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KOMMODOREN HAR ORDET

Det har skett en hel del inom klubben och med klubbens verksamhet under den senaste tiden. 
Mångåriga styrelsemedlemmen och förra kommodoren Thea Hagert lämnade oss efter en kort tids 
sjukdom. Hon kommer att finnas i våra minnen som en god vän och en förespråkare för att  inhämta 
och upprätthålla färdigheter i navigationens grunder, genom att delta i olika kurser och 
övningstillfällen. Klubbens likaså mångåriga navigationslärare Sven-Olof  Nyström pensionerade 
sig och därmed upphörde en lång tradition. Nämligen den att klubben ”förser” MBI, eller tidigare 
”arbis”, med lärare. MBI i sin tur tillhandahöll undervisningsutrymme och ersatte läraren för förlorad 
fritid. Det var inte riktigt så jag menade, för av erfarenhet vågar jag påstå att kurskvällarna för det 
mesta var givande. Knoppiska frågor och livliga diskussioner satte ofta sprätt på lektionerna. Vid en 
knopafton berättade en långfärdsseglare att trafikstråken i trafiksepareringssystemen i Engelska 
Kanalen och kusten utanför Holland och Tyskland inte fick korsas vinkelrätt, utan måste korsas så att 
långskeppslinjen låg vinkelrätt mot stråket. Han förstod inte vad det kunde bero på. Senast efter en 
kustskepparkurs med strömberäkningar förstår man att det är det snabbaste sättet att komma över och 
ur vägen, trots att Dög (distans över grund) blir något längre, beroende av hur fort det strömmar.
Tidigare har det hållits svensk- och finskspråkiga kurser runtom i regionen, men från och med hösten 
2009 lade MBI om systemet så att de finskspråkiga kurserna hålls i Karis och de svenskspråkiga i 
Ekenäs. Som lärare efter Sven-Olof  fungerar i lärarkretsar välkända Seppo Pailos, både på finska 
och svenska.

Vidare har klubbens styrelse beslutat att från och med denna vår utvidga verksamheten till att omfatta 
besiktning av medlemmars båtar. Det här kan någon anse ligga utanför klubbens kärnuppgift om 
stadgarna tolkas strikt. Men i och med att det höjer säkerheten till sjöss torde det kunna omfattas. Det 
är inte meningen att konkurrera med ortens andra sällskap som utför besiktning, genom att hålla 
samma linje vad avgift beträffar. Som klubbens besiktningsmän fungerar Carl-Magnus Hultgren och 
Rune Nyberg. Som en naturlig följd av besiktning följer klubbflagga. Efter lite om och men kunde 
styrelsen skicka in ett förslag till särmärke till trafiksäkerhetsverket, för godkännande . Om allt går 
vägen är det med andra ord möjligt för klubbens medlemmar att i sommar, förutom att ha båten 
besiktigad, också föra klubbflagga. 

I övrigt försöker vi föra verksamheten vidare på traditionellt vis. Trots den snabba utvecklingen vad 
elektroniska navigeringshjälpmedel beträffar, kommer nu och framledes teoretiska färdigheter i 
navigation att försvara sitt berättigande. Om inte annars så av den enkla orsaken att man efter 
skepparkurserna har lättare att begripa vad elektroniken visar och hur man skall manövrera för att 
den skall visa det man vill, det vill säga att seglatsen sker planerat och säkert.
I samma veva passar jag på att tacka alla som på olika sätt fört klubben framåt och bidragit till att hålla 
verksamheten på befintlig nivå. Både personer och institutioner. Efter en skaplig vinter får vi 
hoppeligen uppleva en skaplig sommar, grön.

Rolf Altner

LINDBLADS RAKSALONG
Besättningen i trim sedan 1938

Tel. 241 1566
Stationsvägen 1, Ekenäs



VERKSAMHETSKALENDER FÖR 2009-2010
 

!

! tisd 19/01 2010 klubbmästerskap i sjökortsnavigation 
! lörd 13/03 2010 FM final i sjökortsnavigation, Ekenäs 
! tors 25/03 2010 vårmöte med diplomutdelning och föredrag 
! fred 23/04 2010 tent i kustnavigation 
! ons 09/06 2010 skepparträff med diplomutdelning, Knipan 
! lörd 14/08 2010 sommarträff på Stuvuholmen 
! lörd 10/09 2010 nattnavigering 
! ons 06/10 2010 knopafton och funktionärsträff 
! fred 29/10 2010 årsmöte med prisutdelning och sits 
! fred 10/12 2010 tent i skärgårdsnavigation 
 

Följ med Navigationsklubbens                        prydda infoannonser i VÄSTIS och 
kolla verksamhetskalendern på HEMSIDAN med jämna mellanrum.

fred 11/12 2009 tent i skärgårdnavigation

SKEPPARE! Visa din kompetens.
          Vimplar, märken och stjärnor tillhandahålls av 
           MARINBODEN, Fabriksgatan 2 (Ekenäs Bildel)

Heraldikern Hannu Hillo har hjälpt vid utformningen av klubbflaggans särmärke. 
Han har också formulerat blasoneringen sålunda: Särmärket består av svart cirkel, 
ginbalksvis Karlavagnen, Polstjärnan ovan och nedan en uppstigande äldre 
systemets nordremmare, allt i gult.

