
S:t Anna
kretsen

Ingen av oss kan med säkerhet säga hur utvecklingen i samhället ser ut. Vi hade 
kunnat fråga vem som helst och fått olika svar vid varje enskilt tillfälle - ingen vet. 
Det här är vår ordförande i S:t Annakretsens svar om vår ideella nära framtid:
”Är helt övertygad om att många av oss kommer att ses på Stora Ålö i 
vår/sommar, medan våra traditionella aktiviteter i klubblokalen tyvärr ställts in 
tillsvidare p.g.a de restriktioner som gäller. Dock kan naturligtvis t.ex. klubb-
lokalens populära korvmysträffar ersättas av korvgrillning utomhus. Kretsen 
erbjuder omedelbart en möjlighet att umgås och planera inför våren och 
sommaren, så snart Ålö öppnats. Vi kan inte i nuläget spika datum - 
men vid intresse att vara med så  hör av er.” bengt.assarsson@home.se  
Så här hoppas kretsen att medlemsnyttan snart ser ut i vår verksamhet: 

Visbysegling - 13 maj
Stugvik öppnas upp för segelsäsongen - 13-16 maj

Pingstfirande på St Ålö - 22 maj
24-timmarssegling vår - vecka 21 och 22 
Nationaldagsfirande på St Ålö - 6 juni
Kretsens 12-timmarssegling - 12 juni

Midsommarfirande - 25 juni
              Glöm inte de rabatterade båtlivsutbildningarna före 1 juli!

Våren 2021

Svenska 
Kryssarklubben

Svenska Kryssarklubben, S:t Annakretsen, Norralundsgatan 57, 60214 Norrköping 
www.sxk.se/content/st-annakretsen  https://facebook.com/SXK.StAnnakretsen



Nya medlemmar
Vi gläder oss åt att få  hälsa följande nya medlem-
mar välkomna i S:t Annakretsen:
Fam Andersson/Johansson NORRKÖPING
Anna Bergqvist  NORRKÖPING
Kerstin Björkman Lundberg VÄSTERVIK
Fam Devell/Ahlberg SKÖNDAL
Per-Olof Eldh  KOLMÅRDEN
Stellan Engström  LINKÖPING
Mikael Ericsson  MÖRBYLÅNGA
Fam Fox  V FRÖLUNDA
Inger Furemo  VÄSTERVIK
Martin Hållsten  BURGSVIK
Anders Jarl  TENHULT
Maud Jonsson/Byström BROMMA
Viktor Karlo  LJUNGSBRO
Gert Kindgren  VRETA KLOSTER
Fam Kvillström Brand TÄBY
Fam Landh  BRANDSTORP
Bo Larsson  NORRKÖPING
Mikko Lehto  ESPOO
Fam Levin/Johansson NORRKÖPING
Fam Lindberg/Mazzanti SALTSJÖ BOO
Annika Lindh  ÄLVSBYN
Anders Lindroth  VALDEMARSVIK
Fam Moglia  NYKÖPING
Paul Nord  BROMMA
Gunnar Omstedt  NORRKÖPING
Olof Pålhagen  ENSKEDE GÅRD
Ingela Rumenius  RÖNNINGE
Martin Söderstjerna STOCKHOLM
Wilhelm Åhlund  OXELÖSUND
Johan Ölvander  LINKÖPING
Fam Överby/Johanssom ÅBY

Saknas ditt namn i välkomsthälsningen, känn 
dig varmt välkommen ändå.

