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• Albatross segel 
 för cruising och racing
 www.albatrosssegel.se

• Seldén 
 master, riggar, Furlex, 
 bommar, spinnakerbommar, block, m.m.
 www.seldenmast.se

• Nexus marina instrument
 www.nexusmarine.se

• Weber båtvagnar 
 för vinterförvaring
 www.weber-bodman.de

• Glöm ej att boka vinterförvaring av 
 din båt i vår uppvärmda inomhushall. 

• Vi utför avmastning och påmastning 
 samt erbjuder vinterförvaring.

• Vi har fullständigt segelmakeri 
 och riggverkstad.

Verksgatan 3, 721 30 Västerås
Telefon 021-18 40 20

Fax 021-18 40 93
rigg.segel@telia.com
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Välkommen till din kompletta 
rigg- och segelleverantör i 
Mälardalen

www.vasterassegelservice.se

Vid rodret
I en seglingstidning läste jag nyligen en 
intervju med en engelsk seglarveteran. 
”Som tonåring tog jag naturligtvis starkt 
intryck av Arthur Ransomes böcker”. 
 Arthur Ran some! Javisst, det var ju så han 
hette, han som skrev ”Kapten John går till 
sjöss”. En sommar vid havet, för femtio år 
sen slukade jag den. Själv var jag i Kapten 
Johns ålder, de första tonåren.

Den engelska titeln var ”We didn´t 
mean to go to sea”, och den passar mycket 
bra.

John och hans syskon skulle följa med 
ut och segla ett par dagar, på engelska ost-
kusten. Villkoret var att de skulle hålla sig 
inom hamnområdet.

Problemet var att de fick vänta ensamma i båten ett par timmar. Båten 
låg för ankar på svaj och skepparen var iland för att handla drivmedel. En 
olyckshändelse fördröjde honom. Tidvattnet började stiga. Dimman låg tät 
och hårda vindar var att vänta.

Mycket riktigt, ankaret började dragga och de insåg efterhand att båten 
drev ut till havs. Boken berättar om deras segling med stormen tvärs över 
Nordsjön och hur de med tiden hittade fram till en hamn i Holland.

Jag kom ihåg boken i detalj. 
Det var en enkel sak att leta i antikvariat på nätet. Visst fanns den där! För 

hundratjugofem kronor kunde jag få boken hemskickad. 
Det kändes spännande. Det här var en viktig del av min uppväxt. Hur 

skulle jag uppfatta boken ett halvt sekel senare?
Jag sträckläste boken. Jag kom ihåg varenda händelse, nästan ordagrant 

som jag läste dem nu. Efter femtio år. Boken var minst lika bra nu.
Jag kände igen så mycket! Småsaker som jag drömt om och också uppfyllt 

var med i boken. Upplevelser jag varit med om, fanns beskrivna. Jag har ägnat 
femtio år åt att uppfylla de drömmar jag fick den sommaren.

Jag börjar läsa boken högt för min fru. Hon ser lite frågande ut, men för 
mig är det viktigt. ”Lyssna noga, det här förklarar mycket om mig”. Hon lyss-
nar, men somnar snart.

Men nu vet jag varför jag är seglare. Lennart Beckman

http://www.vasterassegelservice.se
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Framför stäven
Vårens klubbaftnar
Här är datum och program för klubbaftnarna våren 2014. Vi kommer att få 
besök av Jens Lindström från Statens Maritima Museer, som kommer att ta 
oss med på resa i vikingarnas kölvatten. Vidare, i februari, en annorlunda 
berättelse om skärgården, förmäld av Erling Matz och Carina Lernhagen 
Matz. I mars berättar några av kretsens medlemmar om sina favorithamnar 
och Lennart Beckman tar oss med på Göta kanal. Säsongen avslutas med ett 
besök hos Hjertmans båttillbehör.

13 januari
”Vikingarna; Deras skepp och farleder” med marinarkeolog Jens Lindström 
från Staten Maritima Museer. USS klubbhus, kl 19. Inträde 50 kr.

10 februari
”Sinnenas Skärgård” med Erling Matz och Carina Lernhagen 
Matz som kåserar och berättar om skärgården med ord, bild 
och musik. USS klubbhus, kl 19. Inträde 50 kr.

17 mars
”Att segla på Göta Kanal” med Lennart Beckman, samt ”Favorithamnar” 
där några medlemmar presenterar smultronställen och vi andra seglar med. 
USS klubbhus, kl 19.

7 april
Besök hos Hjertmans, Sylveniusgatan 5, kl 18 
(Obs tiden!). Vi blir bjudna på fika och rabatter.

