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et var under en nattsegling i Tyska bukten i södra 
Nordsjön. Jag hade vakten, lagom vind och en god 
slör. Kursen låg gott och väl söder om trafiksepa-
reringen. Där är tät handelstrafik till och från Elbe 
och Kielkanalen och jag såg ljusen från många far-
tyg som passerade på behörigt avstånd om babord. 
Men plötsligt ser jag röda blinkande ljus långt för-
över. De blir fler och fler och snart ser det ut som D

ett helt tivoli. Lanternljus från båtar är det inte. Vad kan det vara?
Kollar plottern och AIS:en – ingen markering. Kollar papperssjökor-

tet – ingen ledtråd. Tidigare, ner mot Frankrike och England, hade vi sett 
stora vindkraftsparker, men bara i dagsljus och på långt håll. Jag kom fram 
till att det måste vara just en vindkraftspark vi nu hade framför stäven.

Justerade kursen och gick norr om alltihop, fortfarande på betryggande 
avstånd från TSS. Att gå söder om var aldrig någon fråga. Den nordtyska 
kusten är respektingivande med sandbankar och starka tidvattenströmmar. 

Väckte min man och vi var båda uppe när vi passerade snurrorna  med 
alla ljusen – även det med ordentlig marginal.

Tidvattentabellerna var pinfärska men våra kort och sjökortsprogram 
var inte tillräckligt uppdaterade. Vi kände båda två att det hela var över-
raskande och faktiskt lite småläskigt.

Tänker på händelsen i samband med förslaget att bygga en mycket stor 
vindkraftspark i havet utanför Stockholms skärgård: ”Baltic Offshore Delta”. 
253 vindkraftverk där varje snurra skulle vara 330 meter högt. 

Högre än två Kaknästorn ovanpå varandra.
Hur skulle vi båtmänniskor uppleva en sådan anläggning? Hur långt 

från parken skulle snurrorna börja synas vid horisonten?

Tar fram mina gamla navigationskunskaper. Minns att det finns en 
formel för att räkna avståndet i sjömil (A) till en fyr i mörker om man vet 
höjden i meter på fyrljuset (H) och ens egen höjd i meter över havet (h): 

A = 2,08 (√h + √H) 
Uträkningen ser då ut så här: 
2,08 (√1,5 + √330) = 40,3 sjömil
Parken skulle enligt förslaget ligga cirka 30 

sjömil ut från Sandhamn. Så ja, de översta 
spetsarna av snurrorna skulle alltså synas från 
båten när vi lägger ut från Sandön.

Försvaret har sagt nej i en första remiss-
runda. Men projektet kommer att diskuteras 
vidare. Kryssarklubben är engagerad för att 
bevaka nöjesbåtslivets intressen.
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Ha en fin båtsäsong!
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Kerst in Brorsdotter
ny ordförande i 

Stockholmskretsen

Hur började ditt båtliv?
Det är nu tio år sedan som jag köpte min ögonsten 
Comfort 30:an Eliza, byggd 1976. För många år sedan 
hade jag en del kontakt med sjö- och båtliv. Av olika 
anledningar fortsatte inte det, men jag har alltid läng-
tat tillbaka. Gick några seglarkurser och kände att jag 
var redo för att själv köpa båt. 

Vilka vatten?
Med Eliza har jag mest seglat i skärgården. Men förra 
sommaren var vi på äventyr till Åland. Härligt att gå 
över Ålands hav! Med andra båtar har jag även seglat 
i Medelhavet, över Atlanten och över Nordsjön till 
Shetland och Skottland.

Vad betyder båtlivet för dig?
Min båt är väldigt betydelsefull för mig. Hon (båten) 
har fått mig att våga göra det som jag aldrig trott jag 
skulle våga. Båtlivet är ett sätt att känna frihet och få 
naturupplevelser. Det är konstigt det där, men att vara 
på sjön innebär att vara i nuet och det gillar jag i vår 
ibland ganska hektiska värld. Jag tror inte jag upplever 
någon annan stans att känna mig så i nuet som när jag 
är på sjön. Det skulle kanske vara i fjällen då.

Vi som är med i Kryssarklubben älskar att vara på 
sjön. Vad är det som lockar egentligen?
Att vara på sjön i egen båt innebär att ibland, eller 
ganska ofta!, ställas inför en problemlösning. Något går 
sönder, vädret ändrar sig eller något annat. Då gäller 
det att kunna ändra en plan – det där gillar jag!

Att vara i båt innehåller för mig också en källa till 
gemenskap. Jag seglar mycket med kompisar, men 
också med barn och barnbarn. Sexåringen Jamie tycker 
det är väldigt kul med ”farmors båt” och hittar på egna 
knopar och så. Jag tror att han kommer att bli en bra 
gast framöver. Lillasyster Nicoline är bara tre år så hon 
får vänta lite.
Under kappsegling blir det ytterligare en form av 
gemenskap. Har bland annat seglat några Gotland 
Runt och det har varit klart givande och jätteroligt.
Att med båt färdas till nya eller nygamla platser är 
något jag tycker mycket om. Att närma sig en plats 
från sjön är något speciellt. Jag tror att många känner 
igen sig i det.

Vad kan du bidra med i Stockholmskretsen?
Är en person som gillar att vara engagerad och tackar 
ja när jag får en fråga om att vara med. Vet att det 
finns bra kunskap och erfarenhet i Stockholmskretsens 
styrelse. I mitt jobb, som är i en arbetsledande roll, får 
jag ofta känna hur ett gemensamt ansvarstagande och 
en gemensam ambition kan utveckla en verksamhet. 
Det sker bara med en bra dialog. Jag hoppas att Stock-
holmskretsens medlemmar vill höra av sig till mig och 
komma med idéer, engagemang och förslag. Tillsam-
mans kan vi göra mycket.

Text Carina Lernhagen Matz

”Jag vill gärna ha kontakt med er medlemmar”. 
Ring eller maila till 076-626 73 67, 
k.brorsdotter@hotmail.com

www.seldenmast.com

Säkerhet, precision och känsla är alltid välkommet ombord, och det är precis vad våra eldrivna 
funktioner erbjuder. Tryck på en knapp för att rulla ditt storsegel eller försegel, eller hissa ditt 
vanliga storsegel helt utan ansträngning. Alla funktioner i vårt SEL-Bus system känner vilka laster 
de arbetar med och anpassar sig efter dem, precis som en klok seglare alltid gör.

Smart segelhantering

S Y N C H R O N I Z E D  M A I N  F U R L I N G

SMF
ELECTRIC WINCH

SMF – Synchronized Main Furling
Ett komplement till din befi ntliga rullmast som gör att seglet rullas ut och in med en knapptryckning.

E40i
En elvinsch med 3 hastigheter och ”self-tailing”. Motorn är placerad i trumman så vinschen är enkel 
att montera utan stora ursågningar. Idealisk som fallvinsch på rufftaket.  

Furlex Electric
Skaffa ett komplett elektriskt rullfocksystem eller uppgradera den Furlex 200S-400S du redan har. 

-  +
RENT TEKNISKT

Seldéns spänningsomvandlare 
konverterar 12V eller 24V till 42 V 
vilket innebär låg strömförbrukning, 
små elmotorer och tunna kablar. 
Respektive funktion har sin separata 
motorstyrning som är ansluten till 
Seldéns CAN system ”SEL-Bus”. 
Vi använder borstlösa motorer för lång 
livslängd och hög verkningsgrad.



PRINCESS SVANEVIT
SEGLAR SNART IGEN!

Sommaren 1930 var det fullt pådrag inne i Stockholm och ute i skärgården. 
Stockholmsutställningen lockade stor publik och KSSS jubileumsregatta gick på 

Kanholmsfjärden. Princess Svanevit var den vackraste och snabbaste. 
Sen försvunnen och mytomspunnen. Ända tills nu.