Mot en ny framtid
 Nu har det vänt och vi går mot ljusare tider, även om pandemin
fortfarande påverkar våra liv så blir dagarna längre och ljusare. 
Sedan förra numret av kretstidningen har vi haft ett av naturliga 
orsaker glest besökt årsmöte (årsfesten ställde vi helt in p.g.a 
pandemin). Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och kunde uppvisa 
positivt ekonomiskt resultat trots det annorlunda året. Bengt Dag-
berg höll förtjänstfullt i årsmötet som ordförande. Bengt tilldela-
des senare Svenska Kryssarklubbens Förtjänsttecken i silver. En 
traditionell ceremoni kunde tyvärr inte genomföras vid riksorgani-
sationens årsmöte, då detta hölls digitalt. Vid mötet valdes Stefan 
Nyström in i styrelsen, medan tyvärr - tre valde att avgå. Bo Kaliff, 
Jennie Svorén och Jörgen Brohm, vilka vi tackar för deras insatser. 
Tyvärr är Anita Holm fortfarande ensam i valberedningen, och 
behöver sällskap.
Vi behöver också fler funktionärer generellt i kretsen, hoppas att 
många av er kan hjälpa till att utveckla kretsen. Det finns många 
olika uppgifter som vi behöver hjälp med, så välkomna till en trev-
lig gemenskap. Ni är alla naturligtvis välkomna att kontakta någon 
av oss i styrelsen. Våra kontaktuppgifter hittar ni på annan plats i 
tidningen och på hemsidan.
Som det ser ut nu kommer vi att få en ”normalare” sommar i år,
när covid-19-greppet sakta men säkert avtar, men jag tror inte att vi 
kommer att återgå till samma ”liv” som tidigare. Jag är övertygad 
om att friluftsliv, inklusive båtliv inom landet, kommer att ta en 
mycket större del av vår fritid i anspråk. Utlandsresor, resor med 
kollektiva färdmedel, hotellnätter, restaurangbesök, trånga tivoli 
mm. kommer inte att komma tillbaka där de var sommaren 2019.
Vårt arbetsliv kommer även för många framöver bli mer flexibelt, 
där vi varvar arbete på arbetsplatsen och hemmet, vilket i sin tur 
innebär att friluftsliv även kan utövas utanför helger och semestrar 
(vi har sett en stor förändring redan här ute i Skriketorp där natur- 
reservatets parkering varit fullbelagd mitt i veckan, även om det 
varit grådassigt).
Mycket av detta är positivt men kräver att vi alla är beredda på 
förändringar och anpassar oss till dessa, vilket även gäller för S:t
Annakretsen. Jag är övertygad om att detta kommer att ge oss fler  
och nya medlemmar, som vi alla måste hjälpas åt att välkomnande
ta emot, vilket inte minst gäller för vår underbara uthamn Stugvik, 
där det för en ovan båtförare kanske kan kännas svårt att lägga
till vid vissa vindar. Vi kommer troligen även att behöva öka 
utbudet och frekvensen av utbildningar för såväl nya som vana 
båtförare/seglare. Jag ser därför framför mig ett betydligt bättre 
utnyttjande av vår trevliga klubblokal, vars verksamhet nu legat 
nästan helt nere under ett helt år. Jag ser också framför mig en fin 
båtsommar, som startar tidigt och håller på fram emot senhösten, 
med många svenska båtar och tyvärr färre utländska (även om 
de troligen blir fler än förra året), rusning till våra blå bojar och 
naturhamnar, men mindre i gästhamnar då vi fortfarande kommer 
att behöva hålla lite mer avstånd till andra än vad som tidigare varit 
möjligt.
 Mvh Bengt

Hej nu har det blivit ett nytt år och vi kan snart sjösätta våra 
båtar och kasta loss för en tur i vår härliga skärgård.
Planerna för Stugvik är samma som förra året, då hann vi inte 
med allt. Så vi har nu förhoppning om att hinna göra klart 
fundamenten till den inre bryggan. För att kunna göra färdigt 
så behöver det vara lågvatten. Vi räknar med att kunna göra 
arbetet tidigt i vår!
Vi ska i vår även fortsätta att byta ut alla gamla akterbojar till 
Pålbojar. Allt material är införskaffat så planen är att dom ska 
vara på plats innan säsongen drar i gång.
Hamnvärdar
Då vi tror att det kommer bli många båtar i skärgården så 
söker vi hamnvärdar!
Är ni intresserade av att vara hamnvärd ser vi gärna att ni ger 
förslag på dagar/vecka som passar.
Sysslan som hamnvärd ser ut som vanligt:
- Vid behov hjälpa besökare att lägga till vid bryggorna
- Sälja klubbens flaggor och märken
- Se till att det är rent och snyggt på området i vår uthamn
- Tömma fyren på pengar
- I dagboken notera antal båtar vid bryggor och bojar
Är du intresserad av att vara en av kretsens hamnvärdar under 
kommande sommar, så anmäl dig till Micke Garstad.
I höstas hörde en tidigare medlem från Motala av sej till Bosse 
Kaliff och undrade om S:t Annakretsen var intresserad av en 
Trissjolle. Den var i bra skick men behöver lite översyn, så 
vi jobbar på att den ska finnas i Stugvik till säsongen 2021. 
Trissjollen hoppas jag alltså få färdig att sjösätta i vår.
Micke Garstad
Micke.garstad@icloud.com, 073-398 74 01

