SBK

KONTAKT
2019:2

Södertälje båtklubbs medlemsblad

Midsommar på kalven

www.sodertaljebk.net

Utdelning
av
Ledfyr
Årets ledfyr gick till Henn Avasalu

Innehåll
Utdelning av ledfyr ................. 2

Var har seglarna
tagit vägen? ............................ 11

Plan för Södertälje
Båtklubbs kappseglingar
Snäckviken race ....................... 4 Sommaren 2019 .................... 12
Södertälje båtklubb 100 år ... 3

SBK tilldelas svensk flagga.... 8 Agnes 30 år ............................ 13
Redaktörens spalter ................ 9 Södertälje båtklubb
anskaffar transportbåt
Rekordmånga ungdomar ..... 10 genom självbygge ................. 14
Sänd in dina bidrag till Jan Sundkvist. Skriv texten
i Word eller anteckningar och skicka med bilderna
separat.
Jan Sundkvist
Majtorpsvägen 2
15270 Södertälje
Email: jan.sundkvist@gmail.com
Telefon: 073-6876228
Copyright: SBK KONTAKT. Överträdelser
beivras.

2

Samtal med knapen .............. 13

SBK Kontakt Nr 2 2019

Södertälje Båtklubb 100 år
Södertälje Båtklubb 100 år firades lördag 30 mars i stadshusets lokal Trombon.
Jubileumsfesten startade Kl 17.00 med en välkomstdrink till underhållningsmusik av
kapellmästaren Anders Zibbe Holtz.
Efter ett historiskt föredrag av Hanna Gelotte-Fernadez
om gamla Södertälje och dess invånare intogs en trerätters middag med vin för de 160 personer som
hörsammat inbjudan.
Under middagen musik och en fantastisk allsång med
hjälp och förstärkning av Pelle Grebacken saxofon och
flöjt samt vokalissan Lotta Arvidsson till både gamla SBK
låtar och andra allmänt kända stycken.
Vid kaffet föredrag av Henn Avasalu om båtlivet i staden
sedan början av 1900 talet. Efter flyttning av bord och
stolar vidtog dansen samt utdelning av blommor och skålar
till de medlemmar som bidragit med långvarig arbete inom

klubben. Nämnas bör Conny Skog som arbetat inom
slipstyrelsen 49 år. Leif Andersson som under många år
sysslat med ungdomsverksamheten samt även flera år i
styrelsen. Per Hanö som arbetat som både med klubbtidningen Kontakt och även som sekreterare i huvudstyrelsen. Stefan Fagerlund som ofta representerar SBK
på olka regattor. Urban Sandh som arrangör och
jubileums general.
Förtjänstecken utdelades till ett antal som genom goda
seglingsresultat visat upp SBK på skilda kappseglingar
på olika orter. Nämnas bör. Göran Frick. Leif
Andersson. Lars Andersson
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Snäckviken Race
Med anor från 20 talet, återlivade klubben kappsegling på Snäckviken i samband
med klubbens 100 årsfirande och Kanalåret. Lördagen den 15 juli var det åter dags
för kappsegling enligt en gammal bana på Snäckviken. Vi samlades i klubbhuset kl
10:00 för skepparmöte. Seglingskommittén inledde med information om dagens segling och historien bakom den nyfunna banbeskrivning som hittades i samband med
en ombyggnad av klubbstugan på
Karlberga.
Här följer en kort resumé av den berättelsen:
2014-15 startade vi en ombyggnad av klubbhuset (fd.
gamla lotsstugan) på Karlberga, och då gjorde vi en spännande historisk upptäckt. När vi rev hyllfacken efter väggen mot vägen rev vi också ner den masonitskiva som
under många år täckt för ett fönster. När vi sedan vände
på den så vart vi ganska långa i ansiktet, efter som där
var en mycket detaljerad banbeskrivning från Snäckviken.
De är förvisso ingen nyhet att det kappseglats där sedan
i början av förra sekelskiftet, men att finna denna förmodligen väldigt gamla banbeskrivning (gissningsvis 2030 talet) var mycket roligt.