Prinsessa på kryss.
Foto Sjöhistoriska museet

Text och foto Carina Lernhagen Matz
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I Medelhavet och i engelska 
kanalen är kappseglingar i ”Classic-
klassen” ett galant nöje och en pu-
blikmagnet. Att äga en mahogny-
glänsande jättebåt, gärna med en 
spännande historia, är stort.

En gång var Sverige bland de 
världsledande inom båtbyggeri. 
Men många båtar är borta för 
alltid.

På Stockholms Båtsnickeri frå-
gade man sig: Vad finns det för 
båtar som vi skulle kunna rädda? 
Hur är det med den mytomspunna 

R12:an Princess Svanevit? Hon som 
var ritad av mästerkonstruktören 
Gustaf Estlander och som byggdes 
1930 för att bli den vackraste och 
snabbaste?

Frågan satte i gång efterforsk-
ningar. ”Prinsessan” var ett ”Plym-
bygge” från Stockholms Båtbyggeri 
AB i Neglinge, Saltsjöbaden. Efter 
att ha seglat i Sverige ett antal år, 
kom hon till Medelhavet. Därifrån 
skulle båten, enligt ryktet, ha sålts 
till England i slutet på 1950-talet 
och hamnat någonstans i trakterna 
kring Southampton. Det var unge-
fär allt man visste.

Men med Google Earth kan man 
”flyga” via datorn. Tjugotvå meter 
båt med ett smalt segelbåtsskrov – 
det borde väl kunna synas även om 
hon ligger under en presenning? 

De sökte, sökte vidare – och fann! 
I Port Hamble, mellan Southamp-
ton och Portsmouth, stod båten på 
marinan med skyddande täckning! 
Gömd och glömd.

Ägaren var Harry Hyams, en 
fastighetsmagnat och miljardär som 
köpt upp byggrätter i London 
under 1960 och -70-talen. 

T
ack och lov för internet! Hade inte 
det funnits och hade inte Google 
Earth gjort det möjligt att titta 
på länder, städer och hamnar från 
ovan hade kanske inte ”Prinsessan” 
räddats. 

Bara namnet är en saga: Princess 
Svanevit. Byggd och seglad i Stock-
holm. Sen försvunnen. Ända tills 
hon alltså återupptäcktes med hjälp 
av just Google Earth!

Båtsnickarna Andreas Millde 
och Bobby Cyrus hade under sina 
fikaraster pratat gamla båtar, så där 
som båtnördar gör. Att rädda vårt 
kulturarv som finns i äldre båtar 
byggda i trä är både deras profes-
sion och passion. 

Många svenska ägare av gamla 
fina träbåtar har ledsnat – det tar 
för lång tid att hålla båten i skick 
och det kostar för mycket. Många 
fina båtar har sålts till utlandet. 

I Tyskland, Belgien, Holland och 
England finns personer med ett 
mycket stort intresse för klassiska 
träbåtar – och med mycket pengar. 

”Princess Svanevit ska bli en unik seglande kulturbärare, 

med uppgift att lyfta fram det svenska träbåtsarvet, 

båtbyggarkonsten och kunnandet i träkonsthantverk.”

PRINCESS SVANEVIT
Längd 21,96 meter
Bredd 3,57 meter
Djup 2,7 meter
Segelarea 182 m2
Vikt 27 ton
Byggd 1930 på Plyms varv 
Stockholms Båtbyggeri i 
Neglinge, Saltsjöbaden.
Konstruktör
Gustaf Estlander
Beställare 
Förläggare Erik Åkerlund
Ägare idag
Princess Svanevit AB, där 
den ideella Föreningen 
Svenska Träbåtar är majo-
ritetsägare och förvaltare 
av en donation från familjen 
Burre Hellmans stiftelse.

Andreas Millde: ”Bakom bordsskarven (tv) 
har det suttit en järnbricka. När den börjat 
rosta blir det svart i träet och mahognyn börjar 
ruttna. Brickan på insidan är nu borttagen och 
ersatt av en ny. Med hjälp av epoxilim lyckas vi 
rädda träet för en lång tid framöver. Alla bultar 
är bytta och därför nya pluggar. Nya nåtlister 
är ett sätt att föra in nytt lim mellan borden för 
stadga. Det gamla limmet har under 90 år för-
svunnit. Nu är båten åter stark och tät.” 
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Det var 2017 som båten kom till-
baka till Sverige. Sedan dess är för- 
och akterstäv samt kölplanka nya. 
Många meter av bordläggningen är 
utbytt. Nytt däck och nya kappar. 
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Hyams hade samlat båtar, bilar 
och konst och kommunicerade 
med sirlig handstil i bläck på tjockt 
fint brevpapper via en sekreterare. 
På snickeriet köpte man också fint 
brevpapper i Saltsjöbaden för att 
skiva och sända sina svar … Allt för 
att kommunicera på, vad de trod-
de, rätt våglängd. Men de fick till 
svar att visst var de välkomna att 
titta – men båten var inte till salu!

2015 dog Harry Hyams, 87 år 
gammal, utan arvingar. I testamen-
tet fanns en anvisning att båten, 
som Hyams döpt till Barranquilla 
och kallat ”The most beautiful 
yacht I´ve ever seen”, kunde säljas 
till ”grabbarna från Sverige”. 

Två år senare blir drömmen verk-
lighet och killarna kan beställa en 
transport hem till Fisksätra av den 
22 meter långa och 27 ton tunga 
båten. Den 3 september 2017 öpp-
nar portarna till Stockholms Båt-
snickeri vid Saltsjö Pir och ”Prin-
sessan” dansar in.

Lite drygt fyra år har gått sedan 
dess. Andreas Millde, som är ägare 
till Stockholms Båtsnickeri och den 
som projektleder alla renoveringar, 
berättar att båten har fått nya stävar 
och kölplanka, nytt däck och åt-
skilliga löpmeter ny bordläggning. 
Stålspanten är antingen utbytta 
mot nya eller renoverade. Vart tred-

je spant är i stål. På snickeriet står 
helt nygjorda kappar och skylights, 
färdiga att monteras på däck.

På gamla Plyms varv, Stockholms 
Båtbyggeri AB, var det högsta kva-
lité men även nytänk som gällde. 
På samma sätt renoveras Princess 
Svanevit idag. Det är klassiskt båt-
byggnadshantverk men också med 
modernt stöd av både dataprogram 
och robotteknik.

”Hon ska kunna segla 90 år till 
och vara lika fin som då hon sjösat-
tes 1930”, säger Andreas. ”Det är 
fantastiskt att hon byggdes i Neg-
linge och att vi nu renoverar henne 
här. Det är så gott som vid samma 
vatten.”

Nu längtar Andreas och hela båt-
byggargänget efter att få måla och 
lacka. ”Då kommer det att se ut 
som en båt igen”. 

Skrovet blir i tonat vitt – det har 
det alltid varit. Däck och överbygg-
nad ska lackas. Bottenfärgen blir 
kanske ljust grön … 

Till midsommar – håll tummarna 
– blir det sjösättning!

Stockholmskretsen planerade att 
arrangera en visning, men snickeriet 
vid Saltsjö Pir tar i skrivande stund 
inte emot bokningar p g a covid-
läget. Håll utkik, vi hoppas att åter-
komma om datum.

Inredning på 
utställning

Bara det allra bästa inom båtbyggeri 
och konsthantverk var gott nog 
för Erik Åkerlund. Hans båt skulle 
få alla att jubla under KSSS jubi-
leumsregatta i juli 1930.

