
Södertälje båtklubbs medlemsblad2020:2

SBK

KONTAKT

Midsommar på kalven



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

www.sodertaljebk.net

Innehåll
Asociala tider ........................... 3

Redaktören har ordet ............. 4

SNIPA Ellinor ............................ 6

Hur jag lärde mig älska

min epoxilack ........................... 8

Mälarödistansen ................... 12

Knapen .................................... 12

Slandö Kalv ............................ 13

Renoveringsarbeten på

Kalven 2019-2020 ............... 14

Lämplig för båtägare
 

”En man som vill vara

fullt sysselsatt bör skaffa

sig en båt eller en kvinna

ty ingenting skapar mer

bekymmer”
 
(Plautus, ca 200 f Kr)
 
Hälsar
Henn Avasalo
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Dramatiskt, ja vårt sätt att leva och vara ligger i och för
sig i linje med biologins naturliga urval, men vi har de
senaste 100 åren lyckats med konststycket att vända
det mot oss själva också. Klimatet, pandemier… Detta
händer alltså den hittills enda arten på jorden som förstår
vad hon gör, men ändå gör fel. I ärlighetens namn ska vi
också nämna att vi aldrig tidigare har haft mindre våld
och krig i världen, även om media gör sitt bästa för att
övertyga om motsatsen.

I SBKs dagliga verksamhet har vi faktiskt inte märkt så
mycket av pandemin och de sociala avstånden vi har i
övriga samhället. Det arbete som görs av medlemmarna
varje år - sjösättning av bommar och båtar – har gått
över förväntan och med respektfullt avstånd mellan oss
så långt det gått. De som folkhälsomyndigheten klassats
som riskgrupper, har sluppit arbeta om de så önskat och
alla som vill ha kvar båten på land i sommar kan ha det.
Ingen extra avgift kommer att uttas, endast gängse
landsommaravgift.

Effekterna av corona är dock tydliga på annat sätt, även
för vår båtklubb. Jag antar att det är p.g.a. minskat
semesterresande i år som ansökningar om medlemskap
och båtplats i SBK har nått tsunamiartade nivåer. Det är
möjligt att båtlivet på sikt ökar när resandet minskar,
både p.g.a. corona och flygskam orsakat av klimat-
medvetenhet. Detta är naturligtvis bra för klimatet
(åtminstone om man seglar) och förhoppningsvis för
båtlivet. Behovet av utbildning och allmänt sjövett
kommer dock att öka…

Hur är det då med spridning av SARS-CoV-2 (alltså
det nya Coronaviruset)? Det talas mycket om immunitet
och antikroppar och förhoppning om ett gott skydd om
man haft infektionen. Jag är förvisso inte immunolog, men
dock professor i molekylär cellbiologi, så lite kan jag
ändå förklara och med viss trovärdighet spekulera i.

Några grundfakta härvidlag: Det första som sker vid en
infektion är att vårt medfödda immunförsvar slår till. De
mest effektiva komponenterna i detta är antivirala
molekyler kallade interferoner, samt vita blodkroppar
som ”äter upp” infekterade celler och därmed gör sig
kvitt virus. Vid bakterieinfektioner slukas bakterierna av
detta system. Det medfödda systemet är viktigt för att
snabbt reagera på invasioner i kroppen. Om detta
system är så effektivt och snabbt att inte de andra
immunsystemen hinner sparka igång, får vi ingen annan
immunitet mot det som infekterade oss. Det kan
spekuleras i om t.ex. vinterkräksjukan skapar så dålig
immunitet just för att förloppet är så oerhört snabbt. Den
kommer som en blixt från en klar himmel och 36 timmar
senare är man i stort sett återställd tack vare det
medfödda immunförsvaret.

När en virusinfektion trots allt fått fäste, finns ett
ytterligare immunförsvar som är adaptivt, bestående av
det antikroppsbaserade som också kallas det humorala,
samt det så kallade cell-medierade systemet. Bägge dessa
har ”minnesfunktion”, dvs. skapar långvarig, ibland
livslång, immunitet. Hur lång beror på många saker som
vi inte går in på här. Om det medfödda immunförsvaret
är de första marktrupperna, är det adaptiva försvaret
specialstyrkorna.

