
SYDPRICKEN
ÖRESUNDSKRETSENS MEDLEMSTIDNING  Nr 4 2019

Foto Stefan Porutis



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

 

Sydpricken
ANSVARIG UTGIVARE 
Kent Danielsson 

REDAKTIONSGRUPP
Redaktör Birgitta Porutis
Gert-Ove Nilsson, Kent Danielsson, 
Rolf Odselius och Kay Wictorin

Sänd gärna egna artiklar till  
Birgitta Porutis  
birgitta@justsent.com
Din text i artikelformat ska vara 
oformaterad. 
Bildfiler skickas separat högupp-
lösta, min 1 MB.

Förutom denna tidning finns  
ständigt aktuell information på  
hemsidan www.sxk.se 
/oresundskretsen 

Annonser
Anne-Louise Fröding 
tel 0705 221473
Helsida 3 000 kr  
Halvsida 2 000 kr
1/4-sida 1 000 kr 

Ordföranden  
har ordet

INNEHÅLL

3 - SYDPRICKEN 4-2019

Rapport från Finnlines ..................4-5-6
Whiskydofter ............................8-9-10
Rikseskadern 2020 .........................13
Längsta seglingssemestern.. 14-15-16
Tall Ship Race ........................18-19-20
Vattenanalyser ...................................23
Eskader bland Svarta Bergen.......24-25
Vårens agenda ....................27

070 322 53 93   info@sydsegel.se
SYDSEGEL
Ulf Björk

Södra Fiskehamnen på Limhamn

önskar alla kunder en God jul & ett Gott Nytt Segelår

SYDSEGEL
 

Under 2018 har det tillverkats allt från segeltak till kompletta 
segelställ. Sydsegel har som affärsidé att kunna erbjuda total-
lösningar för dig som båtägare. Detta innebär tillverkning av 
måttbeställda segel, kapell och dynor. Riggverkstaden är 
ytterligare en service med möjlighet att pressa alla vire-
terminaler upp till 8 mm. Du kan också få hjälp med ny rigg 
och allt som Selden Mast tillverkar. Försäljning och 
splitsning av linor från RobShip ingår också i servicen.

Kom ihåg att lämna in dina segel och kapell i god tid 
före säsongstart 2019!!!

Välkommen in i verkstad & butik i Södra Fiskehamnen på Lim-
hamn. För att öka tillgänglighet och service önskar jag att 
du ringer före besök.
 

VI TILLVERKAR ALLT FRÅN SEGELTAK TILL KOMPLETTA SEGELSTÄLL. SYD-

SEGEL HAR SOM AFFÄRSIDÉ ATT KUNNA ERBJUDA TOTALLÖSNINGAR FÖR 

DIG SOM BÅTÄGARE. DETTA INNEBÄR TILLVERKNING AV MÅTTBESTÄLLDA 

SEGEL, KAPELL OCH DYNOR.  

RIGGVERKSTADEN ÄR YTTERLIGARE EN SERVICE MED MÖJLIGHET ATT 

PRESSA  ALLA VIRETERMINALER UPP TILL 8 MM. DU KAN OCKSÅ FÅ HJÄLP 

MED NY RIGG OCH ALLT SOM SELDEN MAST TILLVERKAR. FÖRSÄLJNING OCH 

SPLITSNING AV LINOR FRÅN ROBSHIP INGÅR OCKSÅ I SERVICEN.

KOM IHÅG ATT LÄMNA IN DINA SEGEL OCH KAPELL I GOD TID FÖRE 
SÄSONGSSTART 2019.

VÄLKOMMEN IN I VERKSTAD & BUTIK I SÖDRA FISKEHAMNEN PÅ  

LIMHAMN. FÖR ATT ÖKA TILLGÄNGLIGHET OCH SERVICE ÖNSKAR JAG 

ATT DU RINGER FÖRE BESÖK.

En God Jul
och

Ett Gott Nytt År
önskas alla

i Öresundskretsen

Hösten är här, och de flesta båtar står nu på land. 
I min hemmahamn, Falsterbokanalen, har vi, som har tyngre 
båtar, en gemensam upptagning med mobilkran. I år var det 

19 båtar som togs upp den 18 oktober. Det blev effektivt och bra, med 
ca 3 båtar i timmen. 

Det känns bra att tänka tillbaks på de seglingsturer min fru och jag 
haft i sommar. För vår del har vi använt båten 6,5 veckor och seglat 
980 M. I år blev det något mindre segling än tidigare år.

Nu är båten täckt med presenning. Höstmörkret ruvar över oss, 
men för vår familj kommer Mårtensfirandet som ett trevligt avbrott i 
tristessen. Barn, barnbarn, syskon och goda vänner samlas för att 
äta svartsoppa (som är ett måste), gås med många tillbehör och som 
avslutning äppelkaka. Jag hoppas att traditionen med detta firande 
ska fortleva.

Vårt årsmöte är den 20 nov i Lomma och därefter åker jag den 22 nov 
till Stockholm för att delta i SXK:s årsmöte/rådslag den 23 – 24 nov. 
En viktig sammankomst, då det blir möjlighet att träffa ordföranden 
från de andra kretsarna i landet. 
Vi får möjlighet att byta erfarenheter och diskutera framtiden för SXK.

Jag hoppas att vi träffas i vårt klubbhus, kanske på något av våra 
intressanta föredrag som kommer där framöver. Gå gärna in på vår 
hemsida och kontrollera vad som står på agendan!

Till sist vill jag önska alla våra medlemmar En God Jul och ett riktigt 
Gott Nytt År!

