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et stormar i Stockholms skärgård. Sjökortslyftet, 
säger Sjöfartsverket. Sjökortssänket, säger båtägarna. 

Det började redan förra året. Då larmade 
Kryssarklubbens norra kretsar om att Sjöfarts-
verkets nya sjökort på den kuststräckan innehöll 
annan, betänklig, information jämfört med de 
gamla korten. Det visade sig gälla även för Stock-
holms skärgård. Stenar och grynnor dök plötsligt D

upp, andra var borta. Sund som tidigare varit farbara med nöjesbåt var 
nu mörkblå. Noll till tre meter alltså. 

Data från Lantmäteriet och det gemensamma projektet ”Nationell 
Strandlinje (NSL)” är orsaken sa verket: ”I skärgårdsområden, där 
djupinformationen är bristfällig och ofta handlodsmätt på mitten av 
1800-talet, blir den sammanlagda effekten av Sjökortslyftet och NSL att 
sjökorten framstår som grundare än tidigare”.

Men vi vill kunna navigera säkert och tryggt också i grundare områden 
i skärgården. Det har också Kryssarklubben kommunicerat. 

SXK:s generalsekreterare Fredrik Norén tog initiativ till ett möte 
med högsta ansvariga på Sjöfartsverket. De träffades på Rosenvik, 
Djurgården, ombord på sjömätarfartyget Anders Bure. Tillsammans 
ville man undersöka vad bland annat ”blåmålningen” får för konsekvenser.

Resultat: Sjöfartsverket öppnar för fakta från Kryssarklubben samt 
söker mer pengar från regeringen för att sjömäta grunda vatten.

Nu lanseras ändå de nya båtsportkorten för norra, mellersta och 
södra skärgården i Stockholm. De innehåller uppdaterad information 
om nya broar, kablar och rör samt fartbegränsningar och förbuds-
områden. Det är bra. Men kvar står att vissa vatten som är viktiga för 
oss i nöjesbåt har gjorts mer otillgängliga. Det är inte bra!

Dessutom får vi vänta på Hydrographicas nya specialbåtsportkort 
i två delar över Stockholms norra ytterskärgård. Det är dels kortet 
Arholma-Söderarm-Rödlöga, dels Ängskär-Svenska Högarna-Björkskär.

Företaget har inte fått spridningstillstånd. Det ges av Sjöfartsverket 
efter godkännande av Försvarsmakten. Det brukar ta tre till fyra veckor, 
säger Försvarsmakten, visserligen före de 
säkerhetspolitiska förändringarna i Sverige. 
Men nu har det tagit över sex månader! 
Någonstans har det hakat upp sig. 

Varför? frågade jag Sjöfartsverket. ”Det 
nu aktuella ärendet där Hydrographica är 
sökande handläggs för närvarande av för-
valtningsrätt efter överklagande från sökan-
den”, blev svaret.

Vi får vänta och se. Ostpricken följer 
utvecklingen. 

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.
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• BÅTVÄNNER! •

D
et här blir min första krönika 
i Ostpricken som ny krets-
ordförande. Har valt vinjetten 
”Båtvänner”, för så känns det. 
Alla vi som är med i Kryssar-
klubben har något fundamen-
talt gemensamt – och det är 

Kerstin Brorsdotter
Ordförande i 

Stockholmskretsen

att vi gillar att vara på sjön. Det är en bra början!

Som ny ordförande har jag också satt mig in i Kryssar-
klubbens organisation. Alla som redan jobbar i kretsen 
vet hur allt fungerar men jag visste det inte innan och 
du som medlem kanske inte heller vet. Därför drar jag 
organisationen översiktligt:

Svenska Kryssarklubben består dels av en riksfören-
ing med egen styrelse, dels av fjorton olika kretsar runt 
landet med sina styrelser. På Kryss är riksföreningens 
tidning och Ostpricken är Stockholmskretsens.

Varje vår ordnar Kryssarklubben något som kallas 
”Rådslag” med representanter från alla kretsar. Nu var 
det min tur att representera Stockholmskretsen.

Här i Stockholmskretsen har man arbetat med fram-
tidsfrågor redan innan jag blev ordförande och den 
stafettpinnen springer jag gärna vidare med.

Jag tycker det är viktigt att vi har en framtidsstrategi 
utifrån att båtlivet förändras. Vilka är våra viktigaste 
verksamheter och vad ska vi arbeta med för att ännu 
fler ska välja att bli medlemmar?

För min del var det väldigt lärorikt med det här råd-
slaget eftersom jag är ny. Slogs av hur engagerade alla 
aktiva i Kryssarklubben är. Det är så mycket mer än 
de blå svajbojarna som Kryssarklubben både gör och 
står för. Här i Stockholmskretsen tänker jag då framför 
allt på ungdomsverksamheten och det stora kurs- och 
programutbudet vi har. 

Men också på alla ideellt arbetande funktionärer ute 
på Malma Kvarn, i Hamn- och farledskommittén, i 
utbildning- och programverksamheten, alla föreläs-
ningskvällar som Tekniska kommittén ordnar, 
Seniorprogrammen och 24-timmars … Ja, listan är 
ännu längre än så.

Just aktiviteten ute på Malma Kvarn fick jag själv 
uppleva när lägerungdomarna skulle starta upp vårens 
jobb ute vid vårt klubbhus och nere i hamnen. Var 
med och hjälpte till och det var verkligen kul. Vilket 
engagemang hos dessa ungdomar. Det berörde mig 
väldigt mycket. Härligt att se.

Vi ses på sjön!
 

Stopp
 Transclean 65 är en specialvätska som löser urinsten och andra hårda avlagringar 

i septiktank och rörledningar samt förbygger och förhindrar stopp i toalettsystemet. 
Har du stopp i toasystemet? Rinner det långsamt? Svårt att tömma? 

Luktar det från tanken? Då är det dags för Transclean 65.  
Transclean 65 påverkar inte de nyttiga bakterierna i systemet, är miljövänligt 

och biologiskt nedbrytbart. Är inte skadlig för metaller, plast eller gummi. 
Har med framgång använts av yrkes- och kryssningsfartyg under många år. 

Finns i vä lsorterad marinhandel. 

Kemiprodukter lnternationaI AB   www.kemiprodukter.com

185x130mm
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EN 
MAR-
DRÖM 

FÖR EN 
KAPTEN

Undvik alltid nära möten med fartyg, eftersom större fartyg inte kan 
göra snabba väjningsmanövrar eller hastighetsförändringar. 

Daniel Erbacke är 
sjökapten. Han arbetar 

som befälhavare på 
183 meter långa 

färjan Finnpartner. 
Hans viktigaste råd till 

fritidsbåtskepparen: 
Gå aldrig för om ett 

stort fartyg.
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Hemma i Stockholms skärgård kör Daniel Erbacke 
en Nimbus 31 Ultima som kan komma upp i drygt 
20 knop. Men han gillar bättre att köra i deplace-
mentsfart kring sju, åtta knop. 

Det går åt mindre bränsle, kostar mindre och är 
bekvämare. Plus att det spar miljön.