Vem kunde ha förutsett detta? Vem kunde i sin vildaste fantasi ha sett detta komma?
Det har dock varnats för en pandemi under lång tid. Inte för att några speciella
tecken har funnits, men för att med den livsstil vi har, resande och vissa länders
djurhållning (ingen nämnd ingen glömd), det bara var en tidsfråga innan något sånt
här skulle komma. Det verkar som om vi själva gör vårt bästa för att reducera den
djurart som under några tusen år varit skyldig till utrotning av 83% av alla däggdjur
och hälften av alla växter, nämligen människan.
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Redaktören har ordet

Om man får en lätt coronainfektion, är det möjligt
(förvisso en spekulation) att det adaptiva immunförsvaret
- som tar dagar till en vecka att få igång - aldrig riktigt
aktiveras och därmed är det möjligt att man kan få
covid-19 (alltså sjukdomen man får av SARS-CoV-2-
viruset) igen. Å andra sidan kanske det fanns en indivi-
duell anledning till att infektionen blev mild till att börja
med, men en sådan individ skulle då kunna bli milt sjuk
igen och smitta andra mer känsliga. Det är därför alla
experter på TV och FHM är så försiktiga med att tala
om långtgående skydd och övertro på skydd för dem
som haft infektionen.

Det här låter väl rättframt? Faktum är att immunsystemen
är oerhört komplicerade. De ska fungera effektivt på in-
vaderande virus, bakterier, svamp och cancerceller, men
får inte bli överaktivt så att det angriper våra egna friska
celler. Det sistnämnda kallas autoimmunitet och är det
som skapar t.ex. MS och reumatoid artrit. Vi vet mycket
om immunsystemen men det finns otroligt mycket mer
att lära. Under tiden som forskare världen över jobbar
övertid med att lösa dessa frågor, njuter vi av båtlivet i
en anstormande sommar.

Tomas Ekström, sekr. SBK

Ta bara följande exempel i beaktande:
Det var sjösättningsdag och allt flöt som vanligt (ja, det
var en oavsiktlig rolighet, men allt flöt som sjösattes och
processen flöt på, den också). Men nu finns ju Murphys
lag – ”If anything can go wrong, it will.” – Solen lyste milt
över Mälarbadet, det rådde ingen vind och slipbasarna
varken röt eller kommenderade utan ett lågmält samtal
utspann sig i skjul och kring båtar. Allt var sakligt och
fokuserat.

Redaktören spankulerade lite runt omkring och insöp en
genuin trivsel. Så beslöt han sig för att följa den vackra
och gedigna eksnipan ”Fia”, som skulle sjösättas på slipen
och därför majestätiskt rullade efter traktorn Oliver
(Brown) mot slipen och upp på slipvagnen (varför kallas
den ”Geten”?). Skepparen Conny Skoog steg av traktorn
och klättrade upp i båten och slipvagnen började sakta
rulla mot sjön. Nu kanske någon läsare väntar sig
gastkramande dramatik, eftersom något antagligen
inträffade och det som sedan hände lät inte vänta på sig,
men dramat uteblev. Det var det som imponerade på
redaktören. Slipvagnen rullade sakta nedför rälsen för
att strax innan vattenbrynet komma till ett stilla men
bestämt stopp. Nu uppstod ingen förvirring, ingen blev
upprörd, ingen svor. Men den rådige Kenneth Hoffman
lade sig ner och kollade läget under vagnen. ”Den har
spårat ur”, sade Kenneth lugnt. Två stora mekaniska
domkrafter och ett spett hämtades, Hoffman höll flukt

Och så blev det midsommar. Detta är emellertid inget midsommarnummer av klubb-
tidningen. Det behövs inte, det blir midsommar lika fullt och dessutom görs tidningen
efter midsommarafton. I stället reflekterar redaktören över den trevliga och väl
fungerande klubb där han varit medlem så länge. Allt fungerar och om det tillfälligt-
vis inte skulle fungera, så finns alltid en lösning.