Till USS klubbhus på Skarholmen kan man ta sig med buss nr 20.

Kretsen bjuder på fika.

Ingen förhandsanmälan behövs.

Påminnelse via e-post, för de som lämnat sin adress, kommer som vanligt 
före varje tillfälle. Skicka anmälan till e-postlistan till jan.simonson@sxk.se

Ebbe Johnson

Sugen på att gå Göta Kanal? Lennart Beckman, som tagit fotot, berättar och visar bilder 
från sommaren 2013 i USS klubbhus den 17 mars.

Kvartarna och Sexorna 2014!
Uppsalakretsens egen lilla variant på SXK:s 12/24-timmars-seglingar är en 
kortversion på bara 6 timmar. Den arrangeras både under vår- och höst-
säsongen. På Ekoln kallas tävlingarna för Kvartar och på Singöfjärden för 
Sexor. Tiderna 2014 är:

Vårkvarten, Ekoln, 8 juni

Singösexan, Singöfjärden, 14 juni

Singösexan, Singöfjärden, 30 augusti

Höstkvarten, Ekoln, 14 september

Att delta kostar ingenting och man behöver inte heller vara medlem i SXK. 
Reglerna är förenklade jämfört med traditionella 12/24-timmars evenemang. 
De är så enkla att alla seglare kan delta, att vara nybörjare utan kappseglings-
erfarenhet utgör absolut inget hinder. Evenemangen på Singöfjärden sker i 
samarbete med Östhammars Segelsällskap. 

Mer information kommer att finnas på respektive hemsidor och även i kom-
mande nummer av Nytt från Uppsalakretsen.

Tore Ericsson för Uppsalakretsens 6-timmarskommitté 
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Planerade eskadrar 2014
Som vanligt planerar Uppsalakretsen att hålla det traditionsenliga Båtmötet 
i Örsundsbro, med tillhörande framträdande av kören Canzonetta, följt av 
gemensam middag. Datum blir i år den 24 och 25 maj.

I början av juni planeras en Mälareskader.
I juli är det så dags för Svenska Kryssarklubbens Rikseskader till Tallinn, 

se mera nedan. Från olika orter längs svenska kusten kommer tillfartseskad-
rar att arrangeras. Seglare från Uppsalakretsen som så önskar kan delta i en 
sådan under ledning av vår eskaderansvarige Hans Norman.

Mer om årets eskadrar kommer i nummer 2/2014 av Nytt från 
Uppsalakretsen.

SXK i österled – Rikseskader till 
 Tallinn 2014

Foto: Tallinn Old City Marina

Kryssarklubbare från hela Sverige träffas igen!

Estlands huvudstad Tallinn har genom åren haft flera olika namn. Staden 
ligger på en urgammal handelsplats där danskarna 1219 anlade en borg 
som kallades Reval, medan esterna benämnde den Tallinn, ”Danskborgen”. 

År 1240 fick Reval tyska stadsprivilegier, något som var gynnsamt för utveck-
lingen till en ledande hansestad inom Rysslandshandeln. Reval kom i svensk 
besittning 1561, men 1721, efter Stora nordiska kriget då alla svenska om-
råden i Baltikum förlorades, blev staden en del av det ryska väldet. När den 
fria republiken Estland grundades 1918 antogs namnet Tallinn som huvud-
stadens officiella namn.

Centrala Tallinn är som ett levande museum fullt av historiska sevärd-
heter. Detta är bara en av anledningarna till att Kryssarklubben valt Tallinn 
som mål för 2014 års Rikseskader. Givetvis finns det så mycket mer att upp-
leva i Tallinn med omnejd.

Rikseskadern till Tallinn 2014 blir den fjärde i ordningen efter S:t Peters-
burg 2003, Stralsund 2007 och Århus 2011. Vistelsen i Tallinn kommer att 
vara från 14 till 18 juli 2014 och vi kommer att ligga i Old City Marina mitt i 
centrala Tallinn.

Anmälan och information: Se På Kryss nr 1/2014 eller gå in på SXK:s hem sida 
under Eskader (Verksamhet → Eskader).

Väl mött på eskader!