Stugvik 2021

Stugvik där alla och inte minst nya medlemmar välkomnas 



Det gångna året upplevs som ett stort vakuum i vår verksam-
het. Ibland undrar man om saker och ting någonsin kommer att 
bli sig likt igen. Vi tycker ändå att det nu börjar synas en viss 
ljusning, så vi försöker väl att kämpa på. 
Något planerat program för QO har vi inte för det här med-
lemsbladet, men håll ögonen öppna och kolla Facebook eller 
e-post! Där meddelar vi om och när något händer inom QO:s 
verksamhet som kan anpassas efter rådande omständigheter. 

Du som har idéer eller önskemål och är intresserad av att aktivt 
vara med och hålla i program och upplägg för Qvinna Ombord 
i S:t Annakretsen är välkommen att höra av dig. 
Av alla nya medlemmar finns det säkert många som är nyfikna 
på vad man göra för QO, såväl motorbåts- som segelbåtsfa-
rande tjejer. 
Utbildning för säkrare och roligare båtliv kan du få via Med-
borgarskolan med rabatterad avgift. 

QO-kommittén består av:
Gudrun Dagberg, sammankallande 
070-369 80 48
gudrun.dagberg@telia.com
Yvonne Karlsson 
070-266 74 25
yvonne20.karlsson@telia.com
Monica Nilsson
070-831 84 13
linjett33@hotmail. com
Agneta Wester
073-316 01 80
agnwes46@gmail.com

Aktiviteter våren 2021
Vårens aktiviteter i kretsens upptagningsomtåde underkastas 
tyvärr pandemins restriktioner så länge inte vaccinationer fått 
tillräckligt genomslag. Vi vill här ytterligare påminna om den 
kanske till största delen landbaserade aktivitet som kretsen 
erbjöd i höstnumret av medlemsbladet - subventionerade 
navigations och andra sjölivskurser. Vår samarbetspartner har 
sedan många år varit Medborgarskolan som har ett stort utbud 
av sådana kurser och där vi som medlemmar i SXK har 10% 
rabatt. Läser man kursen i medborgarskolans klubblokaler 
får man alltså deras rabatt plus den subvention på 15% som 
kretsen skjuter till. 
För att ytterligare ge uppslag till var man kan söka kompetens 
inom området kan vi presentera en lokal möjlighet:

Förarintyg (båtkörkort eller förarbevis för båt)
Är du nybliven båtägare, längtar ut på sjön eller bara vill ha 
mer kunskap för att känna dig tryggare till sjöss? Då är förar-
intyget kursen för dig. Det är en nybörjarkurs och du behöver 
inga förkunskaper. Under två dagars intensivkurs lär du dig 
bland annat:
- att läsa sjökort
- att navigera och ta ut din position i sjökortet
- sjövägsregler, vem väjer för vem
- sjövett
- säkerhet till sjöss 
- de viktigaste lanternorna och ljudsignalerna  