Det var också där som iden kom att försöka få genomföra en kappsegling enligt denna bana i samband med
vårt 100 årsjubileum. Sedan ett antal år har det varit förbjudet att segla inom detta område men i samband med
kanalåret fick vi tillstånd av sjöfartsverket att genomföra
seglingen.

Så där stod vi och betraktade den gamla banan och dess
beskrivning och kände vibbar av våra tidigare medlemmar som banat vägen för den verksamhet vi har idag.
Där efter informerades deltagarna om dagens segling med

Genomgång av den gamla banbeskrivningen. FOTO: Lasse Jansson
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Den gamla banbeskrivningen (gissningsvis 20-30 talet) FOTO: Lasse Jansson

Skepparmöta vid Snäckviken race. FOTO: Lasse Jansson
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Starten vid Snäckviken race. FOTO: Lasse Jansson

en lite korrigerad bana, starten flyttades till strax söder
om klubbområdet för att göra hela tillställningen mer publikvänlig. Startskottet sköts på utsatt tid: 13:00. Efter
starten kryssade vi upp mot Linasundet och vi rundade
där en dykdalb, för att sedan länsa ner mot kajen vid
Astrazeneca. Där rundades en boj, och sedan fortsatte
vi över till andra sidan där ytterligare en boj rundades,
för att sedan kryssa oss upp till start/mållinjen. Banan
seglades 3 varv.
Det var hela 12 st båtar som kom till start av varierande
storlekar och modeller, gamla och nya, av trä och plast,
seglade av män och kvinnor, och vi hade roligt. Det var
många som stod på land och tittade på.
Att segla här med våra lite större båtar och på vissa ställen trånga vatten ställer stora krav på besättningen. Det
var tur att det inte kom några större fartyg under kappseglingen, då vi fick ha viken för oss skälva.
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Efter seglingen samlades vi åter i klubbhuset och stämningen gick inte att ta miste på. Den var på topp och vi
kände en tillhörighet som förstärks under seglingen, en
djupt rotad klubbkänsla. Det var också många som tyckte
att vi ska försöka upprepa denna segling om möjlighet
finns.
Vi seglade på båtarnas mätetal som utgångspunkt för
beräknad seglad tid. Vi seglade endast med enkel segelföring, ett försegel (ej spinnacker).
Hur gick det då?
Ja förutom att vi alla hade en toppendag där vi kryssade
och länsade, hurrade och ropade så har vi också ett
”resultat”.
——
Lars-Olof Johansson
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Resultat

Deltager i Snäckviken race. FOTO: Lasse Jansson
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SBK tilldelas
Svensk
Flagga
Med anledning av Södertälje båtklubbs
100 års jubileum ansöktes om tilldelning
av Svensk flagga inför nationaldagen.
Då vi beviljas tilldelning inbjöds representanter för
båtklubben att mottaga flagga av Landshövding
Sven-Erik Österberg på Tessinska palatset på Slottsbacken.

Urban Sand tar emot en svensk flagga på Tore Kjellberget.
FOTO: Mats Röhr

Representanter var Urban o Kersti Sandh samt vice
ordföranden Mats Röhs.
Av bara farten blev vi även inbjudna till nationaldagsfirandet på Torekällberget i Södertälje där vi mottog ännu
en flagga, vilket innebär att vi vid kommande
nationaldagar och allmänna flaggdagar kan flagga på
båda varven och även på Slandökalv.

Mats Röhr och Urban Sand tar emot en svensk flagga på
Tessinska palatset. FOTO: Kersti Sandh
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Mats Röhr och Urban Sand tar emot en svensk flagga på
Tessinska palatset. FOTO: Kersti Sandh