För Svenska Kryssarklubbens eskadernämnd
Kjell Vestberg kjell.vestberg@telia.com 0303-33 89 39 
Bengt Dagberg bengt.dagberg@telia.com   011-12 18 31
Hans Norman hans.norman@hist.uu.se 018-42 57 85

Medborgarskolans sjölivskurser
Kryssarklubben har avtal med Medborgarskolan Uppsala att våra 
medlemmar får 200 kronor i rabatt på ordinarie sjölivskurser. Bästa 
sättet är att boka direkt med kurskoordinator Susanne Ekblad, 
018‑56 85 14, eller susanne.ekblad@medborgarskolan.se. Ange att du 
är medlem i Kryssarklubben. Medborgarskolans kursutbud hittar du 
på  http://www.medborgarskolan.se

mailto:hans.norman@hist.uu.se
mailto:borje.ericsson%40medborgarskolan.se?subject=Medborgarskolans%20sj%C3%B6livskurser
http://www.medborgarskolan.se
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liv som så småningom ledde 
fram till att Uppsalakretsen 
bildades 1938. Kretsens 75-
åriga verksamhet behand-
las ur olika aspekter, bland 
annat eskaderverksamheten 
där det ges både exempel och 
en översikt över eskader-
mål, delvis ur ett historiskt 
perspektiv. Boken avslutas 
med en förteckning över 100 
lämpliga förtöjnings- och 
ankarplatser i Mälaren, med 
tydliga översiktskartor. 

Han har fl yt ...

Båten är nämligen försäkrad i Svenska Sjö.  
Snabb hjälp utan krångel. Sjöassistans ingår.  
Tilläggsförsäkring för maskinskada/personskada. 

Vill du också ha fl yt? 
Ring 08–541 717 50. 
Räkna ut din premie på www.svenskasjo.se

Fest och bok
Äntligen blir det dags att fira Uppsalakretsens 75-årsjubileum!

Den 22 november 2013 fyllde Svenska Kryssarklubbens  
Uppsalakrets 75 år. Det ska vi fira i vår.

Festa och få en bok ...
Lördagen den 5 april 2014 klockan 18.00 firar Svenska Kryssarklubbens Upp-
salakrets 75 år i Upsala Segelsällskaps klubbhus på Skarholmen. Mat, dryck 
och allehanda muntrationer utlovas. Festdeltagarna kommer att bli de första 
som får ta emot vår jubileumsbok ”Mot nya färdmål”.

Festen riktar sig till alla Uppsalakretsens medlemmar, självfallet med 
partner i förekommande fall. Observera dock att antalet platser är begränsat.

Anmälan: Sker via e-post till   sxk75fest@marlenuppsala.se  och måste göras 
allra senast den 22 mars 2014. Ange namnen på samtliga som anmäls. Man 
kan även anmäla sig per telefon 0707-32 36 09. 

Kostnad: Priset för mat och dryck beräknas bli 300 kronor per person. I sam-
band med att man anmäler sig får man reda på det fastställda priset samt hur 
det går till att betala.

... eller få en bok ändå
”Mot nya färdmål”, Uppsalakretsens jubi leumsbok, 
är klar till 75-årsfesten. Den omfattar 160 sidor i 
fyrfärg, format 17×24  cm och hårda pärmar. Alla 
kretsmedlemmar som är med på kretsens ordinarie 
utsändningslista ska få ett exemplar av boken som 
medlemsförmån (dvs i princip alla de medlemmar 
som får den här tidningen, på papper eller enligt 
önske mål via internet). Festdeltagarna den 5 april blir 
först att få sina böcker.

Medlemmar som inte deltar i festen får möjlighet att kvittera ut sitt exemp-
lar av jubileumsboken hos båttillbehörs butiken Hjertmans på Sylvenius-
gatan 5 i Uppsala. Den som inte kan hämta sin bok före midsommar får den 
i stället levererad i ett postpaket, tillsammans med ett inbetalningskort för 
porto- och emballagekostnad.

Bakom denna utförliga och rikt illustrerade bok ligger ett antal engage-
rade långfärdsseglare i Uppsalakretsen. Inledningsvis beskrivs det tidiga båt-

Uppsalakretsen
75 år

1938–2013

Sidorna 72–73 ur boken, ett uppslag ur en artikel 
om de årliga båtmötena i Örsundsbro. I boken är 
bilderna förstås i färg.  Varje sida är 17×24 cm.
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Höstens programkvällar
Hösten 2013 inleddes den 7 oktober med att Mikael Olesen från UK Syversen 
pratade om segel. Han började med att förklara skillnaden mellan olika ma-
terial och hur utvecklingen på bara något tiotal år inneburit att material som 
tidigare, på grund av priset, var förbehållna den avancerade kappseglaren, i 
dag är väl inom räckhåll för den vanliga cruisingseglaren. Vi fick också klart 
för oss vad man bör tänka på i övrigt när man beställer nya segel. Så blev det 
dags för information om hur man trimmar sina segel för högsta fart och höjd. 
Kvällen avslutades med en lång frågestund som aldrig ville ta slut. Åhörarna 
hade många frågor och upplevde att de fick bra svar!