Fokus på kursen ligger på det som behöver förklaras och 
övas lite extra på. Eget plugg innan provet behövs.
Förutom att ge dig grundläggande kunskap om livet på sjön 
så får du ofta billigare båtförsäkring och möjlighet att hyra 
båt i Sverige och utomlands när du tagit förarintyget.
Kursen riktar sig till alla åldrar (över 12 år). En bra idé är att 
gå tillsammans så att ni kan hjälpas åt bättre ombord! 
Deltagarantal enligt vid kursstart gällande riktlinjer från 
FHM, dock max 10 personer.
Detta är en intensivkurs på två dagar, kl 9.30 - cirka 16.00 
båda dagar.
Kursledare: Ann-Mari Brengdahl.
Vi har två kurstillfällen under 2021:
Den 17-18 april i Norrköping och den 8-9 maj i Linköping. 
Det går att kontakta kursledaren om du vill ha en kurs vid 
annat tillfälle.
Pris: 2 395 kr/pers, med bidraget från S:t Anna Kretsen på 
15% betalar du endast 2 036 kr/pers. Tillkommer gör littera-
tur 700 kr. Kostnad för prov (625 kronor samt 50 kronor för 
den blå boken) betalas direkt till examinatorn. 
Anmälan: Ann-Mari Brengdahl, captain@seapeople.se. Ring 
072-713 01 53 om du vill veta mer. Du kan även anmäla dig 
till Mathias Krell, amkrell@gmail.com.
Kom ihåg att det finns olika båtutbildningar hos Medborgar-
skolan, där du har rabatt som medlem i S:t Annakretsen. 
Aktivitetskommittén
Mathias Krell 070-625 99 69 eller am.krell@gmail.com

Qvinna ombord längtar efter att återsamlas i klubblokalen

Håll ut är nutidens devis
I väntan på att samhället kan erbjuda möjligheter att träffa de vi 
vill umgås med, får vi försöka hitta de miljöer som kan ge detta. 
Vår klubbhamn i Stugvik på St Ålö erbjuder stora möjligheter 
att upprätthålla Folkhälsomyndighetens  rekommendationer. Att 
umgås med vänner och nya bekantskaper på ett sätt som motver-
kar tristess och ger något av det liv vi som båtmänniskor längtar 
efter, är här en realitet. Ni som vill ha social kontakt i säkra 
former och inte tidigare varit på Ålö får här en möjlighet att hitta 
till oss andra som vill ha gemenskap. 

Qvinna Ombord 2021 



Årsmöte 2020
Vid kretsens årsmöte, den 22 oktober, i klubblokalen i Norrköping skedde följande förändringar i vår 
styrelse: I anslutning till årsmötet avgick Bosse Kaliff, Jennie Svorén och Jörgen Brohm. Ny i styrelsen är 
Stefan Nyström. Vi tackar de tre avgående för värdefullt arbete för kretsen och hälsar Stefan välkommen i 
styrelsen!
Efter årsmötet har styrelsen följande sammansättning:
Namn   Uppdrag    Telefon   Båt
Bengt Assarsson Ordförande    070-347 95 51  Bavaria 36C
Mathias Krell  V. ordförande/Aktiviteter/Utbildning 070-625 99 69  Dufour 38 Classic 
Cathrine Garstad Sekreterare    073-398 74 00  Bavaria 38CR
Krister Kennryd Kassör     070-279 39 04  Comfort 30
Stefan Nyström Eskader    070 454 74 04  Sun Odyssey 379
Mikael Garstad Hamn och farled   073-398 74 01  Bavaria 38CR
Michael Haag  Teknik     070-229 77 97  Bavaria 41
Stefan Eliasson Information    070-285 35 01  Wasa 360
Kjell Johansson Segling 24-timmars   070-819 12 05  Omega 30
Vakant   Klubbkommitté
Adjungerade:
Gudrun Dagberg Qvinna Ombord, Lokalansvarig 070-369 80 48
Tony Wärdig  Kontaktperson i Västervik  073-923 09 49
Valberedning: 
Anita Holm  Sammankallande valberedare  070-799 34 30

