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Ordförande har ordet

Vilken härlig sommar vi har haft, sol, vind, värme och 
fin segling. Nu kommer hösten och vi båtfolk startar 
att tänka på båtvagnen, masta av, och lyfta upp vår kära 
båt.

Havets färg: Ända sedan poeterna började tala om havets djupa blå färg eller 
havets azur, har det liksom blivit en gång för alla bestämt att havet skall vara blått, 
och sådana uttryck som det blå djupet eller böljan den blå har vunnit burskap i 
vårt språk. Men den iakttagelsen att vattnet ofta både är och synes vara av annan 
färg än den blå, ha vi väl gjort lite var!

Stå vid en havsstrand så ser vi tydligt hur sjöarna som längre ut synes mörkblå, 
ändrar färg när dom närmar sig stranden, sen blandar med sand och slam ,vräka 
upp en gul eller brunaktig vattenmassa vid våra fötter. En blick på värdskartan, 
där sådana namn som röda havet, Gula Havet, Svarta Havet och Vita Havet 
förekommer, visar också, att andra färger än den blå ha observerats av och fäst sig 
i minnet hos de första befararna av dessa vatten.

Denna artikel har jag saxat ur SXK Årsskrift anno 1945. I dom gamla årsböcker-
na finns mycket intressanta artiklar. Kom till årsmötet den 12/11 och lyssna på ett 
intressant föredrag, av en långseglare som heter Percy Ottosson från Mönsterås. 
Välkommen med idéer hur vi kan utveckla Dackekretsen och få nya medlemmar. 
Vinterns program innehåller bl a ett intressant föredrag av Granath som förser oss 
med nya bättre sjökort.

Vi har många nya medlemmar. Är du någon av våra nya medlemmar som skulle 
vilja göra en arbetsinsats inom ett område du gillar och vill dela med dig av? Kon-
takta någon i styrelsen och berätta.

Ett av våra viktigaste mål är att skaffa många nya medlemmar, som skapar mer 
resurser till att göra en bra verksamhet till en ännu bättre verksamhet. Så vi kan 
satsa mer på föredrag, bojar och dubbar, eskadrar, resor mm.

Nu väntar en spännande höst o vinter, först segling i Kroatien med 6 båtar och 
50 deltagare. Sedan Västindien i en månad med platser som St Lucia och Gren-
adinerna, Union mm.Ni som vill segla utomlands 2017 hör av er, det finns alltid 
möjligheter att hitta en hyttplats för en rimlig peng.

Välkomna till Årsmötet
Staffan Rydberg
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Välkomna till Dackekretsens årsmöte 2016
Lördagen den 12 november klockan 16:00, SSV:s klubblokal, 

Stensö, Kalmar
Program
>	 Årsmöte	Dackekretsen	SXK
>	 Kaffe
>	 Bildvisning	från	segling	Kanarieöarna	-	Karibien.	
	 Percy	Ottosson	berättar	och	visar	bilder.
>	 Buffé.	Alkoholfri	dryck	och	kaffe	ingår.	
	 (Om	Ni	önskar	vin,	öl	och	avec,	ta	då	gärna	med	egen	dryck)
	 Pris	100:-	

Det	är	även	möjligt	att	endast	delta	i	årsmötesförhandlingarna	samt	bildvisning	
utan	krav	på	deltagande	vid	den	efterföljande	buffén.	
Men	ni	skall	naturligtvis	även	låta	er	smaka	av	buffén,	till	ett	kraftigt	subvention-
erat	pris	av	100	kr/pers!

Avgiften sätts in på Dackekretsens bankgiro 221-3460. 
OBS!	På	inbetalningsavierna	anger	ni	era	personliga	medlemsnummer	samt	namn	
på	de	anmälda.	Inbetalning	skall	vara	Dacke	tillhanda	senast	den	4	november	
2016.
	
Förslag till närmast boende 
-	Bed	&	Breakfast	Kaptensvillan	på	Söderportsgatan	7.	Tfn	070-527	4411,	
0480-195	80.	Se	www.kaptensvillan.se

-Slottshotellet	på	Slottsvägen7.	Erbjuder	även	ett	lågprisalternativ.
Tfn	0480-88260.	Se	www.slottshotellet.se	

Motioner
Motioner	ska	vara	styrelsen	tillhanda	senast	14	dagar	innan	årsmötet.

Anmälan om deltagande
Vi	ber	er	anmäla	deltagande	vid	årsmötet	till:	Maritha	Brodell,		helst	via	e-post:	
maritha.brodell@bahnhof.se	(tfn	0491-168	97,	070-202	02	99),	senast	den	
4	november	2016.	

Ange om ni endast kommer på årsmötet alt. 
om ni stannar kvar även till buffén.

Välkomna!
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Dagordning vid årsmöte med 
Dackekretsen av Svenska Kryssarklubben

1.		 Faställande	av	röstlängd	för	mötet

2.		 Val	av	ordförande	och	protokollsekreterare	för	mötet	

3.	 Val	av	2	justeringsmän	tillika	rösträknare

4.		 Fråga	om	mötet	utlysts	enligt	stadgarna

5.		 Fastställande	av	föredragningslistan

6.	 	Styrelsens	verksamhetsberättelse	för	året

7.		 Styrelsens	förvaltningsberättelse(balans	och	resultaträkning)	för	året

8.		 Revisionsberättelse	över	styrelsens	förvaltning	för	verksamhetsåret

9.		 Fråga	om	ansvarsfrihet	för	styrelsen	för	den	tid	revisionen	avser

10.	 Fastställande	av	medlemsavgiften	för	kretsen

11.		 Fastställande	av	verksamhetsplan	och	behandling	av	budget	för	det	

	 kommande	verksamhetsåret

12.			 Behandling	av	styrelsens	förslag	och	i	rätt	tid	inkomna	motioner

13.		 Val	av	styrelse	enligt	§	5

14.		 Val	av	2	styrelsesuppleanter	enligt	§5

15.		 Val	av	2	revisorer	och	en	revisor	suppleant	för	en	tid	av	ett	år

16.		 Val	av	3	personer	till	valberedning,	varav	en	sammankallande,	för		en	tid		

	 av	ett	år

17.		 Val	av	funktionärer	för	en	tid	av	ett	år

18.		 Val	av	kretsens	representant	enligt	§19	i	riksföreningens	stadgar

För aktuell information om styrelse och nämnder , se hemsidan
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Ordf.  Staffan	Rydberg		 	0480-603	29,	070	557	76	94		 		staffanrydberg@telia.com

V ordf. Per-Åke	Magnusson	0480-332	10,	070-525	79	36	 	per-ake.magnusson@wspgroup.se

Sekr.	 Maritha	Brodell		 070-202	02	99		 	 		maritha.brodell@bahnhof.se

Skattm.	 Roland	Josefsson		 0383-133	91,	070-668	32	78		 		kabelstigen4@telia.com

Ledam. Hans	Martinsson		 0480-252	46,	076-804	32	38	 		hans@martinsson.cc	

Ledam. Iréne	Årnell			 0480-332	10,	070-608	52	99		 		irene.arnell@wspgroup.se
	 
Ledam. Tommy	Larsson		 0480-187	05,	070-285	13	01							tommy@kloc.se
	
Suppl.	 Gun	Silfwerbrand				0490-508	80,	070-553	10	78	 		gun.silfwerbrand@outlook.com	