JUSSARÖ
- besökshamn
- bastu
- café
- mötesutrymme
- båttransport

Jussarö Port Kb
Rösund
10600 Ekenäs
040-707 8900
info@jussaro.fi
www.jussaro.fi



EKENÄS NAVIGATIONSKLUBB r.f:s styrelse
2009 — 2010

Klubbens e-postadress: enk@ekenasnavigationsklubb.net

Hemsida www.ekenasnavigationsklubb.net
Adressförändringar till Harras Rönnberg tel. 0400-528 743 (kvällar) 

eller e-post: adress@ekenasnavigationsklubb.net.

Kom och bekanta dig med den senaste teknologin!!

Med Magellan GPS hittar du 
alltid rätt och med Humminbird 

ekolod mäter du djupet lätt

Uppe från vänster; Rune Nyberg, ledamot/besiktning, tel 0400 313 634. Frej Falck, 
skattmästare, tel 040 755 1229. Carl-Magnus Hultgren, ledamot/besiktning, tel 0400 
832 456. Markus Björk, vicekommodor, tel 0400 575 549. Rolf Altner, kommodor/ 
redaktör, tel 0400 303 003. Harras Rönnberg, sekreterare/medlemsregistret, tel 0400 
528 743.



Aina Cederblom var en 
människovän. Till yrket var 
hon teckningslärare och 
texti lkonstnär.  Hon var  
mycket intresserad av vävning 
och startade vävskolor både på 
Färöarna och i Brasilien. Hon 
gjorde också en enastående 
insats vid Finlandshjälpen, då 
hon bl.a. med egen skuta 
s k e p p a d e  n y a  h u s  t i l l  
finländare, som evakuerats 
från sina hem. Det var i början 
av 1930-talet som Aina 
Cederblom började drömma 
om båtfärder till främmande 
länder. Hon var 34 år då hon 
skaffade sig en öppen fem 
meter lång båt med en 6 hk 
utombordsmotor. Säljaren 
sade att det var en bra båt som 
hon kunde fara ända till Åland 
med, hon planerade dock 
längre färder med båten som 
hon döpte till Rospiggen.

En augustidag 1931 startade Aina Cederblom från Stockholm. Utrustningen 
var minimal, i en väska hade hon det nödvändigaste som placerades under 
fördäck. Några bensindunkar, ankare, tågvirke, två filtar, en kudde stoppad med 
hö, en tjock kappa att sova i och en regnkappa, det var allt.Redan vid Arkö en bit 
söder om Landsort tog bensinen slut. Aina rodde iland. Där fanns ingen 
bensinstation, men dock en skola. Där låg en orm i en butelj med bensin, i brist på 
sprit, och halva buteljens innehåll fick hon i present och kunde med hjälp av den ta 
sig vidare till nästa brygga. Vädret var vackert och Rospiggen avverkade sjömil 
efter sjömil. Så småningom började motorn gå dåligt. Aina kunde rensa en 
förgasare och torka ett blött tändstift, mera motorkunskaper hade hon inte. Hon 
blev alltmer bekymrad, men i Kalmar råkade hon lägga till vid ett båtvarvs 
brygga. Varvsgubbarna tog en titt på motorn, det var dags att sota den.

Aina Cederblom, Världshavens äventyrerska
Aina Cederblom (1896  1986) var en världshavens vagabond och äventyrerska. 
Hon älskade äventyr, for ensam med sin lilla femmeters båt till Svarta havet och 
Medelhavet, till de grönländska isvidderna och fjärran östern. Hon tog sig med sin  
båt från Sri Lanka till Indien, sedan till Vietnam, Java och Filippinerna, tusentals 
sjömil, de flesta över öppet hav.



I Trelleborg gick hon i land för att skaffa ett tullpass för båten. Hon såg på sin 
järnvägskarta över Norden och tog ut en kurs mot Möen. Nu blev det större vatten 
och Aina ångrade att hon inte skaffat en kompass i Trelleborg. Så småningom 
siktade hon land och en stor vit byggnad. Hon styrde ditåt, det var långgrunt men 
hon kom iland. När hon väl kommit iland upptäckte hon att hon var i Falsterbo 
som ligger en bit väster om Trelleborg. Det var tämligen snopet, men Aina tittade 
ut över havet. Långt borta syntes ett vitt litet moln. Där måste Möens klint ligga, 
och det visade sig att så var fallet.

Sedan kom etappen från Falsterbo till Warnemünde, 80 sjömil öppet vatten. 
Hon räknade ut att om hon höll en viss vinkel mot vågorna så borde hon styra mot 
Warnemünde. Det blev grövre sjö än hon varit med om tidigare och hon tyckte att 
det kändes lite kusligt när fastlandet försvann bakom henne. Hon siktade dock 
några fiskebåtar som var på väg till Warnemünde, så det var bara att följa efter i 
deras kölvatten.

Från Warnemünde fortsatte hon på floder och små kanaler mot Elbe. Hon 
kände sig instängd efter färden på det fria havet och det blev inte bättre av att det 
regnade både dag och natt. Elbe blev både en besvikelse och prövning. Vattnet var 
gult och det var ordentlig motström. Regnet fortsatte att ösa ned och därtill 
började motorn att hacka igen. I Dresden drogs Rospiggen upp och sattes på en 
godsvagn till Regensburg. Sedan blev det sjösättning i Donau, som liksom Elbe 
inte var blå utan gul. Lyckligtvis blev det dock nu medström och Aina styrde 
söderut. Motorn blev allt ovilligare, hostade och vägrade att gå annat än på lägsta 
varv.