Nästa nummer av medlemsbladet
utkommer i maj

Kryssarklubben och Kretsarna
Vill med denna korta artikel beskriva hur ”allt” 
hänger samman. Om man är medlem i svenska 
kryssarklubben (SXK) kan man även vara medlem 
i en eller flera kretsar. SXK är den gemensamma 
organisationen med kansli i Stockholm som stödjer 
kretsarna med alla gemensamma funktioner, så 
som medlemsregister, medlemsavgifter, tidningen 
På Kryss m.m. På riksnivå finns även nämnder så 
som Hamn och Farled, Eskader, Utbildning och 
Aktiviteter, 24 timmars segling, Qvinna ombord, 
Information och Båtteknik, som på ett övergri-
pande plan samordnar aktiviteter inom respektive 
område med Kretsarna. 
Men det är i Kretsarna det medlemsnära arbetet 
och stora delar av medlemsnyttan skapas, men det 
som på riksnivå går under benämningen nämnd 
heter på lokal nivå kommitté. Inom S:t Anna-
kretsen har vi alla kommitteér som motsvaras av 
nämnder på riksnivå och sedan två lokala kom-
mitteér, nämligen Klubbkommitté som ansvarar 
för klubbaktiviteter i form av bland annat årsfest, 
pubaftnar, soppluncher m.m och Lokalkommitté 
som ansvarar för vår trevliga klubblokal.
För att kunna utveckla verksamheten och ge mer 
nytta till alla våra kretsmedlemmar, behöver vi fler 
funktionärer. 

Så som i alla ideella föreningar är vi helt beroende 
av medlemmarnas frivilliga insatser. Men det är inte 
bara arbete som gäller för funktionärerna utan även 
en utökad möjlighet att knyta ovärderliga kontak-
ter och trevligt umgänge med personer med samma 
intresse, såväl inom kretsen som med övriga kretsar 
och riksorganisationen. Så har du möjlighet att avsätta 
lite tid för kretsen och din egen utveckling inom vår 
viktiga organisation, tag kontakt med någon av oss i 
styrelsen.
Kretsens valberedning består idag av Anita Holm 
som gör ett mycket värdefullt arbete för att knyta 
funktionärer till verksamheten. Hör av dig om du vill 
hjälpa henne att hitta fler intresserade funktionärer!

Klubbaktiviteter vår/sommar 2021
Mot bakgrund av det gångna årets restriktioner så ser 
vi kretsens traditionella våraktiviteter inomhus i vår 
klubblokal på Norralundsgatan i Norrköping svåra att 
genomföra. Vi är dock betydligt mer förtröstansfulla 
inför våra traditionella möten i Stugvik;
- Pingst 22 maj
- Nationaldagen 6 juni
- Midsommarafton 25 juni
Varmt välkomna!
Styrelsen



Aktiviteter i Västervik 2021
På grund av Corona-pandemin har även båtlivet drabbats.  
Fr.o.m. mitten av mars 2020 avbröts våra klubbaftnar.  I S:t 
Annas kretstidning inför hösten 2020 lades ett nytt program ut, 
men även detta program kunde inte genomföras p.g.a. Coronan.
Avsikten nu är att om möjlighet föreligger ta upp klubbaftnarna 
med samma programinnehåll tidigast i mars. Men som det ser 
ut nu så är det tveksamt att så kan ske. Vi kommer att meddela 
S:t Annakretsens medlemmar när våra klubbaftnar kan starta. 
Det kommer även att läggas ut på WSSW hemsida www.
wikingarna.com. Om tveksamhet råder så hör gärna av er till 
mig telefon 073-923 09 49 eller E-post: tony.wardig@gmail.
com. Våra planerade tävlingsseglingar har kunnat genomföras 
under sommaren och även Byxelkroksseglingen - dock med 
stort manfall med endast 44 deltagande båtar mot tidigare år 
när det har det varit väl över 100 båtar som deltagit. Gästande 
båtar i WSSW hamn har till antalet halverats denna sommar. En 
nyhet är att WSSW införskaffat 2 isjakter och planerar att starta 
en egen sektion. Finns intresse för deltagande kontakta Lennart 
Jacobsson telefon: 076-818 50 84 eller E-postadress: jacoblen-
nart@gmail.com. I sommar kommer WSSW i samarbete med 
WSS ansvara för två SM-tävlingar på Skeppsbrofjärden i Väs-
tervik. Seglingarna gäller H-båtar och C55. Tävlingarna går av 
stapel sista helgen i augusti 27-29/8. Övriga tävlingsseglingar 
kommer att föras in i S:t Annakretsens sommartidning.
Utbildningar
Vuxen- och ungdomsutbildning i segling, som sker i samverkan 
med WSS, har kunnat genomföras. Sammanlagt har 102 elever 
genomgått utbildningen år 2020.
Seglarskolan för vuxna och ungdomar beräknas starta även i år. 
Tidpunkten blir förhoppningsvis i slutet på mars.
Sjölivsutbildningar i samarbete med MBSK har minskat 
betydligt. Under våren 2020 genomfördes endast två förarin-
tygskurser innan pandemin och till hösten 2020 har endast en 
motormekanikerkurs bedrivits. 
Inom WSSW har planer på att bedriva förarintygskurser i egen 
regi när så tillåts med hänsyn till coronan. Även Sjövärnskåren i 
Västervik kommer att bedriva såväl förarintygs- som kustskep-
parintygskurser i egen regi. Huruvida MBSK i Västervik avser 
fortsätta med sjölivskurser är för närvarande inte känt.
Flaggor m.m. 
Varför vänta till sjösättningen när allt annat skall ske. Jag har ett 
lager med SXK- flaggor i tre olika storlekar och S:t Anna-flag-
gor samt SXK-Standert för motorbåtar, S:t Annas tygmärke att 
sy på egna kläder samt en äldre vinröd pikéklubbtröja stl. XXL 
till reapris (100:-) i mitt lager för omedelbar leverans/hämtning. 
Ring: 073-923 09 49 eller E-post: tony.wardig@gmail.com så 
hjälper jag till som varande kretsens förlängda arm i Västervik. 
Lev och segla väl! Tony