”Tidigare har jag haft segelbåt, en Forgus 31:a, 
men nu är det motorbåt som gäller. Min fru Jessica 
gillar inte när det lutar och det respekterar jag. 

Men att ha erfarenhet av nöjesbåt är bra när du 
hanterar ett stort fartyg – och vice versa!” säger 
Daniel. ”Även om det är två helt olika saker.”

Men han förklarar att det ändå är samma grunder. 
Det är att ta hänsyn till vågor, vind och ström.

Rederiet där han är anställd kör både Tysklands- 
och Finlandsfärjor och han har erfarenhet av båda 
två. Färjan Finnpartner trafikerar sträckan Malmö- 
Travemünde. 

Han är uppvuxen på Ingarö och tog sommarjobb 
som jungman på Strömma kanalbolagets båtar. 

Sen gick han gymnasiet på Sjömansskolan om-
bord på skolfartyget M/S Polfors på Kungsholmen. 
Idag ligger fartyget förtöjt på Söder Mälarstrand 
med Sjömansskolan nära på Långholmen.

Efter gymnasiet  arbetade han som matros i några 
år. Därefter läste Daniel vidare till styrman och sjö-
kapten på Sjöbefälsskolan i Kalmar. 

På sommaren är det familjens Nimbusbåt som gäl-
ler. Daniel saknar seglingen som han tycker är ett 
härligare sätt att färdas på. ”Med motorbåt är man 
mer som chaufför” säger han och skrattar. 

”Bara en som sitter och kör. Men samtidigt kan 
man åka en sträcka snabbt och det är lättare att be-
räkna vilken tid det ska ta. Är man dessutom bara 
ute några dagar betyder det längre tid ute i skär-
gården eftersom man kommer hem snabbt.”

Som befälhavare på Finnpartner, 183 meter lång 
och 29 meter bred, har han också en lång och bred 
erfarenhet. Är det något han vill delge oss nöjesbåts-
farare?

”Det skulle i så fall vara att aldrig gå för om en 
Gotlands- eller Finlandsfärja eller annat stort far-
tyg”, säger Daniel. ”Även om du själv bedömer att 
du hinner och att det kommer att gå bra är det en 
källa till oro för den som står på bryggan. Däruppe 
ser man inte vattnet nära fartygets stäv. Det innebär 
ett klart osäkerhetsmoment.

Det har hänt ett antal gånger att vi haft fritidsbå-
tar framför stäven och faktiskt inte kunnat se dem 
under ett antal sekunder. Det är såklart mycket obe-
hagligt och helt onödigt. Bättre alltså att den mindre 
båten går akter om den stora.” 

Text och bild Carina Lernhagen Matz

Daniel Erbacke är 
kryssarklubbare och 
sjökapten. Med de 
erfarenheterna vill 
han gärna dela med 
sig kring situationen 
när små båtar kommer 
nära stora.

EN 
MAR-
DRÖM 

FÖR EN 
KAPTEN 

…

stockholmmarin.se

Välkommen till vår brygga.  
Vi finns på  bästa sälj läget i Stockholms   
skärgård – på  Bullandö marina.
Vi på Stockholm Marin är  passionerade båt
människor med över 40 års  erfarenhet av att sälja 
både motor och segel båtar. Under säsong har vi 
öppet sju dagar i veckan – med hundratals  besökare 
varje dag. Vi finns även på stockholmmarin.se  
och nås på 08571 451 20.

S A M A R B E T S PA R T N E R S

PÅ OSTKUSTENS STÖRSTA MARINA
KÖP OCH SÄLJ DIN BÅT
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Agnes Lindhé är tjugo år. I halva sitt liv har hon varit 
på Malma Kvarns seglarläger. Första gången var som 
tioåring på ett nybörjarläger. Sju seglarläger blev det 
som elev totalt, eller ”päron” som det kallas på Malma. 

Sen blev hon instruktör och nu är hon hamn-
ansvarig tillsammans med två andra i ledargänget. 
Många helger under våren har gått åt till att fixa i 
ordning alla båtarna till lägerstarten i juni. 

Båtarna och ramperna ska flyttas ned mot vattnet, 
båtarna tvättas, rubbas och vaxas. De ska riggas på och 
trimmas in. Allt arbete är ideellt, mot mat och husrum.

Varför ville du fortsätta som ledare på Malma Kvarn?
Som ledare får man vara vuxen. Man får ta ansvar 
och styra upp saker. Det är något jag gillar. I helgen 
till exempel strejkade avloppet i klubbhuset under vår 
meckar-helg därute. Då gällde det att fixa det.

Samtidigt med att vara seriös så finns det på lägret 
en möjlighet att få vara barnslig, leka, skratta, spexa. 
Det är blandningen av lek och allvar som är så givande. 
Jag trivs när det kan vara både och. Sen är det gemen-
skapen med alla kompisar. 

Genom Malma Kvarn träffar du en 
massa nya människor, både andra ledare 
och alla eleverna. En del kommer från 
andra håll i Sverige. Två av mina bästa 
Malma-kompisar kommer från Örebro 
och Uppsala. Sen är det väldigt kul också 
när gamla elever kommer tillbaka som 
nya ledare.

Nu är du instruktör på seglarlägret?
Ja, det är det roligaste. Då får man vara 
ute på sjön hela dagarna och jag tycker 
om att vara med eleverna. 

Att lära ut något man själv behärskar 
ger även mycket till en själv.

UNG i SXK
Agnes Lindhé i Stockholmskretsen

Hur ser din bild av Kryssarklubben ut?
För mig kretsar såklart mycket kring Malma Kvarn så 
för mig blir det tydligt att Kryssarklubben verkligen 
satsar på just ungdomsverksamheten. Men nu när jag 
också jobbar i styrelsen för Stockholmskretsen och får 
både På Kryss och Ostpricken så ser jag hur mycket 
annat som görs. Att det är sådan bredd.

Som vad då?
Alla kurser till exempel, i allt från navigation till före-
läsningskvällar om tekniska båtfrågor.

Finns det något mindre bra med Kryssarklubben?
Det kanske blir samma svar att det just är bredden, 
alla håller på med sitt på något vis! En klubb hålls 
samman av gemenskap men ibland tycker jag det spre-
tar åt olika håll med vissa som engagerar sig i utbild-
ning till andra som vill prata batterier… Men egentli-
gen är det bra, för då har föreningen något för alla.

Kommer du ha egen båt när du blir äldre?
Ja, absolut. Jag är uppvuxen med båt och 
har väldigt positiva minnen från det. Att 
kunna samsas på en liten yta är speciellt.
Jag vill att mina barn ska få uppleva det 
också.

Har du båt nu?
Jag och min syster har en Tvåkrona, 
samma båt som vi seglar ute på Malma 
Kvarn. Den tar vi ansvar för själva men 
pappa vill gärna vara med och mecka. Fa-
miljen har en Maxi 999 och den har jag 
börjat få låna själv. Jag och två kompisar 
var ute med en övernattning på Kyrko-
gårdsön vid Siaröfortet. Det gick jättebra.