Trädgårdmästaren fångad i flykten
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på hjul och räls, domkrafterna höjdes och
spettet tryckte till. Så stod vagnen på rälsen igen
och Connys vackra Fia neg mjukt i vattnet.
Conny tryckte igång maskin och Fia gled ut ur
famntaget på väg ut i friheten. Så hanterar man
oväntade problem i SBK. Lugnt och fint.

Ett annat exempel på god anda i klubben kom
när vår eminente klubbmästare och
pubföreståndare Göte Fransson fastnade i en
dammsugarslang i skjulet vid sin Ellinor. Detta
fick vådliga följder för Göte själv, men Ellinor
förblev oskadd. Nu blev hon inte sjösatt, men
skjulkompisarna hindrade henne från att gistna
(Ellinor är klubbens äldsta båt) genom att ösa
henne med vatten under tiden Göte tillfrisknade.
Här vill redaktören passa på att be Göte om
ursäkt, för fakta om Ellinor, som skulle
presenterats i förra numret, med fokus på
klubbens träbåtar, kom inte med till tryckeriet
då. Därför presenteras Ellinor mer i detalj i detta
nummer på nästa sida.

Och vad möter redaktören på varvet vid
Mälarbadet en onsdag i maj? Jo, medlemmen
Bo Lennart Johansson tankar trimmern för att
återigen bekämpa växtligheten längs staketen –
utsida och insida – något Bo Lennart tagit på
sig att göra sedan 2014. Men så är det snyggt
och trivsamt också!

Vidare bland ljuspunkter och glädjeämnen inom
klubbens hank och stör:

Redaktören skulle masta på lilla Amigon och skred till
verket genom att plocka fram masten ur skjulet. Nu är
det så att red är 80 minus och hans tålmodiga hustru
klarar inte att ensam lyfta fram och bära ut masten på
axeln ur skjulet. Det klarade red visserligen själv en gång
i tiden, men nu är han beroende av två käppar. Dessa
hamnar på fördäck, när redaktören svingar / tvingar sig
ombord, men nu var de sannerligen i vägen. Då såg
hedersmannen Rolf vårt dilemma, släppte vad han hade
för händer och ilade till undsättning. Masten bars ut, lades
på bockar och kunde ordnas inför påmastningen. Glad
och hjälpsam inställning i vår klubb!

Att sedan redaktören drog storfallet i fel ände och
rappade ut det ur masten är ju bara vad man kan vänta
sig. Det var andra gången dessutom. Men det ordnade
redaktören tillsammans med sin gode vän bonden dagen
därpå. Vi skrattade bägge vid tanken på att gubbar i vår

Hedersmannen Rolf släppte vad han hade för händer och ilade till
undsättning. Masten bars ut, lades på bockar och kunde ordnas
inför påmastningen. Glad och hjälpsam inställning i vår klubb!

ålder , den ena -bonden- med benprotes (!) uppe i
mastkranen och den andre med möda liggande vid
mastfoten elegant fick till det med storfallet på rätt trissa
och allt. Man gör det med hjälp av stålband för
kabeldragning. Det var som sagt andra gången.

Det kan nog inte förvåna någon att red i sin snart
femtioåriga seglarroll även en gång fastnat med slipsen
under mastfoten och halvstrypt lyckades rossla fram en
bön till hustrun att hissa masten igen. Att klippa slipsen
kändes inte som en option. Vem kan segla med standerten
under masten? Men detta är en visserligen sann men annan
historia. Vit skjorta och slips vid påmastning?  Tja, det är
en fråga om stil.
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SNIPA Ellinor
Redaktören beklagar att texten om
Ellinor inte kom med i förra numret av
Kontakt, men har nu glädjen att ställa
detta till rätta!