Anders o Ewa på San Michele, Capri

Corona i paradiset
Vår tidigare styrelsemedlem Ewa Fellnert har skickat ett rese-
brev: Här kommer några rader om hur coronan påverkar oss 
under vår segling i Medelhavet.
Vi kom till Rom, för vinterplats i Ostia under hösten -19 och 
hade för avsikt att njuta av Rom med omnejd under våren -20. 
Coronan begränsade oss dock och allt som samlar folk stängdes 
ner. Från mars till tredje juni var det restriktioner i olika grad, 
först med ”bara” nedstängda museer, begränsningar för öppet-
hållande av restauranger etc. och senare med striktare regler då 
det inte var tillåtet att gå ifrån båten annat än för att köpa mat 
eller medicin, det var inte tillåtet att promenera utmed marinan, 
förbjudet att gå på stranden om man inte hade hund som skulle 
rastas förstås och så alltid munskydd, vakter utanför mataffärer 
som släpper in en när en går ut och ser till att man ”spritar” hän-
derna innan man blir insläppt. 
En båtgranne ville undersöka statusen på batteriet till elmotorn 
på sin jolle och puttrade runt lite i hamnbassängen. Då kom 
sex uniformsklädda, fullt utrustade poliser och gav mannen en 
böteslapp på 300 Euro - basta!
Vi hade köpt ett Italienskt SIM-kort med bra kontakt med 
4G-nätet, så vi kunde ha kontakt med våra kära i Sverige samt 
titta på tv och film för att sysselsätta oss. Varefter månaderna 
gick och vi inte kunde segla vidare som vi planerat så växte 
såklart frustrationen, men vi var ju ändå friska och hade det 
varmt och skönt. 
3 juni öppnade Italien upp för resande mellan regionerna och 
vi seglade äntligen vidare. Få båtar på sjön och inga turister på 
de populära platserna utmed italienska kusterna och ö-världen, 
Amalfi, Capri, Stromboli osv. Vi hade allt detta utan att behöva 
trängas med stora skaror av turister från kryssningsfartyg. 
Fördel för oss, men katastrof för hela turistnäringen.
Vintern -20/-21 är vi på södra Sicilien som tvingas stänga ner 
igen eftersom coronan tar ny fart. 
Italien definierar nu vad som gäller i form av riskzoner - Röd 
zon - högsta begränsningsgrad som innebär bl.a. att det är 
förbjudet att träffas i grupp, vi får inte röra oss i mer än absolut 
nödvändiga aktiviteter som att köpa mat. Inte resa eller ta emot 
besök. Barer och restauranger är stängda men vissa erbjuder 
hämtmat.
Nästa zon är Orange - med inte fullt så hårda restriktioner och 
nästa zon är Gul och den påverkar mest restauranger och barer, 
det är tragiskt för hela den lokala service- och besöksnäringen.
Läs mer om riskzonerna på www.swedenabroad.se.
Sicilien har befunnit sig i Gul riskzon till största delen under 
sena hösten och har växlat mellan Röd och Orange riskzon 
sedan någon vecka före jul/nyår och nu efter nyår ökar smitt-
spridningen ytterligare och Italien tvingas utlysa Röd riskzon 
några veckor framöver.
Det finns en stor community (folk från olika nationer som bor 
i sina båtar under vintern) här i marinan som brukar ordna med 
olika aktiviteter som BBQ, yoga, olika utflykter, spel och lekar 
etc. Tyvärr så är inget sådant tillåtet nu. Vi har inte träffat våra 
nära och kära sedan förra jul/nyår (-19/-20) pga. reserestrik-
tioner. Jag har fått två nya barnbarn som jag inte träffat ännu. 
Men...vi är friska och det är varmare här än vad det är i Sverige 
nu.
Anders och Ewa på Unisax
www.fellnert.se



