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H

östen är här. Jag hoppas ni har haft en fin sommar och
fått många härliga sommarminnen, som är gott att ha
när den mörka årstiden kommer. Många båtägare har
redan tagit upp sina båtar och de står nu på land. För varje år
blir det fler och fler som låter sina båtar vara kvar i sjön under
vintern. Det finns säkert både för-och nackdelar med det, men
att ha båten kvar i sjön sparar mycket arbete, t.ex. slipper man
av- och påmastning.
Själv har jag det bekvämt denna höst. Vår fina Malö 40 Classic
såldes till Danmark i våras. Det innebär bl.a. att jag denna vinter
slipper kontrollera att presenningen ligger som den ska över
båten.
Dessvärre verkar Covid 19 fortsätta härja, och vi får inte glömma bort att vara försiktiga. Vi ska ha årsmöte i Lomma den 18
november och det kommer att corona-anpassas.
Det inplanerade rådslaget och årsmötet i Malmö den 20–22
november, där vi skulle vara värdar tillsammans med Riks, blir
förmodligen inställt p.g.a. Covid 19. Vi hade planerat att ta emot
funktionärer från hela landet. Eventuellt kommer mötet att bli
digitalt.
När det gäller vår egen agenda framöver, kommer det på grund
av pandemin bli färre antal träffar/aktiviteter i vårt klubbhus,
och med begränsat antal deltagare. Jag hoppas ändå att vi kan
träffas där. Gå in på vår hemsida och kontrollera vad som är på
gång!
Slutligen vill jag önska alla våra medlemmar
En God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!
Gert-Ove Nilsson

Svenska Kryssarklubben
Öresundskretsen
Höjeågatan 6, 234 33 Lomma
Bankgiro 847-1211
Swish 1231814128
e-mail oresundskretsen@sxk.se
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Boktips i Juletid

L

ite sanning ligger det i talesättet att det finns inget dåligt väder,
bara dåliga kläder. Men den här tiden på året med mörker, kyla
och regn tycker nog många att en bra bok i sköna fåtöljen är en

mer tilltalande sysselsättning än en utomhusaktivitet i dåligt väder.
En ny bok om en mycket speciell båtrafik i Öresund väcker läslusten. Vi
”Öresundare” är vana vid att ha hamnarna på båda sidor av Sundet som
självklara färdmål. Men i år har vi på grund av Coronavirusets härjningar
under en del av båtsäsongen fått känna på vad det innebär att inte ha
tillgång till hamnarna på den danska sidan. Det måste ha varit mycket
frustrerande, och skrämmande, när Tyskland i april 1940 ockuperade
vårt grannland och omöjliggjorde fri sjöfart och båtfärder dit under resten
av kriget. I det ockuperade Danmark levde judarna farligt. På sommaren 1943 var en tysk aktion mot judarna på gång och det föranledde en
mycket speciell båttrafik över Sundet. Under hösten 1943 flydde över
7000 hotade judar till tryggheten i Sverige i småbåtar och fiskebåtar.
Den här farofyllda trafiken får man veta mera om i en nyutkommen bok
som heter ”SUNDETS RÖDA NEJLIKOR”. Författaren Conny Palmkvist
lyfter fram människor och människoöden kopplade till den här dramatiska epoken i Öresunds historia. Många gjorde uppoffrande insatser, t ex
den danske boktryckare som trots att han plågades av sjösjuka gjorde
många färder med flyktingar över Sundet. Han togs till sist av tyskarna
och hamnade i koncentrationsläger, men överlevde kriget. Boken ger en
bra bild av den här dramatiska och farofyllda Öresundstrafiken.
En bok av en helt annan karaktär är Sten Rinaldos ”VÄGEN TILL
SKARV”. Det är en sådan bok som man plockar fram då och då , läser
några kapitel i – och mår bra. I både text och illustrationer får läsaren en
skärgårdsskildring av absolut toppklass. Det handlar om ytterskärgårdar
som Skarv, Rödlöga, Lygna och Svenska Högarna och livet därute för
inte så länge sedan. Bland annat skrivs om mystiska hägrande öar som
”Gunnils öra”. Gunnar Bruzewitz framhåller också i inledningen att Sten
Rinaldo hade ett känsligt gehör för den hemlighetsfulla dimensionen i
naturen och skriver ”I en värld där människan ständigt är utlämnad åt
naturens lynneskast - som i ytterskärgården – hamnar människan lätt
i underläge. Då hjälper varken högteknologi eller aldrig så förnuftsbestämt tänkande. Då tvingas man ibland finna sig i det irrationella och
oförklarliga. För många kan det faktiskt kännas en aning befriande: att
allt nödvändigtvis ännu inte kan vetenskapligt förklaras och att det fortfarande finns gåtor i "jordelivet.” Den här boken kom för ett antal år
sedan i nyutgåva av Skärgårdsstiftelsen. Kan, om den inte går att hitta
i bokhandeln eller på bokborsen.se, lånas på biblioteket. Hur som helst