I Passau plockade Aina isär motorn. Hon lade upp varje skruv, mutter och 
motordetalj tillsammans med en lapp, där det stod skrivet var den skulle sitta. 
Sedan torkade och smorde hon varje liten detalj, plockade ihop alltsammans och 
provkörde. Det visade sig att motorn åter gick perfekt. Vädret blev vackert och det 
blev en fin färd till den österrikiska staden Pöchlarn, där Rospiggen skulle läggas 
upp för vintern.

VÄLSORTERAD BÅTTILLBEHÖRSAFFÄR MED ATMOSFÄR OCH PERSONLIG SERVICE

MARINBODEN

Fabriksgatan 2, Ekenäs Tel. 019-241 2236 Vi finns i samma lokal som Ekenäs Bildel



På våren 1932 kom Aina tillbaka till Pöchlarn och satte igång med 
vårrustningen. Hon hade lärt sig av erfarenheterna och hade med sig extra 
bensindunkar, kompass, riktiga kartor och yllekläder. Hon monterade också in en 
70 liters bensintank under mittbitan.

I Wien varnades Aina för gränskontrollerna. Man sköt på båtar som inte 
stannade. Än värre skulle det vara längre ner på Donau, för där skulle det finnas 
rövare och banditer.

Vid den Ungerska gränsstationen Szob blev det problem. Tullarna godkände 
inte Rospiggens tullpass och alternativen var att erlägga deposition eller fortsätta 
till Budapest under soldateskort, aina valde soldateskorten. Soldaten bar både 
sabel och pistol. Aina tyckte att de skulle dela på vapnen och soldaten gav henne 
pistolen. När hon började fingra på den blev han dock rädd och tog tillbaka den. I 
Budapest förtöjdes Rospiggen nedanför parlamentshuset. Myndigheterna blev till 
sist övertygade om att Aina inte hade onda avsikter så soldaten slog ihop 
klackarna, gjorde honnör och försvann, fortfarande beväpnad till tänderna. 

Hon fortsatte vidare längs Donau utan några äventyrligheter. Tidvis var 
strömmen ganska stark och Aina försökte lägga sig bakom större fartyg i deras 
kölvatten och just när Rospiggen nämade sig den farligaste passagen erbjöd en 
bogserare hjälp. Aina tackade för hjälpen för hon hade hört att strömmen vid 
Järnporten kunde vara så stark att det var mer än den lilla snurran skulle orka med. 
Man hade varnat henne för rumänerna, men hon upplevde dem som vänliga och 
hjälpsamma. Det var först när hon kom till Donaudeltat som det började bli 
olustigt. 

Gång på gång dök det upp båtar med vilda typer, som ville ta sig en titt på den 
mystiska flickan. Flera gånger fick hon snabbstarta för att komma bort från det 
obehagliga sällskapet. Vid gränsen mellan Rumänien och Bulgarien passerade 
hon på nära håll en fyr. Där stod ett par karlar och gestikulerade vilt. De ville att 
hon skulle lägga till, men stranden verkade minst av allt lämplig för en tilläggning. 
Hon girade därför ut mot havet. Det small till och en kula slog ned i vattnet inte 
långt från Rospiggen. "Snällt av dem att varna mig," tänkte hon. "Antagligen var 
jag på väg mot något farligt grund, men de skjuter dåligt. Jag kunde ju ha blivit 
träffad!"

BRANDSLÄCKARE SERVICE

Brandsläckare: Försäljning, Fyllning, Besiktning
Även luftflaskor Besiktning o fyllning

Industrigatan 10600 Ekenäs

Tel. 019 - 241 3429   0400 - 805 347 Fax. 019 - 246 1281
tore.lindberg@teknotest.inet.fi

SERVICE

HUOLTO



Ekenäs
Köp och Sälj Ab

Rådhustorget, Ekenäs

Öppet:
onsdag, torsdag, fredag kl. 16 - 18

lördag kl. 10 - 13 VÄLKOMMEN!

FLYTTLÅDOR UTHYRES
Kurre 0400-474 817
Seppo 0400-468 288

Lite senare passerade hon under en hög klippa. På krönet stod ett par soldater 
och vinkade. De hade också gevär och började att skjuta. Kulorna visslade runt 
Rospiggen och Aina Cederblom förvånade sig storligen över soldaternas 
vårdslöshet med bössorna. Till sist träffade en kula motorn med resultatet att 
denna rusade upp i högvarv och snabbt förde Rospiggen ut till havs. Det var först 
på kvällen, när hon funderat igenom saken, som hon kom på att de där skjutgalna 
karlarna kanske var gränsvakter, som velat tvinga in henne till passkontroll.

Färden längs Donau och på Svarta havet hade tagit längre tid än vad Aina 
räknat med och det var redan juni månad då Rospiggen plöjde fram på Bosporen 
mot Istanbuls minareter. Hon hade tänkt sig vara hemma till hösten och hon visste 
att det skulle bli mycket besvärligt att passera Dardanellerna med dess opålitliga 
strömmar och att Egeiska havet var ökänt för snabbt uppblåsande vindar. Det låg 
ett svenskt fartyg, s/s Småland, i hamn och Aina talade med kaptenen. Resultatet 
blev att Rospiggen lastades ombord. Ny sjösättningen skulle det bli vid Sicilien.