Text och bild Carina Lernhagen Matz

Ostpricken träffar Agnes Lindhé för ett samtal om 
att vara ung och engagerad i Kryssarklubben.

Agnes Lindhé är
född 2002.
Började som elev på 
Malma Kvarn som 
tioåring.
Jobbar idag i Malma 
lägerkommitté och i 
styrelsen för 
Stockholmskretsen.
Just nu: Praktikant 
som projektingenjör 
på Skanska, i sam-
band med Slussen-
projektet.

Foto P
rivat
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  1. Arholma Handel 0176-560 12

  2. Tjockö Butik och Krog 0176-431 80

 	3. ICA Högmarsö & Högmarsö Sjömack 0176-830 40

 	4. Rödlögaboden 0176-870 60

  5. Klintsundet Ekolanthandel 08-542 432 43

		 6. Husarö Lanthandel 070-719 97 71

  7. Finnhamns Sommarbutik 08-542 462 12

 	8. Coop Ingmarsö 010-745 02 80

  9. Svartsö Lanthandel 08-542 473 25

 	10. Coop Långvik 010-745 02 80

 	11. Lådnamacken 08-542 473 21

 	12. Norra Stavsudda Handel 08-571 650 78

 	13. Coop Berg 010-745 02 80

  14. Grinda Lanthandel 08-542 494 91

  15. Gällnö Handelsbod, Krog & Café 08-571 663 10

  16. Westerbergs Livs 08-571 530 19

  17. Runmarö Lanthandel 08-571 527 00

 	18. Guns Livs Nämdö 08-571 560 17

 	19. Kymendö Service 08-501 542 65

  20. ICA Nära Utö Livs 08-501 570 05

  21. Rånö Livs 08-501 571 22

  22. Nåttarö Handelsbod 073-942 29 87

  23. Saltboden Kök & Proviant 08-520 340 14

 = Drivmedel

 = Gasol

❤ = Hjärtstartare finns på ön

Din mat butik i  
Stockholms skärgård

skärgårdshandlarna.se

En tur i skärgården kräver inga förberedelser. Skärgårdens matbutiker har allt du behöver. Livsmedel,  
färsk fisk, nybakat bröd, skärgårdsslöjd och ofta lokalt odlade grönsaker. Vi vill med vårt breda sortiment och 

vår geografiska spridning att du ska få en trevlig och bekymmersfri tillvaro i Stockholms skärgård.
Många av oss har bensin, gasol, är ombud för apotek och systembolag. Vissa av oss hyr även ut cyklar,  

kanoter och rum. Ring gärna din butik för sortiment och beställningar!

Din mat butik i Stockholms skärgård

Samarbetspartners för en levande skärgård

skärgårdshandlarna.se
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• Förtöjning till       
brygga
Förtöj alltid väl, särskilt vid oskyd-
dad brygga, eller i närhet av farled 
som inte är fartbegränsad. 

Var särskilt försiktig om bryggan 
är skymd av till exempel en udde.

• Förtöjning i 
naturhamn
Förtöj med tillräckligt avstånd från 
land och med tillräckligt djup un-

der kölen så att förtöjningen klarar 
svall från förbipasserande båtar.

Tänk på att ett relativt litet svall 
kan åstadkomma stor förödelse om 
flera båtar ligger tätt sida vid sida.

• Ankring
Använd tillräckligt lång ankarlina, 
tre till fem gånger djupet. Ankra på 
tillräckligt stort djup. 

Genom att alltid använda ankar-
ljus vid ankring på svaj ökar möj-
ligheten för andra fartyg och båtar 
att få syn på din båt i tid.

• I mörker
Använd föreskrivna gång- och far-
tygsljus. 

• Möte med örlogs-
fartyg
Tänk på att sänka farten och stäva 
mot svall från större fartyg för att 
minska risken för skador på båt och 
besättning.

• Håll avstånd
Ofta har militärfartyg utrustning i 
vattnet. Det kan vara undervattens-
farkoster för minröjning, minsvep-
ning eller olika sonarer för ubåts-
jakt. 

Det gör att fartyget inte kan 
manövrera helt fritt, vilket du bör 
tänka på. 

För allas säkerhet bör du minska 
farten när du passerar och iaktta 
försiktighet. 

Håll så stort avstånd som möj-
ligt, helst uppåt 1 000 meter.

Text och bild Carina Lernhagen Matz

Var extra uppmärksam här:
• Stockholms norra skärgård – området runt 
Söderarm.
• Stockholms mellersta skärgård – norr och syd om 
Björkö Kroksö, området runt Korsö, Träsköfjärden och 
området runt Lådna Låren.
• Stockholms södra skärgård – Hårsfjärden, 
Mysingen och nordvart mot Dalarö. Lång-
bälingssund, Järnholmssund och Gåsstensfjärden.
Källa: www.forsvarsmakten.se

Försvarsmakten
och båtfolket

Just nu genomför flottans värn-
pliktiga sin sjöpraktik ute på far-
tygen, meddelar Marinstaben på 
Muskö. Det gäller fram till vecka 
22 och innebär att militärfartyg 
kommer att röra sig i skärgården. 

Vidare ska den stora marinövning-
en Baltops genomföras under vecka 
23-24. Övningen genomförs på 
internationellt vatten, men rörelser 
ut och in från hamnar kommer att 
ske. 

Försvarsmakten övar och ge-
nomför dock insatser året runt där 
fartyg framförs med hög fart både i 
och utanför farleder. 

Ombord på dessa fartyg hålls 
alltid skärpt uppsikt mot båtar och 
bryggor och fartneddragning görs 
vid behov. Men det finns alltid risk 
för svall som kan orsaka stora ska-
dor på exempelvis förtöjda båtar.

Försvarsmakten ska följa rådande 
bestämmelser, fartbegränsningar 
samt iaktta gott sjömanskap. Sam-
tidigt vill man också uppmana oss i 
nöjesbåt att tänka på följande:
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Så här bokar du!

Pengarna åter vid avbokning
ända fram till incheckning.
300:- adm.avgift tillkommer.

Fri avbokning!

Boka din högsäsongsbiljett för 
fritidsbåt på www.gotakanal.se

Ha följande uppgifter till hands:

• Båtens löa (längd över allt)
• Båtens bredd
• Försäkringsbolag

Behöver du hjälp att boka?

Kundtjänst: 0141-20 20 50

Kundtjänst

Göta kanal är ett av
historiens mest fantastiska 
byggnadsverk. Det var 
järnviljan hos kanalens 
grundare, Baltzar von 
Platen, som gjorde den 
gamla drömmen om en 
vattenväg tvärs genom 
landet kunde förverkligas. 
Det är fascinerande att se 
den geniala slusstekniken 

fungera lika bra idag som 
för 200 år sedan. Med 
stora underhållsinsatser 
restaureras kanalen så att 
dess ursprungliga skick 
kan bevaras för komman-
de generationer.