KSSS fyllde 100 år och samtidigt 
pågick Stockholmsutställningen – 
en nationell utställning där arkitek-
tur, formgivning och konsthantverk 
visades upp. 

Delar av inredningen i Princess 
Svanevit är gjord i intarsia – ett 
träarbete som skapar motiv i olika 
träslag. Motiven är maritima. 

Där finns både Vinga och Lands-
orts fyr. I olika friser seglar Colum-
bus Santa Maria, ett vikingaskepp 
och en medeltida kogg. Där seglar 
också bilder av Erik Åkerlunds 
tidigare båtar. Konstnär var Ewald 
Dahlskog och snickarmästaren hette 
Hjalmar Wikström – det berättar 
en liten mässingsskylt som hittades 
ombord. Stilen: Swedish Grace.

När Liljevalchs chef Mårten 
Castenfors av en slump såg träar-
betet kommenterade han: Det här 
är unikt och måste visas för publik! 
Så blir det nu på Liljevalchs+ i 
Övre galleriet från 2 februari fram 
till 20 mars 2022. REGISTRERAD & INTERNATIONELL BÅTMÄKLARE

SE MER PÅ VÅR HEMSIDA: WWW.KNAPEMARIN.SE

HUVUDKONTOR 031-69 77 50  ︱   info@knapemarin.se  ︱   Hälleflundregatan 12, Västra Frölunda/Göteborg (Fiskebäcks Småbåtsham)

PETER ÖGREN
Båtmäklare, 
Göteborg   
peter@knapemarin.se
0723-29 91 14

MATS LUNDWAL
Båtmäklare, 
Knape Marin Syd   
mats@knapemarin.se
0723-07 25 09

STEPHEN MATHIASON
Båtkonsult, 
Göteborg
stephen@knapemarin.se
0733-44 37 00

CHRIS KJELLBERG 
Båtmäklare,  
Stockholm
chris@knapemarin.se
0736-00 44 15

BOSSE KNAPE, VD 
Båtmäklare, 
Göteborg   
bosse@knapemarin.se 
0705-29 91 12

GUNNAR BRANGE
Båtmäklare, 
Nyköping/Västerås 
Norrköping/Oxelösund   
gunnar@knapemarin.se
0705-34 10 85

WERNER NILSSON
Båtmäklare, 
Stockholm
werner@knapemarin.se
0761-31 64 97

NU 
ÄVEN I 

KALMAR!

PÄR JANSSON
Båtmäklare,
Norrland (Örnsköldsvik)
pj@knapemarin.se
0703-3146 72

Rikstäckande: Huvudkontor i Göteborg samt represen-
tanter i Stockholm, Malmö, Nyköping, Norrköping,  
Oxelösund, Västerås, Kalmar, Karlstad och Örnsköldsvik.

Kundklientkonto för säker finansiell hantering.

Tillgång till din båt under hela försäljningsperioden alt. 
lämna båten i vår marina, vi tillhandahåller fullservice.

Vid köp av begagnad båt, kan inbyte  
diskuteras som dellikvid.

KNAPE MARINvarför

STOR EFTERFRÅGAN PÅ 
KVALITETSBÅTAR!

 

Efter 50 år har vi en stor kunddatabas med intressenter som söker alla 
sorters båtar. Vi tar hand om hela processen från annonsering fram tills  

att ni har pengarna på kontot! Skulle vi inte lyckas hitta en köpare till er båt, 
så tar vi heller inget arvode, alltså finns inget att förlora på att testa.

I ÅR FIRAR VI 50 ÅR I BÅTBRANSCHEN
KÖP & SÄLJ DIN BÅT VIA OSS!

Landsorts fyr, i salongen ombord.Princess Svanevit har tappat flera master under åren. Nu ska hon få en helt ny.
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Kanalfärd och kanalintyg
Kursen ger dig de kunskaper som 
krävs för att få färdas på Europas 
kanalvägar. Du får lära dig olika 
definitioner, signaler, märken, skyl-
tar och de väjningsregler m m som 
gäller på kanalerna. Vi diskuterar 
även olika tekniker för slussning. 
Max 15 deltagare, minst 5. 

Plats: Stockholmskretsens kansli 
i Tornhuset, Cylindervägen 12, 
Nacka Strand 
Kostnad: 470 kr, ej medlem i 
Stockholmskretsen 550 kr.
Boka och betala senast fredag 
20 maj.
Datum: Tisdag 24 maj kl 18-20.30. 
(Examinering cirka 20.30-22)

Vi samarbetar med NBV, 
Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet

Alla kurser genomförs i enlighet med 
Nämnden för båtlivsutbildnings kunskapskrav: 

www.batlivsutbildning.se

KURSER & UTBILDNING KURSER & UTBILDNING

Förarintyg – intensiv
Kursen ger dig kunskap och färdig-
het i att läsa sjökort och navigera 
inomskärs. Väjningsregler, sjöman-
skap, säkerhet med mera behandlas. 
Max 15 deltagare, minst 5.

Plats: Stockholmskretsens kansli i 
Tornhuset, Cylindervägen 12, 
Nacka Strand (utom digital-kursen)
Kostnad: 2 290 kr, ej medlem i 
Stockholmskretsen 2 790 kr.

Förarintyg – intensiv
Datum: Sex måndagskvällar x 2,5 
timmar. Måndag den 7, 14 och 21 
februari och 7, 14 och 21 mars kl 
18.30 - 21. 
Boka och betala senast 3 februari.

Förarintyg – intensiv digital
Datum: Lördag 26 och söndag 
27 mars kl 9-16. Repetition tisdag 
5 april kl 18.30-21. 
Boka och betala senast 22 mars.

Förarintyg – intensiv
Datum: Lördag 2 och söndag 
3 april kl 9-16. Repetition onsdag 
20 april kl 18.30-21. 
Boka och betala senast 29 mars.

Utsjöskepparintyg
Kursen ger dig kunskap om färder 
bortom Kielkanalen. Du lär dig om 
strömmar och tidvatten samt hur du 
rustar båten och planerar för lång-
färd. Max 15 deltagare, minst 5.

Plats: Stockholmskretsens kansli i 
Tornhuset, Cylindervägen 12, 
Nacka Strand
Kostnad: 3 190 kr, ej medlem i 
Stockholmskretsen 3 690 kr. 
Boka och betala senast fredag 
4 februari.
Datum: Introduktion onsdag 9 
februari kl 18-21. Söndagarna 13 
och 20 februari kl 9-16. Repetition 
torsdag 24 februari kl 18-21.

Båtmekanikerintyg 
Kursen ger dig kunskap om impel-
lerbyte, luftning av dieselmotor, 
filterbyten och åtgärder vid bränsle-
stopp mm. Även ellära, styrning och 
reglage samt installation av toalett 
och bordgenomföring. Genomgång 
av checklista för en säker och väl-
skött båt. Vi varvar teori och praktik. 
Max 8 deltagare, minst 5. 

Plats: Lillängsdal på Ingarö
Kostnad: 2 450 kr, ej medlem i 
Stockholmskretsen 2 950 kr.

Båtmekanikerintyg – motorkurs
Datum: Lördag 19 och söndag 20 
mars kl 9.30-16.30. Boka och 
betala senast tisdag 15 mars.

Båtmekanikerintyg – motorkurs
Datum: Lördag 14 och söndag 15 
maj kl 9.30-16.30. Boka och betala 
senast tisdag 10 maj.