Gert-Ove Nilsson
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Kapten Martin Svedung på MS Europalink

Foto Bengt-Åke Jönsson

På temat ”Utan spaning - ingen aning” kunde ni i num-
mer 1/2019 läsa om SXK:s framtidsspaning på hur båt-
livet kan tänkas utvecklas den kommande tioårsperio-

den. Vi vill ju göra god fart på rätt kurs mot framtiden och inte 
bara nöjda slå oss till ro med att SXK sedan 1923 har vuxit till 
över 40 000 medlemmar och 13 ”föreningar i föreningen”, varav 
Öresundskretsen är en. 

I ”Sydpricken” har vi i flera år spanat på hamnar i vårt segla-
tionsområde. Nu har vi också skickat ut en ”spaningsgrupp” 
(Conny Wallin, Bengt-Åke Jönsson och undertecknad) till någ-
ra av de större sjöfarare vi ofta möter på havet utan att närmare 
reflektera över det stora och viktiga transportarbete de utför. 
Har ni tänkt på att Sverige ur försörjningssynpunkt är att likna 
vid en ö? Trots Öresundsbro och landgräns mot Norge och Fin-
land så fraktas det mesta av varuflödet på fartyg. 

De blåvita Finnlines-fartygen
möter vi ofta och dem vill veta mera om. Finnlines ger oss stöd 
för deltagandet i Limhamns hamnfestival där vi informerar om 
vår verksamhet för trygga och säkra turist- och långfärder till 
sjöss. Vi spanade under hösten på MS Europalink och MS 
Finnpartner som är två av de tre fartygen på den ca 135 M 
långa rutten mellan Malmö och Travemünde. Gemensamt för 
de båda fartygen - det förstnämnda tillhör ”Star-klassen" och 
det andra som är något mindre ”Hansa-klassen” -  är den frä-
scha och prydliga inredningen i hytter, restaurang och andra 
allmänna utrymmen. Gemensamt är också det vänliga bemö-
tandet och den trivsamma atmosfär som skapas av besättning-
arna. 

Finnlines fartyg är 
”passagerarfraktfartyg”
Inriktningen är att inte bara vara bra på att frakta bilburen last 
utan också på att ta väl hand om alla passagerare, oavsett om 
de kör lastbil, personbil, husbil eller inte är bilburna. De senaste 
åren har också andelen ”icke lastbilsförare” ökat markant och 
vi noterade t ex flera pensionärspar i Europalinks restaurang. 

Befälhavaren på Europalink, Martin Svedung, välkomnade oss 
upp på bryggan, och tog sig god tid att med stort tålamod, gott 
humör och stor sakkunskap svara på alla våra frågor när farty-
get i höstnatten satte kurs ut genom Flintrännan. Martin, som 
är ”Malmöpåg”, har varit sjöscout I Limhamns Sjöscoutkår och 
seglat på bl a Walleniusrederiets stora biltransportbåtar. Han är 
sedan 10 år hos Finnlines och vi märkte att han verkligen gillar 
sitt jobb på Europalink. Från bryggan 40 m upp såg farleden 
mot Öresundsbron helt annorlunda ut än från våra segel- och 
motorbåtars sittbrunnar och styrhytter - närmast som en ”land-
ningsbana”. Fartyget är ca 218 m långt, ca 30 m brett, sticker 
drygt 7 m, tar 554 passagerare och är byggt 2007 I Ancona. 
Som nybygge gick hon först på nuvarande rutt, sedan flera år 
i Medelhavet och är nu tillbaka i Malmö-Travemünde-trafik. 
Maskinstyrkan är 55 000 hästkrafter och ”bredsidan” innebär 
en yta på ca 4 800 kvadratmeter. Hon seglar i så gott som 
alla väder. Endast besvärliga strömmar i Trave och extrema 
vattennivåer kan ställa till problem. Allt löpande underhåll görs 
under längre stopp på söndagar då turtätheten är mindre. Tänk 
tanken att hon gör två turer per dygn 6 dagar I veckan under 

50 veckor per år. Det blir mer än 160 000 M på ett år! Vi hade 
ett intressant samtal om sjötrafiken i de aktuella farvattnen. 
Det var glädjande att höra att fritidsbåtarna inte ses som något 
större bekymmer. Incidenterna är ytterst få men Martin konsta-
terade att uppträdandet är bättre på hösten än på våren då en 
del fritidsbåtsskeppare nog är lite ”ringrostiga”. Hoppas våra 
medlemmar som färdas under SXK-flagg är föredömliga och 
om de går på skärande kurs i god tid markerar kursändring och 
håller undan för Europalink och andra som ”seglar för sitt bröd”. 
Det tycks ibland vara större problem med andra flytetyg än fri-
tidsbåtar i dessa vatten med tät trafik och områden där farleder 
går samman men allvarliga tillbud är sällsynta.  
Ca 9 tim tar en resa och gångtiden är anpassad till bl a lastbils-
chaufförernas behov av vila och till god bränsleekonomi. På tal 
om bränsle så är fartygen utrustat med scrubbers som tvättar 
bort föroreningar i avgaserna och rederiet planerar för nya mil-
jöanpassade fartyg som kommer om några år och ska förses 
med hybridmaskineri för ännu mer miljövänlig drift. 

Maten ombord - värd att nämna
Vår grupps eniga omdöme, efter att ha ätit mer än vi borde 
på såväl Europalink som Finnpartner, är ”rejäl, vällagad och 
välsmakande”. Serviceinriktad och alert personal i restaurang-
erna ger måltiden ett mervärde. Vi samtalade lite extra med 
Krister Fritz på Finnpartner. Han såg till att uppläggningsfaten 
hela tiden var välfyllda och fräscha. Krister, som bor utanför 
Malmö, har en gedigen bakgrund från krogbranschen och 
berättade att alla I besättningen har hög ambitionsnivå vad 

Rapport från 270 nautiska mils spaning
Foto Rolf Odselius
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gäller passagerarnas välbefinnande. Han trivs själv jättebra 
ombord och gillar arbetsvillkoren, som innebär att jobba två 
veckor och vara ledig två. Det passar Krister som är passio-
nerad fiskare och gärna ger sig ut på fisketurer med sin trai-
lerburna aluminiumbåt. Gäddfiske I Blekinge står högt I kurs.  