Suppl. Bo	Fransson,		 0383-131	36,	073-514	13	13		 		ibfbofransson@gmail.com
	
Suppl.	 Kurt-Inge	Nilsson			0491-	314	62,	070-215	12	48		 		kurtinge48@gmail.com

Valberedning 
Sammank.William	Magnusson	0383-174	58,	070-859	95	50							willmag@live.se	
	 Krister	Carlsten	 0380-37	52	52,	070-921	13	70	   karina.carlsten@	telia.com

Web/Utbildning 
  Martin	Lesén,		 070-588	31	26		 	 		martin@lesen.nu

Eskader	
	 Per-Åke	Magnusson	0480-332	10,	070-525	79	36		 		per-ake.magnusson@wspgroup.se

24-timmars 
 Sören	Wijk,			 0381-411	47,	070-815	56	47						soren.wijk@mail.eksjo.om	

Båtsäkerhet, Svenska Sjö, Båttekniska
	 Per-Åke	Magnusson	0480-332	10,	070-525	79	36	 		per-ake.magnusson@wspgroup.se

Miljönämnd
 Lars-Göran	Dahlström		0383-502	53,	070-616	72	90	dahlis41@hotmail.com

Infonämnd
	 Martin	Lesén	 	070-588	31	26		 	 		martin@lesén.nu
Hamn o Farled	
	 Hans	Martinsson		 0480-252	46,	076-804	32	38	 		hans@martinsson.cc

Försäljning
 Tommy	Lasson		0480-187	05,	070-285	13	01	 		tommy@kloc.se
	 under	sommarhalvåret	även:
	 Lasse	Nilsson,	Idö			070-566	77	38

Revisorer	 Gudrun	Magnusson,	Henrik	Sjöberg	Tfn	070-4443918	

Dackekretsens styrelse och nämnder 2015 -16



SXK Dackes Eskadrar

Bluesfestivalen i Mönsterås 28 maj
6	båtar	från	Dacke	anslöt	till	festivaldagarna	i	Mönsterås.	Ett	antal	medlemmar	
kom	dessutom	landvägen.	Så	det	blev	bra	uppslutning	när	vi	slet	oss	från	under-
hållningen	uppe	i	centrum	och	alla	samlades	nere	i	hamnen	för	ett	glas	bubbel!	
Trevligt	att	träffas	både	från	norr	o	söder.
6	juni-eskadern	till	Figeholm		blev	inställd	på	grund	av	för	få	anmälda.

Mini-eskader till Ekenäs den 6-7 augusti
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I	samband	med	den	årliga	så	kallade	”Ekenässeglingen”	bjöd	Ekenäs	Båtklubb	in	
SXK	Dackekretsen	att	komma	på	eskadersegling	till	Ekenäs.	Vi	blev	totalt	10	bå-
tar	från	Dacke	(3	hemmabåtar,	2	båtar	från	Västervik,	5	båtar	från	Kalmar)	samt	
några	medlemmar	anslöt	med	bil.	Totalt	var	vi	ett	tjugofemtal	personer.	Inte	illa!	
Ett	par	båtar	kom	redan	på	fredagskvällen,	övriga	anslöt	under	lördagen.
			Kappseglingen	började	med	skepparmöte	kl.	12	och	start	kl.	13.	Tyvärr	var	det	
i	år	av	olika	anledningar	inte	så	många	båtar	som	kunde	ställa	upp	och	då	fick	
allmogebåtar	samt	övriga	båtar	starta	i	samma	klass.	Det	var	ganska	blåsigt	med	
friska	västliga	vindar.	Banan	kördes	i	två	varv,	ett	moturs	och	ett	medurs	det	blev	
en	spännande	segling.	Efter	seglingen	blev	det	tårtkalas	och	prisutdelning.	Tår-
torna	var	bakade	och	skänkta	av	medlemmar	i	båtklubben.
			På	kvällen	tände	vi	grillen	och	dukade	långbord	på	terrassen.	När	solen	gått	ner,	
flyttade	vi	in	i	klubbhusetoch	drack	kaffe.

Text  Iréne  Årnell    Foto Per-Åke Magnusson
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Här syns hela gänget samlat hos oss, 
Iréne o Per-Åke, som är nyblivna Ekenäsbor!

			Roligt	att	det	kom	så	många	båtar	på	
besök.	Det	blev	fullt	i	hamnen,	som	
även	används	som	gästhamn.	Ekenäs	
är	dess-utom	ett	utmärkt	utflyktsmål	
över	en	helg	ifrån	Kalmar.



ESKADER MED 
YACHT KLUB POLONIA SKANDYNAWIA

Yacht	Klub	Polonia	bildades	2008	av	seglare	med	polska	rötter	bosatta	i	Skåne.	
Redan	från	början	var	en	viktig	del	av	verksamheten	att	segla	till	Polen	i	grupp.
I	början	seglade	de	med	några	båtar	från	klubben,	så	småningom	följde	bekanta	
med	från	andra	klubbar.	Eskaderverksamheten	växte	och	2015	var	det	27	bå-
tar	som	följde	med	och	i	år	var	det	29	båtar	anmälda.	Förra	året	såväl	som	i	år	
besökte	vi	tillsammans	3	polska	marinor,	hade	möte	med	polska	båtklubbar	samt	
utforskade	städer	och	samhällen.
			Yacht	Klub	Polonia	samarbetar	i	Sverige	med	Svenska	Kryssarklubben.	Målet	
är	att	fler	och	fler	seglare	upptäcker	polska	marinor.

			Det	hela	började	när	vi	var	i	Polen	förra	sommaren	och	mötte	en	eskader	på	
över	20	båtar	med	svenska	flaggor	när	vi	seglade	in	till	Swinoujscie.	Vi	sökte	på	
nätet	och	kom	fram	till	att	det	var	YKPS	som	gjorde	sin	årliga	sommareskader.
			När	inbjudan	kom	ut	för	2016	på	Öresundskretsens	hemsida	anmälde	vi	oss	
och	sen	hängde	Antilla	också	på.
			Vi	gjorde	sedan	sällskap	via	ett	blåsigt	Kalmarsund	och	Bornholm	(Tejn	på	
ostkusten)	ner	till	Sassnitz.	Eskadern	startade	egentigen	i	Höllviken	och	hade	
som	andra	hamn	Sassnitz	där	vi	anslöt.	Vi	hade	hitintills	haft	lite	svalt	och	blåsigt	
väder	men	när	vi	fortsatte	ner	till	Swinoujscie	nästa	dag	gjorde	vädret	en	helom-
vändning	med	högtryck	och	svaga	vindar	och	vi	fick	som	följd	av	detta	köra	
motor	det	mesta	av	tiden.
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			I	Swinoujscie	fanns	det	bra	med	platser	och	ett	nytt	servicehus	även	på	högra	
sidan.	Här	stannade	vi	i	två	dagar	och	gick	på	rundtur	ner	till	den	enorma	sand-
stranden	med	sina	hotell	och	vidare	upp	till	centrum.	Sista	kvällen	var	vi	bjudna	
till	en	lokal	båtklubb.	Vi	fick	smaka	polska	rätter	så	som	soppa,	surkål,	blodkorv	
som	grillades	i	folier	mm.	Kvällen	avslutades	med	sång	och	musik.