Idag är Göta kanal Sveri-
ges största upplevelseom-
råde, 19 mil långt, och ett 

internationellt välkänt
besöksmål med mer än 
tre miljoner besökare 
årligen. Halva sträckan 
utgörs av handgrävd 
kanal och övriga sträckor 
går kanalen genom vackra 
sjöar. Tack vare den 
levande kanalen har tu-
rismen utvecklats, fram-
förallt i de gamla kultur- 

historiska byggnaderna,
i gästhamnarna och längs 
dragvägarna.

I år firar vi  att det är 
200 år sedan Göta kanal 
öppnade. Missa inte att 
besöka oss. Ta god tid på 
dig och njut. Göta kanal 
ska upplevas i fem knop!

Slussar, pittoreska småstäder och en spännande historia!
Göta kanal är Sveriges längsta upplevelseområde, 19 mil långt.

En resa rakt
genom Sverige!

”200-åringen borde toppa varje 
svensk ”bucket list”. En gång i 
livet måste man slussa sig fram 
på kanalen. Dessutom drömmer 
åtminstone jag om de nio milen 
bilfri cykelväg, kantad av pensio-
nat, krogar och betande kanalfår.”

Lottie Knutson, reseexpert 

båt

GÖTA KANAL I ALLAS HJÄRTA 

Uppslag_Båtliv_april_22.indd   1Uppslag_Båtliv_april_22.indd   1 2022-03-02   14:202022-03-02   14:20
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REGISTRERAD & INTERNATIONELL BÅTMÄKLARE – WWW.KNAPEMARIN.SE

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

KÖP & SÄLJ DIN BÅT VIA OSS!

STOR EFTERFRÅGAN
PÅ KVALITETSBÅTAR!
Efter 50 år i båtbranschen 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 inget arvode, alltså finns inget att förlora på att testa.

Rikstäckande: Huvudkontor i Göteborg samt  
representanter i Stockholm, Malmö, Nyköping,  
Norrköping, Oxelösund, Västerås, Kalmar,  
Karlstad, Simrishamn 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

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

NU FINNS VI 
ÄVEN I KALMAR,  

KARLSTAD & 
SIMRISHAMN!

50 ÅR!

I ÅR FIRAR
KNAPE MARIN

1972–2022

I Kryssarklubbens årsböcker och tidningar har det genom snart hundra år också 
funnits plats för andra ämnen än bara båt.

Det handlar om att utforska naturen eller kulturen på olika sätt - men med båt. 
Det är berättelser om olika händelser, bergarter, blommor eller djurliv.

Ostpricken följer upp idén med en guide till åtta fåglar att spana efter på båtturen. 
För visst är det roligare att möta en växt på ön eller fågel på sjön, 

om du också vet dess namn! Här ovan flyger strandskatan med sin glada röda näbb.

PÅ SPANING
EFTER

SKÄRGÅRDS-
FÅGEL

Text Carina Lernhagen Matz  •  Akvarell Lars Jonsson

Fågelguide 
för både 
stora och 

små
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EJDER
Ejder är den fågel som förknippas mest med skärgår-
den. Honan kallas åda, hanen guding. Ådan är lik en 
gräsands-hona, men har ett mer gåslikt huvud. Därför 
har ejdern ibland kallats ejdergås.

Ejder heter nästan likadant på flera andra europeiska 
språk. På engelska och franska: eider, på tyska: eiderente 
och på holländska: eidergans. 

Bilden visar hur ejdern ser ut på våren. Då lyser guding-
ens bröst rosa och nacken grön. Ådan ruvar sina ägg 
under nästan en hel månad. 
När ungarna kläckts och torkat ser de ut som små dun-
bollar. De kan simma direkt och dyker efter en dag!

Förr i tiden tog skärgårdsborna tillvara dunet som ådan 
bygger sitt bo av. Dunet rensades noggrant och användes 
sedan som stoppning till huvudkuddar. Ett ejderbo ger 
ungefär 15 gram rensat dun. Till en kudde går det åt 
minst tjugo ejderbon.

Att jaga sjöfågel var förr ett viktigt tillskott till mathåll-
ningen i skärgården. Skärgårdsborna sålde också sjöfågel 
på torgen i Stockholm. Vårjakten på sjöfågel förbjöds 
1953. Också sjöfågelägg ingick i mathållninen. Ofta 
plockades bara ett ägg ur boet. Då brukar ådan lägga 
ytterligare ägg. 

För 25 år sedan var det gott om ejder i skärgården. Under 
senare år har antalet minskat kraftigt. Forskarna försöker 
ta reda på varför. En orsak kan vara brist på ett B-vitamin: 
tiamin. Ejdern står på röda listan över hotade arter.

Gudingen hörs mest om våren då fågeln häckar. Han 
kastar huvudet bakåt och låter a-ooo eller a-ooh-å. 
Ådan skrockar kåck-åck-åck. 

Vad äter en ejder? En vuxen fågel dyker ända ned till tjugo 
meter för att plocka blåmusslor. De sväljer musslorna 
hela. Skalet krossas sedan i magen. En fågel kan äta två 
kilo musslor varje dag.

DRILLSNÄPPA
Drillsnäppa är en liten vadare som är vanlig överallt där 
vatten möter steniga eller grusiga stränder. Utmärkande 
för drillsnäppan är att den hela tiden är i rörelse. 
Konstant vippar den med stjärten och gumpen.

Den flyger nära vattenytan med hastiga vingslag, 
avbrutet av korta glid, som om den flög ikapp med sin 
egen spegelbild.

Drillsnäppan har gråbrun översida med en lysande vit 
buk. Som alla vadarfåglar går den mest hela tiden och 
plockar och pickar efter föda. Den äter flugor, sländor 
och larver. Fågeln smyger sig försiktigt på bytet och nyper 
det sedan kvickt.

Namnet kommer från snibb eller snipa. Det är den 
långa, smala näbben som inspirerat till namnet. Andra 
äldre namn är strandstrickla, strandryttare, strandtyta, 
strandstrykare och strandjägare.

Forskarna tror att drillsnäppan var en av de arter som 
invandrade allra först sedan inlandsisen dragit sig tillbaka. 
Då var vattenytan åttio meter högre än i dag och skärgår-
den började vid dagens Örebro.

En drillsnäppa lägger fyra ägg, det gör de flesta vadare. 
Konstigt nog väger de fyra äggen mer än honan själv. 
Äggen är päronformade och i boet läggs de med den spet-
siga sidan inåt mot mitten. Då blir alla ägg ruvade.

Drillsnäppan flyttar till Västafrika under vintern och 
lämnar Sverige redan i juli. Honorna flyttar först, sedan 
kommer hanarna och ungarna. Fågeln flyttar i små säll-
skap, inte i stora flockar och oftast nattetid. Samma fåglar 
kommer tillbaka till samma strandparti år efter år.

En drillsnäppa har olika läten beroende på om den 
lockar, varnar eller är på flykt. Under vårnatten kan man 
höra oändliga drillar. 

FISKMÅS
Fiskmås finns i hela Sverige, både i städer och på lands-
bygden, vid kusten och i inlandet. Det är vår mest spridda 
och talrikaste måsfågel, även om antalet fåglar minskat 
de senaste åren. Måsfåglar förekommer nästan överallt på 
jorden.