Vi samtalade också med Piroska Gerhardsson som chefar för 
passagerarverksamheten på Finnpartner. Hon har mångårig 
erfarenhet från bl a färjetrafiken Sverige – Finland och bor i 
Stockholm. Sedan flera år jobbar hon på denna sydliga rutt 
hos Finnlines och stortrivs. Piroska tycker att det går snabbt 
och bekvämt att ta sig hem till Stockholm, företrädesvis med 
nattåg. Hon seglar gärna med goda vänner i Stockholms skär-
gård och vi påtalade att vår riksförenings kansli ligger vackert 
beläget vid vattnet I Nacka Strand. 

Finnpartner och de övriga två fartygen 
har svensk besättning
och de drygt 30 besättningsmedlemmarna tycks fungera bra 
tillsammans i en närmast familjär arbetsgemenskap. Servicen 
på fartygen har utvecklats målmedvetet och anpassats till olika 
typer av resenärer. Ombord finns inte bara rymliga hytter och 
restaurang utan också t ex bastu, pool, bar, och en lekhörna 
för barn. 

Spaningsgruppens bedömning är: 
”Finnlines fartyg och fritidsbåtarna kommer bra överens. Farty-
gen är tilltalande för oss som vill ha en avkopplande, lugn och 
behaglig båtresa med bra hytter, i välskötta fartyg med påtag-
ligt trevlig och kompetent besättning”.  

Blir längtan till havet för svår när båten står på land så är en 
resa Malmö-Travemünde ett bra alternativ.  Travemünde med 
sin strandpromenad och vackra fyrmastade stålbarken Pas-
sat på Priwallsidan av Trave är alltid värt ett besök, liksom 
den gamla hansestaden Lübeck. Hamburg är inte långt borta. 
Bland museifartygen i kanalen i Lübeck spanade vi in ett intres-
sant segelfartyg - Die Zwillinge - ett nybygge som är en kopia 
av ett gammalt fartyg. Men det är en annan spaningshistoria. 

Tack för att ni ställde upp - Martin, Krister, Piroska och alla ni 
andra trevliga ”Finnlinesmänniskor”, inte minst Kujtime Osma-
novski i landorganisationen.  Klart slut från spaningsgruppen! 

Kay Wictorin 

Till Båten
Kapell
Segel
Dynor
Sprayhood
Presenningar
Reparationsarbeten
Tillbehör etc

Till Fisket
Rullar
Spö
Drag- och flugor
Kläder mm

Vi finns på
Finlandsgatan 20
Malmö

Tel 040-96 33 10 - e-mail arne@sjobergskapell.se

Victor Hasselbladsgata 11, 421 31 V Frölunda Tel: 031 28 84 50  
www.madrassfabriken.se  tomas@madrassfabriken.se  

Göteborgs Madrass & Båtdynor 

Kapelltvätt 
Impregnering 

Vi utför effektiv & skonsam handtvätt av kapell.  
Samtidigt ser vi över bl.a. sömmar, rutor, dragkedjor  m.m. 

och rådgör med Er vad som skall åtgärdas i år. 
 

 
Vi rekommenderar en översyn vart annat år. 

Då håller man kapellet fräscht och helt i många år. 

Stor sort. kvalitets båtmattor. 
Vi skär ut  &  langetterar 

Efter mått & mall. 

Formsydda madrasser.  
Beställ bädd/resårmadrasser 
Så kan Ni sova bättre i båten! 

Skicka in Ert båtkapell Nu, Fri returfrakt! 

Västra Ansgarigatan 19
216 12 Limhamn

 
+46704835054

birgitta@birgittasverkstad.se
www.birgittasverkstad.se

www.dockanmarina.se
+46 703 40 19 18

Båtplatser mitt 
i Malmö city!
Sommar som vinter! 

Annons Sydpricken 105 x 148 mm.indd   1 2018-08-30   16:06:29
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” Classic Malt Cruise” 

startade i Oban på Skottlands västkust och arrangeras inom 
Word Cruising Club. Deltagaravgiften var 2008 1100 kr/delta-
gare och täckte allt från en genomgång på hemmaplan under 
festliga former (och en ”kvarglömd” låda med whisky) till delta-
gande i samtliga aktiviteter under själva ”cruiset”.

Överseglingen till Skottland startade i Thyborön, vid västra 
utloppet från Limfjorden, med första stopp i trakten av Inver-
ness. Passagen genom Skottland till västra siden sker via ett 
sjösystem med bl a Loch Ness och i ett kanalsystem som på 
många sätt påminner om vår Göta Kanal. Den passagen tog 
fyra dagar.

Kretsstyrelsen har under året fångat upp signa-
ler om att än en gång göra en skottlandssegling 
typ ”Classic Malt Cruise”. För elva år sedan gjor-
des en sådan segling från Sverige där sex båtar 

från Öresundskretsen deltog. Kretsmedlemmarna Roland och  
Elisabeth med s/y Ronja var en av deltagarna. 

På ett kretsmöte i oktober berättade Roland om upplägg och 
upplevelser från denna segling som för deras del varade i näs-
tan sex veckor.  

Det hela började med att en idé om Skottlandssegling föddes 
vid en festligare sammankomst, där en del av deltagarna gick 
ihop, peppade och hjälpte varandra att planera färden.

Whiskydofter i klubbstugan
I Oban samlades ca 80 båtar från olika håll och här startade 
”cruiset” med två dagars festligheter. Färden gick sedan vidare 
till Talisker på Skye i norra delen av området och avslutades på 
Islay i Port Ellen med destilleriet Lagavulin. På samtliga stäl-
len fick deltagarna delta i rundvandringar på destillerierna och 
arrangerade festligheter. I port Ellen fick man också stifta be-
kantskap med sälen Toby som lever ett bekvämt liv på rester 
från fiskarnas fångster och gärna gör närgångna besök bland 
gästande båtar.