			Nästa	dag	blev	det	kappsegling	till	Dziwnow,	men	
pga	den	svaga	vinden	fick	målet	tidigareläggas.	De	
flesta	båtarna	gav	upp	för	att	hinna	till	broöppningen	
i	Dziwnow	kl.	14	och	sen	gick	vi	vidare	på	rad	upp	
i	floden	Dziwna	till	Kamien	Pomorski.	Där	gällde	
det	att	hålla	sig	i	den	utprickade	leden	in	till	marinan.	
Även	denna	marina	var	nyanlagd	med	fina	fräscha	
hygienutrymmen.	Vi	fick	en	härlig	kväll	vid	stranden	
och	bjöds	på	grillat	kött,	kyckling	och	korv	mm.	
Borgmästaren	hälsade	oss	välkomna.	En	stork	satt	på	
en	stolpe	alldeles	bredvid	och	iakttog	det	hela.	Nästa	
dag	fick	vi	en	intressant	guidad	tur	från	Rådhuset	till	
Johanneskatedralen.
			Sen	gick	färden	vidare	mot	Kolobrzeg	(Kolberg)	ca	30	nm	österut.	Efter	
broöppning	kl.	12	var	det	bara	att	hissa	segel.	Vi	sträckte	till	att	börja	med,	men	
sista	biten	var	det	bara	att	köra	igång	motorn	då	vinden	vände	mer	och	mer	emot	
samt	avtog	och	klockan	började	bli	mycket.
			En	ny	fin	hamnanläggning	hade	öppnats	sen	vi	var	där	förra	sommaren,	då	det	
bara	var	en	stor	grop	under	schaktning.	Nästa	dag	blev	vi	guidade	av	en	mycket	
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skicklig	man	som	dessutom	talade	svenska	och	som	hade	mycket	intressant	att	
berätta.	Vi	vandrade	i	tre	timmar	in	till	centrum	och	vidare	genom	staden	till	den	
populära	strandpromenaden.	På	kvällen	blev	det	grillning	i	Marina	Solna	med	
sång	och	musik		

			Solna	betyder	salt	fick	vi	lära	oss	och	här	smakade	vi	på	vatten	från	en	saltkälla.	
Ett	par	kom	under	tiden	med	en	dunk	och	fyllde	på	vatten	för	att	använda	till	
gurkinläggning.
			Det	blev	många	trevliga	kvällar	tillsammans.	Därefter	upplöstes	eskadern	
och	vi	och	ett	par	båtar	till	gick	hem	via	Bornholm	(Nexö),	andra	som	skulle	
hem	till	Skåne	tog	samma	väg	tillbaka	igen.	Från	Allinge	på					Bornholm	tog	vi	
steget	över	till	Simrishamn	och	sedan	fortsatte	vi	via	Hanöbukten	och	Blekinge	
skärgård	hem	till	Ekenäs	igen.
			Vi	hade	en	trevlig	vecka	ihop	i	eskadern,	roligt	att	segla	med	så	många	som	25-
30	båtar,	det	hade	vi	aldrig	gjort	tidigare.

S/Y Alina

Vid pennan: Iréne 
Foto: Per-Åke
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Rikseskader till Bornholm 2017
Det	finns	ingen	detaljplan	klar	än	men	vi	kommer	att	ligga	i	Nexö	på	Bornholm	
17-21	juli.	Med	tanke	på	läget	kan	vi	nog	räkna	med	att	det	är	många	som	vill	
komma	varför	det	är	viktigt	att	anmäla	sig	tidigt.	Officiell	inbjudan	kommer	i	
nr	1	av	På	Kryss.	Se	nedan	för	mer	information	av	eskadernämnden.	Vi	hoppas	
givetvis	att	Dacke	kommer	att	representera	med	en	egen	deleskader.	Per-Åke

Så här såg det ut förra gången det var Rikseskader 2014 i Tallinn.

Eskadernämnden	anordnar	i	samarbete	med	kretsarna	en	Rikseskader	till	Nexö	
på	Bornholm	2017.	Detta	är	den	femte	Rikseskadern	i	ordningen.	Tidigare	mål	
har	varit	S:t	Petersburg,	Stralsund,	Århus	och	Tallinn.
			För	er	som	aldrig	varit	på	den	danska	solskensön	Bornholm	kommer	ni	att	
uppleva	en	ö	som	skämmer	bort	oss	med	sina	lokalt	producerade	råvaror,	vackra	
och	mångsidiga	natur,	samt	historiska	sevärdheter.	För	båtfolket	finns	det	många	
bra	och	mysiga	hamnar	där	man	känner	sig	välkomna.
				Under	vecka	29	(måndag	-	fredag)	kommer	vi	att	ligga	i	Nexö	och	ha	denna	
hamn	som	bas	för	olika	aktiviteter.	Vi	behöver	ligga	här	så	länge	för	att	kunna	
genomföra	vårt	program,	med		guidade	bussturer	och	andra	begivenheter.
				Både	Nexö	stad	och	Nexö	Hamn	har	en	mycket	positiv	inställning	till	vårt	
besök	och	kommer	att	bistå	oss	med	arrangeman-
get.	Hamnen	har	garanterat	oss	plats	för	minst	60	
båtar.	Den	främsta	orsaken	till	att	Eskadernämnden	
anordnar	Rikseskadrar	är	att	vi	får	träffa	SXK:are	i	
sitt	rätta	element,	på	sjön.	
		Det	är	alltid	roligt	att	träffa	folk	från	andra	kretsar	
och	utbyta	erfarenheter	med	dem.	Dessutom	vill	vi	

Bornholms flagga
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presentera	nya	och	spännande	färdmål	för	medlemmarna.
I	På	Kryss	nummer	1	presenteras	eskadern	utförligare.	Anmälan	till	eskadern	kan	
inte	göras	förrän	detta	nummer	kommit	ut.

För Eskadernämnden
Rolf  Albinsson  Christer Böös  Kjell Vestberg

Nexö hamn

Hamn & Farled

Rapport från Hamn & Farled
Efter	en	sommar	med	mestadels	bra	
väder	kan	konstateras	att	våra	bojar	har	
varit	uppskattade	och	ofta	har	många	
båtar	blivit	tvingade	till	andra	förtöjn-
ingsmöjligheter.	Under	sensommaren	
slet	sig	bojen	vid	Kiddeholmen	som	
ligger	söder	om	Oskarshamn.	
			Vad	som	inträffat	är	oklart	men	en	
ersättningsboj	kommer	att	finnas	på	
plats	till	nästa	år	och	ytterligare	en	boj	
är	planerad	i	anslutning	samma	plats	
till	nästa	säsong.	Samtliga	5	bojar	som	
tillhör	Dackekretsen	i	Misterhults	
skärgård	kommer	också	att	besiktigas	
av	dykare	och	vid	behov	åtgärdas	till	
nästa	år.	
			Vi	har	också	kontaktat	OKG	och	
undersöker	möjligheten	att	placera	en	

boj	på	deras	vatten	i	en	vik	söder	om	
Kråkelund.
			Ett	examensarbete	har	också	genom-
förts	på	Chalmers	för	att	utreda	vika	
krafter	en	som	påverkar	en	boj	och	bo-
jsten.	Detta	skall	sedan	ligga	till	grund	
för	en	eventuell	utveckling	som	skall	
minska	de	återkommande	kontrollerna	
och	underhållet.
			En	annan	bojtyp	(pålboj)	som	både	
skall	kunna	minska	slitaget	på	ankar-
linan	samt	vara	mer	motståndskraftig	
mot	is	undersöks	också	av	SXK:s	
Hamn	och	Farledsnämd.	Prov	kommer	
att	göras	och	om	det	slår	väl	ut	kom-
mer	en	ett	utbyte	att	ske	på	sikt.	