El ombord 
Elsystemet ombord har en central 
roll för både komfort och säkerhet.
Kursen, som innehåller två teoripass 
och ett praktikpass, ger dig grund-
läggande teoretiska och praktiska 
kunskaper om el ombord. 
Vi går igenom grundläggande el-
lära samt hur ett elsystem skall vara 
konstruerat och dimensionerat. Vi 
går vidare igenom metoder för fel-
sökning samt hur man väljer olika 
typer av utrustning om man vill upp-
gradera sitt elsystem. 
Här behandlas nya batterityper, 
landströmsanläggningar, batterilad-
dare, jordfelsbrytare, isolationstrans-
formatorer, ankarspel, elektriska 
vinschar, bogpropellrar samt upp-
gradering av navigationsutrustning. 
Max 15 deltagare, minst 5. 

Plats: Teoripass i Stockholms-
kretsens kansli i Tornhuset, 
Cylindervägen 12, Nacka Strand. 
Praktikpass i Lillängsdal på Ingarö.
Kostnad: 1 790 kr, ej medlem i 
Stockholmskretsen 2 240 kr.
Boka och betala senast fredag 11 
februari.
Datum: Tisdag 22 februari och 
tisdag 1 mars kl 18-20.30. 
Praktikpass torsdag 12 maj kl 17-21.

Kustskepparintyg – intensiv
Kursen ger dig kunskap att vara 
skeppare i nordiska farvatten. 
Kustskepparintyg är ett krav för att 
få framföra ett fritidsfartyg större 
än 12 x 4m. Sökande ska inneha 
förarbevis och båtpraktik (dag) eller 
motsvarande intyg.
Max 15 deltagare, minst 5.

Plats: Stockholmskretsens kansli i 
Tornhuset, Cylindervägen 12, 
Nacka Strand
Kostnad: 2 290 kr, ej medlem i 
Stockholmskretsen 2 790 kr.  
Datum: Lördag 12 och söndag 
13 mars kl 9-16. Repetition torsdag  
24 mars kl 18.30-21.
Boka och betala senast tisdag 8 mars.

Mer info, anmälan 
och betalning: 
www.sxk.se/

stockholmskretsen

Kryssarklubben följer 
Folkhälsomyndighetens rekommen-
dationer beträffande covid-19 och 

vi är angelägna om att alla deltagare 
gör detsamma. Deltagare ska kunna 

uppvisa vaccinationsbevis för att delta 
i våra aktiviteter. Boka av om du har 
symtom eller har haft kontakt med 

smittad.

Elektronisk navigation
Kurs i elektronisk navigation och hur 
du på bästa sätt kan utnyttja plotter, 
surfplatta m.m. Kursen innehåller 
mycket praktik och det är därför 
bra om du tar med en ”padda” eller 
liknande smartdevice med den navi-
gationsapp du vanligtvis använder. 
Vilken app som helst går bra, t.ex. 
Seapilot, På sjön, Navionics, C-Map, 
Active Captain eller liknande.  
Vi lär oss rutt och spår, waypoints 
och intressepunkter, hur vi kan dela 
information med vänner och be-
kanta som vill navigera till samma 
platser som vi gör.
Tanken med kursen är att du ska 
upptäcka glädjen med att navigera 
elektroniskt, köra efter säkra rut-
ter och få ett säkrare båtliv. Under 
mörka vinterkvällar kan du planera 
din kommande båtsommar.
Förkunskaper: Förarintyg eller 
liknande. Max 15 deltagare, minst 5.

 
Plats: Stockholmskretsens kansli 
i Tornhuset, Cylindervägen 12, 
Nacka Strand 
Kostnad: 500 kr, ej medlem i 
Stockholmskretsen 600 kr. Fika ingår. 
Boka och betala senast fredag 
18 mars.
Datum: Onsdag 23 mars kl 18-22.

VHF - SRC kurs
Genomgång av trafikdisciplin, 
anrop, DSC samt nöd-, il- och 
varningstrafik, säkerhetssystemet 
GMDSS. Praktiska övningar ingår. 
Max 15 deltagare, minst 5.

Plats: Stockholmskretsens kansli 
i Tornhuset, Cylindervägen 12, 
Nacka Strand 
Kostnad: 990 kr, ej medlem i 
Stockholmskretsen 1 350 kr.
Boka och betala senast 
fredag 6 maj. 
Datum: Tisdag 10 maj och tisdag 
17 maj kl 18-20.30 (Examinering kl 
20.30 i anslutning till andra sam-
mankomsten.)

FÖR DIG I MOTOR- ELLER SEGELBÅTFÖR DIG I MOTOR- ELLER SEGELBÅT

HÅLL BABORD! 
HÅLL STYRBORD!
Snart är det dags
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KURSER & UTBILDNING
KÖLBÅT MED PRAKTIK

Seglingskurs kölbåt steg 1
Nybörjarkurs för vuxna
Vi går igenom vad du behöver för 
att inomskärs hantera en modern 
kölbåt på ett riktigt och säkert sätt. 
Praktik och teori varvas och det 
ingår en bra och illustrativ kursbok. 
Vi bor ombord och förtöjer i natur-
hamn under natten. Maten lagar 
vi gemensamt. Kursen kräver inga 
förkunskaper och leder fram till 
Seglarintyget 1 enligt  riktlinjer från 
Nämnden för Båtlivsutbildning, NFB.

Kursledare: Johan Sandstedt 
(Arcona 400 med max 4 deltagare) 
eller Christian Geisler (Omega 36 
med max 3 deltagare)
Kursledarnas målsättning är att 
båtar och besättningar möts för ge-
mensam natthamn under kurstiden 
för att träffas och utbyta erfarenheter.

Pris: 3-dagarskurs 4 550 kr 
(ord pris 4 950 kr)
Pris: 4-dagarskurs 5 550 kr
(ord pris 5 950 kr)

Seglingskurs steg 1 under 3 dagar
Datum: Fredag 20 - söndag 22 maj

Seglingskurs steg 1 under 4 dagar
Datum: Torsdag 26 - söndag 29 maj

Seglingskurs kölbåt steg 2
Fortsättningkurs för vuxna
Kursen riktar sig till den som har 
viss seglingserfarenhet. Här går vi 
fortare fram, kursen är mer omfat-
tande och med mer teori som var-
vas med mycket praktik. Kursbok 
ingår. Vi bor ombord och förtöjer i 
naturhamn. Maten lagar vi gemen-
samt. 
Kursen leder fram till Seglarintyget 
2 enligt riktlinjer från Nämnden för 
Båtlivsutbildning, NFB.

Kursledare: Johan Sandstedt 
(Arcona 400 med max 4 deltagare) 
eller Christian Geisler (Omega 36 
med max 3 deltagare)
Kursledarnas målsättning är att 
båtar och besättningar möts för ge-
mensam natthamn under kurstiden 
för att träffas och utbyta erfarenheter.

Pris: 3-dagarskurs 4 550 kr 
(ord pris 4 950 kr)

Seglingskurs steg 2 under 3 dagar
Datum: Fredag 10 - söndag 12 juni

Seglingskurs steg 2 under 3 dagar
Datum: Fredag 17 - söndag 19 juni

Spinnaker- och krysstrim 1
Grundkurs i spinnakerträning under 
en försommarkväll i en X–99, en 
10x3 m cruiser/racer med pedago-
gisk, erfaren tävlingsseglare.
Inga förkunskaper från spinnaker-
segling krävs. 
Max 8 deltagare, minst 5.

Kursledare: Marcus Morberg.
Plats: Baggensfjärden, Saltsjöbaden. 
Pris: 740 kr (ord pris 890 kr)

Spinnaker- och krysstrim steg 1
Datum: Tisdag 7 juni kl 17.30-21.30

Spinnaker- och krysstrim steg 1
Datum: Torsdag 9 juni kl 17.30-21.30

Spinnaker- och krysstrim 2
Fortsättningskurs under en försom-
markväll i spinnakerträning med 
X-99. Spinnakerträning steg 1 eller 
motsvarande förkunskaper krävs.
Max 8 deltagare, minst 5.

