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Snart ljusnar det!
I skrivande stund väntar vi på att dagarna ska bli längre, att
pandemin ska lätta och att vi snart får vårt vaccin, så at vi kan
komma ut och träffa folk igen. Tyvärr får vi nog räkna med
att också denna vår blir annorlunda. Båtmässorna är stängda
och det är osäkert om och hur vi ska kunna genomföra våra
inplanerade möten och träffar.
Nytt är att vi kommer att arrangera digitala föredrag för våra
medlemmar. Det första hade vi den 11 februari ”segla i Polen”, och det blev mycket uppskattat. Vi har planerat in ytterligare två föredrag: Segla till Scotland samt segling över
Atlanten. Ni kommer att få en inbjudan med en digital länk till
resp föredrag.
Besök vår hemsida och se vår agenda för våren och sommaren! Förutom föredrag har vi planerat för pingsteskader
och någon sommareskader. Vi hoppas också att vi ska kunna
träffas i vårt klubbhus i Lomma, om inte förr, så på säsongsinvigningen den 8 maj.
När den här tidningen kommer ut i början av mars, har det
äntligen blivit ljusare och dagarna har blivit längre. I hamnarna ökar aktiviteten. Båtarna ska rustas för sjösättning och det
planeras för kommande seglingar. Allt detta gör att vi känner
oss gladare och lättare till sinnet.
En liten påminnelse: Glöm inte att lägga er röst på den kretsvisa som ni tycker är bäst! (visorna och information finns i
tidningen!)
Jag hoppas att vi kan träffas snart! Var rädda om er!
Gert-Ove

Bankgiro 847-1211
Swish 1231814128
e-mail oresundskretsen@sxk.se
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Från Tekniska Kommitteen

HVO100 i båtmotorer

bidrar till mindre koldioxidutsläpp
och mindre utsläpp till vattnet

När dieseldrivna båtmotorer körs på det förnyelsebara dieselbränslet HVO100 minskar koldioxidutsläppen (CO2) med upp till 90 % jämfört med fossil diesel. HVO100 drabbas sällan av alg- och
bakterietillväxt i bränsletanken.
HVO100-tankautomat ska vara märkt med ”HVO100” eller ”XTL”.
Tanka inte från automat märkt med ”B100” som är enbart RME, olämpligt i båtar.

Godkänt bränsle och blanda gärna
Volvo Penta med flera tillverkare har godkänt körning på HVO100 i sina marina motorer.
Flera ”landmackar” för bilar säljer också HVO100, och att bära dunkar till båten är miljövänligt.
Att blanda HVO100 med vanlig båtdiesel går bra även om du redan har fossil diesel i tanken.
Och tvärtom, du kan tanka fossil diesel igen om din sjömack inte säljer HVO100.
Annars, ha med så många reservdunkar HVO100 du kan från en ”landmack”. Varje liter gör
nytta.
Även utsläppen av oförbrända kolväten via avgaser i kylvattnet minskar
Det är utmärkt eftersom båtmotorer oftast saknar avgasrening. Vetenskapliga studier och tester
på vägar har visat att om du tankar 100% Neste förnybar diesel (HVO) minskar utsläppen med:
• 33 % lägre nivå av fina partiklar
• 9 % mindre kväveoxider (NOx)
• 30 % mindre kolväten (HC)
• 24 % mindre kolmonoxid (CO)
• Reducerade nivåer av polyaromatiska kolväten (PAH)
(uppgifter hämtade från Neste i januari 2020)
Svenska Kryssarklubben arbetar för att fler sjömackar ska erbjuda HVO100. Målet är att
HVO100 ska kosta som båtdiesel. (Båtdiesel är RME-fri och något dyrare än fossil diesel på
landbaserade stationer).
RME är ett säkerhetsproblem i båtar på grund av alger och bakterier som kan stoppa bränsletillförseln.
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Vinter i Lomma
24-timmars

seglingsdagar 2021
Som vanligt har vi två alternativa startdagar för både vår- och höstseglingarna. Du väljer själv
vilken du vill utnyttja.