Så sjösattes Rospiggen igen efter ångbåtsfärden från Turkiet. Det blev en blöt 
Medelhavspremiär - båten läckte som ett såll efter att ha stått uppallad som 
däckslast i den brännande solen. Färden gick vidare längs Messinasundet och den 
italienska kusten. I stort sett var det fint sommarväder, men ibland bröt det ut  
oväder. Då var det bara att snabbast möjligt söka sig in mot land och vänta på 
bättre väder. En dag råkade Aina köra på en delfin. Delfinen bara skakade på sig 
och försvann till tryggare vatten, men brytpinnen till propellern hade gått av. 
Sådant kan vara försmädligt, men är lätt att åtgärda om man har en extra brytpinne 
ombord. Det hade inte Aina Cederblom, som nu fann sig driva omkring hjälplöst 
på havet. Hon funderade och kom till sist på att tälja fram en brytpinne ur ett hårt 
tandborstskaft. Det fungerade.

Några dagar senare, då hon var på väg mot Livorno, råkade hon komma helt 
vilse på Medelhavet. Det började med att hon körde i nattmörkret mot något som 
liknande en fyr. När morgonen kom visade det sig att hon var ute på det öppna 
havet. Hon siktade dock några små öar förut. Hur hon än körde under dagen så 
verkade det som om hon inte kom närmare de mystiska öarna. Det skulle bli ännu 
besynnerligare. Egentligen borde navigationen vara enkel. Det gällde ju bara att 
hålla Italien på styrbordssidan så skulle hon komma rätt. Nu hade hon öarna åt 
styrbord, men det märkvärdiga var att solen gick ned över dem. En titt på 
kompassen visade att det inte var något fel på väderstrecken men däremot på 
geografin. Hon måste ha ändrat kurs totalt under natten och där de små öarna låg, 



där fanns inga öar. Efter ytterligare en dag på havet, en stekhet dag då motorn 
krånglade och måste plockas i sär och gås igenom, fann hon att Rospiggen 
närmade sig ett högt bergsland. Till sist siktade hon en liten by, styrde dit och 
frågade försiktigt en fiskare var hon var. Rospiggen hade hamnat på Korsika!

Det är en mycket lång sträcka öppet hav mellan Korsika och det franska 
fastlandet och Aina Cederblom tvekade länge om hon skulle våga sig över det vida 
vattnet. Kaptenen på passagerarfärjan, som gick mellan Calvi och fastlandet, 
menade dock att det borde kunna gå om hon hade en bra kompass, och det tyckte 
hon att hon hade. Kaptenen hjälpte henne med att ta ut rätta kursen mot Monaco 
och förklarade de fyrkaraktärer, som hon kunde ha nytta av att känna till. Hon gav 
sig av i fint väder och allt gick till en början bra. Korsikas höga berg sjönk vid 
horisonten och förut siktade hon Alpernas toppar. Då gav motorn upp totalt. Aina 
Cederblom försökte montera ned motorn, men ett par skruvar vara omöjliga. Det 
var bara att ta till årorna och att ro. Vid ett tillfälle siktade hon små valar, som 
blåste intill båten, men de lämnade dock lyckligtvis Rospiggen i fred.

Så småningom dök det upp en tysk ångare. Kaptenen tog Rospiggen på släp 
och Aina fick komma ombord. Hon var då inom synhåll av kusten och kapten satte 
henne i land i Nice. Sedan puttrade hon vidare längs Rivieran och uppför Rhône 
förbi Avignon. I Lyon tog hon tåget till Strasbourg och sedan blev det 
medströmsåkning nedför Rhen mot Nordsjön. Efter en sväng ut på Nordsjön 
passerade hon Kielkanalen och fortsatte därefter mot Göteborg och Göta Kanal. 
När Rospiggen närmade sig Stockholm blev det rimfrost på däcket de sista 
nätterna.



 
Det dröjde inte länge förrän Aina gav sig ut på nya äventyr. 1933 ville hon ge 

sig in på något som ingen annan hade försökt sig på. Hon skulle ut på Atlanten med 
snurrebåt. Palmgrens varv i Söderköping hade byggt en ny båt, Rospiggen II, inte 
mycket större än den gamla men med skåp för proviant, utrustning och verktyg. 
Det fanns inbyggd tank för 300 liter bensin och lösa däcksluckor, som kunde 
läggas på som skydd mot överbrytande sjöar. Dessutom satt det en ny sju hästars 
Archimedes på akterspegeln och det fanns också en riktig spritkompass.