är den mycket läsvärd.
Kay Wictorin
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Godaste

lussebullen

Ger 1 sats, ca 40 bullar

2 paket saffran (à 1/2 g)
2 dl socker
2 msk rom eller vatten
50 g jäst
175 g rumsvarmt smör
5 dl rumsvarm mjölk (3 %)
1/2 tsk salt
800 g vetemjöl (ca 13 1/2 dl till 1 sats)
1 dl russin
mjöl till utbakning
1 ägg till pensling

Stöt ev saffranet i en mortel med 1 tsk av sockret (för 1 sats). Lägg saffranet i rommen eller vattnet
och rör om. Låt stå 30 minuter.
Skär smöret i tärningar.
Smula jästen och blanda med mjölk, smör och vätskan med saffran i en bunke eller en köksmaskin
med degkrok.
Tillsätt resten av sockret, salt och mjöl. Arbeta degen 15 minuter i maskin eller 20 minuter för hand.
Låt den jäsa under bakduk 60 minuter.
Lägg russinen i lite vatten ca 30 minuter. Sila sedan av vattnet.
Ta upp degen på en sparsamt mjölad arbetsbänk. Knåda den lätt och baka ut till lussebullar, ca 40
stycken enkla eller 20 stycken dubbla (för 1 sats). Tryck i russinen.
Lägg bullarna på bakpappersklädda plåtar. Låt jäsa under bakduk ca 30 minuter.
Sätt ugnen på 225°C.
Pensla bullarna med uppvispat ägg. Grädda mitt i ugnen 8–10 minuter. Låt svalna på galler under
bakduk.

HYR vårt
Klubbhus
Så här mitt under pandemin är det inte lätt att ordna träffar i vårt klubbhus. Men om vi begränsar deltagarantalet till 30, så kan
vi hålla rimliga avstånd till varandra om vi sprider ut oss på vår lilla golvyta. Så fick det bli, men nackdelen visade sig genom att
många av våra trogna besökare inte kom med. De var inte snabba nog med att anmäla sig.
Kvällens huvudpersoner var två av våra välkända medlemmar nämligen Pelle Allroth och Magnus Jeppson. Båda hade seglat
övar Atlanten i eskadrar som arrangerats av ARC, som står för Atlantic Rally for Cruisers. Pelles segling ägde rum 2016 och var
lite längre eftersom där ingick en sväng till Cap Verde. Han seglade i en Beneteau Oceanis 500, som hade några år på nacken.
Magnus seglade 2019 i en jättestor och splitter ny katamaran Lagoon 52, som var 15,9 x 8,6 m stor och tre våningar hög, och
allra högst stod rorsman under vakterna.
Besättningarna samlades i Las Palmas på Kanarieöarna där båtarna väntade och där blev det bunkring, säkerhetskontroller och
en rad nyttiga föredrag samtidigt som besättningarna träffades och hade en massa kul tillsammans. I marinan fanns också en
väldigt sorglig avdelning, som kallades Marina of Broken Dreams. Besättningarna hade tagit sig ända hit, men där tog det stopp.
Här kan man säkert hitta bra båtar till låga priser!
Pelles segling gick som sagt först till Cap Verde, och dit tog resan 5 dygn. Cap Verde är en ögrupp med 10 öar och 540.000 invånare. Ögruppen blev självständig 1975 och språket är portugisiska efter den förre kolonialherren. Man lever av fiske och jordbruk,
men antalet turister är påfallande lågt. Pelle med besättning seglade mellan ett par av öarna och naturscenerierna var fantastiska.
Efter Cap Verde följde 15 dygns segling till Västindien, och där ingick en hel del motorgång eftersom vindarna var svaga.
Katamaranen som Magnus seglade med gick mer direkt mot Västindien och tog 18 dygn på sig. Man seglade som mest i 12-14
knop, och emellanåt hade man tur med fisket. Man fångade guldmakril, som är en utmärkt matfisk och också flygfisk, som inte är
särskilt aptitlig. I Pelles båt kom en flygfisk flygande genom den öppna pentryluckan och rätt ner i stekpannan. På båda båtarna
gavs också gott om tillfällen till bad. Tänk att bada där det är flera tusen meter djupt!
Målet var S:t Lucia med Rodney Bay som ankringsplats. Alla i våra två besättningar var välbehållna och hade klarat sig undan
sjukdomar och olyckor. Nu blev det många kära återseenden och glada fester före hemresan. Båtarna då? Jo de fick åka som
däckslast på lastfartyg tillbaka till Europa.
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Anders Assargård