Byggd 1939 av bröderna Andersson på
Fågelö/Trosa, sjösatt 1940.
Längd 6.80
Bredd 2.20
Vikt 1200 kg
Skrovet är klinkbyggt i kärnfuru.

Överbyggnad och inredning i mahogny,
tillkom troligen 40/50-tal.
Pentry, skafferi, garderob, 2 fasta kojplatser,
som kan bli 3, med hjälp av durkar, en smart
lösning.
Båten är helt fernissad, förutom vitt rufftak.

Motor Albin O-21 från 1967,
Effekt 12 Hk
Maxfart: 6-7 knop.
Bensindriven, spår finns kvar av en
fotogentank.
Startades på bensin, sen skiftades till fotogen.

1+2 ägare okända
3:e ägare Brolin
4:e ägare Olle Andersson
(som byggt överbyggnad och
inredning.)
5:e ägare Sven-Erik Lindberg
SBK 1975-1992
6:e ägare Göte Franson
SBK 1992-

Nyfernissade fribord

”Mycket bra

sjöegenskaper.

Kan seglas i slör

och läns med

storsegel och fock.

Att kryssa går inte

så bra, eftersom

bom och köl

saknas.”
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”Klubbens äldsta båt,

i alla fall på Mälarbadssidan.”

Beslag på akterdäck Skrovet är klinkbyggt i kärnfuru.
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Hur jag lärde mig

Båten tillverkades 1976 så det var
sannolikt det vattentäta original-
skiktet av tjära som börjat släppa.

Ovanpå tjäran hade båten en röd
bottenfärg av den släppande sorten,
den som både färgar tampar och
spinnakern röd när man prövar att
tråla med den. Den släppande
bottenfärgen gick förstås att
vattenslipa bort. Sedan dags att

angripa själva tjärlagret, efter de
andra båtarna sjösatts provades
planslipen jag har till utemöblerna
hemma, funkade bara på en liten del
av plana kölen. Undervattensdelen på
båten var uppenbarligen mestadels
rundad…

”En excenterslip skall Du ha, en sån
här”,  sa Lasse Karlsson med Rivalen.
Han slipade också bort sin fina vita
bottenfärg den maj-juni månaden.
”Börja med 40-papper!”

Sedan vidtog ett antal maj- och
junikvällars sliparbete med finare och
finare slippapper Vid det här laget såg
min vita andningsmask och mitt
ansikte mest ut som Hin Håle själv,
medan Lasse Karlsson som slipade

*Vattenpest  är när det bildas bubblor i glasfiberskrovet under vattenlinjen pga
inträngning av vatten, ofta pga ojämnt laminerad glasfiber.

IF båten La Jaune med röd släppande
bottenfärg, den typen som fastnar på
spinnakern om man trålar den.

”Det där ser inte bra ut, det är den gamla epoxitjäran
som har släppt”, sa Bosse Andersson (senior) när han
tittade på de löst hängande 5-6 mm tjocka svarta flaken
som hade släppt från botten på min IF segelbåt La Jaune.
”Det där bör Du byta ut annars kan Du få vattenpest* i
plasten!”

Den släppande bottenfärgen gick
förstås att vattenslipa bort

Efter vattenslipning av den röda
färgen ser man det sprickande
tjärlagret från båtens byggnadsår

älska min epoxilack

Excenterslipen och till att börja med
slippapper 40 krävdes för att slipa loss
tjärlagret från botten

Efter ett par timmars slipning med
papper 40 syns den gula gelcoaten
och ett brunt tunt lager som kan ha
varit grundfärgen.

Efter slipning med papper 80

Dags att byta till slippapper 80 och
sedan finare
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Efter omslipning blev resultatet en
ojämnt färgad men jämn nyslipad yta.
Elände – hur få till en snygg jämn
botten utan rinnande lack?
-Pröva att spruta på lacken istället,
du kan få låna min kompressor, sa
vänlige Torgny Holmvall.