Kursledare: Marcus Morberg.
Plats: Baggensfjärden, Saltsjöbaden. 
Pris: 740 kr (ord pris 890 kr)

Spinnaker- och krysstrim steg 2
Datum: Tisdag 14 juni kl 17.30-21.30

Spinnaker- och krysstrim steg 2
Datum: Torsdag 16 juni kl 17.30-21.30

Mer info, anmälan och 
betalning på hemsidan:

www.sxk.se/stockholmskretsen

Vi samarbetar med NBV, 
Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet

Deltagare och seglarinstruktör ska 
uppvisa giltigt vaccinbevis och ett 

negativt snabbtest på 
seglarkursens första dag. 

Längtan till vind, vatten och möten är stora efter alla 
restriktioner. Evert Taube uttryckte det så här 1928:

Jag ska ut över världshav! Ut i oceanluft! Jag vill se delfinerna 
dansa i mareldar och bogsvall kring ett ilande fartyg!

22 april  Vi flyger till Maltas huvudstad Valletta. 
Drink, välkomstmiddag och två nätter på fyrstjärnigt hotell. 
23 april Guidad tur, inklusive lunch. 
24 april Embarkering på fyrmastade Star Flyer.  Vi sätter segel 
efter middag ombord, brassar för fyllning och sätter kurs 
mot Syrakusa på Sicilien. 

Därefter sammanlagt sju dagar ombord med 3 500 kvadrat-
meter segel mot himlen. Förstklassiga hytter och helpension.
Vi seglar i Odysseus farvatten och lägger till i tre grekiska 
hamnar med klassisk historia – Taube var mycket influerad av 
grekisk kultur och litteratur. 

Varje dag är det tema Taube ombord. Sång, musik och före-
drag. Reseledare är Carina Lernhagen Matz 0705-711 749 
och Erling Matz 070-63 73 128. Båda seglare, journalister och 
sjöhistoriker. Erling är med i Taubesällskapets styrelse. 
Researrangör är Poseidon Cruises i Helsingborg 042-37 40 00.

Pris från 38 500 kr
Detta ingår:
• Dag 1 flyg till Malta - Valletta
• Välkomstdrink och middag inkl vin
• Två nätter på fyrstjärnigt hotell i Valletta
• Dag 2 guidad utflykt på ön inkl lunch
• Alla transfers med buss
• Sju dygns kryssning med helpension
• Del i tvåmanshytt, vin till lunch o middag
• Hamnavgifter och dricks
• Coctailparty på däck en kväll ombord
• Två gemensamma utflykter i land
• Musik och föredrag av Carina och Erling
• Flyg hem från Aten den 30 april

Kommande resor är Segling över Atlanten med Royal Clipper 19 okt 2022  •  Poseidon Cruises, Kajpromenaden 22, 252 67 Helsingborg 042-37 40 00

SEGLA MED TAUBE 
22-30 APRIL 2022

MALTA TILL ATEN – 9 DAGAR

annons malta - aten 2022.indd   1annons malta - aten 2022.indd   1 2022-01-17   14:342022-01-17   14:34
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VARDAGAR 630 - 16 året runt
LÖRDAGAR 9   - 13 apr-okt

HYVLERI & VIRKESIMPREGNERING ● REJÄLA LAGER
BYGG ● FÄRG ● GRUS/JORD ● BÅTARTIKLAR

GÄSTBRYGGA ● BYGGAVFALL FRÅN Ö
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SKÄRGÅRDENS BYGGHANDEL 
ETT FAMILJEFÖRETAG I VÄRMDÖ SEDAN 1935. LEVERANSER TILL SJÖSS SEDAN 1963

Barnbarnseskader, 12-16 juni
Korta seglingar och mycket lek tillsammans med mor- eller 
farföräldrar. Eskaderledare Kerstin Andersson 

Familjeeskader till Åland, 10-17 juli
Barnen är mellan 11-15 år där syskon kan vara yngre eller äldre.
Eskaderledare Robert Olofsson och Jonas Wetterberg

Familjeeskader Glasskiosk till Åland, 3-13 juli
För barnfamiljer med lite äldre barn, cirka 8-15 år. 
Eskaderledare Mikael och Caroline Ankerfors 

Runt Rigabukten med natur och kultur, 2-29 juli
Fårösund, Ventspils, Riga, Pärnu, Runö, Ösel och Dagö. 
Flera långa dagsetapper, några över öppet hav. 
Eskaderledare Ingemar Dahlqvist och Nils Granlund

Familjeeskadern ”Valdemar”, 10-20 juli
Vi följer fritt kung Valdemars segelled från 1200-talet ner till 
Kalmar. För familjer med tonåring.
Eskaderledare Stefan Pettersson 

Familjeeskader Stockholms södra skärgård, 18-24 juli
Barnen är mellan 10-16 år där syskon kan vara yngre eller 
äldre. Segling söderut, mål vid Harstena.
Eskaderledare Robert Tylner och Lisa Gugala

Rikseskader till danska Nyborg, 18-22 juli
Stockholms deleskader ansluter till rikseskadern i Nyborg. 
Start från Stockholm cirka 1 juli.
Läs mer i separat information sid 21 och på hemsidan.

OBS! Anmälan öppnar 7 februari på hemsidan!

Välkommen till eskadersegling 2022!
Mer info och anmälan på sxk.se/stockholmskretsen

I Kryssarklubbens Stockholmskrets nya
styrelse är vi ett gäng aktiva båtmänniskor 
som vill jobba för kretsen. Här är vi!

Mats Thellmod
skattmästare

Monika Nordell
sekreterare

Mats Persson
ledamot

Göran Holmqvist
ledamot

Karl Henrik 
Bjerneling
ledamot

Kerstin Andersson
suppleant

Jenny Sydhoff
suppleant

Agnes Lindhé
suppleant

Kerstin Brorsdotter
ordförande

Fredrik Edström
vice ordförande

Lars-Åke Berglund
suppleant

Oliver Ohlin
Seglarlägret Malma
adjungerad

Hanna Anderin
kansliet
adjungerad

Carina Lernhagen Matz
Ostpricken
adjungerad

“När resultatet får avgöra”

Vi har 30 års erfarenhet och är Sveriges största 
båtkapelltvätteri. Vi tvättar och impregnerar alla typer 
av båtkapell m.m. 

Besök oss eller få fraktsäck hemskickad.

Vi utför sömnadsarbete såsom byte av rutor och 
dragkedjor, tryckknappar, kardborrband och öljetter. 
Dessutom tillverkar vi alla typer av båtkapell samt 
båtdynor m.m. 

Högsta kvalitet till rimliga priser.
Välkommen!

Grindstuvägen 40,167 33 BROMMA 08-28 85 34
www.rentvatt.com

REN TVÄTT AB

“När resultatet får avgöra”

Vi har 30 års erfarenhet och är Sveriges största 
båtkapelltvätteri. Vi tvättar och impregnerar alla typer 
av båtkapell m.m. 

Besök oss eller få fraktsäck hemskickad.

Vi utför sömnadsarbete såsom byte av rutor och 
dragkedjor, tryckknappar, kardborrband och öljetter. 
Dessutom tillverkar vi alla typer av båtkapell samt 
båtdynor m.m. 

Högsta kvalitet till rimliga priser.
Välkommen!

Grindstuvägen 40,167 33 BROMMA 08-28 85 34
www.rentvatt.com

REN TVÄTT AB

www.ostersjokompaniet.se

Här hittar du allt du behöver till dynor, 
kapell och skrovklädsel. 