Roland och Elisabeths resa varade i 43 dagar, fördelat på 28 
etapper och 10 liggedagar. Den sammanlagda distansen var 
1700 M varav den längsta sammanhängande var på 407 M. 
Inför resan anskaffades en del litteratur och sjökort. En hel del 
av informationen här var dock tillgänglig på plottern. 

Med tanke på att klubbstugan nästan sprängdes av åhörare 
till Rolands berättelse kommer Öresundskretsen att samla 
ihop intresserade att delta i förberedelser för en ny Skott-
landssegling. Det finns redan några intresserade på listan 
så de som vill ”hänga på” kan meddela detta på epost till  
christerboos@msn.com .

Christer Böös 
Foto Roland Mårtensson

Oban och The Oban Distillery Ronja, Destiny och Vanity slussar i Inverness



----------Julklappstips----------

Koholmen (Rubinröd/6^)
740 kr
Bachmans Skeppshandel

Stelton Pressokanna Röd
8 koppar - 408 kr Hjertmans

Mobilfodral 250 kr (ord pris 275) SXK
Bricka, skärbräda 130 kr 
(ord pris 150) SXK

Karott - och glasunderlägg i 6 pack, silikon 120 kr - SXK

Delar av Öresunds-
kretsen vid festlig-
heterna i Talisker

Urquhart Castle,
Loch Ness

Ankarplatser vid 
Talisker

Välkommen att höra av dig till SXK
Via telefon: 08-448 28 80
Via e-post : butik@sxk.se
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Detta blir den sjätte Rikseskadern som denna gång går till Nyborg - en gång Danmarks huvudstad.

Vi kommer att tas emot med varm hand när vi i sommar, under vecka 30, gästar Nyborg. Här kommer vi att ha 
vår bas för olika aktiviteter. SXK har fått garanti för plats till minst 60 båtar att ligga samlade.

I programmet som varar från söndag eftermiddag till fredag morgon finns stadsvandringar, vinprovningar, buss-
turer, friluftsteater mm och naturligtvis en fest. Tips på möjligheter till fria aktiviteter kommer också att lämnas.

I På Kryss nummer 1 samt på Kryssarklubbens hemsida kommer eskadern att presenteras utförligare.  
Anmälan till eskadern öppnar den 3 februari och kommer endast att kunna göras på SXK-riks hemsida.

Rikseskadern 2020

Rikseskaderkommittén

Christer Böös

Kapell & Annat i Malmö AB - Kantyxegatan 25 L 213 76 Malmö, tel 040-154017       
www.kapell-annat.se  ---  info@kapell-annat.se 



I sommar hade vi vår hittills längsta seglingssemester: 
Under fyra veckor seglade vi från Limhamn till både Tysk-
land och Polen. Vår nuvarande båt (Scanmar 33) är en 

fantastiskt bekväm bobåt för en familj med större barn (nästan 
tonåringar) och dess seglingsegenskaper och räckvidd har gett 
oss möjlighet att utforska inte bara vårt närområde utan även 
mer avlägsna platser. 

Som förberedelse hade vi sjökort från tysk-danska Delius-Kla-
sing (som är jättebra!) där man även får med en hamnbok till 
varje sjökort, och vi hade gjort upp en preliminär rutt för vår 
resa. Planen var att ta oss till Rügen, segla runt och besöka 
olika hamnar på ön, sedan möta upp Polen-eskadern i Sassnitz 
och följa med dem bort till Polen där vi skulle tillbringa några 
dagar, för att sedan ta oss tillbaka till Rügen och fortsätta vår 
resa på egen hand igen. Under vintern hade vi införskaffat lite 
turistinformation om vad man kan se och göra på Rügen och vi 
hade även fått många bra tips från andra seglare i klubben som 
besökt området tidigare.

Vi lämnade Limhamn på eftermiddagen den 8 juli och lade oss 
över natten i Höllviken, för avfärd genom Falsterbokanalen vid 
första broöppningen kl.06:00 efterföljande morgon. Vi firade vår 
första semesterdag med att låna cyklar i hamnen (vilket är gra-
tis, utlånas av hamnvärden) och cyklade in till Höllviken och åt 
pizza. Överfarten nästa dag gick snabbare än förväntat, med 
rätt kraftig vind och långa vågor som skjutsade oss till Rügen. 
Vi hade förbokat plats (via internet) i hamnen i Wiek,  ca 1 1/2
timmes färd innanför angöringsbojen, för att vara säkra på att 
få en plats även om vi skulle kommit sent. Det kan vi varmt 
rekommendera - servicen var jättebra. När vi kom in i hamnen 
mötte hamnkaptenen oss och pekade ut vår plats och vi låg 
förtöjda i hamnen kl.15:45. Wiek visade sig vara en trevlig liten 
ort med flera restauranger och butiker både i hamnen och i byn, 
och ett populärt resmål för vattensportsentusiaster, nybörjare 
som proffs, inom vindsurfing, stand-up paddling och kitesurfing. 
Här är vattnet grunt samtidigt som det blåser från havet tvärs 
över den smala landtungan in mot sjön.