 Erbjudandet antogs tacksamt och en
sats målarspruta med slangar och
vattenavskiljare inköptes på Jula för
ca 300 kr. För att inte gelcoaten
ovanför vattenytan också skulle bli
svart avmaskades med presenning.

vit bottenfärg såg ut som en ängel i
uppsynen.

Och så! I början av juni var botten
slipad och klar och den nya vattentäta
tvåkomponents epoxilacken skulle
läggas på.

Jag valde VC-tar, som var svart och
fin, skulle se bra ut med den gula
gelcoaten ovanför. Vi hade ju redan
en getingmönstrad spinnaker så detta
skulle fullborda getingen.

VC tar kan målas, rullas, läggas på
med målardyna eller sprutas, tror jag
det stod på burken.  Denna våren
hade det varit artiklar i båttidningarna
om varför hajarna kan simma så fort.
Dom har små, små längsgående fåror
i huden, som gör att dom kommer
fram snabbare i vattnet, fåror som är
mindre än 1 mm breda, kanske
tiondels mm. Om man är kappseglare
är det ju alltid intressant att försöka
få upp farten på båten, så en
målardyna inköptes för att härma de
längsgående hajränderna. En geting i
spinnakern men en haj under
vattenytan, det skulle ju kunna bli
något extra!

Enligt instruktioner på burken kunde
lacken spädas 5% och för att
förhindra avdunstning i junivärmen
användes burk med lock med små
spikhål att fylla på dynan med. Jag
testmålade styrbords förliga
bottendelar med målardynan. Nästa
kväll hade färgen i var och en av
målardynans längsgående ränder
sjunkit ned med tyngdkraften och
bildat stenhårda utsvängda ”kjolar” i
nedre delen av varje rad….fint
epoxistenhårda kjolar . Bara att börja
om med excenterslipen igen! I detta
läge älskade jag INTE epoxilacken.

Efter ca en veckas kvällsarbete med
excenterslipen och papper 180
framträder gelcoaten lite snyggare.
Men än är den inte slät

Styrbords botten efter en avslutande
runda med papper 240 – finare skall
det inte slipas, den nya 2-komponents
epoxid-lacken skall fästa efter denna
slipning

VC-tar tvåkomponents epoxidlack
späddes med 5% lösningsmedel enligt
instruktion på burken och styrbords
sida provlackades med målardyna för
att få fram ”hajränderna”

”Kjolar” av nedrunnen VC-tar i
nederdelen av varje drag från
målardynan. I detta läge älskade jag
INTE epoxidlacken.

Efter nedslipning av ”kjolarna” av
runnen VC-tar

En målarspruta med
vattenavskiljare och slangar som
passade till Torgnys kompressor
inköptes

Avmaskning av gelcoat och däck med
presenning under sprutmålningen
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Nu ville jag ju absolut inte att färgen
skulle rinna en gång till, så jag
sprutade mycket tunt, så att botten
blev fuktigt svart men inte mer. Båten
skulle deltaga i IF-SM i närheten av
Kalmar i juli. så nu gällde det att hinna
måla klart.

VC-tar spädd 5% sprutmålades nu
istället med kompressor – 6 lager
totalt, med 6 timmars torktid
emellan veckan före midsommar.

I junivärmens 20 grader torkade
lacken på 6 timmar, så det gick bra
att hinna 3 lager per dag (kl 6 före
frukost, kl 12 på lunchen, och sen
efter kl 18 igen). Sprutlackeringen
gick utmärkt och botten var klar på
2 dygn.

Nu hade vi hunnit fram till veckan
före midsommar och alla sjösättningar
var sedan länge gjorda. Men en vänlig
slipbas  ställde upp på sjösättning,
mot att jag ordnade 5 personer att
stötta båten. Två av sönerna och ett
antal gymnasiekompisar kom och
stöttade båten, som äntligen kunde
sjösättas, fin som en geting! .

Eftersom arbetet inte kunde påbörjas
förrän alla andra båtar sjösatts i
början av maj, tog det med
kvällsarbete och några helger ändå
sina 4-5 veckor med excenterslip och
extra (onödig) omslipning.