Fler båtägare
men färre gäster

Råå
Simrishamn
Limhamn

Inget ont utan det har något gott med sig.
Antalet båtägare har ökat markant under den gångna sommaren
och är det någon vinnare så är det båtlivet.
Vi ställde frågan till tre hamkaptener i vår region och alla var
överens om att allt fler vill ha fast plats i hamnen.

Åsa Skog Sjögren,
Simrishamn
- Härifrån Simrishamn administrerar vi sju hamnar på
Österlen – Baskemölle, Brantevik, Kivik, Simrishamn,
Skillinge, Vik och Vitemölla.
- Vi har totalt sett haft färre gästbåtar i år eftersom våra
gäster ofta kommer från Tyskland och Danmark. Det
har varit en stor efterfrågan på fasta båtplatser i alla
våra hamnar men i de små hamnarna är det oftast fullt.
– Här i Simrishamn har vi försökt tillgodose så många
som möjligt – dock inte båtar över 12 m. – Många har
haft båt tidigare men köpt båt igen i år. När vi inte kunnat erbjuda fasta platser har vi hänvisat till Malmöhamnarna.

Peder Edman,
Limhamns småbåtshamn
- Under de senaste åren har vi haft en ökning av gästbåtar
på 25-30%. I år har det däremot skett en kraftig minskning –
inte minst eftersom danskarna haft vissa restriktioner.
Däremot har efterfrågan på fasta båtplatser nästan fördubblats och i nuläget har vi en kö på 400 båtar.
– Folk är optimister och köper båt först och hoppas få en

Stefan Wingren, Råå
- Färre gästbåtar i år men i slutet på sommaren kom det igång lite mer. Det
är främst danskarna som annars brukar segla hit som inte kunnat komma.
Många har köpt ny, större båt i år och vi ska försöka göra fler stora båtplatser. Inte helt lätt att bara ändra om storleken på hamnplatserna men vi ska
ta itu med det i vinter.
- Kan också passa på att skryta med vår nya fina inseglingsfyr, säger Stefan.

plats. Totalt har vi 996 platser i hamnen.
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Tackar Corona
för nya båten
Äntligen blev det av att köpa båt igen.
Efter att ha varit båtlösa i tjugo år beslöt Carlotte Eriksson
och Patrik Warnebo att ta upp seglingsintresset igen.
- Vi bodde tidigare i Roslagen och seglade där för flera år
sedan med en Linjett, säger Patrik.
- Nu beslöt vi att göra slag i saken och köpa en båt igen och
det blev en Najad 34 de lux.
-Vi bor i Höör och valde att lägga båten på ostkusten, i
Stärnö vindhamn i Karlshamn. Båten låg först i Limhamn
och seglades sedan upp inför semestern.
En aha-upplevelse
- Mycket trevligt att uppleva Öresund och sydkusten för
första gången – t ex att segla under Öresundsbron och
genom Falsterbokanalen. Dessutom har vi upplevt att människor här i syd är väldigt hjälpsamma vid tilläggning mm.
- Det tar ett tag innan man kommit in i alla seglingsrutiner
efter så många år som båtlös – man har blivit lite ringrostig.
Jag fick läsa på om navigeringsregler mm.
På premiärseglingen från Limhamn till Karlshamn följde
grannen och dottern med som gastar.
Dottern blev så seglingsintresserad att hon funderar på att
köpa egen båt.
Vi önskar dem välkomna i Öresundskretsen.

Det blev även en ny jolle för att
lättare kunna ta hundarna i land

Ett vintertips!
En tur till Ystad med stopp hos Ystad
Skeppshandel rekommenderas varmt.
- Fantastisk butik med en atmosfär
som måste upplevas!

