra stämning även på land.
Årets seglingar avslutades med övningen att stjälpa runt
sin jolle upp och ner, för att sedan vända den rätt, ta sig
upp i båten, tömma den på vatten och segla vidare. En
frivillig övning så klart, men uppskattad.
Under vintern har vi gjort en del förberedelser inför 2018,
bl.a. köpt in ytterligare två optimistvagnar.
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Ungdomsverksamheten bidrar till klubben med:
• Fungerande ungdomsverksamhet
• Nya medlemmar (killar och tjejer)
• Varumärkesbyggande

SBK:s Ledfyr 2017
Tilldelas: Per Hanö
Styrelsen riktar härmed ett varmt tack till alla som
arbetar för att Södertälje Båtklubb skall vara en
riktigt bra båtklubb.
Denna verksamhetsberättelse är upprättad för
verksamhetsåret och speglar i stort sett den
verksamhetsplan som fastställdes vid årsmötet feb. 2017.

Jonas Magnusson
Per Hanö
Ola Löttiger
Mats Röhr
Lars-Olof Johansson
Benny Nilsson
Tomas Ekström
Jan-Erik Sandh

Södertälje
Båtklubbs
Ledfyr för
2017
tilldelades
Per Hanö

Per Hanö mottagare av
Ledfyren för 2017

”Ledfyren skall inspirera till och visa vägen
för ideellt arbete inom klubben”
2017 års mottagare av Ledfyren har med råge
uppfyllt de krav som ställs i statuterna. Ideellt,
gediget och outtröttligt arbete för klubbens bästa.
Många timmar under hela året har investerats av
årets mottagare. Vår mottagare har trots en flytt
till annan stad, fortsatt att lojalt avsluta sitt
kontrakt med SBKs medlemmar. Han har arbetat
flera år i SBKs styrelse och varit suverän redaktör
för vår klubbtidning Kontakt.
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Konstituering
av styrelsen 2018
Jonas Magnusson,
Ordföranden, AU

Mats Röhr,
Vice ordföranden

Jan Bergström,
Sekreterare, AU

Tomas Ekström,
Vice sekreterare, SU

Ola Löttiger,
Kassör, AU

Jan-Erik Sandh,
Ledamot, SU

Lars-Olov Johansson,
Ledamot (Utbildning)

Benny Nilsson
Ledamot, TU

Marina Aronsson,
Ledamot, SU

Åsa Holmström
Suppleant

Jörgen Hedengren
Suppleant
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Ärtsoppslunch
Göte Franson, Sören Gustavsson och Leif Jangren, som är en del av
Kompassen-kommitten, sköter om vårat fina klubbhus och ordnar
fika vid Sjö/torrsättning, städdagar och medlemsmöten.
Vinterhalvåret har vi torsdagsluncher med ärtsoppa, sista torsdagen i
månaden, avslutas i April med Sillunch. Trevligt att det kommer mellan 25-30 medlemmar.

Årsprogram
2018
Dag/ Datum
Lördag 14 april Kl 10.00
Lördag 14 april Kl 11.00
Lördag 21 april Kl 10.00
Lördag 5 maj
Lördag 19 maj
Torsdag 23 majKl 18.00
Fredag 22 juni
Tisdag 15 augusti
Lördag 18 augusti
Fredag 31 augusti
Lör/söndag 1-2 sept
Lördag 22 sept
Lördag 27 oktober Kl 10.00
Lördag 27 oktober Kl 11.30
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Aktivitet
MB Sjösättning av bommar
Extra årsmöte
KB sjösättning av bommar
Vårstädning och öppning av Slandö kalv
Mälarödistansen kappsegling
Städdag på samtliga varv
Midsommarfirande på Slandö kalv
Upptagningslistor anslås
KM kappsegling och kräftskiva
Upptagningslistor reviderade och låsta
2 dagars kappsegling
Städning och stängning av Slandö kalv
KB & MB Upptagning av bommar på flytbryggor
Medlemsmöte
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Riggföreläsning
Under våren gästades
Kompassen av Benns som
föreläste om riggar.

Efter föreläsningen
öppnades möjlighet för mer
ingående frågor.

Det var många som slöt
upp i Kompassen, både
från SBK och närliggande
båtklubbar.