Från Wiek fortsatte vi längre in i Bodden-sjöarna till Ralswiek 
som ligger allra längst in. Här bokade vi biljetter till Störtebeker 
Festspiele, ett storslaget skådespel på en gigantisk utomhus-
scen med sjön som bakgrund. Den involverar inte bara män-
niskor utan även hästar och piratskepp! Föreställningen pågår i 
tre-fyra timmar och avslutas med ett sprakande fyrverkeri som 
reflekteras i sjön. Har man bara lite skoltyska förstår man det 
mesta men handlingen är ganska enkel så man kan nog hänga 
med ändå. Tydligen berättas en ny historia varje år men hu-
vudpersonen är alltid den berömde piraten Klaus Störtebeker, 
som anlitades av Sverige för att, i krig mot Danmark, anfalla 
danska skepp samt transportera förnödenheter till det beläg-
rade Stockholm. Sedermera anföll han och hans kumpaner 
alla skepp de kunde hitta och roffade åt sig godset själva. Han 
kallades ”störtebeker” eftersom han, enligt legenden, kunde 
dricka en fyra-liters bägare i ett svep. Busslaster med folk kom-
mer från hela norra Tyskland för att gå på showen men efteråt 
åker alla människor därifrån och tystnaden brer ut sig igen. 

Själva hamnen är idyllisk, med mycket natur och fågelkvitter 
och byn uppvisar oerhört prydliga och välskötta hus och träd-
gårdar. I området finns även ett slott, med hänförande utsikt 
över vattnet, dit vi promenerade för en härlig förmiddagsfika. 
Från färjelägret i Sassnitz tar det endast 20 minuter med bil till 
detta vackra slottshotell. Ett ställe dit man bokar en slottsweek-
end under vinterhalvåret kanske?

Vår hittills längsta 
seglingssemester

Efter Ralswiek seglade vi tillbaka ut ur Bodden-sjöarna, till 
hamnen i Kloster på den bilfria ön Hiddensee, där vi gick ge-
nom den fina (men turisttäta) byn bort till Östersjösidan och 
tog ett bad i kristallklart vatten. Ön har en fantastisk natur och 
vidunderlig utsikt, man kan promenera upp till fyren och se ut 
över sundet och angöringen där vi seglade in, och vandra på 
de gamla östtyska stridsvagnsvägarna som numera används 
som stigar. 

forts...

Ett sommarminne .............................
från Yvette, Christian och barnen Celine och Steven 

Störtebeker Spiele utspelas på en gigantisk utomhusscen 
som bl a består av en stor riddarborg. Här sker anfall, för-
växlingar, förräderi till ackompanjemang av kanonskott och 
levande musik

Hamnen i Ralswiek erbjuder 
en härlig tystnad som endast 
bryts av fågelkvitter - tills tu-
ristbussarna kommer med alla 
som ska se på showen

Steven äter schweinehaxe på hamnfestivalen i Sassnitz
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Ralswiek har ett idylliskt och lantligt läge längst inne 
i Bodden-sjöarna med prydliga hus och prunkande 
trädgårdar

Klipporna innan Sassnitz
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Efter Kloster åkte vi - för motor och utan vind - ut på havet 
igen, runt norra Rügen och Kap Arkona, till hamnen i Glowe. 
Här finns en lång, fin sandstrand längs hela bukten, en rätt stor 
semesterort, och en modern hamn med en väldigt fin grillplats 
med utsikt över havet - den bästa grillplatsen på hela resan 
faktiskt. En liten bar finns i anslutning till grillplatsen och ett 
kallt glas vin/öl till maten sitter perfekt. Här kan man även tanka 
diesel, något som verkligen inte erbjuds i särskilt många tyska 
hamnar. Ett tips är att fylla på tanken så fort det finns diesel 
tillgängligt. Från Glowe seglade vi vidare, förbi de kända vita 
kritklipporna, till Sassnitz, där det råkade vara hamnfestival. 
Det innebar en del oväsen från tivoli och matstånd, men erbjöd 
en fantastisk fyrverkerishow som avslutning på festivalen. 

Sassnitz är en av Rügens större städer och erbjuder bra kom-
munikationer till övriga Rügen. Därifrån tog vi bussen, förbi fär-
jelägret Mukran där färjorna till Trelleborg ankommer, till Prora 
som är ett område som började byggas av nazisterna i mit-
ten på 1930-talet. Prora var tänkt att bli världens största se-
mesteranläggning med plats för 20 000 gäster. Bygget avbröts 
dock under andra världskriget och anläggningen färdigställdes 
aldrig. Det var fascinerande att vandra runt och se detta 4,5 
kilometer långa skrytbygge med toppläge invid stranden. Delar 
av det står i ruiner, medan andra delar nu har börjat rustas 
upp och omvandlas till lyxlägenheter. Här i Prora besökte vi 
även ett naturområde med trädklättring, där man tar på sig sä-
kerhetssele och hjälm och tar sig runt olika banor med olika 
svårighetsgrad, högt upp i trädtopparna, något som är populärt 
bland vuxna, ungdomar och barn. Det var både roligt, läskigt 

och svårt och vi var väldigt trötta när vi kom tillbaka till båten ef-
ter en lång dag.  I Sassnitz gick vi även ombord på en gammal 
brittisk u-båt, H.M.S. OTUS, byggd 1962 men som var i tjänst 
ändå till början av 1990-talet. Så trångt det var ombord och vil-
ket liv dessa sjömän levde. Vi kände att vi njöt av vår egen fina 
båt, där vi kan leva nästan som hemma! 

I Sassnitz mötte vi sedan upp med de andra svenska båtarna 
som ingick i Polen-eskadern, för vidare seglats mot Polen. Vi 
hade sett en lapp om eskadern på anslagstavlan i vår klubbstu-
ga, blev nyfikna, och ringde upp eskaderledare Andreas Hen-
riksson. Eftersom vi hade planerat att vara på Rügen då eska-
dern passerade beslöt vi att vi skulle ansluta till eskadern här i 
Sassnitz. Efterföljande dag blev det en heldagssegling till den 
första anhalten i Swinoujscie där vi lade oss i innerhamnen. 
Nästa dag samlades vi och promenerade gemensamt in till 
stan och till stranden på en liten guidad rundtur. Jag blev posi-
tivt överraskad - vilken modern stad och vilken semesterfeeling 
på både strand och strandpromenad! Butiker och restauranger 
överallt, och mycket folk. Tydligen har EU kunnat hjälpa till att 
bidra till att utveckla området vilket i sin tur har satt fart på eko-
nomin. Hela Polen vallfärdar till Östersjökusten om somrarna 
och det märktes att det var liv och rörelse överallt. I och med 
den svenska kronans ras gentemot euron var det välkommet 
att upptäcka att här i Polen får man mycket för pengarna. 