SBK Kontakt Nr 2 2019

Redaktörens
spalter
”Kontakt” har etablerats ånyo! Sent omsider föreligger nu nummer 2/19. Hundraårsjubileum hann firas, sjösättningar
genomföras och Midsommar genomlevas
innan pressläggning. Sådant har sina skäl
- ett var att jubileumsfesten skulle
belysas, ett annat Snäckviken Race, som
ju bara körs vid jämna århundraden. Och
nu är vi i mål med dessa.
Jubelfesten blev verkligen lysande! Här skall alla som
gjorde den verklig ha en stor eloge och främst kanske
Urban Sandh! En viljestark person som hade visionen
av en storslagen riktig FEST och på sitt diskreta sätt
också drev fram ett förverkligande av idén. Heder åt
honom!
Det blev verkligen en helkväll: levande musik, allsång och
dans, god mat och festliga drycker. Dessutom intressanta
återblickar på de hundra åren av Henn Avasalu och
interfolierat i detta sammanhang personliga möten och
minnen runt alla bord. Red. kände den där äkta varma
stämningen av välbefinnande från sin plats i salen.

Efter 45 års stoiskt uthärdande av kulingar, stiltje med
ändlös motorgång , stånkande fram i hög motsjö kurande under sprayhood och allt detta med glatt humör,
föreslog nämligen den goda hustrun att hemmahamnen
vore passande för att möta den tilltagande ålderdomen.
Och så får det bli. Kanske kan det bli hård bidevind
någon gång på Björkfjärden?
Hård bidevind rådde emellertid inte till midsommar. Av
olika skäl mycket försenade anlöpte Cikanlo med
besättning Slandö kalv på Midsommarafton och på
Kalven var det fullbelagt, men från flera håll ropade goda
människor att det fanns plats för en Amigo i alla fall. Ett
gott betyg åt andan i SBK!
Emellertid beslöt skepparen att vända i gattet och gå på
kontrakurs åter mot hemmahamnen. Visserligen fanns
brännvin, öl,Matjessill och färsk potatis stuvade i
kölsvinet och skepparens käpp låg till hands på fördäck,
men Fan kom lös och gikten satte in. Eländes elände!
Dock lade sig gikten till ro och besättningen tog sig en
hutt vid bryggan på varvet, hade midsommarstången i
miniatyr rest på bordet och fann tillvaron god med
dalande sol över Snäckviken. Att bryggsegla har sina
förtjänster!
Härlig sommar
önskar redaktören med besättning!

Sjösättningarna avlöpte likaledes väl, åtminstone vad red.s
lilla båt beträffar - Amigo 23 ”Cikanlo” fick bada otvättad i år igen och flyter som en svan. Hon har nu blivit
Mälarens fånge efter 36 år i Södermanlands skärgård.

FOTO: Jan Sundkvist

FOTO: Jan Sundkvist
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Rekordmånga ungdomar
Jolleseglingarna har nu kommit igång på alvar. Första gången kom det 17 barn och
ungdomar som ville prova på att segla jolle .
Vi har förstärkt ledartruppen med fler
ledare. Vi är nu sex personer som
hjälps åt både på land och i sjön.

bra som räddningsbåt och är den
första som lämnar bryggan för en
säker hantering och möjlighet att
kunna rädda någon i en nödsituation.

Vi har varit tvungna att ta in fler jollar
så fler kan få segla mer och inte turas
om. Den nya ribbåten har fungerat

Ungdomarna som seglar erbjuds
möjligheten att bli medlemmar i
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klubben. Med ett ökat intresse även
kunna skaffa sig en egen båt
framöver. Ingen omöjlighet då det
finns ett stort utbud med prisvärda
begagnade segelbåtar.
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Vart har seglarna
tagit vägen?
Vad som framkommit över tid av de enkäter som bl a Sweboat genomfört för att
utröna presumtiva båtköpares preferenser är nu fastslaget.
Svaren har oftast varit att en mindre,
snabb motorbåt vore önskvärd;
snabbt ut till badklippan, snabbt hem
samma dag till något annat kul -att
vara uppkopplad kanske? Att vistas
ute i skärgården är inte eftersträvansvärt…

ska kunna ge framfart 5 – 7 timmar?
Jo, 8 – 12 timmar, för en kostnad av
upp till 100:- f n. Dessutom är dessa
batterier inte eviga: till en större eldriven båt kostar en batteruppsättning
åtminstone hisnande 300.000:- -eller mer.