Text Birgitta Porutis - Foto Parik Warnebo
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Rapport från Olle Svärd

Miljönämnden
och
Båttekniska
nämnden
Miljö.
Jag är nu ordförande i SXKs Miljönämnd
och vi har startat upp ett arbete med att
ta ut tre fokusområden som vi ska jobba
speciellt med framöver. Nämnden ska ha
möte första tisdagen varje månad med
redovisning hur arbetet fortskrider. Det
som produceras ska sedan skickas ut till
varje krets för miljöarbete på lokal nivå.

Målet

Årsmötet 18 nov
Alla nyheter finns på
SXK.se/oresundskretsen

- Avfallshantering och hur vi ska hantera vårt avfall.
- Båtar i naturhamnar och hur man
ankrar miljömässigt.

Båtteknik.

Båttekniska nämnden har regelbundna
telefonmöten där vi tar fram vad vi ska
arbeta med som gagnar våra medlemmar. Nämnden har ett stort arbete på

är att vi ska göra kommunikationsplan för

gång med en serie artiklar om renovering

medlemmar och myndigheter.

av en båtmotor som kommer att visas i

Jag har kontakter med Håll Sverige rent

PX. Det har tagits fram en artikel med

och har för avsikt att SXK ska delta i

"Dags att se över kylsystemet"

strandstädning enligt det schema som

Allt ska finnas tillgängligt på SXKs hem-

kommer för kommande år där alla kret-

sida.

Vi låter varje år ett antal personer vara
testpiloter för en del utrustning som vi
tror medlemmarna vill veta mer om. Testarna ska skriva om det de testar och det
ska bli underlag för en artikel i På Kryss.
Det som bestämdes på senaste mötet är
testning av kameraövervakning av motorrum och eventuellt andra områden.
Test av trimplan med automatisk styrning
kommer också genomföras.

sar ska deltaga på lokal nivå.
De tre områdena som vi valt ut är:
- Båtbottenfärger på båten och hanteringen på land vid borttagning.
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Det syns när våra
kunder är nöjda
Svenska Sjö är specialister på båt och
erbjuder våra försäkringstagare kunnig,
snabb och smidig skadehantering till
låga premier. Dessutom ger vi våra
försäkringstagare direkt återbäring på
överskottet.
Sedan 1967 har vi tryggat båtägare och
båtklubbsmedlemmar i hela landet, så
nästa gång nån vinkar, är det kanske en
i gänget.

Välkommen att räkna ut din premie
på www.svenskasjo.se eller rikta
mobilens kamera mot QR-koden.

Om beroendet av HAVET
Båtliv är vanebildande...
i den meningen att vi som hållit på med båtliv länge har fått ett påtagligt behov av att vara på eller
vid vatten. Ska man t ex göra en promenad så väljs nästan reflexmässigt för det mesta en promenad
längs havet. Och när ruggigt höstväder borde inbjuda mest till inomhusaktiviteter så blir det inte sällan ”Jag kör en runda ner till hamnen och kollar båten”. Kommande vintermånader med härjande
pandemi omöjliggör en eller annan färjetur men innebär garanterat havskontakt via böcker, tidskrifter
och Youtube, eller hur?
I alla tider har hav och vatten fått människor att grubbla över ett och annat. Aristoteles förundrades
över att havets yta höjdes och sänktes, men kunde inte förklara fenomenet ebb och flod. I vår tid
vet vi att tidvattensrörelserna beror på jordrotationen och månens och solens dragningskraft. I våra
hemmavatten är tidvattensskillnaderna obetydliga och inte särskilt dramatiska. Men Pentland Firth
norr om Skottland är ökänt för sina tidvattenströmmar på upp till 11 knop. Varje hav har sitt eget
tidvattenmönster, sin egen rytm. En rolig ”havstänkare” var den irländske biskopen James Usher
av Armagh. Han levde på 1600-talet och funderade på om livet har sitt ursprung i havet och om
världshaven är äldre än landytan. På fullt allvar menade han att jorden med hav och allt skapades kl
9 på morgonen den 23 oktober år 4004 f. Kr. Undrar hur han kom fram till denna övertygelse? Flera
århundraden senare vet vi att jorden är bortåt 5 miljarder år gammal och att berggrunden är minst
tio gånger äldre än havens vattenmassa. Men haven täcker drygt 70 % av jordens yta så båtfarare
lider ingen brist på färdvägar och färdmål.
Båtåkande känns som bäst vid gynnsamma väder- och vindförhållanden och god gång ute på någon
av de ca 1,3 miljarderna kubikkilometer vatten. Sigfrid Siwerts, han som skrev Mälarpirater, fångade
den känslan så här: ”Nu svävar skeppet som en luftig syn på silverblanka havets jättespegel så
sällsamt tyngdlöst buret under skyn av vita segel”. Vi minns nog alla sådana färder med den där
känslan av att sväva fram. Ett annat fenomen jag kommer att tänka på är doftupplevelsen när man
närmar sig land i disigt väder och frånlandsvind och inte ser land, men känner doften. Jag minns en
gång när vi en natt ”sneddade” ner mot Kåseberga-Ystad från en position strax utanför Utklippan.
Vi såg ingen kust i gryningsljuset och diset men kände doften av Skåne, d v s den sötaktiga doften
av blommande raps. Eller vid en segling med italienska vänner utanför Cinque Terre i Ligurien. Där
kom det helt andra dofter. De beskrivs suveränt av Johannes Edfelt i en Medelhavsdikt: ”Vågor, er
sälta blandas här med doft av cyklamen, timjan och lakritsbuskar, när för brisen ni vaggar gula i
månskenets gata.”
I skrivande stund hörs regnet piska rutorna i huset, och väderleksrapporten säger att det ska bli frisk
sydvästlig vind med hårda byar i Öresund. Men, ”jag får nog köra en runda ner till hamnen och kolla
båten!”
Kay Wictorin