Fortsättning följer… vi seglar vidare mot Kamien Pomorski (Po-
len), Kröslin, Peenemünde, Thiessow, Lauterbach, Stralsund, 
och Vitte (Tyskland) innan vi beger oss hemåt mot Limhamn.

Lyxrenovering och ruiner bredvid varandra 
– med samma grundstomme

I väntan på våren...
med båtarna på land och mörka vinterkvällar är det 
läge att planera nästa seglats. Vi försöker förmedla 
erfarenheter och tips från våra medlemmar och du är 
välkommen med ditt bidrag. 
Skicka till birgitta@justsent.com

Foto Alva Förster

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

HYR vårt KLUBBHUS

För mer information 
kontakta Hans Sandhagen på

 tel 040-41 63 69 
eller h.sandhage@gmail.com

Fest - Möte - Bröllop - Födelsedag
Barndop - Jubiléum

Lokalen har plats för ca 40 personer och tillgång till kök

16 - SYDPRICKEN 4-2019



19 - SYDPRICKEN 4-201918 - SYDPRICKEN 4-2019

Gratitude i soluppgång tagen från Cristian Radich av Tove Wranne

Hannes betraktar alla segelfartygen i Århus hamn.

Gratitude efter prisutdelningen i Århus. Priserna står uppställda på akterdäck.

Syskonen Matilda och Hannes Ahlberg, 15 och 17 år 
gamla, hade just varit med om sitt livs hittills häftigaste 
äventyr. De hade som elever seglat andra etappen av 

Tall Ship Race från Bergen till Århus. 

De gav sig iväg med tåget till Göteborg den 21 juli med allt sitt 
pick och pack. Utrustningslistan de fått var en hel A4-sida, så 
det blev en hel del att släpa på. I Göteborg hämtades de upp av 
en buss som tog dem vidare till Bergen under natten.

Följande morgon mönstrade de på Svenska Kryssarklubbens 
Gratitude, där de togs emot av skepparen Robin Eliasson och 
hans besättning. Deras instruktörer ombord var Harald Fors-
hufvud och Anna Isacsson. Vidare fanns det två styrmän, två 
båsar, en kock, en kockelev från Australien och jolleseglaren 
Olof som fungerade som taktiker ombord under kappseglingen. 

Under de två dagar de låg i Bergen deltog alla besättningarna 
i en Crew Parade den första dagen. Dessutom  kunde de gå 
runt i hamnen och titta på alla vackra segelfartyg som låg där.

Matilda berättade att vid utseglingen från hamnen i Bergen 
passerade Gratitude den mexikanska barken Cuauhtemoc där 
de spelades säckpipa för dem när de passerade. Det ropades 
ut på Gratitude: - Vi behöver ett musikinstrument på däck! 

”Jag vill segla igen 
nästa år, men helst 
inte på Nordsjön och 
Skagerack” , sade 
Matilda när hon kom-
mit hem igen till Bjär-
red. 
”Jag mådde illa näs-
tan hela tiden och vi 
var dyngsura precis 
hela resan 
- men ändå var det 
roligare än att vara 
hemma”.

Matilda sprang ner i skansen, greppade sin blockflöjt och se-
dan spelade hon ”Pirates of the Carribean” och den glada gig-
gen ”Crusty Crab”, för Cuauhtemoc.

Gratitude startade 05:07 UTC
onsdagen den 25 juli
Startlinjen låg ute till havs, väster om Bergen. Ganska snart 
blev de flesta eleverna sjösjuka. En del vande sig efter någon 
dag, medan andra, bland annat Matilda, hade känningar av och 
till hela resan. Hannes berättade att de hade alla sorts väder 
på vägen. När det var lugnt var besättningen glada och pigga 
medan befälen var sura och stressade. När det blåste hårt var 
rollerna helt ombytta. Befälen var glada och fulla av upptåg 
medan besättningen var betydlig blekare. I göromålen ombord 
ingick att länspumpa fartyget varannan timme dygnet runt. 
Hannes berättar att I början var 30 till 50 pumpslag tillräckligt, 
men efter en dag i hårt väder läckte hon betydligt mer och det 
gick åt 200 till 300 pumpslag för att få henne läns. Skylightet 
till skansen hade gått sönder så det hoppade ur läge några 
gånger när sjöarna spolade över däck, och vattnet forsade ner 
i skansen. Matilda berättade att de seglade för babords halsar 
vid det tillfället, och eftersom hennes koj låg på babordssidan 

Två tonåringars upplevelser 
under Tall Ship Race 

etapp 2, 2019
klarade hon sig ganska bra. Värre var det för dem som hade 
sina kojer på styrbordssidan. Nästan hela dagen den 27 juli 
seglade Gratitude sida vid sida med den norska fullriggaren 
Christian Radich. 

Elektricitet till laddning av telefonerna fanns inte ombord och 
den mesta tiden var fartyget ändå utom räckhåll för mobilnätet. 
Anhöriga hade alltså ingen kontakt med sina ungdomar under 
hela veckan. Föräldrar, mor- och farföräldrar satt mest hela 
veckan och kollade deras position och läge i tävlingen i appen 
YB Tracking och tittade på diverse vind- och strömkartor. När 

Gratitude närmade sig Danmark skickades en man upp i mast-
toppen med en telefon med ”Dela nätverk” påslaget. På det 
viset kunde befälen få kontakt med Internet och få veta hur del 
låg till i tävlingen. 