Nyligen redovisades i dagspressen att
nästa grej är eldrift, och eldrivna motorbåtar är på frammarsch. Hundratals sådana båtar är redan sålda, och
2018 såldes ett tusental eldrivlinor för
att i befintliga äldre båtar byta ut gamla
förbränningsmotorer. Låt oss då anta
att sjömackar också riggar upp
laddstolpar, i gästhamnarna likaså.
Kommer också elbåtfararen i likhet
med elbilsägare att drabbas av
räckviddsångest? Åror bör nog medföras.

Trenden är uppenbar. 2018 såldes i
Sverige 20.000 nya båtar. Av dessa
var 95% motorbåtar, de övriga
skulle då varit segelbåtar, en säker
källa meddelar att det såldes 50 nya
segelbåtar under hela 2018.Seglingen förefaller ha hamnat i bakvatten. Få tycks längre ha lust att
under segel ströva i kust-och
skärgårdsvattnen, upptäcka hamnlägen och bara njuta av naturen -den
unika. Nej, fort ska det gå, som sig
bör, för den rastlösa nutidsmänniskan som ständigt vill vara någon
annanstsans än där hon för ögonblicket råkar befinna sig.

Vet någon förresten hur lång tid det
tar att ladda upp ett batteripack som

Ett plågoris har varit- och är de eviga
stölderna av båtmotorer, senast på
kort tid sådär 600 stycken.Tullen får
inte kolla utgående fordon vid
färjelägena om inte misstanke föreligger. Regeringen ändrar inte det aktuella regleringsbrevet avseende vad
tullen får göra, så då får vi ha det så
här… Ibland stjäls bara motorkåpan,
en kompis´son råkade ut för det i
våras. Ny kåpa levereras -om två
månader.Utan kåpa, ingen körning p
g a fuktrisk i elektroniken. Hörde just
att en ny kåpa till en Yamaha 300 hk
kostar 35.000:Det är klart att det är svårt att spå, i
synnerhet om framtiden, men…
Vart är vi på väg ?
Henn Avasalu
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Plan för
Södertälje Båtklubbs kappseglingar
Sommaren 2019

18 maj: Jubileumsregattan, med anl. av SBKs 100års firande.
Distanskappsegling på Björkfjärden, start vid Slandökalv Lördag 18 maj
Skepparmöte lördag 18/5 kl 09.00.
preliminärt start kl 11.00. utanför klubbhuset på Slandökalv.
Anmälan görs till Owe Neidestam via mail owe@elektromontage.eu senast
onsdag 15 maj kl 23:00.
15 juni: Snäckviken Race
Distans/rundbana på Snäckviken enligt gammal modell. Med tillåtelse ifrån
Sjöfartsverket har vi fått möjlighet att arrangera en ”nostalgikappsegling” på
Snäckviken (där råder idag seglingsförbud)
Banan kommer att förläggas enligt mall ifrån ca år 1930.
Skepparmöte i klubbhuset kompassen lördag 15/6 kl 10.00
Preliminär start kl 13.00, Bana och startposition meddelas på skepparmötet.
Anmälan görs till Owe Neidestam via mail owe@elektromontage.eu senast
onsdag 12 juni kl 23:00.
17 augusti: KlubbMästerskap KM
Distanskappsegling på Björkfjärden, Start vid Slandökalv Lördag 17 augusti
Skepparmöte lördag 17/8 kl 09.00.
Preliminärt start kl 11.00. utanför klubbhuset på Slandökalv.
Anmälan görs till Owe Neidestam via mail owe@elektromontage.eu senast
onsdag 14 augusti kl 23:00.
31 augusti-1 september: Tvådagars
Tvådagars Distanskappsegling på Björkfjärden, Start vid Slandökalv Lördag 31 augusti
Skepparmöte lördag 31/8 kl 09.00 samt Skepparmöte söndag 1/9 09.00
Preliminärt start kl 11.00. utanför klubbhuset på Slandökalv.
Anmälan görs till Owe Neidestam via mail owe@elektromontage.eu senast
onsdag 28 augusti kl 23:00.
Välkomna önskar SBKs seglingskommitté
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Agnes 30 år
Måndagen den 8 april firade vi vår klubbåt ”Agnes”, som sjösattes för trettio år
sedan. Agnes själv låg tryggt kvar på land i snålblåsten, men i klubbhuset
Kompassen var det varmt och angenämnt med kaffe och bullar. Benny Nilsson
berättade om hennes tillblivelse och även om vad som kunde blivit hennes
undergång, om inte Försynens skickelse inskridit.
Så här var det med den saken:
Vår gamle medlem och hamnintendent Valdemar , nu i
tacksamt minne bevarad men då i sin krafts dagar, skulle
frakta borrare och borrutrustning till Slandö Kalv för
brunnsborrning och beslöt att nyttja Agnes. Vädret var
väl inte det allra bästa, dimman började tätna och sikten
avtog, men Valdemar, trogen sitt stolta namn och kanske
med den danske sjöfararen Valdemar Seir i åtanke steg
i båten, startade motorn och gav sig av med borraren
upp genom Linasundet. I dimman styrde han djärvt nordlig
kurs och förlitade sig på fyren på ostsidan strax norr
Mälarbadet (dvs dagens kommunala badplats i
Ragnhildsborg). Agnes hade ju en hygglig maskin och
stävade på. PANG och tvärstopp!
I dimman tog Valdemar miste på fyren och en upplyst
sommarstuga – inte alls konstigt, eftersom folk rörde sig
inne i stugan av och an, så att det från sjön kunde tydas
som en blinkande vit fyrsektor, eftersom man med jämna