Hans Martinsson    																																																																																											
Dackekretsen	Hamn	och	Farled
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Den	4	feb	flyger	jag	ner	till	Barcelona	
och	vidare	till	Arenys	de	Mar	där	min	
båt	legat	över	vintern.	Jag	har	nu	en	
månad	på	mig	att	göra	Hjuliett	klar	för	
en	ny	säsong.	Jag	lämnar	båten	på	ett	
varv	där	den	blir	rengjord	och	botten-
målad.	Den	6	mars	börjar	min	segling	
i	Medelhavet	och	jag	går	första	dagen	
till	Barcelona,	en	fin	segling	och	det	var	
skönt	att	kunna	segla	igen.	Jag	stannar	
här	endast	en	natt,	jag	har	ju	varit	i	stan	
många	gånger	nu	så	jag	har	sett	det	
mesta.
		Väder	och	vind	är	med	mig	och	
jag	seglar	till	Tarragona	och	vidare	
till	Valencia,	däremellan	besöker	jag	
många	småstäder	och	det	var	bara	en	
gång	som	jag	fick	vända	pga	för	hårda	

vindar.	Mistralen	som	kommer	ner	
från	Alperna	skapar	fallvindar	mot	
den	höga	spanska	kusten.	När	jag	var	
på	väg	mot	Valencia	ser	jag	ett	tiotal	
örloggs-fartyg	ligga	på	svaj	och	gula	
bojar	är	utlagda	och	de	får	man	inte	
gå	innanför.	Jag	går	långt	utanför	och	
ända	så	avlossar	de	tre	varningsskott,	
inga	små	knallskott	utan	rejäla	smällar,	
när	första	kom	blev	jag	riktigt	rädd.	Jag	
behöll	dock	min	kurs	och	inget	mer	
hände.
		Jag	fortsätter	till	staden	Denia	där	
det	är	närmast	över	till	Ibiza.	Jag	har	
nu	följt	den	spanska	kusten	och	vi	har	
kommit	fram	till	den	25	mars.	Överfar-
ten	till	San	Antoni	på	Ibiza	tog	tio	tim-
mar	och	jag	har	bra	vind	och	en	snäll	

Hjulietts resa i Medelhavet och hemfärden.
Text och bild Lasse Dahlström
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sjö.	Så	är	jag	då	på	Balearerna	och	här	
ska	jag	besöka	de	fyra	stora	öarna.	Jag	
hyr	bil	på	Ibiza	och	kör	runt	några	
dagar,	jag	tar	också	en	tur	över	till	
Formentera	men	där	stannar	jag	bara	
en	natt,	där	fanns	inte	mycket	att	titta	
på.	När	jag	kör	genom	ett	sund	blir	
vattnet	så	ljust	så	jag	tänkte	att	här	
är	det	grunt,	tvärtom	var	det	djupt,	
30	m,	och	jag	skymtar	ändå	botten,	
snacka	om	klart	vatten!
		Efter	13	dagar	på	Ibiza,	jag	har	fått	
vänta	in	lugnare	väder,	går	jag	över	
Mallorca.	Det	är	66	sjömil	och	tar	9	
timmar,	och	det	blev	ingen	lugn	resa,	
vinden	ökar	och	bygger	upp	höga	
vågor,	som	tur	är	klarar	min	autopilot	
det	hårda	vädret	men	jag	är	tacksam	
att	allt	gått	bra	när	jag	angör	Adriano	
på	Mallorca.	Det	är	första	gången	jag	
är	här	så	det	blir	många	utflykter,	jag	
tar	båten	till	en	nationalpark	som	är	
ön	Cabrera.
			Här	tänkte	jag	stanna	2	dagar,	det	
blev	5	pga	av	hårda	vindar.	Här	ligger	
jag	på	boj	och	får	användning	av	min	
gummijolle.	Här	är	så	vackert,	lugnt	
och	stilla	och	inga	bilar.
		Sista	ön	jag	kommer	till	är	Menorca	
och	här	trivdes	jag	bäst,	ett	lugnt	
tempo	och	så	vänliga	människor.	Här	
hyr	jag	också	bil	och	ser	grottboningar	
och	mycket	annat.	Jag	får	vänta	på	
bra	väder	för	överfarten	till	franska	
kusten,	sträckan	är	214	sjömil	och	jag	
räknar	med	att	det	ska	ta	två	dygn.											
			Det	här	blir	den	tuffaste	etappen	
och	den	vill	jag	inte	gärna	göra	om.	
Första	dagen	går	bra,	jag	ser	till	och	
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med	en	val,	ganska	så	ovanligt.	Mot	
kvällen	blåser	det	upp	och	vinden	
ökar	under	natten,	att	sova	var	ju	inte	
att	tänka.	
			Dagen	efter	fortsätter	med	hård	
vind	som	bygger	upp	höga	vågor,	
mellan	tre	och	fyra	meter.	Sista	nat-
ten	blev	tuff 	och	jag	tycker	mig	höra	
röster	och	jag	ser	konstiga	saker	i	
vattnet.	Kl	tre	på	natten	kommer	jag	
in	i	hamnen	i	Sete	och	när	jag	förtöjt	
båten	var	det	inte	svårt	att	somna.
		Nu	har	jag	seglat	precis	två	månad-
er	i	Medelhavet,	c:a	800	sjömil	och	
nu	väntar	kanallivet	igen.	Jag	mastar	
av	i	staden	Agde	och	nu	har	jag	
sällskap	av	min	kusin	Bosse	som	var	
med	på	nerresan.	Vi	går	Canal	du	
Midi	som	är	Frankrikes	äldsta	kanal,	
byggd	på	sextonhundratalet.			
			Den	är	mycket	vacker,	fin	natur	
runt	om	och	gamla	byar	med	vinfält	
och	vinförsäljning,	så	jag	fyller	båten	
med	buteljer	lite	varstans.	Tyvärr	blir	
Bosse	sjuk	och	måste	lämna	båten	
redan	efter	fem	dagar,	som	tur	var	så	
var	vi	nära	Carcassonne	som	har	ett	
stort	sjukhus	så	allt	går	bra.	Jag	stan-
nar	här	en	vecka	men	måste	sedan	
gå	vidare.	
			Det	är	jobbigt	att	slussa	själv	men	
när	folk	ser	att	jag	är	ensam	så	får	
jag	för	det	mesta	hjälp.	I	Toulouse	
slutar	Canal	du	Midi	och	här	börjar	
Canal	Lateral	du	Garonne	och	denna	
kanalen	är	inte	alls	så	vacker	som	
den	tidigare.
			Här	får	jag	också	sällskap	av	ett	
par	från	Kalmar	som	nu	är	med	mig	
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i	en	månad.	Vi	kommer	så	småning-
om	ut	på	floden	Garonne	och	här	är	
väldigt	strömt	efter	allt	regnande.						
			Direkt	närmar	vi	oss	en	gammal	
valvbro	och	jag	var	glad	när	vi	kom-
mit	igenom	för	här	var	det	riktigt	
strömt,	komma	på	tvären	då	hade	det	
blivit	bekymmer.
			Nu	är	vi	också	ute	i	tidvatten	och	
det	gör	inte	seglingen	lättare.	Vi	är	
nu	ute	i	Biscaya	bukten	som	är	så	illa	
beryktad	men	vi	möts	av	soligt	väder	
och	en	lugn	sjö,	det	skulle	dock	bli	
sämre.	
			Vi	följer	kusten	upp	och	vi	ser	flera	
öar,	en	del	besöker	vi,	jag	hade	inte	
väntat	mig	öar	utan	ett	öppet	hav.	
Tidvattnet	styr	nu	när	vi	ska	starta,	
vi	vill	ju	ha	strömmen	med	oss,	har	
vi	det	kan	båten	ibland	gå	upp	i	tio	
knop.
			Men	det	betyder	också	att	vi	måste	
starta	kl	fem	på	morgonen	och	det	
är	ju	mindre	kul.	När	vi	kommer	
upp	i	Engelska	kanalen	går	vi	ut	till	
den	engelska	ön	Jersey	och	här	fanns	
det	många	banker,	det	finns	ju	en	
del	som	gömmer	sina	pengar	här.	Vi	
stannar	här	ett	par	dagar,	hyr	cyklar	
och	kör	runt	på	ön	som	är	mycket	
vacker	men	väldigt	kuperad.
		Tillbaka	till	franska	kusten	och	
Cherbourgh	och	vidare	till	Dun-
kerque,	här	stannar	vi	för	jag	vill	
besöka		krigsmuseèr	och	det	blir	
en	extra	dag	då	vi	måste	renovera	
vattenpumpen	som	läckte	men	det	
fixade	en	duktig	kille	på	bara	ett	par	
timmar.	Vi	passerar	Belgiska	kusten	
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och	kommer	in	i	Holland.	Vid	Vliss-
ingen	går	vi	in	i	Standing	Mast	Route	
som	betyder	att	vi	kan	gå	i	kanaler	
med	masten	uppe.	Alla	broar	som	är	
lägre	än	22	m	är	öppningsbara.	
			I	staden	Willemstad	lämnar	Kal-
marparet		Nina	och	Claes-Göran	
båten	och	jag	fortsätter	nu	resten	
av	resan	själv,	jag	seglar	på	de	breda	
kanalerna	och	de	konstgjorda	sjöar-
na,	jag	kommer	till	Gouda,	berömt	
för	sina	ostar	och	jag	köper	givetvis	
en,	i	en	butik	som	var	full	av	dofter.	
			Jag	kommer	till	Leeuwarden	som	
är	berömt	för	sin	lutande	kyrka.	
Vidare	till	Harlem	och	så	Amster-
dam,	här	stannar	jag	ett	par	dagar.	I	
staden	Delfzijl	tar	kanalen	slut	och	
jag	slussar	ut	på	Nordsjön.	Jag	går	
till	Borkum	och	sedan	Norderney	
som	tillhör	de	Frisiska	öarna	och	
Tyskland.	Här	stannar	jag	fem	dagar	
för	att	komma	i	fas	med	tidvattnet,	
jag	måste	ha	strömmen	med	mig	när	
jag	ska	till	Cuxhaven,	och	det	har	jag	
det	går	i	över	10	knop	och	det	bara	
kokar	och	är	virvlar	i	vattnet.
			Sedan	är	det	bara	Kiel-kanalen	kvar	
och	så	är	jag	tillbaka		i	Östersjön,	
inget	tidvatten	mer	och	det	känns	så	
skönt.
			Ett	par	hamnar	i	Danmark	sedan	
Ystad,	Karlskrona	och	Kalmar.	Här	
blir	jag	väl	mottagen	av	ett	femtontal	
personer	och	jag	bjuder	på	väl	kyld	
champagne.
		Söndagen	den	7	augusti	lämnar	
jag	Kalmar	och	efter	fjorton	tim-
mar	knyter	jag	fast	mig	på	bryggan	i	
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Blankaholm.	En	resa	på	3770	sjömil	
(c:a	700	landmil)	är	slut	och	jag	är	
tacksam	att	allt	gått	så	bra,	inga		
större	incidenter	,förutom	att	Bosse	
blev	sjuk,	men	båt	och	motor	har	
funkat	och	jag	själv	har	skött	mig	
hyfsat.
				Min	mening	var	att	stanna	därnere	
detta	året	och	gå	hem	nästa	som-
mar,	men	jag	tyckte	att	jag	hade	
gjort	det	jag	skulle	och	i	ärlighetens	
namn	måste	jag	säga	att	det	sliter	på	en	att	vara	ensam,	både	med	att	sköta	båten	
och	även	den	mentala	biten.	Jag	är	nog	lite	för	social	för	att	vara	ensam	längre	
perioder	och	jag	saknade	barn	och	b.b,	och	alla	vänner.	Men	jag	ångrar	inte	en	
sekund	att	jag	gav	mig	iväg,	nu	har	jag	gjort	min	drömresa	och	behöver	inte	sitta	i	
gungstolen	och	gräma	mig	över	att	jag	inte	kom	iväg.
	