Vårseglingen

Start 1: Lördag 5 juni
Start 2: Lördag 12 juni

Höstseglingen

Start 1: Lördag 28 augusti
Start 2: Lördag 4 september
Starttiden är för 24-timmars kl 12-15 på angivna dagar. 12-timmars startar kl 07-10.
De längre seglingarna (48, 72 etc) startar motsvarande tidigare. Starttiden för dessa är valfritt
kl 07-21
.Lars Möller
Foto Pelle Allroth

SYDSEGEL
önskar alla kunder en God jul & ett Gott Nytt Segelår

Under 2018 har det tillverkats allt från segeltak till kompletta
VI TILLVERKAR ALLT FRÅN SEGELTAK TILL KOMPLETTA SEGELSTÄLL. SYDsegelställ.
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Kom ihåg att lämna in dina segel och kapell i god tid
KOM säsongstart
IHÅG ATT LÄMNA IN2019!!!
DINA SEGEL OCH KAPELL I GOD TID FÖRE
före
SÄSONGSSTART 2019.

Välkommen in i verkstad & butik i Södra Fiskehamnen på Limhamn.
För attINöka
tillgänglighet
och service
önskar
VÄLKOMMEN
I VERKSTAD
& BUTIK I SÖDRA
FISKEHAMNEN
PÅ jag att
duLIMHAMN.
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ÖKA TILLGÄNGLIGHET OCH SERVICE ÖNSKAR JAG
ATT DU RINGER FÖRE BESÖK.