Veckan för midsommar kunde  båten äntligen sjösättas, fin som en geting!

På vägen till IF-SM i Kalmartrakten
kunde dock en morgon med svag
segelvind utanför Oskarshamn båten
glida ifrån konkurrenten Lars Graden
med IF båten Viola, och jag var
förstås övertygad om att det var den
nya jämna botten som gjorde detta
möjligt. (Nåja, under hårdvinden vid
SM i Kalmarsund tog Lasse Gradén
revansch).

Lärdom:

Använd aldrig

målardyna till

VC-tar, och späd

den inte 5% om

du skall måla

eller rolla på

den.
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Nu har båten klarat sig 10 år med
enbart epoxilack på botten,
vattenlinjen har blivit lite grå av
borstande, men om man inte slipar
eller borstar behåller VC-tar sin
svarta färg. Jag valde att inte lägga
på någon bottenfärg utanpå
epoxilagret, dels för att inte lägga på
giftig färg i Mälaren, och dels för att
slippa jobba med bottenfärg varje
sjösättning. Istället bottentvättar jag
båten i Gästhamnen två till tre gånger
varje sommar, och gärna före
upptaget på hösten. Då är botten ren
och fin och nästan klar för vinterns
vila, en avtorkning med den magiska
kökstrasan kan räcka.

Det är nu som belöningen kommer,
ingen nedslipning av bottenfärgen och
inget jobb med nymålning varje vår.
Att tvätta båtbotten 2 till 3 gånger i
Gästhamnens bottentvätt per sommar
kostar inte mer än vad det kostade
att köpa ny bottenfärg varje år

Det är därför jag lärt mig älska
min epoxilack!

Stefan Lillieborg
SWE1161 La Jaune

Efter sjösättning på väg till IF-SM nära Kalmar jämsides med Lars Graden och
gast Kjelle på IF båten Viola, dessa omseglades sedan i svag vind utanför
Oskarshamn, till stor glädje för författaren.

Efter bottenrenovering till enbart epoxidlack har båten bottentvättats 2-3 gånger per sommar i Gästhamnen Södertäljes
båtbottentvätt, och ingen bottenmålning har behövt göras. Det är nu man älskar sin epoxilack!



Knapen är numera ganska
grånad, men glimten i ögat
finns kvar. Och gåstavarna
till hands…

En kompis, sade Knapen, hade för
många år sedan en gaffelriggad se-
gelbåt med inombordare av
obestämbart ursprung. Första star-
ten varje vår hade något ceremoniellt
över sig -motorn skulle lirkas igång
efter en lång vintervila. Jag var med
en gång:

Motorn visade sig vara ett veritabelt
monument i gjutjärn, med ett
svänghjul som en kvarnsten. På
toppen fanns en del ventiler för
dekompression och annat, vilka
skulle manövreras. Som klaviaturen
på en hammondorgel, vilket skulle bli
min uppgift. Efter en rad preliminära
åtgärder fattade kompisen start-
veven, gjorde korstecknet och drog

Samtal med Knapen
till. Chuff, sade motorn. Nästa för-
sök sade chuff-chuff. Krafterna för
ett tredje försök räckte, och nu star-
tade motorn med en bedövande knall,
som triggade traktens hundar att
panikskälla.

Min uppgift var att stänga bl a
dekompressionsventilerna, men jag
hann dessförinnan få en stråle rostigt
vatten ur en av dem rakt i ena örat.
Oväsendet var bedövande,och
vibrationerna gjorde att jag plötsligt
såg tre av allting! Och numera, sade
Knapen, vrider man på en nyckel el-
ler trycker på en knapp… De har
ingen aning om verkligt båtliv !

Henn Avasalu

Vi satt som så ofta på fiket över
varsin kopp kaffe.

”Hjälpmotorer inombords, fanns
redan för många år sedan av de mest
skiftande slag, sade Knapen.
Mestadels bensin- eller fotogen-
drivna, i en del fall mariniserade
gamla bilmotorer. Dessa motorer
hade i många fall varit något helt an-
nat i ett tidigare liv, eller borde vara
något annat nu, t ex som en lämplig
bojsten...