Lasse Dahlström

Kommande aktivitet att boka in
Föredrag av Hydrographica den 18 januari på Sjöfartshögskolan i Kalmar

Hydrographica	är	specialist	på	sjökortsproduktion	för	båtsportens	behov,	både	över	
insjöar	och	kustområden.	Med	tillstånd	från	Försvarsmakten	och	Sjöfartsverket	fram-
ställer	de	storskaliga	och	mycket	noggranna	specialsjökort	över	främst	svårnavigerade	
skärgårdar	längs	Sveriges	kuster	och	större	insjöar.

Jämfört	med	befintliga	kort	över	dessa	områden	är	Hydrographicas	specialsjökort	bety-
dligt	säkrare.	Djupkurvorna	för	2	respektive	3	meters	djup	är	anpassade	till	båtsportens	
behov.	Korten	öppnar	nya,	säkra	vägar	i	tidigare	"stängda"	områden.	Mätningarna	har	
dessutom	avslöjat	en	mängd	tidigare	oredovisade	grund.

Sjökorten	är	i	skala	1:10	000	och	är	tryckta	på	Polyart,	en	miljövänlig	plast	med	pap-
perskänsla,	vilket	gör	dem	helt	vattentåliga	och	mycket	slitstarka.	Korten	är	fullständigt	
nyritade	och	framställda	genom	bearbetning	av	aktuella	flygbilder	kompletterat	med	
omfattande	mätningar	i	fält.	För	närvarande	finns	drygt	90	kort	utgivna.	Beräknad	ut-
givningstakt	är	fyra	till	sex	nya	kort	per	år.		Korten	erbjuds	också	i	digitalt	BSB-format	
och	de	kan	då	användas	i	de	flesta	navigationsprogram.	

Vidare information kommer att läggas ut på vår hemsida!
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Anmälan: Ingen föranmälan krävs. Fri entré!
Tid: kl 18.00–19.30
Plats: Sjöfartshögskolans aula, sal B135, Landgången 4, Kalmar
Dessa föreläsningar hålls endast på plats i Kalmar

Medarrangörer: Studentföreningen Lambda, Kalmar Sjöfartsförening,  
Kalmar Sjökaptensgille, Klubb Maritim, Sjöhistoriska museet och  
Stiftelsen Sveriges Sjömanshus
Frågor: Jonas Hagström, 0480–49 76 46, jonas.hagstrom@lnu.se 
Mer information hittar du på Lnu.se/sjo

mån

26 
sept

Öppna föreläsningar
Sjöfartshögskolan
Välkommen till vår serie med öppna föreläsningar hösten 2016!