Bokrecension, Sjöfärder i Österled
Min gode vän Hans Norman, historieprofessor emeritus, 
erfaren långfärdsseglare som även har gästat WSSW gästhamn 
ringde mig och berättade att han skrivit färdig sin historiska 
guidebok för sjöfarare från östra Sverige längst in i Finska 
viken och från Finlands kuster till Riga, ett område med värl-
dens största arkipelag. Hans sände mig ett exemplar av boken. 
Jag fastnade direkt för dess innehåll och jag vill härmed 
förmedla SXK och WSSW medlemmar en fantastisk intressant 
välskriven bok.
Vikingatidens handels och krigsfärder band östvästliga vat-
tenleder och knöt ihop det som senare blev det svenska riket. 
Sveariket expanderade från Mälarregionen österut, först till 
Åland och södra Finland. I konkurrens med danska, tyska och 
ryska intressen utvidgades riket till Baltikum.
Här får läsaren en inbjudan till medeltidens färder från 
Arholma till Lemböte kapell på Åland och den fängs-
lade övärlden i Åbolands skärgårdar, känslan av att nalkas 
Sveaborgs vallar, Tallinns medeltida stad och dess tornspiror 
eller tsar Peters stora byggnadsprojekt S:t Petersburg. Med 
inlevelse kan seglaren närma sig Krysserort och förstå drama-
tiken vid den svenska flottans utbrytning ur Viborgska viken, 
liksom betydelsen av den efterföljande segern vid Svensksund.
Boken i sig är en rekommendation att ta sig sjövägen öster 
ut från den svenska kusten samt att söka hamnar på öar och 
kuster där historiens vingslag kan höras. Sjöfärder i österled 
är en guide till ett par hundra besöksmål i Sverige, Finland, 
Estland och Lettland. Därtill kommer S:t Petersburg, varifrån 
färden kan fortsätts längs floden Neva den korta sträckan upp-
ström till Europas största insjö Ladoga, ett område som sedan 
vikingatiden var en knutpunkt för handel och kulturmöten. 
Där möttes Finnar, Slaver, Saxare, Skandinaver, Volgabulga-
rer, Kazarer och Araber. Att nå Ladoga var lättare för tusen år 
sedan när Östersjöns vattennivå var fem meter högre än idag.     
Boken är uppdelad i tre delar. Den första delen utgörs av en 
historisk bakgrundsteckning för att läsarna kronologiskt ska 
kunna placera in vad de sedan möter av platser och företeelser. 
Framför allt behandlas segelsjöfartens tid.
I Den andra delen, huvudavsnittet, tas alla undersökta platser 
och företeelser upp med betoning vad som gör dessa kulturhis-
toriskt intressanta. Detta kompletteras med ett antal faktarutor 
som ger fördjupande inblickar i frågor och sammanhang.
I bokens tredje del finns ett kortare avsnitt om marina förut-
sättningar sedan medeltiden och utvecklingen av de civila och 
militära flottorna, bland annat den svenska skärgårdsflottan.
Östersjön erbjuder mycket som är unikt ur ett globalt perspek-
tiv, för dem som färdas i fritidsbåtar. Skärgårdslandskapen 
med dess skär, kobbar och öar samt rikedom av vikar erbjuder 
en variation av utmaningar, sällsam natur och trygga hamnar. 
Området sträcker sig över flera länders territorier där gräns-
passeringar normalt är problemfria. Den utbredda allemansrät-
ten är ovärderlig. Nordiska och baltiska skärgårdskommuner 
välkomnar båtturism och standarden på gästhamnar är hög.
Boken omfattar 351 sidor med ett stort antal kartor och bilder. 
Lämplig som presentbok! Kan beställas fraktfritt från SXK:s 
kansli, från Balkong Förlag AB och från nätbokhandeln ISBN 
978-91-87553-42-4. Pris 350:-
Lev och Segla Väl!
Tony Wärdig