Den är vit med grå vingar och har en svartvit stjärt. Den 
har gul näbb och gula ben och ser rund och ”snäll” ut. 
Ögonen är mörka som pepparkorn.

En fiskmås kan bygga bo på de konstigaste ställen. Man 
kan hitta fiskmåsbon i en roddbåt, på en bryggpollare 
eller på ett hustak. Den verkar inte vara rädd för att bygga 
på en utsatt plats och undviker inte människor – tvärtom. 
Kanske beror det på att den då har lättare att hitta föda. 

Fiskmåsar häckar både i kolonier och som enstaka par. 
De bygger sitt bo av vasspinnar och torrt gräs där honan 
sedan lägger sina ägg. Oftast lägger hon tre ägg. Honan 
och hanen byts av för att ruva.

Det tar två år för en fiskmås att få vuxendräkt. Ungfåg-
larna har en dovt brungrå fjäderdräkt med en del fjädrar 
som är fjälligt ljusa. Ungarna fortsätter att tigga mat av 
föräldrarna även sedan de är utflugna.

HAVSÖRN
Havsörn är Sveriges största rovfågel. Honan är störst. När 
hon breder ut vingarna kan de bli ända upp till 2,4 meter 
mellan vingspetsarna. En havsörn flyger med långsamma 
majestätiska vingslag och seglar länge mellan vingslagen.

Havsörnen har en skarp profil. Den gula näbben är stor 
och kraftig och har en markerad krok. Benen och fötterna 
är också gula, med kraftiga klor.

Hane och hona bildar par för livet. Boet bygger de i 
gamla träd. Det kan vara två meter i diameter och väga 
flera hundra kilo. Ungarna matas under tre månader och 
de kräver mycket mat. Under de tre månaderna behöver 
en unge totalt femtio kilo mat.

I början på 1970-talet fanns bara några enstaka havs-
örnar i skärgården och arten var nära att utrotas. Orsaken 
var att havsörnen är högst i näringskedjan och var all-
varligt skadad och helt steril av miljögifter. För att rädda 
havsörnen startade man stödutfodring med giftfri mat – 
ofta slaktade svin.

Tack vare långsiktigt arbete lyckades man att rädda havs-
örnen. Idag finns en stor, stabil och livskraftig havsörns-
stam. Sextio till sjuttio par häckar i Stockholms skärgård.
 
Fågeln är en suverän segelflygare. Den kan stiga till ett 
par tusen meters höjd. Föda jagar den inom en radie av 
flera mil. Under flykt ser vingarna ut som rektanglar, med 
rak fram- och bakkant. Längst ut spretar vingpennorna 
som utspärrade fingrar på en hand.

Havsörnen är en dålig och klumpig jägare. Den förbe-
reder länge en attack men missar ofta bytet beroende på 
att synen är dålig. Havsörnarna är asätare men tar också 
levande byte som fisk, andra fåglar och mindre däggdjur. 
Ofta är det skadade djur som havsörnen tar. 

En havsörn jagar mest på morgonen. Sedan kan man se 
den sitta på en sten eller i ett träd. Ofta på samma plats 
dag efter dag. Den kan sitta orörlig i timmar. 

Fiskmås och gråtrut är lika. 
Men det finns några sätt att se 
skillnad. Gråtrutens näbb har 
en blodröd fläck på den gula 
undernäbben. Det har inte 
fiskmåsen. Kolla också färgen 
på benen. Gråtrutens är rosa 
eller köttfärgade. Och ögonen 
är gula med en röd ring.

Fiskmåsen äter allt. Vanligt är fisk, fiskrens, musslor och 
daggmask. Men den kan också ta ägg och fågelungar. 
Den letar också på sophögar och i papperskorgar efter 
hushållsavfall.
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STORSKARV
Skarven är stor som en gås och har en lång och smal 
hals. Den tillhör familjen pelikanfåglar. Fågeln har gröna 
ögon och svart fjäderskrud som glänser i grönt och metall. 

Antalet skarvar har ökat dramatiskt i Sverige under 
de senaste decennierna. För fyrtio år sedan fanns några 
hundra par. Idag finns fyrtiotusen.

Skarven häckar i stora kolonier som kan ta över en hel 
liten holme. Bo bygger den av grenar, tång och ris oftast 
uppe i träden. Spillningen, som innehåller stark ammo-
niak, gör att både träd och växter på platsen dör. Men när 
skarvkolonin flyttar återhämtar sig växtligheten och spill-
ningen göder marken istället.

Skarven är en mästare i dykning. Men fjäderdräkten 
är mer känslig för vatten än hos andra sjöfåglar. Därför 
behöver fjädrarna torka och skarven sitter ofta och flaxar 
med sina vingar för att få bort vatten och fukt.

En skarvhona lägger mellan tre och fem ägg. Både hane 
och hona hjälps åt att ruva. Ungarna kläcks efter en 
månad. Under ytterligare en månad  matar sedan hane 
och hona sina ungar.

En skarv simmar med kroppen djupt i vattnet. Det man 
ser av fågeln är den långa mörka halsen med huvudet 
uppsträckt och den långa näbben som pekar uppåt. Andra 
äldre namn för skarv är havstjäder och ålkråka.

Den snabba ökningen av skarv,  stanken från en ö som 
koloniserats av skarv, de döda träden, att skarven äter fisk 
har lett till konflikter. Bon har förstörts, ägg krossats och 
träd sågats ner. 

En skarv äter fisk av alla slag, men hur mycket är omdis-
kuterat. Den tar även grodor, kräftdjur och fågelungar. 

SKRÄNTÄRNA
Skräntärnan är världens största tärna och mycket säll-
synt. Ett hundratal häckar i Stockholms skärgård, dels i 
kolonier, dels som ensamma par. 

En vuxen hona och hane har likadan täckning. Näbben 
är klarröd och dolklik. Huvudet har en sotsvart hätta med 
spretiga nackfjädrar. Benen är svarta.

Skräntärnan behöver dokumenteras, därför ringmärks 
ungar i Stockholms skärgård varje vår. På ringen, som 
sätts runt foten, finns en sifferkombination. 
Datum, plats och olika fakta om den ringmärkta fågeln 
förs in i ett protokoll som sedan skickas in till Naturhis-
toriska riksmuseet i Stockholm. 
Om fågeln sedan fångas eller hittas skickas uppgifter i ett 
nätverk av museer i hela världen. På så vis kan man följa 
arten, se hur de flyttar och lära mer om deras levnadsför-
hållanden.

På kartor från 1700-talet över skärgården finns öar som 
kallas ”skränmåsesschier”. Det visar att skräntärna –
”skränmås” –funnits länge i skärgårdsmiljön.

Skräntärnan kommer hit i april-maj och flyttar i augusti-
september. Då flyger den söderut över Europa till Mali 
och Ghana i västra Afrika. Flygvägen varierar. En del 
fåglar flyger längs atlantkusten, andra via Svarta havet.