Svenska Sjö är stolta över att vara ägda av
riktigt båtfolk, tillsammans utvecklar vi
det svenska båtlivet.
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Våren 2021

Passa på
i vinter!
- Intresset för navigationskurser
på alla nivåer från Förarintyg till
Utsjöskepparen har ökat stadigt
under några år för att verkligen
explodera under 2020,
säger Karin Meddings.
Hon administrerar Medborgarskolan Syds navigationskurser i

Medborgarskolan Syd har kurser i Förarintyget, Kustskeppa-

Skåne men är även kursledare för Förarintyget och Kustskep-

ren, Utsjöskepparen, SRC och Kanalintyg. Man kan gå kurser

paren.

på eftermiddagar, kvällar och helger. Kanalintyget och SRC

Detta års ökning av kurser och deltagare är en trolig följd av

ges främst som distanskurser. Har du ett SRC/VHF intyg taget

Covid-19 och hemestertrenden. Det är roligt att fler bestämmer
sig för att lära känna våra sjöar och kuster.
Det är idag stor skillnad på vilka som går en Förarintygskurs.
Tidigare var det personer som redan hade båt eller seglat under hela sin uppväxt. Nu är det många som funderar på att
skaffa båt och börjar med en navigationskurs. Det ställer nya
och annorlunda krav på kursledarna då deltagarna idag inte
har så mycket praktisk erfarenhet när de kommer till klassrummet. Det finns många nautiska termer som man måste lära sig.
Till exempel när man som ledare ber deltagarna utgå från en

före millennieskiftet är det inaktuellt och du behöver förnya

ditt intyg. Är man ett gäng som vill gå kurs tillsammans så behöver man vara minst sex personer så kan det ordnas.
Vårens kurser drar igång i slutet av januari men följs av flera
kursstarter i mars, april och maj. Platserna brukar fyllas i ganska rask takt och utbudet ligger på hemsidan, medborgarskolan.se, senast den 1 december.
- Jag fyller på och dubblerar kurser där behov uppstår, säger
Karin Meddings.
- Jag vill inte att någon ska missa sin kurs när säsongen står

grön prick måste man förstå att deltagarna letar efter en prick

för dörren.

på sjökortet och inte som vi båtmänniskor ett sjömärke. Det blir

Vill du bli kursledare inom navigation så hör gärna av dig till

många skratt och glada tillrop vilket bidrar till en god miljö och

Karin Meddings, karin.meddings@medborgarskolan.se

härliga samtal. Har man ingen erfarenhet så är det mycket kun-

Är du medlem i Kryssarklubben har du 20% rabatt på navi-

skap som ska till för att förstå och kunna översätta ett sjökort till
verkligenheten. Ledarnas erfarenheter och berättelser för att
åskådliggöra detta är a och o.

gationskurserna hos Medborgarskolan Syd. Det kan dock
inte kombineras med andra erbjudanden.
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Möt dem i
hamnarna

Mölle

Fritjof Nilsson Piraten i Kivik

Västra Ansgarigatan 19
216 12 Limhamn

Den Lille
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När jag vaknade kluckade det fortfarande, men det lät närmare. Med någon svårighet lyckades jag vända min
ledbrutna kropp och fann durkar, skor och divderse andra småsaker glatt skvalpande något under ögonhöjd.