Gratitude passerade mållinjen norr om Skagen den 30 juli 
ca 4:50 UTC. Då hade de seglat fem dygn i sträck. Hon hade 
vunnit i klass B. Efter några nervösa timmar, medan andra bå-
tar gick i mål, visade det sig att hon också hade totalsegrat i Tall 
Ship Race 2019. En enastående prestation! - forts,,,



Pantaenius allriskvillkor –  
vad som än händer!
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Marstrand · Tel. 0303 44 50 00 · pantaenius.se

Med Pantaenius som partner har du det bästa tänkbara skyddet för dig och din båt. Du har alltid fast försäkringsvärde 
och aldrig åldersavskrivningar. För många skador har du inte ens en självrisk.
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Vid ankomsten till Århus väntade, förutom anhöriga, diverse firande, 
Crew Parade igen, fotografering av segrarbesättningen och en täv-
ling som kallades Tiny Ships Races. Fartygsbesättningarna tävlade 
med små båtar som besättningarna byggt ombord efter mallar som 
delats ut redan i Bergen. Gratitudes båt sjönk nästan omedelbart 
och det konstaterades att den besättningen nog var bäst på att segla 
med stora båtar. Segern i Tall Ship Race 2019 medförde att Grati-

tude plötsligt fick stor uppmärksamhet i hamnen. Tidigare 
hade de stora fartygen i klass A dragit betydligt mer publik. 

Om du är intresserad av att segla med Svenska Kryssar-
klubbens fartyg kan du se seglingsprogrammet på 
sxkseglarskola.se. Programmet för 2020 ska vara klart 
i mitten av november. Kurserna brukar bli fyllda ganska 
fort, så det gäller att vara ute i tid!

Rolf Odselius
Foto: Åsa och Johan Ahlberg 

Den segrande besättningen. Hannes lyfter bucklan för 1:a pris i etapp 2, klass B.  
Matilda håller Gratitudes namnskylt. Skepparen Robin syns knappt bakom den stora bucklan  totalsegern.

Hannes och Matilda har haft den händelserikaste veckan 
i sina unga liv -  upplevt kamratskapet ombord och fått många minnen för livet.

- Det fanns stunder när det var skit, men det fanns ingen gång då 
man ville hem, sa Matilda.

Program för sommaren 2020 
kommer på hemsidan www.sxkseglarskola.se där man kan 

läsa mer och anmäla sig.

Mejla gärna frågor till seglarskolansxk.se
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Som medlem i Svenska Kryssarklubben är du delägare i Svenska Sjö. Det ger  
dig direkta fördelar som mer omfattande försäkring och lägre premier. Men du 
får också andra fördelar som resultatbonus och en smidigare skadereglering.  
Tillsammans med båtorganisationerna arbetar vi ständigt med att utveckla de 
bästa båtförsäkringarna och trygghetslösningarna för dig och din båtklubb. 

Välkommen att räkna ut din premie på www.svenska sjö.se 

Kretsmedlem 

Bättre försäkring
till lägre pris

+

Enkel matematik på sjön:
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--- Vattenanalyser på båtskrov i Fiskebäck 2019 --- 
mellanrapport 2

SXK och SBU har de senaste 2 åren analyserat vatten i några av våra större småbåtshamanar i Göteborgs-
regionen. Resultaten är rapporterade och finns på våra hemsidor. Överraskade låga halter av koppar, zink 
och TBT. TBT låg oftast under detektionsgränsen trots mycket höga halter av det i sedimenten. Gällande 
gransvärden för koppar och zink har i enstaka fall legat något över gränsvärden.
I våra mätningar har vi oftast använt mätsonder-DGT, som i princip är en jonbytare och som ger värden på 
bioaktiviteten ( BLM) hos de uppfångade jonerna. Sonderna har legat i ca 2 veckor.

Min egen båt försågs med sonder monterade i ” innebandybollar” längs skrovet på ca 60 cm under vatten-
linjen. Avståndet mellan sonden och den nymålade ytan är ca 3 cm. Båten har målats enligt ”måla mindre 
principen ”.Dvs ett tunt lager med utspädd färg ( 30% utspädd) .Använd färgtyp var Hempel Mille Extra med 
ca 35% Koppar.

Vi tror inte att denna teknik har används för att mäta så nära skrovet tidigare. De läckagetester som tidigare 
utförts tillsamman med Jotun och Chalmers har givet ett tämligen konstant värde och då analyserat som 
grundämnet koppar. Dessa resultat säger egentligen bara vilket läckage som krävs för att undvika påväxt av 
havstulpaner.

De erhållna värden på denna skrovmätning har givit mycket låga BLM-värden, jämfört med de mätningar som 
genomförts i Fiskebäcks småbåtshamn på olika ställen.

Det har från färgleverantörernas sida påståtts att under de första veckorna efter sjösättning är läckaget högt. 
Våra mätningar säger egentligen att läckaget är mycket lågt, eller att metodiken inte kan användas på det sätt 
som vi trodde. Det är tydligt att vattnet runt båten uppfyller alla tänkbara krav som ställts av Naturvårdsverket. 
(koppar 2,6ug/L, zink 3,4ug/L)

Våra mätningar i februari då hamnen också i stort sett var tom på fritidsbåtar gav ca 4 gånger högre värden. 
Om det handlar lokala variationer eller att det faktiskt läcker betydligt lägre än vad som påståtts får vi låta vara 
osagt. Mer analys av situationen krävs
SBF  SBA  BBF  BBA
Cu:1,12ug/L  Cu:0,401ug/L Cu: 0.469ug/L    Cu:0,122ug/L
Zn:2,84 ug/L  Zn:0,938ug/L Zn:1,68ug/L Zn:0,513ug/L

Obs Detta är BLM-värden ( ett beräknat värde). Dvs den biotillgängliga delen av koppar och zink.
Vid pennan/Lennart Falck 
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Sista veckan i september befolkade 35 
personer sex av ”Dream Yacht Char-
ters” båtar i Dubrovnik i Kroatien för 
en eskadersegling i SXK’s regi. Del-
tagarna kom från olika håll i Sverige 
men bara en var från Öresundskrets-
området! 