Mälarö-

Vädret såg inte så lovande ut dagarna
innan tävlingen, prognosen var hårda vin-
dar och eventuellt regn.

Väl på plats blåste det 7-8 m/s med byar upp till 12 m/s
och precis innan start fick vi några snöflingor på oss.
Vi blev till slut 4 båtar på startlinjen vid Slandö Kalv och
solen tittade fram och vi fick en riktigt trevlig segling.
Banan gick motsols runt Midsommar, Gåsholmen,
Kattskär och Björkö för att sedan gå i mål vid
Slandö Kalv.

Slutresultatet blev:

distansen
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SLANDÖ KALV
Text: Gösta Wagner
Musik: Georg ” Jojje” Eriksson

Ja nu är lördan här
och i seglarstass man sej klär
Mössan käckt på sne’
och som gast får en raring bli’ me’
Kurs på Slandö kalv
lätt på kryss så att båten blir halv
Lina Sund med många grund
- Mälar-pölen är grund.

Linaviken krossar vi galant
vinkar glatt åt morsan och en tant
som på bryggan står
- fäller en liten tår
dom tror att vi kuling får.

Gröna Gången den
känner seglarfolket igen
där pimplar gös
på min krok har jag fått mig en tös.
Kursen den är klar
med en vindpust ifrån Kiholm vi far
mot vårt mål där lä vi får
emot Slandö Kalv vi går.

Seglen hämtas in och draggen går
smycket hoppilnad-grabb vara får
vristen den är grann
och ögat har sin charm
- ja henna man visa kan.

Slandö Kalvs kapell spelar upp
till en dans här i kväll
Sjömansvalsen går
som i böljegång valsen man trår
nu har man förtöjt
 i den ljuva famnen förnöjt
förlig vind och kind mot kind
- nu har kärleken vind.

Ja du min lilla Slandö Kalvs blondin
smäcker är i riggen och  så fin
lyder roder bra
följer mej, jaha
snart jag min chans skall ta.

Månen seglat opp
över Högholmens mäktiga topp
natten faller på
 och på Kalven man går två och två.
Sjömansromantik
passar bra här i vår lilla vik.
Fritidsblänk och Mälar-stänk
får vi båda till skänks.

Ja, vi i SBK kan segla vi
kvastar och balonger lätt förbi
men strandar då och då
som man kan förstå
för ett par ögon blå.
(Repris:) Ja, vi i SBK kan segla vi...
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Renoveringsarbeten på

Kalven 2019 – 2020.
Kort och koncist beskriver Thomas Granqvist de ganska tunga insatser som Kalven-
kommitten gjorde inför våren 2020.
När man i detta sammanhang ser dessa bilder som visar delar av detta arbete, kan
man som klubbmedlem än en gång få anledning att begrunda hur stora och värde-
fulla bidrag klubbkamrater åstadkommit genom alla år vi ägt Slandö Kalv.

Thomas:

”Hösten 2019 rev vi ut köket i Storstugan pga vattenskada

och gallrade sly och fällde en del träd för utbyggnaden av

hamnvärdsstugan.

Och nu, under tidig vår, har vi byggt ett nytt kök i Storstugan,

som nu är klart att tas i bruk.

Vi har även börjat renovera bryggorna i hamnen och kommer

fortsätta med det under sommar och höst.”
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                                                        Södertälje 2020-05-05  
                                                         Kalven kommitteen 

Välkomna till Storstugan på Slandö - Kalv ! 
 

Under stängningen av Kalven på hösten 2019 upptäcktes en vattenskada i köket och sent hösten 
2019 revs det gamla köket ut. Försäkringsärende startades och under senvintern och tidiga våren har 

vi satt ett nytt kök och samtidigt fräschat upp storstugan. 
 

Södertälje Båtklubb och vi aktiva i ”kalven kommitteen” hoppas att ni skall trivas. 
  
 