Båten sjösattes i Göteborg och Aina startade färden. Första problemet hon fick 
på den här färden var att tanken började läcka och hon fick sina kläder indränkta i 
bensin. Efter att ha fått tanken reparerad fortsatte färden mot Norge. När hon låg i 
sydnorge och väntade på lämpligt väder att puttra över till Shetlandsöarna kom 
hon i samtal med en norsk fiskare. Han tittade på båten, på Aina och den lilla 
sjuhästars Archimedes som hängde på akterspegeln. Han skakade på huvudet och 
varnade henne. Men hon förklarade för honom att hemma i Sverige far flickor ofta 
ensamma på en liten tur med aktersnurra. Från Utsira fyr styrde hon rakt ut mot 
Atlanten med kurs mot Shetlandsöarna. Det blev vågor som Aina aldrig hade varit 
med om tidigare. Rospiggen dök ned i vågdalarna som en racerbåt, tappade farten 
men segade sig sedan uppför nästa vågkam. Hon körde timme efter timme och 
oroade sig över att hon skulle komma ur kursen. Det blev backe upp och backe ned 
hela dagen. Ögonen föll ihop och till sist insåg hon att hon måste sova. Hon hade 
suttit till rors trettio timmar i sträck, och det var inte mänskligt. Nästa morgon 
värmde solen. Hon kröp upp, såg en val på avstånd och fram mot dagen siktade 
hon en fiskebåt. Jo, hon var bara ett par timmars gång från Lerwick på 
Shetlandsöarna. Fiskebåten tog Rospiggen på släp.

Atlantfärden

Bilden: Aina putsar Rospiggen II. Ingen 
stor båt för en Atlantfärd! Båten finns 
kvar än i dag. Tanken är att den skall ingå 
i ett blivande minnesmuseum över Aina 
Cederblom i Klaksvik på Färöarna.

Efter ett par dagars uppehåll i 
Lerwick fortsatte Aina mot Färöarna. Det 
blev en lång och svår dust mot havet. Det 
var gropigt och skummet yrde. Motorn 
blev vit av salt och det gnistrade om 
tändstiftskablarna. Efter femton timmars 
gång lade Aina ut drivankaret och kojade. 
Dagen därpå mojnade det något. Hon 

gjorde ren motorn, som var full av salt, och fortsatte. Just före skymningen siktade 
hon en ö långt borta. Nästa morgon var hon tidigt uppe, befriade motorn från salt 
och startade igen. Så småningom siktade hon ön igen samt en trålare. Skepparen 
på trålaren upplyste henne om att det var Fuglöy som låg vid horisonten, den 



nordligaste av Färöarna. På Färöarna stiftade hon närmare bekantskap med 
kaptenen på trålaren Stella Maria som lovade att ta Rospiggen II och Aina 
Cederblom till vattnen utanför Grönland, närmare sagt Grönlands västsida 
utanför Godthaab. Danskarna hade utfärdat ett strängt förbud för utlänningar att 
besöka Grönland, och det förbudet var stenhårt. Aina hade dock andra planer. Hon 
skulle köra snurrebåt till Amerika!

Avståndet mellan Grönland och Cumberlandhalvön i Kanada är inte mer än 
350 km, det menade hon borde kunna klaras på några dagar. Den 22 juli sattes 
Rospiggen i sjön. Aina hade tagit på sig pälsen och alla de varma kläder hon hade. 
Besättningen trugade på henne proviant i massor. Hon tyckte att det var onödigt, 
men ville inte säga nej. Så satte Aina kurs mot Cumberland.

Nästa dag siktade Aina något som såg ut som en vit mur. Det var is. Det kom 
isflak och små isberg. Så var Rospiggen plötsligt inne i en labyrint av is och snö. 
Propellern slog i mot ett isflak och tvärstoppade. Det visade sig att propellern 
klarat törnen, och Aina fortsatte. Hon insåg att hon hamnat i packisbältet och att 
det började bli farligt.

Hon letade sig fram, hittade kryphål och blev allt tröttare. Efter fyrtio timmars 
vaka hände det, en ny smäll mot ett isflak. Den var så kraftig att motorn gav upp 
helt. Det hade kommit in vatten i cylindrarna och den vägrade att starta igen. Hon 
fick ta till årorna.
Hon rodde. Det blev soliga dagar och dagar då det fräste vitt från vågtopparna. 
Provianten, som hon tyckt vara så överflödigt väl tilltagen, började tryta och hon 
ransonerade mat och vatten. En gång rodde hon sexton timmar i sträck. På 
femtonde dagen sedan hon lämnat Stella Maria började det bli glesare mellan 
isbergen. Den sextonde dagen kom - äntligen - med sol. Havet låg blankt och det 
fanns ingen is i sikte.

Hon åt två kex mycket långsamt och drack sedan ett tredjedels glas vatten. 
Sedan monterade hon ned motorn, torkade av, smörjde och oljade. Det tog hela 
dagen och sedan kom den stora frågan. Skulle motorn starta? Hon ryckte till i 
startsnöret. Inget hände. Ett nytt ryck och inget livstecken från motorn. Så ett sista, 
desperat ryck. Motorn gick igång!

Aina Cederblom styrde tillbaka mot Grönland. På nittonde dagen siktade hon 
en bergstopp. Det var fjället Sukkertopp och några timmar senare fick hon syn på 
ett fiskefartyg. Hon togs ombord på fartyget som hette Magischiana, fick varmt te 
och somnade. Äventyret i Grönlandsisen var slut! Det bestämdes att Aina skulle 
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följa med ombord på Magischiana till Färöarna i september när fisket avslutats. 
Från Färöarna fortsatte hon ombord på S/S Sleipner som via England var på väg 
till Danmark. En bit från Skagens udde sjösattes Rospiggen och Aina styrde mot 
Göteborg.

Hon kom senare tillbaka till Färöarna där hon startade en vävskola, som 
fortfarande finns kvar.