mellanrum skymde den tända lampan. Valdemar och
borraren befann sig snart nog på Terra Firma, men Agnes
drev ut till sjöss igen. Det var uppenbarligen en rejäl landkänning, för då Agnes slutligen återfanns i trakten av
Kiholm, var bottnen illa åtgången. Benny hade emellertid en bra verkstad och han och några andra besjälade
kamrater slipade ner och laminerade upp Agnes botten
igen och nu fick hon en ordentligt förstärkt botten.
Inget ont om Valdemar – en sann gentleman, full av omsorg om både klubben och enskilda medlemmar. Red.
har honom i friskt minne från åtskilliga möten på varvet.
I Valdemars danska gemyt fanns ett skarpt men vänligt
bett, som stundom kom väl till pass och alltid kunde gjuta
olja på någon upprörd ordväxling. Valdemar hade finess!
Och nu har tiden gått, men Agnes finns kvar, en frukt av
oegennytta och klubbmässigt ideellt arbete. Heder åt
männen som födde Agnes!
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Södertälje båtklubb anskaffar
transportbåt genom självbygge
Under åren hade SBK löst sina transportbehov på olika sätt. Länge fanns det en f d
fiskesmack med kultändare, en motorbåt av plåt och liknande lösningar som med
tiden befanns mindre lyckade -det kunde gälla transporter av gods och folk t o r
Slandökalv, som banläggarbåt vid kappseglingar, som följebåt med mera. Något annat måste till.
1989 tog ett gäng initiativ att själva
bygga en lämpligare farkost av glasfiber. Hos Rivalbåtar AB fanns en
form, båten kallades Hajk 600, med
ett stort, öppet lastrum, sittplatser och
en hytt akteröver med plats för rorsman och tre sittande. Det hela skulle
drivas med en utombordsmotor.
Med SBK:s välsignelse påbörjades
arbetet den 21 januari 1989 av
Benny Nilsson, Sören Haraldsson,
Mats Eredal och Henn Avasalu. Uffe
Nylander på varvet bistod gänget.
Redan första dagen hade laminering
av skrov och överbyggnad kommit
en god bit på väg, arbetslaget var för
övrigt bekanta med plastarbeten efter tidigare byggen av bl. a. Rival
22:or. Skrovet blev i princip färdigt
och överbyggnaden fick ytmattan
lagd i formen.
Dagen därpå färdigställdes
överbyggnaden samt förstärktes
skrovet med extra lager i kölpartiet,
akterspegeln, förstärkt av inplastade
lager av plywood -här skulle lasterna
från motorn tas upp. Dörr till hytten
och andra inredningsdetaljer kom till
nu, och man kunde nu se en båt i
tillblivelse varmed gänget fann
verket gott och avslutade dagen med
en fika.
Om kvällen påföljande dag kom