Mercy Ships opererar fattiga gratis
Pascal Andréasson, marknadsansvarig, och Anneli Persson, 
sverigechef Mercy Ships och operationssköterska
Mercy Ships äger och driver världens största sjukhusfartyg och har sedan 1978 
hjälpt mer än 2,5 milj människor. Hör hur marin personal, läkare, sjukskö-
terskor och andra tjänster arbetar sida vid sida i ett unikt samarbete för såväl 
enskilda människor som hela nationer. 2018 kommer ett nytt sjukhusfartyg att 
lämna varvet i Kina. Stena RoRo är anlitade som projektledare för detta bygge.

tis

11 
okt

l’Hermione och Götheborg – om 
riggning, skeppsbyggnad & resor
Jens Langert, riggmästare, JB Riggers AB
Följ med på en hisnande resa till en tid när man kunde lösa tekniska utma-
ningar utan tumstockar och datorer. Om skeppsbyggnad och seglatser med 
den franska fregatten l’Hermione i Lafayettes kölvatten, vindvagnen Astra-
kans resa över Nevadaöknen, samt ostindiefararen Götheborgs resa till Kina.

tis

15 
nov

Att framföra ett spjutspetsfartyg 
Tryggve Möller, VD, och Niklas Johansson, HR-chef,  
Tärntank Ship Management AB
Rederiets nybygge M/T Ternsund, det första i raden av fyra systrar, är ett 
LNG-drivet fartyg byggt i Kina och fullt av spjutspetsteknologi. Vilka 
krav ställer detta på besättningen? Vad krävs i form av upplärning, kurser, 
er farenhet med mera? Vidare berörs den nya svenska tonnageskatten och dess 
begränsningar för tanksjöfarten.

tis

6
dec

Hur gamla gymnastikskor, blöjor 
och kuvert värmer en hel stad
Håkan Dahlgren, VD, och Niklas Lindvall, projektansvarig 
och produktionschef, Nybro Energi
Vi delar med oss av vår resa från planering till ett avfallseldat kraftvärmeverk i 
full drift, samt hur vi utvinner energi ur det som annars skulle ha gått till spillo.
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ORIONS FORTSATTA RESA RUNT NORDEN
Från Vardö till Ekenäs Kalmar  2015 4/7-3/9

Text och Foto Claes-Göran  o Catharina Johansson

När	vi	kom	till	Vardö	kändes	det	som	om	vi	var	hemma,	men	det	var	ju	långt	
kvar.	
			Vardö	är	den	ö	som	ligger	längst	Norr	ut	i	Norge.	En	ö	helt	utan	träd	och	
buskar,	men	med	färgglada	hus	och	många	fiskebåtar.	Här	finns	Häxmonumen-
tet,	där	90	kvinnor	och	några	män		har	brännts	på	bål,	en	tavla	för	varje	person,	
talar	om	orsaken.	En	låga	är	tänd	som	symbol	för	de	brända	häxorna.	
		Byn	har	en	fin	simhall,	som	vi	besöker,	ridhus	fotbollsplan	och	sporthall.	Be-
folkningen	är	fiskare.	I	närheten	ligger	en	ö,	där	Lunnefåglarna	häckar.	Vi	blir	
inblåsta	här	i	fyra	dagar.	

När	vinden	lagt	sej,	går	vi	vidare	mot	
Berlevåg,	det	går		stora	dyningar	efter	
stormen,	det	blåser	13	m/sek	-	det	är	
kallt...	Berlevåg	är	en	fiskehamn	med	
en	fiskefabrik,	vi	lägger	oss	utanför	en	
fiskebåt,	en	nackdel,	då	fiskebåterna	ger	
sig	iväg	tidigt	på	morgonen,	då	får	man	
flytta	på	sej	eller	följa	med.	Tidvattnet	är	
mellan	4-	6	m.

			Från	Berlevåg	seglar	vi	mot	Honningsvåg,	återigen	stora	långa	dyningar	och	
vinden	ca	13	m/sek.	Vi	seglar	förbi	många	snötäkta	fjäll	och	en	del	glacierer.	Så	
vackert	det	är,	den	blå	himlen,	vitklädda	fjäll	och	det	vindpinade	havet.	Hon-
ningsvåg,	en	liten	fin	vik,	med	vita	hus	och	en	snöklädd	fjälltopp.	Här	blir	vi	kvar	
en	extra	dag.	Vi	tar	bussen	upp	till	Nord	Kap,	inte	precis	billigt	570:-	per/person,	



Sida 22

då	ingår	inträdet	till	Nord	Kap.	Det	blir	
en	fantastisk	resa,	väl	värt	pengarna.	När	
vi	kommer	upp	är	det	dimma,	men	den	
lättar,	så	vi	ser	havet.	
				Nästa	dag	går	vi	till	Havöysund,	det	är	
en	kall	dag,	men	bra	segelvind.	Här	finns	
det	stugor	och	mindre	fiskebåtar	att	hyra,	
av	några	svenskar!!	Vattnet	är	blågrönt	
och	klart,	vid	bryggan	kan	vi	se	torsk	simmande	omkring,	någon	fångar	torsk	med	
hov.	Solen	skiner	på	kvällen		-	det	är	skönt.
			Seglingen	går	så	vidare	mot	Hammerfest,	här	gäller	det	att	undvika	de	stora	
tankfartygen	lastade	med	gas	och	olja,	så	det	blir	en	extra	runda	för	att	komma	in	
i	hamnen.	Det	är	en	trevlig	hamn,	med	både	vatten	och	el,	för	bara	70:-	Många	
hamnar	i	Nordnorge	är	gratis.	
			Vi	seglar	vidare	till	Hörsvik	i	ganska	stark	vind,	fjällen	har	nu	lite	buskar	på	sig.	
Hamnen	är	liten,	en	fiskefabrik	finns,	men		inte	någon	ledig	gästplats,	så	vi	tar	en	
ledig	plats	och	hoppas	på	det	bästa..		
	Dagens	etapp	har	Shjervöy	som	mål		seglingen	dit	är	en	upplevelse,	klarblå	him-
mel,	ljust	gröna	solbelysta	fjäll	med	snöklädda	toppar	och	ett	nästan	blankt	hav.	
Det	känns	trolskt!		

	Efter	en	god	natts	sömn	är	vi	på	väg	
mot	Tromsö,	en	dag	med	20	grader	
och	solsken,	seglarjackan	åker	av.	
En	riktigt	skön	dag...	Det	syns	att	vi	
närmar	oss	civilistionen,	bebyggelsen	
tätnar	och	vi	möter	en	segelbåt,	norr-
man	förstås...	Havet	är	helt	blankt	
och	blått,	de	små	björkarma	har	
nyligen	slagit	ut.	Vi	har	kommit	till	