Hamn och Farled
Hej här kommer lite info om vad vi planerar att göra 2021 
Bojar
Då vi har fått en mindre budget från riksstyrelsen detta år så kan 
vi inte lägga ut några nya svajbojar, men vi kommer underhålla 
och besiktiga våra befintliga bojar för att det hela tiden ska vara 
säkert att ligga vid dessa.
Vi vill gärna ha in synpunkter på vad ni tycker om pålbojarna 
som vi har i Stugvik.
Kronleden/Skutleden
De nya prickarna har nu funnits på plats några år och vi hoppas 
att dom är uppskattade. Jag upplever att det är mer trafik i 
lederna nu - men det kan ju bero på att jag själv använder
dessa mer frekvent när jag går mellan Arkösund och Missjö.
Stugvik
Vi kommer att se över vad som behöver göras de närmaste åren 
för att behålla det vi har i ett bra skick. Om ni har några förslag 
på vad vi kan göra i vår uthamn för att den ska bli mer attraktiv 
för våra medlemmar, så kom gärna med sådana förslag till oss, så 
kan vi se om det är möjligt att genomföra.
H & F Kommittén
Micke Garstad
Micke.garstad@icloud.com, 073-398 74 01

Bokomslag, recenserad bok

24-Timmars
Att delta i något av våra arrangemang är ett av de bästa sätten
för både båt och besättning att komma i trim inför sommarens
seglatser. Segla 12- 24- 48- 72- 96- eller 120-timmars.
Våra seglingsperioder är:
- 25 - 30 maj och 1 - 6 juni
- 17 - 22 augusti och 31 augusti - 5 september
Starta valfritt mellan kl. 07-21
12-timmars special med gemensam målpunkt
Start den 12 juni klockan 06.00 vid valfri startpunkt för 24-tim-
mars. Målgång vid fyren Ljusklabb. Efter seglingen, träff i Stug-
vik för en trivsam kväll tillsammans
Semester 12- eller 24-timmars
Start en valfri dag vecka 27 (5-11 juli) mellan kl 07-21 vid valfri 
startpunkt för 24-timmars.
Kjell Johansson, 070-819 12 05
kjell.ortugsgatan116@gmail.com 
Stefan Nyström, 070-454 74 04
stefan.nystrom@nattdjuret.se

Eskader 
Kristi Himmelfärdseskadern till Visby
Det är alltid vädret som bestämmer - men om detta är tjänligt 
arrangerar vi som tidigare den traditionella Kristi Himmelsfärd-
seskadern till Visby. I år inleds helgen den 13 maj, vilket gör det 
möjligt för många av våra medlemmar att vara med. Vi tar som 
vanligt definitivt beslut om översegling när vi har en lämplig 
väderprognos.
Seglingen sker med start på torsdagsmorgonen den 13 maj från 
respektive hemmahamn eller från Fyrudden för er som vill ha en 
gemensam start med skepparmöte den 12 maj. Hemsegling från 
Visby startar på söndagsmorgonen den 16 maj. Programmet i 
land i Visby anpassas efter deltagarantalet.
Ni som är intresserade av eskadersegling till ett Visby i försom-
marskrud, med gott om plats i hamnen, anmäler er till Håkan 
Skogstjärna per e-post, hakan.skogstjarna@gmail.com, eller på 
telefon 070-222 65 06.
Eskaderkommittén
Stefan Nyström