En skräntärna störtdyker snabbt när den ser ett byte. 
Och den startar högre upp än andra tärnor. Fisken sväljs 
hel med huvudet före. Fågeln brukar sedan flyga lågt och 
ta några klunkar vatten för att skölja ner bytet.

Forskare har satt sändare på skräntärnors ryggar. 
Resultatet visar att en skräntärna kan flyga 16 mil på en 
dag för att jaga fisk. 

Hur låter en skräntärna? Den har ett raspigt och kraft-
fullt läte krä-app, ”som plåtbleck släpat över ett skrovligt 
betonggolv”. Ljudet är barskt och ljudstarkt på samma 
gång.

STORSKRAKE
Storskraken har en lustig näbb. Den är lång, smal, rund 
och röd. Den övre näbbhalvan har en liten nedåtböjd 
krok i spetsen. Små sågtänder längs hela näbben gör att 
storskraken kan hålla fast fångad fisk. Sen sväljer den 
fisken med huvudet först.

Honan kallas skräcka och hanen skrakgubbe. Ett stor-
skrakepar får ofta många ungar. Ibland ser man ungar 
klättra upp på mammans rygg för att vila. Det är också 
ett bra skydd för gammelgäddan eller andra faror.

Storskrake anländer tidigt på våren. Då har hanen grön-
glänsande huvud, vit kropp och svart rygg. Buken skimrar 
i rödgult, nästan aprikosfärg. Honan har brunt huvud 
med nacktofsar som spretar bakåt. Hennes rygg är blågrå. 
Fötter och ben är röda. 

Storskrakar fiskar kollektivt, de hjälps åt. På hösten kan 
man se en flock plaska och smådyka med flaxande vingar 
mot en strand. Det är ett sätt att mota ihop ett fiskstim. 
Sedan dyker de och kan kalasa på fångsten.

Storskraken lägger gärna ägg i ett ihåligt träd. Antalet 
ägg brukar vara åtta till tolv stycken. Förr i tiden brukade 
skärgårdsborna sätta upp skrakholkar som kunde skattas 
på ägg – ett bra tillskott till mathållningen. Det gällde 
dock att alltid låta ett ägg vara kvar. Då lade honan fler 
ägg. Ett skrakägg är en och en halv gång så stort som ett 
hönsägg. Pannkakor och sockerkaka blev särskilt bra med 
skrakägg sägs det! 

Storskrake finns i hela Sverige, men är sällsynt i Skåne. 
Storskraken tillhör familjen andfåglar och är duktig på att 
dyka. Den har också kallats dykgås.

Hur låter storskraken? En hona som blir oroad för sina 
ungar låter krra krra krra. Namnet skrak kommer säker-
ligen från detta läte. 

STRANDSKATA
Strandskatan är lätt att känna igen och går knappast att 
förväxla med någon annan fågel. Den är grafiskt svart och 
vit, med rak klarröd näbb och blekröda ben. Strandskatan 
är en vadarfågel, bredbröstad och stor som en kråka, 
kraftig och kompakt.

När strandskatan anländer på våren hörs deras läte 
tydligt. Det är högt, livligt och genomträngande. Flytt-
sträcket är ett långt, rakt band.

Strandskatan är en vanlig fågel. Den finns längs hela 
kusten från Bohuslän till Norrbotten. Norr om Uppland 
är den dock sällsynt. Strandskatan är en flyttfågel men 
kommer till Sverige redan i mars och flyttar åter söderut i 
augusti-september.

Hona och hane liknar varandra. De hjälps åt att ruva de 
tre äggen och också att vårda de nykläckta ungarna. 
Ungarna kallas borymlingar eftersom de tidigt rymmer 
boet för att söka egen mat.

Strandskatan har en smal näbb som är tillplattad på 
sidorna. Med den kan fågeln mejsla upp en mussla. Den 
sticker in näbben och vrider om. Ett annat sätt är att 
kasta musslan mot en stenhäll. Ungarna lär sig genom att 
härma föräldrarna.

Vad äter en strandskata? Den äter kräftdjur, musslor, 
snäckor, borst- och sandmaskar. Den kan också flyga in 
över land och söka daggmask och insekter.

Hur låter en strandskata? På våren samlas hanfåglar, hu-
kar med näbben och drillar. Alla samtidigt. Det påminner 
om en rolig ”jam-session”, men ingår naturligtvis i spelet 
mellan hane och hane och hane och hona. Det vanligaste 
lätet är annars ett skarpt klipp eller bik, bik, bik, bik. 
Varningsropet är ett envetet och gällt ku-bick, ku-bick, 
ku-bick eller pick, pick, pick.  •

Källor: Jonsson Lars, Fåglar i Europa, W&W 1992. Lundevall Carl Fredrik, Våra fåglar – Sveriges fåglar i färg, Norstedts 1979. Rosenberg Erik, Fåglar i Sverige, Almqvist & Wiksell 
Förlag 1953. Staav Roland och Fransson T, Nordens fåglar, Prisma 2007. Staav Roland, artiklar om skräntärna. Levande skärgårdsnatur 2021.
www.fageln.se www.djurskydd.org www.naturskyddsföreningen.se www.nrm.se (Nordiska riksmuseet) www.sr.se (Sveriges Radio) www.wwf.se (Världsnaturfonden WWF)
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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, dock endast 
kursen 10-12 juni)
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
OBS! Fullbokad

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 instruktörer ska 
på första kursdagen uppvisa ett 
covid-vaccinationsbevis och vara 

fria från förkylningssymtom.

Välkommen till gästhamnen i Gustavsberg! Helt  ny hamn med fullservice och många aktiviteter, mitt i  

caféer och restauranger. Du ligger lugnt med kvällssol vid Y-bom eller långskepps. 

www.gustavsberggasthamn.se - TEL +46 (0)8-120 577 90

Stockholms skärgårds aktivaste gästhamn!

G
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Optimistsegling
Dagseglarläger för 
de mindre barnen 
drivs i samarbete med 
Solna Seglarskola i 
Ulvsundasjön med bas 
på Huvudsta strand 3 i 
Solna. Kurserna pågår 
måndag till fredag kl 

Några platser kvar!
Än finns ett fåtal platser kvar till sommarens seglarläger. 
I skrivande stund gäller det lägret ”Tonåring” för ungdo-
mar mellan 14-17 år. Det går 8-16 augusti. Här  repete-
rar vi segling från grunden samt utvecklar tidigare kun-
skaper. Anmälan: www.sxk.se/stockholmskretsen

Motorbåtsträffar
Varmt välkommen till två olika arrangemang i vår för 
motorbåtar i Stockholmskretsen! Först blir det en träff på 
Grinda där vi gör en vandring i anpassat tempo på de fina 
stigarna på ön. Vi börjar vandringen kl 12, lördag den 21 
maj och följer en led rekommenderad i boken ”Kust och 
skärgård” av Olle Persson. Ta gärna med något att äta och 
dricka!