14

också Bo Andersson ut till varvet, och
diverse förstärkningar där knapar
och annat skulle monteras plastades
på plats.
Arbetena fortsatte den 24 januari
med fastplastning av durkar och
renskärning av färdighärdade laminat
i kanterna inför kommande
ihopmonteringar. Dagen slutade kl
2030.
Den 25 januari kom det stora ögonblicket när båten skulle lossas ur
formen -alltid lika spännande! Det
blev inte helt lätt. Med gummiklubbor
och träkilar tvinades båten släppa
taget i formen och kom ut i fint skick.
Båten ställdes sedan på ett par
bockar inför kommande arbeten.
Tillfället firades med öl och smörgås
som Mona, Bennys fru ordnat.
Sedan plastades durkmontaget klart
liksom bänkar, med utrymme för
bränsletank med mera.
Den 26 januari jobbade Benny själv
med tillpassning och plastning av
detaljer i aktern inför kommande
montering av däcket och överbyggnaden, varpå, följande dag alla säten
och andra inredningsdetaljer ko på
plats.
Den 29 januari skulle däcket monteras på plats. Innan dess putsades

anliggningsytorna mellan skrov och
däck så jämna som möjligt. Däcket
lades sedan på skrovflänsarna och
hölls på plats med tvingar och låstes
med plåtskruv inför kommande
sammanplastning på insidan. Sedan
tillpassades överbyggnaden på plats
så att dörren skulle gå lätt att manövrera. Nu började det hela se ut
som en båt! Till freds avslutade
gänget dagens arbeten kl 1600.
Den 30 januari fortsatte Benny och
Henn med fastplastning av överbygganden mot skrovet, följt av hela
styrkan dagen därpå med återstående
mindre plastarbeten. När det sedan
var härdat målades råa plastytor med
topcoat som ytbehandling av färdiga
laminat. Nu hade styrpulpet och
andra inredningsbitar kommit på sina
platser. Bottenstockar var nu också
på plats liksom hurtsar som skull hålla
säten på plats. Med Sikaflex tätades
mellan tak och framstycke. Vår
medlem Bengt Linder kom den 4
februari för att se hur den kommande
elinstallationen skulle installeras på
plats. Dagen därpå plastades
instrumentbrädan på plats och
hytten topcoaterades invändigt i
erforderlig utsträckning. Senare
kläddes taket med matta, och
fönsteröppningar sågats upp för att
förses med rutor i gummilister.
Den 10 februari var Benny ansvarig
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Agnes. FOTO: Mona Wirström

för att ordna en taklucka på hytten
och dito aktre fönster. Mats hade
ordnat med lister som vattenavledare
vid takluckan för att inget regn och
sjösprut skulle läcka in den vägen.
Någon dag senare monterade han en
gummilist utvändigt runt hela båten för
att täcka skarven mellan däck och
skrov. Voilá! Den taklucka som
tagits fram passade inte så bra så det
blev att göra en ny… som
tillverkades omgående. Den passade
bra och kunde monteras med
teaklister på plats.
Den 25 februari satte Benny och
Henn motorn å plats för att se hur
reglage och kablar skulle dragas på
bästa sätt varav följde att en del hål
för dragningarna borrades, också i
instrumentbrädan. Den 27 februari
åkte Benny till firma Byggplast för
anskaffning av beslag såsom knapar,
lanternor, förarstol och annat
behövligt, bl. a. grabbräcken och en
strålkastare som sedan monterades
på plats. Den 29-30 februari drog
Bengt Linder all el och instrument,