Ulf Björk

SYDSEGEL

070 322 53 93 info@sydsegel.se
Södra Fiskehamnen på Limhamn
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Sundet Rundt 2021
Sundet Rundt er en distancekapsejlads arrangeret af Sejlklubben Sundet med start og
målgang i Svanemøllebugten.
Med dette arrangement ønsker Sejlklubben Sundet at lancere en forårsklassiker, som
åbner den nye sæson og tjener som tune-up til forårets mange, større kapsejladser.
Kapsejladsen er åben for alle fully-crewed og 2-handed både, der sejler kapsejlads efter
DH samt Texel (flerskrog) foruden der afholdes et cruisingløb for tursejlere og både uden
målebreve.
Sejladsen afholdes rundt om faste bøjer afgrænset af linjerne mellem Rungsted, Raa,
Klagshamn og Dragør. Det tilstræbes at vælge baner rundt i Sundet, så sejladsen alt
efter vejrforhold kan fuldføres inden for 6-8 timer. Der sejles med tracking.
Efter sejladsen tændes der (såfremt COVID-19 tillader det) op i klubbens grill, hvor Sejlklubben Sundet inviterer på mad og drikkelse.
https://www.sundet.dk/sundetrundt/
Med venlig hilsen
Jens Lillegaard
Stævneleder
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art tog hon vägen, det danska skolfartyget ”Köbenhavn” som försvann spårlöst 1928? Hon
var på sin tid, världens största segelfartyg denna 5-mastade danska bark med en mast
höjd på 55 meter. ”Köbenhavn” deplacerade 5150 ton, segelytan var på imponerande 4600
kvadratmeter, det löpande godset hade en sammanlagd längd på 4 mil, och antalet block ombord
var 1200. Hon byggdes på Leith-varvet Ramage & Ferguson som ett kombinerat skol- och lastfartyg. Beställare var det östasiatiska kompaniet i Köpenhamn och fartyget beställdes redan under
1900-talets första årtionde. Men leveranstiden blev p g a det första världskriget väldigt lång och
hon kunde levererades först 1921, således för 100 år sedan. Hennes första befälhavare, baron
Niels Juel-Brocksdorff, seglade hem henne till Öresund och hemmahamnen Köpenhamn på hösten 1921. Det blev ett storartat mottagande av bl a den danske kungen. Många ville bekanta sig
med fartyget och det lär ha varit 100 000 besök ombord. Tankarna går till de tillfällen då de stora
segelfartygen i Tall Ships Race besökt Malmö och massor av människor sökte sig ner till kajerna.
Stora segelfartyg har en speciell dragningskraft, och nog är det synd att Sverige inte har något
stort seglande skolfartyg i stil med t ex norska ”Cristian Radich” eller danska ”Danmark”. Men den
unika ostindiefarararen Götheborg ska visst bli sjögående igen. Vi som är lite äldre minns vackra
Flying Clipper som hade Malmö som hemmahamn och var Clipper Line´s seglande skolfartyg.
Vi får vara tacksamma för att Marinen seglar och vårdar skonerterna Gladan och Falken, och att
Gratia (ex Cinderella som hade Limhamn som hemmahamn), Gratitude och Atlantica är uppskattade seglande skolfartyg under SXK-flagg. För nog är det så att utbildning under segel är nyttig
och värdefull för sjöfarare och sjöfartsnationer även i vår tid.
Men tillbaks till ”Köbenhavn”. Hon gjorde under några år värdefull reklam för dansk sjöfart
och för Danmark runt om i världen. Den 26 oktober 1921 började den första världsomseglingen.
Färden gick via Panamakanalen till San Fransisco, sedan till Ostasien och tillbaks till Europa
med last av soyabönor. Nämnas kan att hon gjorde en segling mellan Köpenhamn och Adelaide
på 78 dygn. Den siste befälhavaren var kapten H F Andersen som seglade fartyget med cementlast från Köpenhamn till Buenos Aires på 50 dygn. Den 14 december 1928 avgick ”Köbenhavn” barlastad från Buenos Aires med Adelaide som destination. I ett brev avsänt från Argentina
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skrev kapten Andersen att han avsåg att segla mellan
de sydliga breddgraderna 42 och 43 för att få gynnsam
vind och undvika risken för isbildning, stormar och dåliga siktförhållanden längre söderut. Några dagar före
julafton fick det norska ångfartyget ”William Blumer”
telegrafisk kontakt med ”Köbenhavn” och det utbyttes julhälsningar. Senare under julhelgen försökte det
norska fartyget förgäves få kontakt igen med ”Köbenhavn”. Då hon inte kom fram till Australien trodde man
först att hon blivit försenad, vilket ju inte var ovanligt då
det gäller seglande fartygs färder över världshaven i en
tid när det inte fanns så mycket tekniska hjälpmedel
och informationsmöjligheter som i dag. Ingen ville tro
att detta förnämliga fartyg gått under. Men tiden gick,
oron övergick i dystra aningar och ”Köbenhavn” förblev
borta. Vart tog hon vägen, vad hade hänt? Stora uppoffringar gjordes för att skapa klarhet i det gåtfulla försvinnandet. Bland annat sände det danska ostasiatiska
kompaniet ut sitt motorfartyg ”Mexico” som genomkorsade de aktuella farvattnen. Men utan resultat. Inte en
endaste vrakspillra hittades. Det finns många teorier
om försvinnandet och förlisningen. Då det rapporterades om mycket drivis i området kan det vara så att
”Köbenhavn” kolliderade med ett isberg, men inget vet.
Försvinnandet av detta stora vackra ”Öresundsskepp”
är en olöst gåta.

rut
fan Po

Ste

Att vara ute på havet är en känsla att älska och längta efter.
Med erfarenheten växer tryggheten och därmed drömen om
att utforska nya vatten. Som medlem i Kryssarklubben delar
du drömmen med oss.
SXK arbetar för att underlätta för din och familjens färder
till sjöss. Med ca 40 000 medlemmar är vi världens största
båtklubb med individuellt medlemskap.