Sen blir det en helgträff den 17-19 juni och vi samlas 
på Kryssarklubbens Malma Kvarn på Fågelbrolandet, 
Värmdö, för att umgås, grilla och lära känna varandra. 
På lördagen tar vi oss vidare till någon trevlig förtöjning 
i närområdet. Mer information och anmälan att du vill 
delta på hemsidan www.sxk.se/stockholmskretsen
Arrangör Motorbåtskommittén

Studiebesök på Princess Svanevit
R12:an Princess Svanevit och hennes dramatiska histo-
ria kunde du läsa om i förra numret av Ostpricken. NU 
finns chans att också komma och titta på yachten med 
de vackra linjerna. Den unika renoveringen har gått in 
i ett nytt skede, skrovet är nu vitmålat, snobbranden är 
på plats, däck och kappar i trim. Välkommen till en vis-
ning med Andreas Millde på Stockholms Båtsnickeri på 
Saltsjö Pir i Fisksätra torsdag  9 juni kl 11. Efteråt sam-
las vi till en gemensam lunch i närheten för den som 
vill. Anmälan och betalning på sxk.se/stockholmskretsen 
Arrangör Seniorkommittén

Vårutflykt till Landsort
Tisdag 24 maj åker vi till Öja med Landsorts fyr. Där 
möter mästerlotsen Björn Öberg som kommer att berät-
ta om Landsorts historia och framförallt om lotsningarna 
här. Björn har lång egen erfarenhet men har även forskat 
grundligt i lotsarnas historia. Han har spårat männis-
korna, båtarna, lotsningarna, förlisningarna och många 
andra händelser som ger en inblick i ett märkvärdigt yrke 
med mycket gamla anor. Han visar oss runt i lotshamnen 
och fortsätter sina berättelser i lilla kapellet. Gemensam 
lunch efteråt. Mer info och anmälan på hemsidan. 
Arrangör Seniorkommittén

Sail Around the Clock
En del vill  hårdsegla, andra vill välja en vacker rutt, inom-
eller utomskärs. Det är härligt att vara under segel i 
den ljusa juninatten, kanske lyssna till näktergalen som 
sjunger eller gråsälar som ropar. Vårens ”24-timmars” 
startar lördag 4 juni och går i mål kl 12 på söndag 5 juni. 
Det går ut på att segla så långt som möjligt non-stop ett 
dygn och komma tillbaka till startpunkten i tid. 
Det går också 12, 48, 72, 96 och 120 timmarsseglingar. 
Ladda hem 24-timmarsappen som finns på App Store och 
Google Play. Kolla vidare på webbsidan 24-timmars.nu. 
Hälsar Arne Wallers, 24-timmarskommittén

Foto U
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12-timmars segling singel-handed
Lördagen före midsommar, den 18 juni, är det dags för 
Ensamseglingen, en variant på konceptet 24-timmars.
Efter två års pandemi planerar vi nu åter för gemen-
sam målgång och samling i Kryssarklubbens uthamn 
Norrviken vid Runmarö. Start klockan 7 på morgonen 
och segla så långt som möjligt på tolv timmar och gå i 
mål vid punkt 553 Norrviken. Samling för korvgrill-
ning, trevligt eftersnack och samvaro. Mer info kring 
seglingen finns på: www.24-timmars.nu/stockholm

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

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

18_Nackakapell_PB1303.indd   1 2013-02-12   11:48:59
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9-16 med grupperna nybörjare och fortsättning. Kursen 
kostar 2 450 kr och inkluderar lunch och fika alla da-
gar. Daglägren arrangeras veckorna 24-27 samt vecka 31 
och 32. (Vecka 24 är fullbokad!) 
Välkommen till mer info och anmälan på:
www.sxk.se/stockholmskretsen
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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.
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Var är bilden tagen?
Barbro och Åke Améen, känt kryssarklubbspar, låg mest 
på svaj med sin båt Giona. Men här har de hittat en fin 
förtöjning, som de kallade ”Den sovande elefanten”. 
Det är någonstans i Stockholms skärgård, men kan nå-
gon säga var? Ostpricken tar tacksamt emot svaret från 
den som känner igen sig! Svar till: ostpricken@sxk.se

Veteranbåtsfestival & skärgårdsmässa
Wasahamnen på Djurgården firar 40 år som gästhamn i 
år! Det var 1982 som hamnen byggdes ut med pon-
toner för att kunna välkomna oss med nöjesbåt – mitt 
inne i stan och med hela utbudet av sevärdheter!
Helgen 27-29 maj blir det både veteranbåtsfestival 
och skärgårdsmässa och garanterat mycket att titta på. 
Veteranbåtarna kommer från Museiföreningen Sveriges 
Fritidsbåtar och de är både stora och små, med segel och 
motor. Det här är träbåtsälskarnas start på säsongen. 
Nostalgi och doft av lackat och oljat trä.

Majträff för damer
Välkommen alla kvinnliga 
kryssarklubbare den 21-
22 maj på Malma Kvarn. 
Vi möts för olika aktiviteter: 
prova på segling med jollar, 
manöverträning, knopträ-
ning och självklart tid för 
nätverkande. Detta kryddar 
vi med yoga, god mat, bastu 
med bad och dans på lör-
dagskvällen.
Läs mer och anmäl på hemsi-
dan sxk.se/stockholmskretsen
Arrangör Qvinna ombord

Fågelmålaren Lars Jonsson
Det är nu tio år sedan Lars Jonsson visade sina 
akvareller och oljemålningar på Waldemarsudde, på 
Djurgården. Här i Ostpricken har han vänligt ställt sina 
uttrycksfulla fågelbilder till förfogande för en guide till 
några av arterna som du kan se i Stockholms skärgård, 
sid l9-23. För den som styr mot Gotland i sommar och 
vill se mer av Jonssons fågelbilder kan besöka Museum 
Lars Jonsson i Vamlingbo. Öppet varje dag kl 11-17. 
Närmsta gästhamn: Burgsvik.

Jobba i kretsens styrelse
Vi spanar nu efter ytterligare krafter som vill engagera 
sig i kretsens verksamhet. Stockholmskretsens styrelse 
är ett gott gäng av hängivna båtmänniskor. Men det be-
hövs alltid fler som kan ge av sig själv och sin tid. Är du 
eller någon i din kompiskrets intresserad av att göra en 
insats? Då är du välkommen att kontakta någon av oss i 
valberedningen med tips och förslag: 
• Jan Edenborgh, ordförande, mobil 070-5451045
jan@edenborgh.se 
• Sofia Johansson, mobil 073-6341648
sofjoh8@gmail.com
• Olle Nordell, mobil: 070-5172101
olof.nordell@outlook.com

Nätverk
SmartaSaker marknadsför 
både svenska och utländ-
ska innovatörers produk-
ter. Här en nätkasse för att 
skrubba färskpotatis 
eller kyla dryck. ”Låt pota-
tisarna rulla runt i kassen 
efter båten så är de skrub-
bade lagom till middagen”. 
Nätkassen är tillverkad av 
slitstark polyester med 
kraftig kardborrstängning.