Efter årsmötet den 4 november berättade Hans Norman medryckande om 
eskaderseglingens historia inom SXK och hur de olika kretsarna arrangerar 
seglingar både i hemmavattnen och på varmare latituder. Kvällen avslutades 
med att Jan Simonson förklarade varför han tycker att det är så positivt att 
segla eskader.

Säsongens sista programkväll den 2 december fick vi besök 
av Anders Nylund, känd från TV. Han presenterade sin bok ”Sjö-
rapporten” med många utvikningar. Särskilt intressant att höra 
var historien från flera fyrplatser och inte minst om Argos grund, 
ett grund en bit norr om Gräsö. På det grundet har många fartyg 
förlist även efter att det upptäckts och fått 
utprickning. Efter fikat pratade Anders om 
olika stormar och hur vädret utvecklas. Det 
visar sig att det, tvärt emot vad många tror, 
faktiskt blåser något svagare i snitt idag än 
tidigare. Många ville ställa frågor och fick 
klargörande och utförliga svar, allt levererat 
med glimten i ögat

Jan Simonson

OBS! Ny adress till SXK Uppsalakretsen!
Från och med 2013-12-01 har Uppsalakretsen ny postadress: 

Svenska Kryssarklubben, Uppsalakretsen
c/o Lennart Beckman
Henry Säldes väg 7
756 43 Uppsala

Tvärt om
En höstberättelse från Öregrund

När man tar upp båten så har man vissa ruti-
ner. Vi börjar alltid med att ta ner seglen. Det 
är liksom det första man gör. Men i år gjorde 
vi tvärt om.

Vi hade i princip tömt båten på allt. Den 
flyter ju högt och fint då. Så kom vi till det 
oundvikliga. Seglen ska ner. Men seglen är 
alltid lite fuktiga på hösten så de bör ju rull-
las ut och torkas först. Sagt och gjort. Vi la ut 
och satte storen. Håkan kom i snurrebåten. Vi 
bytte några om ord livet i allmänhet och om 
America’s Cup och om foilar som tagit segling 
till helt andra nivåer.

Utanför gamla Marinteknikvarvet rullade vi ut focken och stängde av mo-
torn. Tog ett slag mot Gräsö. Fram med fika korgen och vårt kaffe med lunch-
macka och hårdkokta ägget medan båten for fram lätt som en kork i oanad 
hastighet trots en laber bris. Vi svängde runt Dummelgrund. Solen sken på 
Gräsö Camping och vi tittade på staden som är på väg in i vinterdvala. 

På väg tillbaka togs seglen ner. Långsides mot bryggan är det lätt att lasta 
ur och vika seglen på bryggan. Bytte några ord med andra som riggade av och 
höstrustade vid mastkranen. Alla överens om att sommaren och september 
bjudit på väder utöver det vanliga. Det blev en kort söndagstur på bara 4 M 
men en skön och minnesvärd avslutning på sommarens seglingar. Totalt blev 

det 40 dagar på båten och 660 M.
Nu får man gå hem och vässa 

eggen på långfärdsskridskorna. En 
ny säsong väntar.

Nils Morén

Foton: Nils Morén (ovan), Åke Friestedt 
(vänster).
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Lennart Beckman, 
ordförande
0707-323609, 018-123609

Jag har seglat folkbåt, Linjett 30 och har nu en 
Bavaria 30. Min hemliga ambition är att göra 
seglare av alla våra barnbarn.

Styrelsen 2013–2014 i ord och bild

Bengt Callmer, 
sekreterare
018-147702, 070-5382020

Jag har seglat blekingseka, snipa med sjö-
scouterna och därefter en Magnifik Mid-
get som bland annat tog oss till Gotland. 
I många år seglade jag en H-35 och numera 
den lite större H-40.

Nils Morén, kassör
018-360125, 0705-611950

Jag seglar Bavaria 30+, mest kring 
Öregrund till Åland och längs Norr-
landskusten och där det är lite färre 
båtar.

Jan Simonson, vice 
ordförande
018-320591, 070-8320591

ansvarar för kretsens hemsida på www.sxk.se 
och sitter i program- och utbildningskommittén

Seglar sedan 2005 en Comfortina 35 efter att 
tidigare ha haft en Semona i trettio år. Efter 
att jag blev pensionär för några år sedan kan 
min fru och jag göra lite längre seglingar till 
grannländerna.