Efter Atlantfärden blev Fjärran Östern följande färdmål. Aina skaffade en ny 
18 fots båt som döptes till Rospiggen III. Den hade samma modell som hennes 
tidigare båtar. Båten lastades ombord på en fraktbåt för sin långa färd till Indien. 
Den lastades av i Colombo på Sri Lanka, därifrån Aina styrde iväg vidare på egen 
köl mot Calkutta. Hon hade tre veckor tid på sig att komma fram innan hon skulle 
tillträda som vävlärare i Tagores skola i Indien.

Diverse tillbud hade hon på vägen. En natt när hon låg för ankar blev hon 
påkörd av en fiskebåt och Rospiggen III fastnade fast i deras fiskenät. Aina var 
ovan med den tropiska solen och huden blev full med brännblåsor som fylldes 
med vätska. Svårast utsatt blev ryggen.

När hon en dag studerade sjökortet stod det att det vid en flodmynning kunde 
förekomma ”rather strong overfalls”. Aina förstod inte vad detta kunde betyda. 
Plötsligt såg hon en lodrät vattenvägg närma sig parallellt med båtens 
styrbordssida. Det var en flodvåg! Nu gällde det att handla snabbt. Fort över mot 
babord. Vattenberget kom störtande mot båten och den vräktes uppåt. Sjön bröt 
dock inte förrän den passerat och Aina och båten klarade sig med ett nödrop.

När hon varit på väg nitton dagar började tiden bli knapp och hon måste lämna 
båten i Vizagapatam och ta tåget till Tagores skola.

Månaderna vid Tagores skola gick fort. Efter skoltiden reste hon runt i Indien. 
Så måningom blev det dags att gå till sjöss igen. Tiden och det tropiska vattnet 
hade dock farit illa med bordläggningen under tiden som Rospiggen III legat däri. 
De indiska småkrypen hade kalasat på Rospiggens fina bordläggning av furu. 
Efter tre månaders reparation på båtvarv kunde Aina styra vidare. Burma var 
hennes följande mål, dit var det ungefär 630 sjömil.
Så fortsatte Aina sin färd vidare. Efter Burma blev det Vietnam, Kambodja, Java, 
Sumatra, Bali, Borneo och Filippinerna.

Fjärran Östern

www.BEN-DIX.fi



Bilden: Aina Cederblom i Rospiggen III 
vid besöket i Jakarta.

I början av september 1939 kom hon till 
Filippinerna. Då hon befann sig i Manila  
fick hon veta att Europa stod i brand, det 
andra världskriget hade brutit ut. Hon 
hade planerat att fortsätta till Shanghai, 
men beslöt sig i stället för att resa hem. 
Rospiggen III lastades på ett fartyg för 
transport till Kina, sedan på ett annat 
fartyg för resan till Europa. I Lerwick på 
Shetlandsöarna sattes Rospiggen III i 
sjön igen och det blev en höstlig hemfärd 
över Nordsjön till Sverige.

 Aina Cederblom hade gjort en 
fantastisk resa. Det var fråga om väldiga 
avstånd, långa färder över öppet hav och 

en annorlunda, tropisk värld. Hon hade varit ensam, båten var bara fem meter lång 
och utombordsmotorn orkade inte med mer än fem knops fart.

På vårvintern 1940 beslöt sig Aina Cederblom att sätta igång en hjälpaktion för 
Finland. Hennes målgrupp blev fiskare i den västnyländska skärgården som blivit 
tvungna att lämna sina hem i samband med freden efter vinterkriget. 
Hangöområdet utarrenderades då till Sovjetunionen och befolkningen 
evakuerades. En stor del av Hangöborna stannade i Ekenäs. Befolkningen i 
Ekenäs ökade med drygt 1300 personer, vilket betydde att det blev en besvärlig 
bostadsbrist i staden.

Aina Cederblom beslöt sig för att skeppa över byggnadsmaterial till 
fiskarstugor. Hon skaffade sig skepparbehörighet, med en examen hos 
sjöfartsstyrelsen. Det behövdes också en farkost, så hon köpte en gammal trålare 
på 18 registerton, med en Bolinder-Munktell kultändarmotor. Båten med namnet 
Brill var i ganska dåligt skick. Med en enastående övertalningsförmåga lyckades 
Aina Cederblom tigga ihop allt hon behövde: virke, cement, kalk, spik, plåt, 
fönster, köksspisar och kaminer.

I början av juli 1940 låg Brill fullastad i Stockholm för sin första seglats till 
Finland. Så gav hon sig av, med som gast och hjälpreda hade hon en gammal 
sjöbuss som hette Nilsson, det är oklart hur mycket hjälp hon hade av honom. Det 
skulle bli en av Aina Cederbloms mest dramatiska sjöfärder genom delvis 
minerade vatten. När Brill kommit ut på Ålands hav blev det storm och den tungt 
lastade båten krängde i sjöarna och tog vatten över sig som forsade in i 
maskinrummet. Den gamla tändkulemotorn hostade till och dog. Det gick inte att 

Till Ekenäs med trålaren Brill



få igång den på nytt. Nu drev Brill redlöst i stormen, men till all lycka siktades den 
nödställda trålaren av ett fartyg som tog den på bogser till Mariehamn.