Sören satte upp dekaler på båten, det
började se färdigt ut nu… Det sista
av beslag och gångjärn kom på plats.
Förarplatsen och motorreglagen var
nu på plats. Klar att ta i bruk!
Efter bottenmålning fraktades verket
till Mälarbadet för sjösättning när isen
gått. Mona var gudmor, hade ordnat
med champagne till detta festliga
ögonblick. Båten gavs namnet ”
AGNES” med tanke på den
namnsdag som bygget startade på.
Arbetstiden som gänget nedlagt uppgick till ca 175 timmar.
Totalkostnaden uppgick till ca
75 000 kr varav den stora delen var
motorn, 53.000kr.
Bidrag från sponsorer: Diös, EllBe,
Albinhallen, Järnbolaget, Autodelar,
Wasa Marin, Trivselprodukter,
optiker Sandh och Södertälje
Plåtslageri inbringade ca 31.500kr
sammanlagt.

Så fick SBK på detta sätt en ny
praktisk arbets-och transportbåt som
snabbt kunde frakta utrustning och
folk till Slandökalv vid behov.
”AGNES ” gjorde bl. a. stor nytta
vid uttransport av allt byggnadsmaterial till ”Kalven” när dusch- och
toalettbyggnaden skulle uppföras.
Från Underås BK fanns även en
plåtroddbåt på släp, nedlastad till
plimsollmärket med gipsskivor och
annat -en man satt i aktern på
”AGNES” med kniv för att kapa
bogsertampen om släpet skulle skära
ner… sakta gick det, över blanka
vatten… och i övrigt har båten gjort
fin tjänst som banläggare och
sökerhetsbåt, bl. a. vid våra egna
seglingar och de SM vi arrangerat.
Fortfarande i god tjänst efter trettio
tjänsteår!
Redogörelsen bygger på Benny
Nilssons byggdagbok och anteckningar från denna tid. Materialet är
redigerat och något koncentrerat av
Henn Avasalu
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Hubert Andersson

Samtal med Knapen
Bäst vi satt där över vårt
fika en dag glittrade det till
i ögonen på Knapen.
”Kom just att minnas en
sak från båtlivet i
England.Min bror jobbade
där några år på ostkusten
och återberättade vad han
hörde på en yachtklubb
han besökte emellanåt.
Engelska ostkusten uppvisar ju en
mängd floder som mynnar ut i
Nordsjön,dessutom finns en uppsjö
av mindre vattendrag som mynnar ut
i floderna,farbara vid högvatten, men
oåtkomliga vid lågvatten. Hela området påverkas starkt av tidvattnet...
Många båtägare användet hela området för sin segling likafullt. En
seglare hade bestämt sig för en
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weekend,singlehanded, i området,
för att koppla av ,njuta av naturen
och ”ladda batterierna” -något som
hans hustru tyckte var helt utmärkt.Så
han gav sig iväg i sin båt -sedan han
tagit ombord sin sekreterare på ett
undangömt ställe….Han valde sedan
ett vattendrag,segelbart vid högvatten
men ofarbart vid lågvatten; han visste att det fanns djuphålor som behöll vattnet så där kunde han
ankra,även om andra delar blev torrlagda vid ebb.
Så skedde,och han njöt av
naturen,kopplade av och ” laddade
batterierna.”
Påföljande morgon var det
högvatten, så han provade att ge sig
av från kärleksnästet -nix-båten
stannade mjukt men bestämt när
kölen mötte kanten på djuphålan,
han var fast på platsen, då föregå-

ende högvatten varit extremt p g a
starka vindar. Sekreteraren var
måttligt road.
Efter ytterligare något dygn blev
hustrun därhemma orolig -vid denna
tid fanns inte mobiler så hon ringde
kustbevakningen, lämnade en
beskrivning av båten och i vilket
område den troligen skulle finnas i.
En helikopter sattes in för att avspana
området, båten återfanns, varpå
kustbevakningen kunde meddela
hustrun därhemma detta samt att
besättningen, en man och en ung dam
föreföll vid god vigör.
Undra på att Knapens ögon glittrat
till !
Henn Avasalu