Per Nilson, redaktör, informa-
tionsansvarig, suppleant
018-250174, 070-5701026

Vår Maxi 77 trivs lika bra i bräckt vatten som på Ekoln.

Hans Norman, 
eskaderkommittén
018-425785

Jag seglar en Comfortina 32 (delat ägar-
skap). Brukar vara ute ungefär en månad 
varje år och trivs med att segla i alla skär-
gårdar, men de senaste åren har det mest 
blivit i vattnen runt Åland, i Åbolands 
skärgård och i Finska viken.

Tore Ericsson, ansvarig för 
6/12/24-timmars
070-2952544, 018-527556

Jag seglar en Albin 78.

Allan Pettersson, hamn- och 
farledskommittén
018-309318, 070-6022740

Vi seglar en Linjett som vi har haft glädje av i många år.

Jan Olsson, hamn- och farleds-
kommittén, suppleant
0767-126383
Numera seglar jag en Albin Nova.

Ebbe Johnson, ansvarig för pro-
gram och utbildning, suppleant
070-2311032

Sedan något år tillbaka seglar jag en Semona.
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Nya medlemmar

Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna till SXK Uppsalakretsen:

Sara Bergström, Uppsala
Dag Fredriksson, Uppsala
Lars Fredriksson, Uppsala
Åke Fredriksson, Vattholma
Alice Rodhe, Knivsta
Karin Rodhe, Knivsta
Louise Rodhe, Knivsta

Mattias Rodhe, Knivsta
Tyra Rodhe, Knivsta
Jani Sundqvist, Uppsala
Roland Uhrberg, Uppsala
Hans Wikström, Uppsala
Mats Westerborn, Uppsala
Camilla Westerborn, Uppsala

Vi hoppas att de ska finna nytta och nöje i sitt medlemskap och samtidigt 
finna gemenskap med andra båtvänner. Välkomna!

Läs tidningen i färg på nätet

Om du vill kan du läsa denna tidning på internet i stället för på papper, och då 
får du även se alla bilderna i färg. Tidningen finns på Uppsalakretsens hem-
sida www.sxk.se, välj ”Kretsar” och sedan ”Uppsalakretsen”. Vill du slippa få 
pappers tidningen i brevlådan ska du anmäla din postadress och e-postadress 
till redak tören, per.nilson@comhem.se. Då får du i stället ett meddelande 
varje gång ett nytt nummer finns att läsa på hemsidan.

Annonsera

Som medlem i Uppsalakretsen kan du gratis annonsera om t ex begagnade 
båtprylar. Kontakta per.nilson@comhem.se, som också kan ge information 
om annonsering för företag.

Nytt från Uppsalakretsen är medlemsblad för
Svenska Kryssarklubben, Uppsalakretsen
c/o Lennart Beckman
Henry Säldes väg 7
756 43 Uppsala
e-post: uppsalakretsen@sxk.se hemsida: www.sxk.se, välj ”Kretsar”, ”Uppsalakretsen”
plusgiro: 17 10 94-6
Ordförande: Lennart Beckman, lennart@marlenuppsala.se
Artiklar till tidningen skickas till per.nilson@comhem.se. Bilder ska skickas som separat 
bifogade jpg-filer, ej monterade i dokument. Upplösning 300 dpi.

Omslagsfotot av Bo Johansson visar Ekoln i december 2012.  
På framsidan av den avbildade boken ”Mot nya färdmål” ser vi en akvarell av Olle 
Landsell.

har du båten
då har vi slangen!

Våra produkter

Avgasslang
Bränsleslang
Sanitetsslang

Livsmedelsslang
Gasolslang

Rostfri vajer
Verktyg

Oljor
Filter

Pumpar
Kopplingar

m.m.

Säbygatan 21
753 23 Uppsala

Öppettider:
vardagar 06.30–16.15
Tel: 018-67 70 90
Fax: 018-12 52 02
E-post: 
info@slangservice.se

www.slangservice.se

Hos oss hittar du allt du be-
höver i slangväg, om det ska 
vara avgasslang, bränsleslang 
eller vad det nu kan vara.

Vi pressar även vajer i olika 
dimensioner efter önskemål.

Kompletta filterhållare, fil-
ter till verktyg, ja, vi har det 
mesta du kan behöva till just 
Din båt!
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Svenska Kryssarklubben
Uppsalakretsen
c/o Lennart Beckman
Henry Säldes väg 7
756 43 Uppsala

Uppsalakretsen
75 år

1938–2013