Bistro Malma Kvarn
Mackie Nystrand blir ny krögare på Bistro Malma Kvarn 
i sommar. Han kommer att driva krogen vidare i samma 
anda som senaste två åren – franskinspirerat och robust 
gott alltså. Öppet från 15 juni i midsommarveckan, kan-
ske tidigare! Varmt välkomna till både hamn & krog!
Bordsbokning via hemsidan www.bistromalma.se

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

 

 

https://www.smartasaker.se/sv/artiklar/natkasse.html?gclid=CjwKCAiAl-

6PBhBCEiwAc2GOVFloXl9dOOXN08xUIeFoLjGY0obi_7l0mC9aCQ6kIz4pgeb3Cng0qho

CN4wQAvD_BwE
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Kurs: Kanalintyg
Kursen ger dig de kun-
skaper som krävs för att 
färdas på Europas kanalvä-
gar. Du får lära dig olika 
definitioner, signaler, mär-
ken, skyltar och de väj-
ningsregler mm som gäller 
på kanalerna. Vi diskute-
rar även olika tekniker för 
slussning. Tisdag 24 maj 
kl 17.30-21.30 inklusive 
examinering. Mer info och 
bokning på hemsidan!

Kurs: VHF-SRC
Genomgång av trafikdisciplin, anrop, DSC samt nöd-, 
il- och varningstrafik. Kursen behandlar även säker-
hetssystemet GMDSS. Praktiska övningar ingår. 
Max 15 deltagare, minst 5.
Tisdagarna 21 och 28 juni kl 17.30-20, inklusive 
examination. Mer info, bokning och betalning på 
hemsidan! Alla kurser ges i samarbete med NBV.

•  PEJ LI NG  •

Nya medarbetare
”Kryssarklubben vill ha de mest nöjda medlemmarna i det svenska båtlivet! Vi söker nu ett par 
’Båt Pro’ som på deltid kan inspirera och vidareutbilda våra medlemmar. Du gör det genom 
föreläsningar eller rena handfasta tips.” Sista ansökningsdag 1 juni 2022. 
Läs mer här: www.sxk.se/om-oss/lediga-tjanster

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 10 juni 2022. Pris varierar med yta, duk, fi berval och detaljutförande. Kan ej kombineras med andra erbjudanden och rabatter.

Beställ i maj-juni: Vi har lärt oss av pandemins utmaningar, har säkrat tillgång på 
dukar för att kunna leverera nya segel, kapell och rullsystem med snabba leveransti-
der vår/sommar 2022. 

Vårerbjudande: Beställ senast 10 juni. Vi ger 5-15% rabatt på stora delar av vårt 
sortiment av segel, kapell, rullsystem och båttillbehör.

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 30 segel och 30 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.

VÅRERBJUDANDE
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 24 900 kr
Dehler 35, Dufour 365 GL, Hanse 350, Jeanneau 36i 36 200 kr 32 900 kr
Arcona 400, Bavaria 42 Cr, First 40.7, HR 42, X-412 44 500 kr 40 900 kr

STORSEGEL DACRONDUK ORD.PRIS KAMPANJ
Birdie 24, Maxi 68 &77, MS 20, Misil II, Viggen 9 950 kr 8 900 kr
Allegro 27, Compis, Maxi 84, Shipman 28, Vega 13 800 kr 11 600 kr

RULLGENUA CRUISINGLAMINAT TRIRADIAL ORD.PRIS KAMPANJ
Bavaria 33 Cr, Dehler 33, First 31.7 LR, Scanmar 33 33 550 kr 28 900 kr
Bavaria 39 Cr,  Jeanneau 39 DS, Oceanis 393,  47 800 kr 41 900 kr

LAZYBAG 2021 ORD.PRIS KAMPANJ
Albin Nova, Bavaria 32 & 34, C-ina 32, Omega 34  10 850 kr 9 450 kr
Arcona 370, Bavaria 40, Dehler 34 DD, Hanse 371  12 350 kr 11 200 kr

RULLGENUAKAPELL WM80 ORD.PRIS KAMPANJ
Comfort 32, HR 31, Linjett 33, Maxi 95, Najad 343  7 300 kr 6 550 kr
Bavaria 42 Cr, Dufour 40, Najad 390, Oceanis 411 8 850 kr 7 900 kr

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

 SELDÉN SPECIALISTER

Sveriges största återförsäljare av Furlex rullsystem 

 & gennakerrullarna Seldén CX och GX. Vårerbjudande 

vid  köp av nytt eller anpassning av befi ntligt segel.

Vi har alla modeller i lager, leveranstid 1-3 dagar.

Gäller vid beställning senast 10 juni 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

YYSSTTAADDSS  MMAARRIINNAA

PELARKRANAR

NNYYKKÖÖPPIINNGGSS  HHAAMMNN LLIIDDKKÖÖPPIINNGGSS  HHAAMMNNSSAALLTTSSJJÖ   PPIIRR  AABB

SSKKEEBBÄÄCCKK,,  ÖÖRREEBBRROO LLOOMMMMAA LLÖÖVVSSTTAAVVIIKKEENN MMOOTTAALLAA

LLIIMMHHAAMMNN GGBBMM MMAARRIINNAA AABBLLIIMMHHAAMMNN TTJJÄÄRRNNÖÖ

YYSSTTAADDSS MMAARRIINNAA
22001133
Huvudlyften klarar 7 ton,  
mastkranen lyfter 500 kg.

NNYYKKÖÖPPIINNGGSS HHAAMMNN
22001155
12 m hög, lyfter 5 ton.

LLIIDDKKÖÖPPIINNGGSS HHAAMMNN
22001166
Lyfter 10 ton.

SSAALLTTSSJJÖÖ PPIIRR AABB
22001144
Lyftkapacitet 10 ton, 
armlängd 8 meter.

SSKKEEBBÄÄCCKK,, ÖÖRREEBBRROO
22001177
Lyfter 5 ton.

LLOOMMMMAA
22001177
Lyfter 16 ton. Helgalvad.

LLÖÖVVSSTTAAVVIIKKEENN
22002200
Lyfter 10 ton.
Mastkran 500 kg.

MMOOTTAALLAA
22001188
Lyfter 20 ton.

LLIIMMHHAAMMNN
22002211
Lyfter 2,5 ton.

GGBBMM MMAARRIINNAA AABB
22002211
Lyfter 10 ton. Helgalvad.

LLIIMMHHAAMMNN
22002211
Lyfter 20 ton.

TTJJÄÄRRNNÖÖ
22002211
Lyfter 5 ton.

Vi hjälper dig med lyftet!

www.interlift.se

010 - 188 22 00

BBÅÅSSTTAADD OORRUUSSTT  YYAACCHHTT  SSEERRVVIICCEEHHAALLLLBBEERRGG--RRAASSSSYY

LEDIG PLATS!
Finns det 

planer på ny 
lyftutrustning

i er hamn,
slå oss en 

signal !

“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



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

NY
FÖRSÄKRING,

LÄGRE PREMIE
OCH HALV 

SJÄLVRISK FÖR

MEDLEMMAR! 

TUSEN ANLEDNINGAR,
EN PARTNER

DÅ DINA BÄSTA 
MINNEN INTE  
SKAPAS BAKOM 
SKRIVBORDET