Förevisning
av splitsning av
löpande rigg.
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Veteraner och klassiker
Inom Södertälje Båtklubb är det
numera mycket glest mellan träbåtar
av klassiskt snitt. På den tiden varje
båt ritades ”one-off” konstaterade
Erik Salander,linjemästaren,att
båtkonstruktion var en underlig
blandning av ingenjörskunnande och
konstnärsskap. Med början redan
på 60-talet stormade den
glasfiberarmerade plasten fram på
bred front och har sedan dess erövrat
marknaden i det närmaste totalt.
Samtidigt insåg dock framsynta
personer värdet i att bevara, renovera
och segla äldre tiders båtar så på
initiativ av Knud H Reimers, en av
våra mest namnkunniga konstruktörer bildades Museiföreningen
Sveriges Fritidsbåtar, numera
benämnt Veteranbåtsföreningen.
Senare tillkom Sail Yacht Society
med målsättningen att samla båtar av
klassiskt snitt och deras ägare till ett
gemensamt intresse.
Båda föreningarna har över tid
utvecklats mycket bra och samlar nu
tusentals medlemmar över landet.
Så finns det enskilda personer som i
kraft av hängivenhet och goda
resurser –nog så väsentligt- satsar
individuellt på sina drömmar.
Ett färskt exempel på det är Oliver
Berking i Tyskland som anlagt ett
centrum i industrihamnen i Flensburg.
Där har han uppfört en jättehall på
8.500 kvm, inrymmande båtbyggeri
och plats för renoveringar,
utställningar, bl a en betitlad
”Royal Yachting” en restaurang,
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möteslokaler, utrymmen för
vinteruppläggning samt ett
båtbibliotek som saknar motstycke i
övrigt: där finns båt- och
seglingslitteratur på 250 hyllmeter !
Till detta hör en egen bibliotekarie…
Verksamheten går under namnet
Robbe & Berking Yachting Heritage.
Berking,som är helsåld på R-yachter
har över tid skaffat ett otal 12:or han
köpt världen över på auktion, tagit
hem dem och renoverat upp dem till
finish. Även mindre R-yachter ingår i
samlingarna
Man nybygger också, bl a pågår ett
bygge av en Stephens-ritad sexa,
ritad 1939 i bästa mahogny, för övrigt
är man fulltecknad med renoveringar
från hela Europa av linjesköna båtar
som skall förlänas ett ytterligare
mycket förlängt liv.
Bland notabiliteterna finns bl a 12:an
” Gretel” 1962 års utmanare till
America´s Cup från Australien och
Sparkman & Stephens ritade
havskryssaren ” Baruna” på 72 fot
som skall helrenoveras
För några år sedan startade man ett
nybygge-i trä förstås- av en 12:a. På
ren spekulation. Bygget tog 3 år och
23.000 mantimmar –en skön
skapelse, som under byggets gång
såldes till en dansk köpare…
Båten är ritad 1939 av Johan
Anker,norrmannen,berömd för sina
konstruktioner även han.
Priset för detta nybygge har inte
avslöjats….

Totalt sett är detta alltså ett levande
båtkulturcenter och ingalunda bara
ett slags museum.
Den,som vill låta ögonen drunkna i
sköna linjer, vackra båtar och niuta
av anblicken har här ett mål att sikta
mot –en dag med bil från våra trakter.
Eller så kan man förstås ha Flensburg
som färdmål i sommarens
långfärdssegling !
Sannolikt alltså en samlingsplats
utan jämförelse för Europas
yachtingaficionados.
Henn Avasalu
Källa: en artikel ur ” Segeljakten,
SailYacht Societys medlemstidning
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Avlidna

Nya medlemmar

Samtal med Knapen
Så satt vi där igen, som vanligt, på
favoritfiket. Och, som vanligt, syntes
det på Knapen att han hade ett och
annat att berätta om sitt tidigare
Hubert Andersson
båtliv.
Hasse Brander
’Visste du’ sade Knapen ”att det
kunde hända att någon med en lite
större båt, ännu ej torrsatt sent på
hösten kunde föreslå en sen
höstsegling såsom en säsongsavslutning? Bara karlar förstås,
kvinnorna ville inget hellre än att få
stanna i stugvärmen. Det gällde ju att
tänja på säsongen!
’Jag var med några gånger. Vi
seglade ut, väl provianterade och
med stärkande drycker försedda, ut
i en på båtar tom skärgård, varför vi
kunde välja en god vik att ankra i för
natten som kom tidigt.
Alla var vi påbyltade med vad som
stod till buds –då fanns inga
högteknologiska overaller på den
tiden som nu påstås hålla både väta
och kyla ute. Alla hade flera lager
undertröjor, enligt flerskiktsprincipen,
skjortor i flanell och ett flertal tröjor.
Benen var dressade på likartat sätt
med flera omgångar långkalsonger,
flera par byxor, och ovanpå försökte

man dra på sig ett oljeställ för att hålla
vinden borta.
Likafullt frös man i alla fall men höll
god min såsom sanna vikingar på
sjötåg.Vid hemkomsten skulle alla
likafullt framhålla hur härlig och
stärkande sjöturen varit.
Vissa problem kunde då
aktualiseras, det som engelsmännen
omtalar som ” a simple call of
nature”, ja du förstår…varvid det var
nödvändigt att hitta den, bland alla
lager av kläder.
Det var som att jaga en förrymd iller
i ett stenröse!

puppor i sina sovsäckar i avvaktan
på frukosten, som skepparen fick
fixa i ordning. Ingen sade någonting
utan bara undslapp sig en och annan
grymtning.
I bästa fall kunde en låg och blek sol
förnimmas, att det inte också råkade
regna var en ren bonus.
Efter frukosten tog det en bra stund
att göra sjöklart för hemsegling. Hade
man tur var vinden förlig…
Konversationen gick på sparlåga,
men tysta för sig själva var alla
överens:
Aldrig mer!

Väl ankrade stundade en afton under däck med mat och dryck. Och
kyla. Vid kojdags behöll man det
mesta i klädväg på och försökte i det
skicket åla sig in i sin sovsäck, där
man låg och skallrade tänder natten
lång.

Henn Avasalu

Värme ombord? bah’fnös Knapen.
Ibland fanns en tegelsten medtagen
som hettades upp på primusen, men
det var av mycket begränsad nytta.
Kylan trängde in överallt, och på
morgonen vacklade alla omkring som
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