Båtarna varierade från 39 till 46 fot och hade besättningar 
från 4 till 7 personer. Målet för seglingen var att besöka sta-
den Kotor I Montenegro (svarta bergen). Staden är ett kul-
turminne av hög klass och ligger längst inne i den flikiga och 
djupa Kotorfjorden, omsluten av höga berg. 

Ankomsten till båtarna firades med ett gemensamt restau-
rangbesök på kvällen i närheten av marinan. Dessförinnan 
bunkrades basförråd med mat samt flaskvatten och annan 
dryck för den kommande veckan. En representant från mari-
nan hade information om och genomgång av båtarna.

Båtar, som lämnar ett land för att besöka ett annat, måste 
genomgå ut- och inklareringsprocedurer med allt vad det 
innebär i form av pappersexercis, stämplingar och såklart av-
gifter. Så blev det också för eskadergruppen i Dubrovnik res-
pektive Zelenika i Montenegro. Efter inklareringen var första 

natthamn Hertzig Novi. Första etappens svaga vindar innebar att 
endast en båt seglade under en del av färden.

Dag två inleddes med regn och åska som drog bort under dagen. 
Flottillan kunde därefter tillryggalägga sista etappen till Kotor där 
vi hade två övernattningar. Dagen efter ankomstdagen blev det 
allmän vandring på Kotors fästningsmur som sträcker sig ett par 
tre hundra meter upp på berget och där det är en magnifik utsikt 
över staden och fjorden. Tillfälle till bad blev det också på en av 
badplatserna. Med drygt 20 grader i vattnet och 23-24 i luften var 
det bara att njuta. På kvällen var det gemensamt restaurangbe-
sök för hela gruppen.

Nästa natthamn blev Tivat i den mellersta fjorddelen. En väl-
ordnad hamn med mycket fina servicehus och lyxig hamnmiljö. 
Hamnavgiften var därefter – ca 1000 skr för vår 46-fotare. Vår 
besättning hittade en bra restaurang med facila priser i Tivats 
gamla bydel. I Tivat kunde vi också klarera ut inför återfärden in i 
Kroatien. Proceduren kan inte beskrivas som smidig.

Vid återfärden valde vi i vår båt att uppsöka de blå grottorna 
som ligger en bit söderut på Montenegros kust. Sjöhävningen 
var dock sådan att vi fann det olämpligt att ankra och något be-
sök inne i någon av grottorna blev aldrig av. Den blå färgen inne i 
grottorna uppkommer dessutom genom solljusets brytning i vatt-
net men det var molnigt vid vårt besök.

Färden ställdes norrut till Kroatiens inklareringshamn Cavtat. 
Före hamngång valde vi att ankra i en bukt och bada. Detta 
visade sig vara ett vanskligt tilltag som slutade lyckligt för oss. 
För en annan båt på ett annat ställe kostade det ett par tusen 
kronor i böter eftersom inklareringen inte var gjord. Cavtats 
hamn hade de sämsta tänkbara förtöjningsarrangemang och 
service men hade samma prisnivå som lyxiga Tivat. Dessutom 
var det sådan vindriktning att sjöar daskade i bordläggningen 
en stor del av natten.

Sista dagen strök vi förbi Dubrovniks hamn och fästning. Båt-
trafiken var mycket livlig och krävde stor uppmärksamhet. Vi 
hittade en lugn vik där vi badade från båten i drygt 22 gradigt 
vatten och intog sista dagens lunch i sittbrunnen. 

Vi återvände till marinan där vi startat och tankade 50 l diesel. 
Vi hade seglat vid några tillfällen men de svaga vindarna med-
förde mycket motorgång. 
Totalt avverkades 125 M.

Fredagskvällen fördrev hela gruppen gemensamt inne i Du-
brovniks gamla stad, entusiastiskt guidad av Inez och med 
avslutningsmiddag på restaurang Klarisa, Dubrovniks finaste 
restaurang. Vid samtliga organiserade restaurangbesök serve-
rades fisk och på Klarisa fick vi hummersoppa som förrätt.

Kl 06.15 på lördagmorgonen avgick transfern för hemfärd!

Skepparen på franskflaggade 
s/y Dotterel

Eskader bland 
svarta 
bergen

Text o foto Christer Böös
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20 % rabatt för 
kryssaklubbens 

medlemmar.  
Gäller ordinarie 

pris.

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

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.

8 jan kl 17.30   - Styrelsemöte

22 jan kl 19 - Ärtsoppa - Andreas Ekberg från
   Sellpower informerar om fördelar och
   nackdelar med olika båtbatterier 

30 jan kl 19  - Eskaderplanering

12 feb kl 19 - Segling i Karibien - Fredrik Hallström
    berättar om hur han förberedde och  
       utrustade sin båt

13 feb kl 17.30  - Styrelsemöte

4 mars kl 19  - Tips och tricks för långfärd med motorbåt

18 mars kl 19  - Besök hos Hjertmans i Limhamn

Mars - Flytvästkontroll - du får din uppblåsbara 
   flytväst servad

15 april kl 17.30  - Styrelsemöte

22 april 19  - Mat ombord - Cecilia Brytmark ger tips om
    hur man förvarar och förbereder mat 
    ombord

6 maj kl 17.30  - Styrelsemöte

Som synes är programmet ofullständigt och kommer att kom-
pletteras. Ändringar kan dessutom inträffa med kort varsel. 
Ta därför för vana att kolla upp programpunkterna i agendan.
www.sxk.se/oresundskretsen

Vårens aktiviteter
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