Som medlem får du:
-

Sex nummer av medlemstidningen På Kryss
En årsbok i juni varje år. 2021 blir det om sjukvård
ombord.
Fri rådgivning i båtjuridiska och båttekniska frågor
Väl underhållna sjömärken, orienteringstavlor och
enslinjer på många platser där det behövs.
Tillgång till klubbens nio uthamnar längs Sveriges kust
Medlemserbjudanden och medlemsrabatter på inter
nationella certifikat på Svenska Kryssarklubbens hemsida www.sxk.se

Som medlem i Öresundskretsen

får du Sydpricken fyra gånger per år med reportage, program över kretsens alla verksamheter, utbildningar, möten
och eskadrar.
Om du reigstrerar din båt får du Bojflagga och tillgång till
ca 160 svajbojar i populära vikar längs hela kusten samt i
Mälaren och Vänern. Du får också Gästhamnsguiden som
presenterar över 480 svenska gästhamnar. Som medlem
kan du teckna en förmånlig båtförsäkring hos Svenska Sjö,
båtorganisationernas eget försäkringbolag.

www.SXK.se/oresundskretsen

Kay Wictorin
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YouTube

erbjuder massor av seglingsfilmer.
Det finns skildringar av skiftande kvalitet, men några filmskapare har hållit
på under många år och livnär sig på att
filma sina långseglarliv. Många av dem
har också blivit proffsiga i sitt skapande
och lägger mycken tid på att filma och
redigera. Flera har över 200 avsnitt,
men man måste inte följa dem från början för att få utbyte. Dock kan det vara
en bra introduktion att se ett par tre av
de första filmerna.
Sök på ”sailing” på YouTube eller
kolla bland dessa tips:
• Hilma Sailing. Ungt svenskt
världsomseglarpar som efter tre år
nyligen kommit hem till Lysekil.
• Ran Sailing. Svenskt par med
hemmahamn i Malmö. Idag har de
också en ett-årig dotter. Därför har de
bytt ut den ursprungliga 40-fotaren mot
en 44 fots Najad.
• Sailing Svea. Ett äldre svenskt par
som seglade iväg i april 2019 och har
seglat ”Lilla varvet”, d.v.s. runt norra
Atlanten. På grund av pandemin har de
nu återvänt och ligger i Norge och väntar på att kunna fortsätta.

• Sailing SV Delos. En välutrustad 53
fots båt som varit ute i 10 år. Den
amerikanske skepparen är numera
gift med en svenska som han träffade
på Nya Zeeland för ca sju år sedan.
De första åren var de ett halvdussin
personer ombord, men nu är de
bara tre, varav den yngsta är deras
svenskfödda baby!
• Sailing Uma. Ungt par som köpte en
36-fots båt i dåligt skick och under
en handfull år seglat och successivt
uppgraderat den, bland annat har
de ersatt den ursprungliga dieseln
med enkel elmotor kopplad till
propelleraxeln. Den elmotorn har i
år bytts ut till en modern sådan, med
segelbåtsdrev. Seglar nu i Europa,
under hösten 2020 i Norge!
• Sailing Followtheboat. Engelskt par
som seglat länge i sydasien. De har
också successivt uppdaterat sin båt
och de har många tips till dem som
tänker ge sig ut på långsegling.
• WhiteSpotPirates hette tidigare
”Untie The Lines”. En ung tysk kvinna
och en ganska liten aluminiumbåt
med dubbla kölar. Båten var i början
nästan ett vrak på land, men hon
kämpade på ett imponerade sätt för
att få den beboelig och sjöduglig. Har
seglat i Västindien under flera år och
är nu i Panama, på stillahavssidan.
Anders Uppström Västkustkretsen
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Våren 2021- preliminärt

Ett annorlunda
föredrag

10 mars kl18:30

Segla till Skottland, Gustav Olsson visar sin film om seglingen till Skottland. 		
Digital föreläsning. Kallelse kommer via mail ca en vecka innan.

7 april kl 19:00

Magnus och Pelle berättar om sina Atlantseglingar. Digital föreläsning.
Kallelse kommer ca en vecka innan mötet.