Kosterbåten AKKA
säljes till högstbjudande

S

Vattnet stod över britsen, endast madrassen räddade mig. Gripen av fasa att drunkna som en råtta i ett hål
störtade jag upp på däck, men AKKA tycktes inte nämnvärt generad av sin extra vikt - hon flöt ungefär lika lågt
som vanligt. Någon pump kunde jag inte hitta och jag tyckte mig höra herr L säga: - Pump? Inte behöver man
pumpa AKKA! Hon har inte läckt en droppe på 15 år.
Jag var kall och vår och morgonsur och undrade vad jag gjort, men måste skynda mig till färjan för att hinna
tåget till Stockholm. AKKA skulle inte hämtas förrän nästa söndag.
Ringde herr L från stan. "Ja en sådan otur, kan herr Beskow tänka sej, en dyvika hade lossnat, det har aldrig
hänt förr, men det skall snart vara kirrat".
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När jag vaknade kluckade det fortfarande, men det lät närmare. Med någon svårighet lyckades jag vända min
ledbrutna kropp och fann durkar, skor och divderse andra småsaker glatt skvalpande något under ögonhöjd.
Vattnet stod över britsen, endast madrassen räddade mig. Gripen av fasa att drunkna som en råtta i ett hål
störtade jag upp på däck, men AKKA tycktes inte nämnvärt generad av sin extra vikt - hon flöt ungefär lika lågt
som vanligt. Någon pump kunde jag inte hitta och jag tyckte mig höra herr L säga: - Pump? Inte behöver man
pumpa AKKA! Hon har inte läckt en droppe på 15 år.
Jag var kall och vår och morgonsur och undrade vad jag gjort, men måste skynda mig till färjan för att hinna
tåget till Stockholm. AKKA skulle inte hämtas förrän nästa söndag.
Ringde herr L från stan. "Ja en sådan otur, kan herr Beskow tänka sej, en dyvika hade lossnat, det har aldrig
hänt förr, men det skall snart vara kirrat".
"Nå, är inte AKKA litet otät?
"AKKA otät? Ha ha, nej visst kan andra ekbåtar läcka men inte AKKA. På femton år etc.etc."
Nå, jag älskade AKKA även om hon läckte, sådant kan ändras på och jag grubblade inte över saken. Söndagen kom och hon skulle hämtas från ett varv i Svartgarnsviken, där dyviken blivit ditsatt. Min broder, som i
fortsättningen kommer att kallas besättningen och jag infann oss dignande av nya och skinande inventarier,
seglarlitteratur, konserver och pilsner. Den fryntlige varvägaren bjöd på kaffe och försäkrade att dyviken var på
sin plats igen, och visst var AKKA tät! Det kunde han gå i god för, och bättre båt fanns inte. Inte mera välskött
heller för den delen, först i vattnet på våren och sist på land om hösten de 15 år herr L haft henne. Mina sista
dunkla farhågot skingrades av den ärlige varvsägarens ord, herr L charmade och stod i , pengar bytte ägare