Vi har ett stort sortiment av marina  
tyger och konstläder.  
Skumplast och stoppningsmaterial

Kapellrör, beslag och bågar

Blixtlås och rutor

Kapellväv från Sunbrella, Sauleda 
& Sandatex

*

*

*
*

Dynor & kapell
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Hopkoppling av samverkande instrument
Vad man skall tänka på när man kopplar ihop instrument, och vad 
som krävs för att det skall fungera.
Genomgång av de olika nätverkens egenskaper och skillnader 
(som tex NMEA 0183 och NMEA 2000). Vad krävs av kabelför-
läggning mm, råd och tips. Hur felsöker man.
Seminarieledare: Peter Öhman
Torsdag 17 februari kl 18.30

Ellära för fritidsbåtar
Beskrivning av kvällen:
Vi får lära oss mer om de grundläggande begreppen och om hur 
de hänger ihop, landström ombord,   likström ombord, en- och två-
kretssystem, huvudströmbrytare, strömställare, kopplingar och säk-
ringar, laddning, batteribank och strömbudget.
Seminarieledare: Magnus Sterky 
Tisdag 8 mars 18.30

Reparationer av plastbåtar
Hur man tar hand om båten när det som inte borde hänt ändå har 
hänt. Niklas Mattisson från Plastskador och Montage i Svinninge 
berättar och visar hur de reparerar båtar som är i behov av plastre-
parationer. Han ger också lite tips om vad man skall tänka på om 
man själv gör några plastjobb på båten. 
Seminariet genomförs i Plastskador och Montages lokaler som lig-
ger på Svinninge Marinas område nära Åkersberga.
Seminarieledare: Niklas Mattisson
Onsdag 9 mars 18.30

Köpa båt
Ronald Rybbe, oberoende båtbesiktningsman sedan många år, 
pratar om vad du bör kontrollera innan du ens börjar funderar på 
att köpa båten du fastnat för. I sin roll som besiktningsman har han 
upplevt många solskens- och skräck-historier. En del av dem kom-
mer han att berätta om den här kvällen. Lokal är ännu ej bestämd.
Seminarieledare: Ronald Rybbe
Torsdag 17 mars 18.30

Litiumbatterier
Vad ska man tänka på om man vill byta till litiumbatterier i båten? 
(LiFePO4, LFP). Först lite teori, sedan en del om vad som finns på 
marknaden och avslutningsvis berättar Thomas och Peter vad de 

gjorde när de installerade litiumbatterier i sina egna båtar.
Lokal ännu ej bestämd, kolla vid anmälan!
Seminarieledare: Peter Öhman och Thomas Andersson
Tisdag 22 mars 18.30

Solceller
Vi går igenom vad man bör tänka på inför köp av solpaneler till bå-
ten. Bland annat:
* När bör man välja solpaneler över andra sätt att ladda batterier-
na?
* Hur mycket laddning kan man vänta sig?
* Mer solpanel vs större batterier
* Paneltyper: flexibla, rigida, mono- & polykristallin 
* Solcellsregulatorer
* Installation, serie- vs parallellkopplade paneler, kablage och ka-
belarea.
Seminarieledare: Jonathan Bernardt
Torsdag 7 april 18.30

Säkerhet ombord
Vad kan man göra för att förebygga brand, motorkrångel, mastha-
veri, vatteninträngning, elproblem, kollisioner, grundstötning m.m. 
Vi går igenom utrustning och åtgärder baserat på praktiska erfaren-
heter från olika håll. Vi ser fram mot att svara på frågor och ha ett 
givande samtal.
Seminarieledare: Thomas Andersson och Björn Green
Tisdag 26 april 18.30

Kontroll av uppblåsbara flytvästar
Uppblåsbara flytvästar måste kontrolleras och servas regelbundet. 
Det har visat sig att kolsyrepatronen kan lossna. Därför har Baltic 
tagit fram en säkringssats som Tekniska Kommittén visar hur man 
monterar. Under handledning går vi igenom hur man själv kontrolle-
rar sina flytvästar och monterar säkringen. Vi erbjuder grenband för 
komplettering samt kolsyrepatroner och automatbobiner för ersätt-
ning, till bra priser. Tag med familjens alla uppblåsbara västar. 
Seminarieledare: Björn Green
Torsdag 28 april 18.30

Knop- och splitskväll
Vi övar de vanligaste knoparna ombord: skotstek, även dubbel.  
Stoppåtta (fiolstek). Dubbelt halvslag, även om egen part.  Den 
omdebatterade pålsteken samt den överlägsna men måttligt kända 
”stopparen”. Efter fikat gör vi en ögonsplits samt splitsar in en kaus 
på 3-slagen lina.  Vi visar även några olika taglingsmetoder.
Seminarieledare: Björn Green
Tisdag 3 maj 18.30

Anmälan och betalning på hemsidan sxk.se/stockholmskretsen
Föredragen hålls på nya kansliet, Cylindervägen 12 i Nacka 
Strand om inget annat anges. Kolla alltid på hemsidan!

Hej, jag heter Göran Holmqvist från Tekniska 
kommittén i Stockholmskretsen. Vi är åtta ”gubbar” 
som alla tycker det är kul och intressant med tekniska 
frågor inom vårt båtliv, vilka också är viktiga för 
säkerheten ombord.

Jag vågar nog påstå att vår samlade erfarenhet och 
kompetens är stor. Och den vill vi gärna bjuda på!

Därför arrangerar vi varje vår och höst ett antal 
teknikkvällar på olika teman. Du ser programmet här 
nedan. Antingen håller vi själva föredrag, eller så bjuder 
vi in personer som har ytterligare kompetens. 

Ung eller äldre, ”gubbe eller gumma”, nybörjare eller 
veteran, alla är varmt välkomna! Fika ingår.

Teknik! •  PEJ LI NG  •

Dagläger med optimistjollesegling
Seglarläger för de mindre barnen drivs i samarbete med 
Solna Seglarskola i Ulvsundasjön med bas på Huvudsta 
strand 3 i Solna. Du ska vara minst 8 år gammal och 
kunna simma 200 meter för att delta. Kurserna pågår 
måndag till fredag kl 9-16 med grupperna nybörjare 
och fortsättning. Kursen kostar 2 450 kr och inkluderar 
lunch och fika alla dagar. Daglägren arrangeras veckorna 
24-27 samt vecka 31 och 32. Skynda att boka på 
www.sxk.se/stockholmskretsen

Seglarläger i skärgården
Vårt populära seglarläger ligger på Malma Kvarn mel-
lan Ingarö- och Nämdöfjärden. Där seglar vi 2-Krona 
från trygga hamnen och bor i vårt fina klubbhus. Med 
varsam och tydlig pedagogik blir mötet med sjö och 
båtliv något barnen och ungdomarna kan växa med. 
Nybörjare eller mer van vid segling – du får en härlig 
upplevelse i fin skärgårdsmiljö där vi varvar segling med 
sol, bad, lek och skratt. Även konfirmationsläger. 
www.sxk.se/stockholmskretsen för mer info och anmälan.

Väderkurs i två delar
Onsdag 16 februari kl 18.30 kommer meteorolog 
Anders Ljungkvist att berätta om väder i skärgårdsmil-
jön, t ex sjöbris, lokala vindeffekter, kustdimma mm. 
Torsdag 10 mars kl 18.30 talar han om de väder-
prognoser som finns tillgängliga på Internet och via 
appar. Hur tillförlitliga är de? Hur ska de användas? 
Föredraget ges på nya kansliet på Cylindervägen 12. 
Anmälan på www.sxk.se/stockholmskretsen

Segla eskader – hur är det?
”Att segla eskader är ett stort nöje och ger en båtlivs-
upplevelse du inte får missa. Här träffar du likasinnade 
och ges stora möjligheter till angenäm samvaro och det 
är alltid nära till en hjälpande hand. Du möter nya plat-
ser, ser nya vyer och får nya erfarenheter.” 
Kerstin Andersson, erfaren eskaderledare, berättar via 
Teams onsdag 16 februari kl 18.30. Anmälan via hemsi-
dan för att delta. Qvinna Ombord arrangerar.
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Enkelhet. Kvalitet. Pålitlighet.