10 april kl 13:00

Påsklunch
och kl.19:00 - Ev. Mat ombord med professionelle kocken och läraren
Cecilia Brytmark.

17 april kl 13:00 -17:00 - Flytvästkontroll med Olle Svärd.
21 april

Besök hos Hjertmans - information om tid kommer senare.

8 maj kl 18:00

Säsongsinvigning i Lomma.

21-26 maj

Pingsteskader.

Vintern är här - Men vi planerar redan för sommaren

F

örra säsongen fick vi ställa in Poleneskadern p g a pandemin, men kommande sommar ska vi ut igen
(hoppas vi i alla fall). För ett tag sedan presenterade vi eskadern till Darlowo - Erik av Pommern födelse
stad - och även platsen där han är begraven.

Öresundskretsens första digitala föredrag
hölls via Teams den 11 februari.
Kretsens skattmästare Slawomir berättade och visade bilder om segling i Polen. Vi fick en
mycket bra information och tips på vilka hamnar som kan vara bra att besöka längs den Polska kusten. En lång kust med fina sandstränder. Dock kan det ibland vara långt mellan vissa
hamnar. Hamnarna erbjuder över lag en hög standard och priserna är lägre än i Sverige.
Föredraget var välbesökt och uppskattat. Tack Slawomir för nedlagt arbete och fin presentation!
Styrelsen planerar för fler digitala föredrag nu när vi på grund av pandemin inte kan träffas i
klubbhuset. Håll utkik på vår hemsida!
Gert-Ove Nilsson, Ordf.

Eskadern är alltså präglad av denne färgstarka person, men det planeras också andra attraktioner. Som vanligt
blir det mycket av det musikaliska, gastronomiska och sportiga.
Vi befinner oss i planeringsstadiet och vill gärna att ni skickar eventuella förslag och intresseanmälan till oss.
Vi har fortfarande pandemin som kan omkullkasta hela planeringen, men låt oss vara optimistiska.Till sommaren
är vi nyvaccinerade och båtarna nyoljade. Med frisk humör och starka nävar seglar vi in i framtiden för att uppleva
historiens drag.
Om allt blir som vi hoppas startar eskadern i Falsterbokanalen den 11 juli. Vi sätter kurs mot Ystad och den 12
juli seglar vi till Nexö, för att dagen därpå stäva mot Darlowo. Vi är som vanligt beroende av vädret, men om
Poseidon och Eol vill, kommer vi till Polen på kvällen den 13 juli.
Vi öppnar eskadern den 14 juli. Det blir kanotpaddling, grillning, jollesegling och mycket mer. Just nu kan vi inte
redovisa exakt vad som ske ska utan den informationen kommer senare. Preliminärt räknar vi med 3 dagars
vistelse i Darlowo.
Kostnaden för eskadern kommer att ligga runt 650 kr/pers. I priset ingår hamnavgifter i Darlowo samt eventuella
kostnader för kanothajk, grill osv.
Skicka intresseanmälan till henryk.grynfeld@telia.com. Skriv gärna hur stor båten är och antal personer i
besättningen. Det kommer att underlätta bokning av kajplatser.
MVH Henryk Grynfeld klubbens sekreterare
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Saltade Kineser
När de berömda klipperskeppen på sin tid lämnade San Fransisco för att hämta
te i Kina, seglade de närstan alltid ut i ballast - det gällde att komma fram just vid
skördetiden och att sedan komma hem med årets första telast.
Om klipperskeppet N B Palmer läste jag emellertid nyligen att det en gång hade med sig en last ut till
Kina som i skeppspappren stod antecknad som "Chinese bodies at 75 dollars a body" - "75 döda kineser
a 75 dollar stycket".
Man frågade sig vad detta kunde betyda. För min del visste jag svaret.
Låt mig först berätta något om ett annat fartyg. Det fanns en gång ett fyrmastat barkskepp som hette
"Hawaiian Isles" - ett vackert namn. Hon seglade mellan San Fransisco och Hawaiiöarna och tillhörde
det stora amerikanska rederiet Matson Line. Matson var för övrigt svensk, född i Lysekil. När så ångan
trängde ut seglen sålde Matson sina segelfartyg. Hawaiian Isles köptes av Alaska Packers Association,
ett Friscobolag, som sysslade med laxfiske uppe vid Alaskakusten. Fartyget döptes om till Star of Freenland och blev laxpackarfartyg. Besättningen utgjordes då till större delen av kineser. År 1929 köptes
Star of Greenland av Rydbergska Stiftelsen i Stockholm och blev svenskt skolskepp för blivande befät i
handelsflottan.
I fartygets gamla loggböcker från "laxpackartiden" finns en anteckning som lyder så här: "Today died an
old Chinaman. We took his inside out and salted him in a barrel". - "Idag dog en gammal kinaman. Vi tog
ut hans inälvor och saltade ner honom i en tunna."
Vad månde nu denna förstestyrmans anteckning i loggoken betyda? Jo, förhållandet var detta: Till den
äkta kinesens religion lär höra att han för att bli salig i ett liv efter detta måste jordas i Mittens Rike. Kineserna i Amerika hade därför ofta ett avtal med sin arbetsgivare, att om kinesen dog under anställningen
så var arbetsgivaren skyldig att se till att hans kvarlevor blev återbördade till KIna,'
Det var utan tvivel 75 sådana försändelser klipperskeppet N B Palmer hade med sig under utresan till
Kina,
Ur ett gammalt radioprogram med Bertil Jacobsen "Sånt händer på sjön"