trädgränsen.	I	Tromsö	bor	min	stora	syster,	som	vi	ska	hälsa	på.	Tromsö	har	en	
gammal	stadsdel	och	en	ny,	och	ett	stort	universitet	med	mycket	forskning.	
			Inför	nästa	etapp	skall	min	syster	och	vårt	barnbarn	Anna	mönstra	på,	det	skall	
blir	trevligt.	Vi	går	mot	Harstad	som	ligger	på	ön	Hinnöya.	Harstad	är	en	fin	stad,	
med	en	liten	gästbrygga.	Det	blir	en	blöt	dag,	det	regnar	hela	tiden.	Vi	går	till	
Lödingen,	som	också	ligger	på	Hinnöya.	Ingen	bra	hamn,	många	båtar	och	färjor	
är	i	rörelse,	så	det	gungar	vid	bryggan,	det	gäller	hålla	koll	på	förtöjningarna.	Vi	
har	trevligt,	är	inbjudna	till	en	båt		som	vi	tidigare	seglat	i	sällskap	med	och	Anna	
tittar	på	film	“Sunes	bilsemester”	allt	medan	regnet	droppar.		
			Nästa	hamn	blir	Skutvik,	det	är	dis	och	dimma,	regnet	hänger	i	luften,	vinden	är	
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svag,	vi	passerar	Lofoten,	men	ser	inget	av	den.	På	eftermiddagen	kommer	solen	
och	värmer	skönt.	Skutvik	ligger	vid	Sagfjorden,	vid	Hamaröy.	När	vi	är	framme,	
är	det	så	varmt	så	Anna	får	lust	att	bada,	det	är	12	grader	i	vattnet	och		20	i	luf-
ten,	hon	tar	sej	ett	dopp,	det	är	tufft.
			Nu	är	målet	Bodö,	solen	skiner	hela	dagen	och	vi	har	valt	en	helt	otroligt	vacker	
väg,	vi	seglar	förbi	Steigen	fjället	och	ön	Landegode.	Min	syster	har	varit	på	Bodö	
flera	gånger,	men	det	har	alltid	regnat,	nu	är	det	strålande	solsken.	Det	är	en	smal	
fjord	som	går	in	till	Bodö	med	mycket	båttrafik.	Det	är	gungigt	vid	bryggan,	men	
vi	tittar	runt	på	stan	och	alla	dess	fina	och	roliga	affärer.	Min	syster	tar	Hurtigrut-
ten	hem	till	Tromsö,	men	Anna	är	kvar.
			Återigen,	en	mulen	och	regnig	dag	med	dimma,	när	vi	seglar	mot	Örnes,	vi	går	
några	timmar	och	så	är	havet	fullt	av	springare	(delfiner),	så	blir	tvungna	att	väja.	
Örnes	är	en	fin	men	lite	trång	hamn.	Det	är	varmt,	så	det	blir	shorts...
			På	väg	mot	Sandnessjöen	(i	dimma),	träffar	vi	efter	några	timmar,	på	springare	
igen,	säkert	en	familj,	de	är	roliga	att	titta	på.	Vi	tar	en	vilodag	här,	handlar	och	
promenerar.	Hamnen	är	liten	-	inte	speciellt	rolig.
		Från	Sandnessjöen	har	vi	en	skön	segling	mot	Leka,	lagom	vind	och	värme.	
Leka	är	en	fin	hamn,	här	träffar	vi	på	ett	par	ifrån	Karlskrona,	de	började	segla	
lite	före	oss.	De	har	seglat	till	Loften	och	vänt.	Hamnen	är	trång	med	mycket	sten	
men	det	finns	dusch!	I	Nord	Norge	är	det	sällsynt	med	duschar	i	hamnen,	högst	
1-2	gånger	i	veckan	får	man	möjligheten.
		Efter	att	ha	kollat	väderprognosen,	som	varnar	för	kuling,	ger	vi	oss	tidigt	iväg	
mot	Rörvik,	seglingen	går	bra,	tills	vi	har	4	sjömil	kvar,	då	får	vi	15	m/sek	mot...	
Vinden	gör	det	jobbigt	att	lägga	till,	men	allt	ordnar	sig	och	vi	ser	andra	väl-
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bekanta	båtar,	som	vi	går	och	pratar	med.Vi	blir	kvar	här	i	Rörvik	för	att	handla	
och	vila.	Anna	och	jag	tar	en	promenad	medan	Claes-Göran	ser	över	motorn.
			Vi	seglar	vidare	mot	Stocksund,	det	är	mulet,	sydvästliga	vindar,	dis	och	dimma,	
stora	svallvågor	efter	blåsten,	det	är	en	jobbig	segling.	Fjällen	är	inte	längre	så	
höga	och	spetsiga,	som	de	har	varit.	Här	är	många	fiskodlingar.	Vi	lägger	oss	i	en	
vik	i	Stocksund,	som	heter	Kuningvågen	Marina.	Solen	lyser	på	Marinan	när	vi	
seglar	in,	-	så	vackert!	Hamnen	är	trång	och	packad	med	båtar.
			Vi	kastar	loss	i	ottan,	det	skall	blåsa	ordentligt,	det	är	dis	och	dimma	och	regnet	

hänger	i	luften.	vi	kommer	bara	några	
sjömil,	innan	regnet	släpper	loss	och	
så	kommer	blåsten,	det	blir	bara	23	
sjömil,	innan	vi	går	in	till	Utaug,	en	
fin	liten	fiskehamn,	där	vi	inväntar	
bättre	väder,	och	tröstar	oss	med	god	
lax	från	fiskarna.	När	
vi	lämnar	Uthaug		är	det	kallt,	10	
grader	-	så	kommer	solen	fram	och	

det	blir	shortsväder,	vi	har	en	fin	dag,	ok,	mest	motorgång	men	med	utrullat	
försegel.	
			Kristiansand,	når	vi	på	eftermiddagen,	här	är	det	fint!	Oväder	på	gång,	vi	stan-
nar	en	dag!	Går	till	simhallen	-	vilken	upplevelse	-	det	finaste	man	kan	tänka	sig,	
vi	tillbringar	3	timmar	där!
		Ålesund	är	målet	för	dagen,	morgonen	är	disig	men	det	klarnar,	vi	lägger	till	
framför	Scandic	hotell,	går	en	promenad	i	den	vackra	staden	och	upp	på	fjället	
418	trappsteg!	Men	utsikten	över	staden	och	havet	är	väl	värt	ansträngningen!

			Ännu	en	dag	med	grådis,	men	med	
behaglig	värme..leden	slingrar	sig	
genom	vacker	natur,	mycket	ström-
mar	och	tidvatten	att	tänka	på,	havet	
är	gropigt.	Men	vi	tar	oss	fram	till	
Mölöy,	genom	Lilla	Kap	Horn!
			Dagen	börjar	som	vanligt	med	dis,	
men	vi	når	Askvåll,	Anna	tar	ett	dopp	

från	båten,	och	därefter	en	inspektionsrunda.	Här	är	fint	och	lagom	stort	är	vår	
slutsats.
			Oj,	idag	är	allt	emot,	regn,	ström	och	vind	-	ingen	bra	dag,	men	vi	får	vår	
belöning	i	Eivinvik,	en	fantastisk	vik		med	vacker	natur,	fin	bebyggelse	och	bra	
plats	att	ligga	på!
			Idag	seglar	vi	till	Bergen,	vinden	är	hård	på	morgonen,	så	det	blir	en	sen	start,	
bra	segling	tills	vinden	dör	ut	och	vi	startar	motorn.	Kommer	fram	på	kvällen,	på	