Besök www.trangia.se för mer info om våra stormkök

Made in Sweden by Trangia AB since 1925.

•  PEJ LI NG  •

Kryssarklubbseskader till Nyborg
Svenska Kryssarklubbens Rikseskader går i sommar till 
danska Nyborg som ligger vid Stora Bältbrons västra 
fäste på ön Fyn. Kretsar runt om i landet samlar ihop 
sig i deleskadrar och målet är att mötas för danskt gemyt. 
Ett gediget och trevligt program väntar med bl a vin-
provning, museibesök och gemensam fest. Hamnen 
i Nyborg är förberedd på att ta emot alla glada krys-

Förslag: väderboj i Värtan
Seglaren och segelmakaren Anders Lewander har startat 
en Facebook-grupp för att få ut en aktiv väderboj i Stora 
Värtan i  t ex appar som ViVa, Windy, Seapilot. Vilken 
information ska visas? Vindriktning, vindstyrka, luft-
temperatur, vattentemperatur, daggpunkt, vattenstånd 
och regn. Vattnet är ett mycket aktivt friluftsområde för 
båtliv och klubbseglingar. Anders menar att de traditio-
nella observationsplatserna inte ger adekvat info. Den 
som håller med går in och stöttar gruppen och förslaget.

Båten som kontor
Förra sommaren mötte Ostpricken Mattias och Sofia 
Larsson i motorbåten Galeon 360 Fly. Glatt berättar de 
om hur den rymliga båten blivit en möjlighet att ta job-
bet med ombord. Med egen wifi-uppkoppling kan de 
ha digitala möten. ”Mittenkabinen med våningskoj är 
perfekt för att kunna stå och jobba”, säger Sofia. ”Idag 
har jag t ex haft möte med Kina”, berättar Mattias. Efter 
jobbet har de kvällssol uppe på flybridge. Inte dumt 
tycker båda. Skeppshunden Charlie håller med.

•  PEJ LI NG  •

Små ambassadörer
Ett gäng lågstadieelever från Åkersberga kom till 
Stockholms båtsnickeri för att lära sig mer om Princess 
Svanevit och båtbyggarkonsten, (se sid 6-10). Nu kan 
de berätta om båten, hennes framtida resa och uppdrag 
för andra barn. Stämningen var minst sagt på topp och 
flera av barnen sa att de ville jobba som båtbyggare när 
de blir stora. 

Klink som kulturarv
Unesco har beslutat att godkänna nomineringen om 
klinkbyggnadstekniken till Unescos lista över det imma-
teriella kulturarvet. ”Det värdesätter kunskapen och hant-
verket för alla dem som bygger och seglar sådana här bå-
tar”, säger museichef Mats Djurberg på Sjöhistoriska.

Majträff på 
Malma
Den 21-22 maj väl-
komnar Qvinna 
Ombord kvinnliga 
kryssarklubbare i 
hela Sverige till en 
helg på Malma Kvarn. 
Jollesegling, knopslag-
ning, yoga, dans och 
middag. Sätt kryss i 
kalendern, mer info 
i nästa nummer av 
Ostpricken.

Förarintyg för vattenskoter
Får jag lov att köra vattenskoter om jag har något av 
NFBs intyg? Från 1 maj 2022 införs krav på förarbe-
vis för att få framföra vattenskoter. Om du har förarin-
tyg, manöverintyg för högfartsbåt eller kustskepparin-
tyg hos NFB så får framföra vattenskoter t o m 30 april 
2023 utan förarbevis för vattenskoter. Man ska kunna 
visa upp sitt NFB-intyg tillsammans med giltig ID-
handling. Det finns även en övergångsregel som innebär 
att man kan validera in något av de tre intygen till ett 
förarbevis för vattenskoter hos Transportstyrelsen utan 
att gå någon utbildning för vattenskoter. 

sarklubbare under tiden 
18-22 juli. Anmälan på 
Stockholmskretsens hemsida, 
deltagarantalet är begränsat. 
Info Kerstin Andersson tel 
070-588 25 42. Väl mött!

.
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Seglarläger på 
Malma 2020

Nytt kursprogram!
Lär dig köra båt

Att köra långsamt
- och hinna med
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Båtliv i 
hemmavatten

Pyssel för
Lill-gasten

Miljön
engagerar

Väkommen till nya
Bistro Malma Kvarn
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Båtglädje!

Givande
engagemangHur 

och 
varför 

vid båtköp

Segla 
ett helt
dygn

•  E N TI D N I NG FÖR D IG I  SVE N S KA KRYSSAR KLU B B E N S STOCKHOLM S KR ETS •

OSTPRICKEN
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Utmana ombord i
sommarens 

BÅT-QUIZZ      

Båtkurser 
med praktik         

Skärgårdens 
finaste sandstränder

SOL, SAND och 
SALTA BÖLJOR

Båtglädje. Kunskap. Information.
Vill du också synas i Ostpricken?

Kontakta
Anne-Louise Fröding 070-522 14 73 

annelouise.froding@gmail.com

För mer information gå in på: www.nackakapelltvatt.se  
Kontakta oss på telefon: 070-205 84 09 
Ni hittar oss på Stenhuggarvägen 2 R,  

Saltsjö-Boo Kummelbergets Industriområde

VI hjälpeR dIg med: tvätt, mögelbehandling och 
impregnering av kapell, markiser, förtält, båtdynor, 

båtmattor samt reparationer, byte av blixtlås, rutor m.m
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Ledaren i förra numret handlade om Transportstyrelsens 
Båtlivsundersökning som presenterades för exakt ett år sedan. 
I ledaren var jag kritisk till urvalet i undersökningen. Läser 
man den noga visar det sig att de allra flesta som intervjuats 
om båtliv varken har en båt eller varit ute i båt senaste året.

Att som myndighet köpa en undersökning för 1 025 000 
kronor och säga sig undersöka båtlivet i Sverige med ett så-
dant underlag är botten tyckte jag. Ni läsare hörde av er med 
kommentarer. 

”Vilken underbart bra krönika du har skrivit. Det är precis 
så här jag tycker att Kryssarklubben ska vara. Saklig gransk-
ning och kritik av myndigheternas påståenden om båtlivet.”             
Torbjörn Berg

”Du gör en bättre tidning än På Kryss.” 
Lasse Halvarsson

”Tack för din artikel i Ostpricken nr 4/21. Förutom frågorna 
’Är det ett bra underlag’ så dyker ju många underliggande 
frågor upp: Vad är avsikten med undersökningen? Vill de få 
fram information så att de kan hjälpa och förbättra båtlivet? 
Vill de få klarhet i om de kan beskatta båtlivet hårdare? Vill 
de förstå om de kan hjälpa till att öka säkerheten eller för-
bättra miljön på sjön för ’icke yrkestrafik’?”
Kent Ek

”Hårresande! Uppdragsgivaren till undersökningen, om det 
nu är staten på bekostnad av skattebetalarnas pengar, borde 
förvänta sig att det är kunnigt folk som sköter utredningar 
om båtlivet. Kunnigt folk är något så enkelt som egen erfa-
renhet av båtlivet och båtägare! Nu verkar det vara pappers-
vändare som har tyckande som enda prioritet. Kan de verkli-
gen få betalt för värdelösa undersökningar?”
Seglande medlem som vill vara anonym

Så vad säger Transportstyrelsen? Andreas Tapani, sektions-

chef vid avdelning Sjö- och luftfart skriver i en replik: 
”Målgruppen för Båtlivsundersökningen är hushåll med per-
soner i åldern 20–74 år i Sverige. Undersökningen ska pri-
märt ge en bild av hur svenskarnas båtliv ser ut och har för-
ändrats sedan den första mätningen genomfördes 2004. 