Västra Ansgarigatan 19
216 12 Limhamn
+46704835054
birgitta@birgittasverkstad.se
www.birgittasverkstad.se
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Robert har seglat sen barnsben

F

örsta seglingen var som 12-åring med en optimistjolle hos S S Trindeln. Eftetr några år byggde Robert och
hans far en egen jolle. 1987 tog Robert beslutet att om han slutade röka i ett år skulle han köpa en båt - det
lyckades och det blev en begagnad IF 1988 mest för familjesegling.

Robert beslöt att prova på kappsegling och att delta i Sundscupen.
- Vid inmätningen på morgonen sade inspektören till oss: - Jaså det är ju "sållet" - den behöver vi inte mäta.
Båten hade legat i Barsebäck och var känd för att läcka.
Innan start vid deras första kappsegling sade Robert: - Vad var det som small? Det var startskottet och vi fick bråttom men hamnade lyckligtvis inte sist.
Efter hand gick det allt bättre och Robert köpe en H-båt.
Kappseglandet har fortsatt och bästa placeringen var femma på SM.
- Men den bästa prestationen var på VM i Neustadt där vi blev etta i ett delrace. Häftigt att se sextio båtar bakom sig
när man når mållinjen.
Ett skäl till att Robert slutade kappsegla var att det är svårt att få gastar. - Folk har inte tid att träna.
Alltså¨tog han och frun beslutet att köpa en större och bekvämare båt. Efter en hel del sökande blev det en Hallberg
Rassy 31 MKII. - Båten döptes till The Ritz - "efter en av världens finaste hotellkedjor"

Vi önskar dem välkomna i Öresundskretsen! 			

Birgitta P

Robert och Lena njuter i nya båten
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Årsmöte med Coronaavstånd