"Nå, är inte AKKA litet otät?
"AKKA otät? Ha ha, nej visst kan andra ekbåtar läcka men inte AKKA. På femton år etc.etc."
Nå, jag älskade AKKA även om hon läckte, sådant kan ändras på och jag grubblade inte över saken. Söndagen kom och hon skulle hämtas från ett varv i Svartgarnsviken, där dyviken blivit ditsatt. Min broder, som i
fortsättningen kommer att kallas besättningen och jag infann oss dignande av nya och skinande inventarier,
seglarlitteratur, konserver och pilsner. Den fryntlige varvägaren bjöd på kaffe och försäkrade att dyviken var på
sin plats igen, och visst var AKKA tät! Det kunde han gå i god för, och bättre båt fanns inte. Inte mera välskött
heller för den delen, först i vattnet på våren och sist på land om hösten de 15 år herr L haft henne. Mina sista
dunkla farhågot skingrades av den ärlige varvsägarens ord, herr L charmade och stod i , pengar bytte ägare
och AKKA var min.
Det visade sig att ett missförstånd uppstått: jollen ingick inte i priset. Nej se den skiljde sig inte herr
L ifrån, det var det enda han hade kvar som minne av farsgubben och AKKA och den skulle följa honom till hans nya båt, en yawiriggad 75:a som höll på att byggas. Nå, det kunde inte hjälpas, och ingenting kunde förta min glädje denna dag. Händelsevis råkade jag kontrollera de 60 meter ankarkätting herr L utlovat, fick dem bara till närmare 20 - men inte fick sådana småsaker förstöra dagen.
Alla inventarier voro på sin plats, seglen satta och jag skulle göra min första manöver med AKKA. Vi skulle falla
av, gå runt och ta en gip för att komma ut ur en trång vik. Men AKKA gick inte runt - rätt in i vassen barkade hon
för fulla segel, rasslande plöjde hon sig väg, genom ett under undvek hon att fastna i gyttjan och efter diverse
sinnrika manövrar lyckades vi få henne på fritt vatten. Jag hade lärt hennes första karaktärsdrag - en våldsam
lovgirighet parad med absolut motvilja att falla av vid kritiska tillfällen. Våra manövrar beskådades intresserat
av herr L och varvsägaren som sågo glada ut, Senare skulle jag ännu bättre fårstå deras glädje,

och AKKA var min.
Det visade sig att ett missförstånd uppstått: jollen ingick inte i priset. Nej se den skiljde sig inte herr
L ifrån, det var det enda han hade kvar som minne av farsgubben och AKKA och den skulle följa honom till hans nya båt, en yawiriggad 75:a som höll på att byggas. Nå, det kunde inte hjälpas, och ingenting kunde förta min glädje denna dag. Händelsevis råkade jag kontrollera de 60 meter ankarkätting herr L utlovat, fick dem bara till närmare 20 - men inte fick sådana småsaker förstöra dagen.
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Ur Svenska Kryssarklubbens årsbok 1942

av herr L och varvsägaren som sågo glada ut, Senare skulle jag ännu bättre fårstå deras glädje,
Vindend började lagom och slutade rätt frisk den dagen. AKKA seglade snällt och läckte som ett såll. När vi
lät kroken gå i en vik på norra Runmarö värkte våra armar av ett så gott som oavbrutet pumpande. Vi hittade
verkligen en pump i skansen, en hisklig makapär med läderputa och en kvarnränna, som skvalade lika mycket
vatten tillbaka i båten som i sjön. Visst var det litet besvärligt, men jag hade ju känt och sett att eken var frisk
invändigt och om hon nu också behövde en grundlig översyn i botten var det ju inte hela världen. Och kanske
dyviken lossnat igen. Dagens segling hade emellrtid varit frisk och härlig
24 - SYDPRICKEN 4-2020

25 - SYDPRICKEN 4-2020

Hitta kursen!
Passa på under vintermånaderna.
Kurserna startar hela tiden.
Är ni ett gäng? Kontakta oss så fixar vi kursen och
ledaren. Ni väljer själv var ni vill vara, i våra lokaler
eller hemma hos. Vi är flexibla med lösningen.

S
kriv bästa KRETSVISAN!
•
•
•
•

20 % rabatt för
kryssaklubbens
medlemmar.
Gäller ordinarie
pris.

•

Anmäl dig på
www.medborgarskolan.se
075-241 68 50

Sången ska innehålla två verser

Melodin ska vara välkänd och lätt att sjunga
Texten ska på ett tilltalande sätt handla om Öresundskretsen
Medlemsförslag ska senast 27 dec skickas i mail till

			

dz.slussbron@telia.com
Redaktionskommittén, vars medlemmar inte får delta i tävlingen, 		
väljer ut tre förslag som kommer att publiceras i Sydpricken nr 1, 		
2021 för medlemsomröstning, tillsammans med information om hur

•
•
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

omröstningen går till.
Medlemsomröstningen avslutas 31 mars 2021.
Vinnande förslag publiceras i Sydpricken nr 2 och där meddelas också när
det blir högtidlig prisutdelning med allsångspremiär för den nya kretsvisan.

.

Välkommen med bidrag
till nästa Sydprick.
Gärna foto
från den gångna
sommaren.

För mer information
kontakta Hans Sandhagen på
tel 040-41 63 69
eller h.sandhage@gmail.com
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