Det handlar exempelvis om frågor som hur många svensk-
ar som är intresserade av eller har ett aktivt båtliv och hur 
många hushåll som äger en fritidsbåt av olika slag – från 
ruffade båtar till dagtursbåtar och kanoter.

För frågor som rör svenskarnas båtliv utgör undersök-
ningen ett mycket gott underlag med god statistisk säkerhet 
(felmarginal ±1,1 %). Även för frågor som rör personer med 
ett aktivt båtliv (felmarginal ±2,0 %) och båtägande hushåll 
(felmarginal ±3,4 %) utgör undersökningen att bra underlag 
med god statistisk säkerhet.” 

Siffror Tapani inte nämner är felmarginalen gällande ruffa-
de motorbåtar som är ± 9,7 % och ruffade segelbåtar ± 12,7 
%. Det är en hög procentsiffra och beror på det tunna under-
laget. Tapani fortsätter:

”Bryter vi ned resultaten på vissa båttyper, såsom ruffade 
segelbåtar eller ruffade motorbåtar, blir som du påpekar, 
underlaget och därmed den statistiska säkerheten mindre. 
(red kursiv) Detta är dock inte det primära syftet med just 
Båtlivsundersökningen, som ska täcka in hela svenska folkets 
båtvanor. För att få ett underlag med högre statistisk säkerhet 
för specifika båttyper vore det lämpligare att genomföra stu-
dier som riktar sig specifikt till dessa grupper.”
En undersökning som bygger på 6 000 intervjuer där 65 har 
beboelig motorbåt och 38 beboelig segelbåt är inte represen-
tativ för vårt båtliv.                             Carina Lernhagen Matz

•  I NSÄN DAR E  •

Båtlivsundersökningen 2020 En undersökning om båtlivet i Sverige. 

Dnr 
2021-2170 

Båtlivsundersökningen 2020 
går att ladda ner på 

Transportstyrelsens hemsida.

STOCKHOLM.
Tel 08-745 12 20

stockholm@boding.se

GÖTEBORG.
Tel 031-93 30 82
gbg@boding.se

MALMÖ.
Tel 040-15 99 65

malmo@boding.se

OSLO.
Tel +47 23 22 99 00

oslo@boding.se

Pris gäller vid beställning senast 17 februari 2022. Pris varierar med yta, duk, fi berval och detaljutförande. Kan ej kombineras med andra erbjudanden och rabatter.

Beställ i januari-februari: Var ute i lite extra god tid när det gäller beställning av 
segel och kapell. Pandemin utmanar inte bara människor utan även den globala 
handeln. Beställ i januari-februari för att vara säker på att få segel till sjösättning.

Vinterrabatt: Beställ senast 17 februari! Du beställer fortfarande segel, kapell, rull-
system och båttillbehör med 10-20% rabatt.

Segla modernt och snabbt: Du som älskar att segla bör verkligen överväga att 
köpa en rullgennaker; gennaker med eget rullsystem. Hissa och riv utan att lämna 
sittbrunnen. Att segla rullgennaker är precis lika enkelt som att segla rullgenua.  

Lazy-Bag & Rullgenuakapell:  Boding Lazy-bag 2022, görs custom för varje 
segel/båttyp för optimal passform. Låga väggar för minimal vindstörning vid 
segling samt effektiv ås-effekt för vattenavrinning. Rullgenuakapell WM80, 
ny kapellväv som är optimal för rullgenuakapell. Lättare, mer följsamt och mycket 
starkare. WM80-kapellet är ättare att hissa, riva och använda. 

Lagerutförsäljning:  Utförsäljning av ca 40 segel och 40 kapell med 20-60% rabatt. 
Gäller demo, lager och ej uthämtade produkter. Skriv till info@boding.se och berätta 
vad du behöver, så återkommer vi med vad som fi nns till just din båt.

10-20% VINTERRABATT
SEGEL, KAPELL, RULLSYSTEM OCH BÅTTILLBEHÖR

RULLGENNAKER CODE 1 + SELDÉN CX ORD.PRIS KAMPANJ
First 31.7 LR, Hanse 315, Nova, Omega 30 28 500 kr 22 900 kr
Dehler 35, Dufour 365 GL, Hanse 350, Jeanneau 36i 36 200 kr 29 900 kr
Arcona 400, Bavaria 42 Cr, First 40.7, HR 42, X-412 44 500 kr 39 900 kr

STORSEGEL DACRONDUK ORD.PRIS KAMPANJ
Birdie 24, Maxi 68 &77, MS 20, Misil II, Viggen 9 650 kr 8 500 kr
Allegro 27, Compis, Maxi 84, Shipman 28, Vega 13 200 kr 10 900 kr

RULLGENUA CRUISINGLAMINAT TRIRADIAL ORD.PRIS KAMPANJ
Bavaria 33 Cr, Dehler 33, First 31.7 LR, Scanmar 33 31 550 kr 26 900 kr
Bavaria 39 Cr,  Jeanneau 39 DS, Oceanis 393,  44 800 kr 38 900 kr

LAZYBAG 2021 ORD.PRIS KAMPANJ
Albin Nova, Bavaria 32 & 34, C-ina 32, Omega 34  10 200 kr 8 750 kr
Arcona 370, Bavaria 40, Dehler 34 DD, Hanse 371  11 750 kr 10 200 kr

RULLGENUAKAPELL WM80 ORD.PRIS KAMPANJ
Comfort 32, HR 31, Linjett 33, Maxi 95, Najad 343  6 700 kr 5 900 kr
Bavaria 42 Cr, Dufour 40, Najad 390, Oceanis 411 7 900 kr 7 200 kr

 Gäller totalt över 1500 båttyper. Pris varierar med yta, material, detaljutföranden, färg m.m.

 SELDÉN SPECIALISTER

Sveriges största återförsäljare av Furlex rullsystem 

 och gennakerrullarna Seldén CX och GX. Vinterrabatt 

vid  köp av nytt eller anpassning av befi ntligt segel.

Gäller vid beställning senast 17 februari 2022. 
Ring 08-745 12 20 eller maila din båttyp till info@boding.se så svarar vi med aktuella erbjudanden till just din båt.

J-122 stor och fock i G2 Membranduk, fi bermix kolfi ber & technora, 
lätt ljusgrå taft 2 sidor. 1a stora klassen SeaPilot2Star. Fotograf Henrik Hydén



POSTTIDNING B
(Returadress:  Box 1158, 131 26 Nacka Strand)

svedea.se 
0771-160 190  |  info@svedea.se

När oturen är framme vill man ha hjälp av någon man kan lita på. Någon som lyssnar, förstår och gör det lilla extra. 
Så har vi arbetat sedan vi startade 2010 och det har idag gett oss fler än 300 000 nöjda försäkringskunder,  
kunder som är ännu nöjdare efter en skada inträffat. Ett fint kvitto på detta är att Svenskt Kvalitetsindex  
tre år i rad gett oss utmärkelsen ”Sveriges Nöjdaste Kunder” i kategorin fordonsförsäkring, i vilken båt ingår.  
Vill du också bli otroligt nöjd – även om oturen är framme? Välj en försäkring från Svedea du med.

Bil  |  Båt  |  Vattenskoter  |  Mc  |  Snöskoter  |  ATV  |  Hund & Katt  |  Företag
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Vill du också bli  
otroligt nöjd även om 
oturen är framme?
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