M

ötet genomfördes i vårt klubbhus i Lomma den 18 november. Vi hade gjort lokalen coronaanpas
sad med bra avstånd mellan deltagarna. Mötet avlöpte enligt dagordningen. Det konstaterades
att antalet medlemmar i princip är oförändrat och att ekonomin är god.
Tre nya personer valdes in i styrelsen: Eva Persson som ledamot och Christina och Tor Melin som
suppleanter. Vi hälsades dem välkomna till styrelsearbetet.
Avgående i styrelsen var Anders Assagård, Kerstin Dahlström och Anny Nilsson och de avtackades
för ett gott arbete.
De sittande i valberedningen önskade ej bli omvalda, varför även dessa reprsentanter avtackades för
ett gott och gediget arbete.
Till ny valberedning valdes Bjarne Nilsson, Charlotte Brännström och Max Goodman.
Mötet avslutades med att Anders Assagård och Staffan Ranebo erhöll silverplakett efter att ha arbetat
10 år i styrelsen.
Efter förhandlingarna bjöds deltagarna på kaffe och coronaanpassad laxrulle.
Gert-Ove Nilsson, ordf.
Foto Rolf Odselius
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HYR vårt KLUBBHUS
Fest - Möte - Bröllop - Födelsedag
Barndop - Jubiléum
Lokalen har plats för ca 40 personer och tillgång
till kök
Avgift för hel dag
kl 13.00 - kl 11.00 nästa dag
- 1000 kr för medlem i Kryssarklubben
- 1500 kr för icke medlem
Korttidshyra 2-3 timmar på kvällstid
300 kr för medlem - 500 kr för icke medlem
För mer information
kontakta Hans Sandhagen på
tel 040-41 63 69
eller h.sandhage@gmail.com
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Att bli kär
i en seglare

O

m man själv inte tidigare suttit i en segelbåt är första beslutet att välja mellan att lära sig 		
segla eller genast avsluta förhållandet. För min del beslöt jag att göra ett försök.
Bland det första var att plocka ihop varma kläder som tålde regn. Riktiga seglarkläder fanns naturligtvis inte i garderoben.
Hur kommer man ombord? Håll i förstaget - vad är det?
En första hastig genomgång. Förstag, akterstag, bom, mantåg, vinschar, durk, kojer - du milde
detta kommer jag aldrig att komma ihåg. Och man får absolut inte stå på golvet eller styra till vänster. Styrbord, babord, för och akter.

Sedan var det dags att lägga ut för en första segeltur i fint vårväder. Naturligtvis blåser det inte
bakifrån - nej det blåser akterifrån. Det känns som att lära sig ett nytt språk på kort tid.
Man vill ju gärna hjälpa till och kaptenen ber mig gå upp i vind för vi ska hissa på.
Vad då upp? Vinden kommer ju från sidorna.
Sedan säger han ”fall av” - vem som ska falla av förstår jag absolut inte!
Men skam den som ger sig och efter hand kommer de olika orden på plats. Man ska aldrig ge
upp.
Och romansen håller ännu efter mer än 30 år!						

Birgitta P

Bästa KRETSVISAN!
Rösta fram den visa - A eller B - som ska bli Öresundskretsens officiella kretsvisa.
Provsjung gärna i duschen, i hamnen eller på annan lämplig plats innan du lämnar
ditt förslag.
Förslaget sänder du till dz.slussbron@telia.com, Ämne, "Kretsvisa".
Medlemsomröstningen avslutas 31 mars 2021 - vinnande förslag och vinnare presenteras i
Sydpricken nr 2. Alla som lämnar sin röst deltar i utlottningen av SXK-flaggor.
Vinnande förslag kommer att få pris på Säsongsinvigningen 2021.

Melodi South Australia

Melodi Skånska Slott o Herresäten

Från södra Sverige bort jag for
Segla bort, segla hem
Från Öresund jag når Kap Horn
Å jag älskar färden

Vi seglar på havet kring Sydsvenska kuster
Med vågor och vindar vi har våra duster
Vi revar i hast när som vinden tar i
när vi glömt att titta på vår DMI!

Men där nere blåsigt var
Segla bort, segla hem
Så vägen hem jag far
Å jag älskar färden

Men solen kan skina och vågorna glittra
och måsarna skrika och till och med kvittra
När vi styr mot hamn på en främmande kust,
till Danmark och Tyskland, var helst vi har lust!

1
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