Där reparerades motorn och Brill fortsatte färden, nu med sydostlig kurs. Det 
var dock en otursfärd för det bröt ut en ny storm. Motorn gav upp igen, nu sprack 
motorblocket. Aina hissade segel, men de gamla sköra seglen båste sönder i den 
hårda vinden. Brill drev nu redlöst mot Estland, men på något sätt lyckades Aina 
föra båten till nödhamn i Haapsalu. Också här reparerades motorn nödtorftigt. 
Från Haapsalu fortsatte färden bland minorna över Finska viken till Helsingfors. 
Färden gick dock bra och Brill förtöjde i Helsingfors den 28 juli. Resan hade tagit 
nästan en månad och hennes strapatser hade blivit något av en sensation. 
Tidningarna både i Sverige och Finland rapporterade om hennes äventyrliga 
seglats med notiser om haverier och uppnådda etappmål, däremellan 
rapporterades Brill som försvunnen under de båda ovädren.

I Helsingfors mottogs Aina Cederblom som en hjältinna. Hon intervjuades av 
tidningarna, bjöds på supéer och fick snabbt kontakt med företrädare för 
fiskarbefolkningen i västra skärgården.

Den sista etappen blev ett lekverk. Den 31 juli kom Brill till Ekenäs skärgård. 
Första platsen där det lossades byggnadsmaterial var på södra Älgö. Av det 
materialet byggdes det ett fiskehemman som fick namnet Rödjan som numera hör 
till Ekenäs skärgårds nationalpark. Det lossades också material på Skåldö.

På Älgö träffade Aina den 
blivande stugägarens 16 åriga son 
Knut Nylund som sedan skulle följa 
med ombord på Brill som däckskarl 
och hjälpreda. Knut Nylund sade 
om Aina Cederblom ”Hon var en 
glad och öppen människa, med klar 
målsättning och järnhård vilja. 
Svårigheter bröt aldrig ner henne. 
Hon var våghalsig, äventyrslysten, 
men ändå inte dumdristig. Hon 
visste vad hon gjorde.”

När Knut Nylunds mor hemma 
på Älgö frågade Aina om hon inte 
var orolig och rädd för att förlisa ute 
på havet, svarade hon rappt: ”Man 
förliser vid stränder, inte på havet”.

I slutet av augusti 1940 anlöpte 
Brill också Ekenäs på sin följande resa till den västnyländska skärgården. Totalt 
gjorde Aina fem resor under sommaren och hösten 1940, innan Brill i december 
seglades till Helsingfors, där hon togs upp på slip för vinterförvaring och 
reparation.

Fyra gånger angjordes Ekenäs på sommaren och hösten. Till Ekenäs 
levererades material till tre hus, avsedda för fiskare som evakuerats från 



Hangöområdet, de restes i Ormnäs, invid Flemingsgatan och Skutvägen. Totalt 
skeppade Aina nio hus till västnyland, av vilka sex stycken hus levererades till 
skärgården.

Det var en enastående insats av Aina Cederblom att allena under några 
månaders tid samla ihop pengar, material, skaffa en skuta och skeppa allt material 
från Stockholm till den västnyländska skärgården.

Aina Cederblom hjälpte också till med flyttning av familjer, som hade 
evakuerats från Karelen, med sin skuta Brill. Hon startade och förestod också en 
matbespisning i Helsingfors, där hon varje dag bjöd femhundra nödlidande 
människor på en närande måltid. Hon startade också ett ålderdomshem i Borgå.

Efter fortsättningskrigets slut fortsatte Aina sin hjälpinsats med att tigga ihop 
tonvis med livsmedel, som skickades till Finland. Men nu gick frakterna med 
Finlandsbåtarna. Hon reste också till Argentina för att sälja finska textilier och 
vävnadsarbeten. För pengarna köpte hon 25 ton risgryn som hon transporterade 
till Helsingfors och sålde billigt åt nödlidande personer.

Ännu år 1967 startade Aina som pensionär ett nytt projekt. Hon beslöt att 
bygga och starta en vävskola i Recife i Brasilien. Det skulle bli hennes största 
projekt. Men vem skulle stå för kostnaderna? Aina hade bara sin svenska 
folkpension samt sextusen dollar som hon fått som skadeersättning när hon blivit 
påkörd av en bil i USA. Åter en gång började hon samla pengar och material. Hon 
fick byggnadsmaterial, bl.a. dörrar och fönster från rivningshus i Stockholm, 
vilka hon själv var med och monterade ner. Hon hade själv ritat skolan, men i sin 
iver glömde hon att räkna kostnaderna och det räckte inte länge förrän hennes 
sextusen dollar tog slut. Men Aina fick kontakt med svenska lionsklubbar och de 
samlade in avsevärda summor till hennes hjälp. Skolan som Aina Cederblom 
byggde heter Escola Artesanal Sueca Brasiliera och den blev färdig år 1970.
 

I sommar har det förflutit 70 år sen Aina Cederblom med skutan Brill hämtade 
byggnadsmaterialet till bostadshuset på Rödjan och det kan ju vara lämpligt att 
komma ihåg hennes insatser för den västnyländska skärgården när man besöker 
Rödjan I sommar.
  