bryggan	står	Annas	mamma	och	pappa	och	tar	emot	oss,	Anna	skall	åka	hem.	Vi	
har	en	dag	tillsammans	och	ser	oss	omkring	i	Bergen.		
			Leirvik,	är	vår	nästa	hamn,	det	regnar,	vinden	är	rakt	emot	17m/sek	i	byarna,	
det	är	en	lång	dag,	innan	vi	trötta	lägger	lägger	till	i	den	dyraste	hamnen	(250:-)	vi	
legat	i.	Vi	somnar	fort.
			Det	blåser	hårt,	är	stora	vågor	på	vår	väg	till	Haugesund,	solen	försöker	titta	
fram	men	lyckas	inte,	förrän	vi	är	i	den	fina	hamnen.
			Vi	vaknar	av	en	åskknall	det	blåser	och	regnar,	vinden	lägger	sig	och	solen	tit-
tar	fram,	nu	när	vi	seglar	mot	Tananger,	en	regnskur	går	snart	över,	men	sjön	är	
ojämn,	höga	vågor,	motström	och	motvind.	Det	är	skönt	när	vi	lägger	till	i	den	
mysiga	hamnen.
		Vidare	mot	Egersund,	stora	vågor,	när	vi	kommer	in	i	fjorden	ökar	vinden	men	
hamnen	är	fin.
			Vi	går	mot	Mandal	i	stiltje,	men	efterhand	får	vi	bra	sydostlig	vind.	Mandal	lig-
ger	i	en	lång	skyddad	vik,	är	Norges	sydligaste	stad,	med	en	härlig	sandstrand.	Vi	
är	inblåsta	här	i	fem	dagar,	vi	badar	och	gör	inköp	i	fiskaffären.
		Syd	Norges	vackraste	skärgård:	Blindleia,	vackra	hus,	blommande	solbelyst	ljung	
på	klipporna	och	många	segelbåtar	ser	vi	på	vår	väg	från	Mandal	till	Grimstad,	en	
fin	liten	hamnstad.
		21/8	går	vi	över	till	Malmön	och	Sverige,	det	känns	skönt,	hemlängtan	bör-
jar	göra	sig	påmind.	Det	är	mörkt	när	vi	kommer,	men	seglarkompisar	med	
pannlampa	tar	emot.	Det	var	en	speciell	känsla	att	hoppa	upp	på	bryggan.	Vi	tar	
en	extra	dag	här	för	att	vila	ut.	
		Vi	seglar	vidare	i	skärgården,	ner	mot	Göteborg,	passerar	många	fina	platser	i	
solsken	och	med		bra	vind.	Vi	lägger	till	i	Lerviks	fiskehamn,	ingen	bra	hamn	att	
ligga	i.
		Vaknar	av	att	det	blåser	ostlig	vind,	vi	fortsätter	mot	Varberg,	tar	två	rev,	kryss,	
vi	sträcker	inte	riktigt,	vinden	ökar,	det	blåser	15,5	m/sek	,vi	loggar	6-7,5	knop,	
det	är	en	tuff 	segling,	skönt	att	lägga	till.	Vi	är	inblåsta	här	i	4	dagar.
		Vidare	mot	Hälsingborg,	det	blåser,	två	rev	i	storen,	dåligt	med	mat,	men	solen	
skiner	om	än	med	svarta	moln	omkring.	I	Helsingborg	står	min	syster	från	Hol-
land	och	väntar,	när	vi	trötta	och	blöta	av	regn	stiger	iland.	Det	blir	PIZZA..
	Falsterbokanalen	nästa,	dagen	är	mulen,	det	blåser	så	det	går	undan,	vid	Öre-
sundsbron	vill	inte	vinden	mer,	så	motorn	får	ta	över,	bron	går	ner	15	min	före	vi	
kommer,	så	vi	bestämmer	oss	för	att	övernatta.
Vi	seglar	vidare	mot	Simrishamn,	Hällevik,	Karlskrona,	där	vi	får	en	extradag	på	
grund	av	vinden.
			Raka	vägen	hem	till	Ekenäs,	syster	Eva,	pappa	och	båtgrannarna	Inegerd	och	
Nenne	tar	emot,	det	kommer	tårar	när	man	ser	dem	igen	efter	4	månader.
Vi öppnar Champagne och skålar!
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Mats	o	Mariann	Lindström	 	 VÄSTERVIK	
Annbritt	Larsson	 	 	 KALMAR	
Ingela	Möller	 	 	 	 KARLSKRONA	
Göran	 Karlsson	 	 	 BORGHOLM	
Ivar	Jung	 	 	 	 ÅLEM	
Jimmy	o	Britt-Louise	Pettersson	 	 VETLANDA	
Jeanette	o	Fredrik	Svahn	 	 	 INGATORP	
Björn	Pontén	 	 	 	 GÖTEBORG	
Carl	Pontén	 	 	 	 ASKIM	
Michael	Karmann	 	 	 VÄSTERVIK	
Digby	 Lindqvist	 	 	 KALMAR	
Ola	Bentzen	o	Ulrika	Andersson	 	 SVEDALA	
Mirja	o	Jonas	Claesson		 	 	 EKSJÖ		 	
Guje	Olofsson	o	Hans	Fernström	 FIGEHOLM	
Kiellar	Kiellarson		 	 	 KALMAR

Nya medlemmar

Välkomna till Dackekretsen
Vi	hoppas	Du	skall	trivas	och	få	stort	utbyte	av	ditt	medlemskap,	har	Du	några	

frågor	kontakta	någon	i	vår	styrelse,	telefon	och	mejladresser	
hittar	du	på	sidan

Vår	förre	vän	och	ordförande	och	suppleant	i	styrelsen	har	tragiskt	gått	
bort.
Vi	har	många	fina	minnen	av	Gun	som	engagerad,	noggrann,	trevlig,	
och	med	en	härlig	humor.
			Vårt	sista	möte	med	Gun	var	i	Mönsterås,	på	bluesfestivalen	med	
Dackekretsens	Eskader.	Vi	fikade	och	hade	trevligt	och	Gun	och	Åke	
såg	fram	mot	sommarens	seglingar	och	resan	till	Kroatien	i	september.
Saknaden	är	stor.
Våra	tankar	går	till	Åke	och	familjen.

Ordförande Staffan Rydberg
med hela Dackekretsen

In memorian Gun Silfwerbrand
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” Nu satsar jag allt! 
 Hel medlem ger  
 mig maximal  
 trygghet.” 

 Josefin, OS-hopp i Laser Radial. Kund  
 och en av våra 247 000 delägare.

HEL MEDLEM – FÖR DIN 
TRYGGHET PÅ SJÖN

–  En försäkring även för racingjollar  
 och följebåtar

–  Valbart tillägg för kappsegling   
 i Europa, för trailerbåt

–  Ansvarsförsäkring upp till  
 33 miljoner kronor

Vi på Svenska Sjö har bara en sak för ögonen. Att ständigt utveckla de bästa båtförsäkringarna 
och trygghetslösningarna för dig som klubbmedlem. Genom Svenska Seglarförbundet är du  
delägare i Svenska Sjö och det ger dig direkta fördelar som mer omfattande villkor, resultat- 
bonus för medlemmar och smidig skadereglering. Vår kundundersökning 2015 visar också att  
hela 86% är mycket nöjda med hur vi hanterar en skada. En trygghet för dig om oturen skulle 
vara framme.

Så du kan lugnt gå in på www.svenskasjo.se om du vill veta mer eller räkna ut din premie.

Stödjer svensk segling
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ÅRSMÖTE 
KL. 16.00

VÄLKOMNA TILL 
KALMAR 

LÖRDAGEN DEN 12 NOVEMBER
VI TRÄFFAS  I SSV:S KLUBBLOKAL  

PÅ STENSÖ
PÅ PROGRAMMET 

- PERCY OTTOSSON VISAR BILDER FRÅN 
SEGLING I BL A KARIBIEN 

- FIKA SAMT BUFFÉ 

Porto
betalt

Avsändare:
SXK DACKE  c/o Rydberg 
Örntorp 4083, 395 98 Läckeby 
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