 Sammanställd av Harras Rönnberg
Källor: William Rigmark; Världshavens vagabond

Henrik Cederlöf; Ett femtioårsminne: Aina Cederbloms unika hjälpinsats; 
(Artikel i Svenskbygden)
Tidningen; På Kryss
Internet; Stig Sandelins hemsida; http://historiskt.se/index.html
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§ 1. K l u b b e n s  n a m n  ä r  E k e n ä s  § 5. Klubbens arbetsår vidtar den 1 
Navigationsklubb, dess hemort oktober. Över klubbens verksamhet 
Ekenäs stad och dess officiella språk och förvaltning  under arbetsåret  äger 
svenska . styrelsen  till  årsmötet avgiva berätt-

§ 2. Klubbens ändamål är att  befordra else. 
intresset för och förkovra kunskap i Räkenskaperna  skola avslutas den 30 
navigation bland såväl yrkes- som september och jämte styrelsens  års-
amatörsjöfarande, att bilda en berättelse omedelbart föreläggas  
föreningslänk mellan personer klubbens  revisorer till granskning.
hörande till nämnda grupper samt att Över granskningen avgiva revisorerna 
genom sin verksamhet bereda berättelse till årsmötet.
medlemmarna tillfälle till praktisk § 6. Till medlem i klubben kan styrelsen 
förkovran i sina teoretiska kunskaper. antaga varje välfrejdad person, som 
För detta ändamål skall klubben fyllt sexton år och som avlagt examen 
anordna kurser och praktiska inför examensnämnd, tillsatt av 
övningar. Navigationssällskapet i Finland eller 

§ 3. Klubbens angelägenheter handhas av av Finlands Navigationsförbund, om 
en styrelse, som består av kommodor, sådant förbund bildas, eller avlagt 
vicekommodor och fyra ledamöter. annan, av statens myndigheter fast-
Kommodor och vice-kommodor ställd examen i navigation.
väljas på ett år i sänder, de övriga på §7. Person, som på ett förtjänstfullt sätt 
två år åt gången. Styrelsen utser inom gynnat klubbens verksamhet, kan av 
sig sekreterare och skattmästare, allmänt möte väljas till heders-
vilka befattningar kunna handhas av medlem.
en och samma person. Hedersmedlem har bibehållen rösträtt, 
Vid behov kunna ytterligare nämnder men erlägger ej medlemsavgift.
och andra funktionärer tillsättas. § 8. Medlem, som önskar utträda ur 

§ 4. Styrelsen  bestämmer själv  sin ar- klubben, bör skriftligen anmäla  
betsordning  och meddelar instruk- därom  till styrelsen  eller dess ord-
tioner åt funktionärerna . Kom- förande  eller muntligen vid klubb-
modoren leder i egenskap av ord- möte för anteckning i protokollet.
förande klubbens och styrelsens för-    Medlem, som skadat klubbens 
handlingar ävensom, om han så anseende, avsiktligt brutit mot dess 
önskar, samtliga nämnders möten. stadgar eller lag och god sed, kan av 
Han tecknar jämte sekreteraren, allmänt möte medelst kvalificerad 
skattmästaren eller någon annan majoritet, d.v.s. med två tredjedelar av 
styrelseledamot klubbens namn. de avgivna rösterna, fattat beslut 
Vid  förfall  för kommodoren träder uteslutas ur föreningen .
vicekommodoren i hans ställe och  § 9. Klubben har rätt att äga fastigheter 
tecknar jämte sekreteraren, skatt- samt mottaga donationer och  testa-
mästaren  eller  någon annan styrelse- menten.
ledamot klubbens namn . § 10. Klubben sammanträder till årsmöte 

   Vid förfall även för vicekommodoren inom oktober månad och vårmöte 
utses någon annan styrelseledamot att inom mars månad samt till extra möten 
företräda kommodoren. vid behov.
För fattande av giltigt beslut inom Kallelse till möte sker per brev eller 
styrelsen fordras att minst tre annons senast en vecka före mötet. 
ledamöter äro närvarande. Vid lika Annonsering bör ske i ortens ledande 
röstetal avgör ordförandens röst, svenskspråkiga tidning.
utom vid val, då lotten avgör.
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§ 11. Vid klubbens årsmöte handläggas 
följande ärenden :
- val av ordförande och sekreterare 

för mötet ;
- val av tvenne medlemmar att justera 

mötets protokoll ;
- konstaterande av att mötet är 

lagenligt sammankallat ;
- styrelsens redogörelse för verksam-

hetsåret ;
- revisorenas berättelse ;
- fastställande av bokslutet ;
- beviljande av ansvarsfrihet åt  

styrelsen ;
- val av kommodor ;
- val av vicekommodor ;
- val av i tur avgående styrelse-

ledamöter ;
- val av två revisorer och en supple-

ant för dem 

- fastställande av medlemsavgift för
verksamhetsåret ;

- frågor , som nämnts i kallelsen till 
mötet eller inlämnas skriftligen före 
mötets början till styrelsen .

§ 12. På klubbens möten har varje medlem 
blott en röst . 
Röstning med fullmakt är icke tillåten.

§ 13. För den händelse att klubben upplöses 
överlåtes dess medel till någon 
svenskspråkig förening, som har 
navigation, segel-, eller motorsport på 
sitt program, eller också till Suomen 
Meripelas tusseura  -  Finlands 
Sjöräddningssällskap r.y. r.f. .

§ 14. I övrigt lända stadganden i gällande 
lag om föreningar till efterrättelse. 

Ekenäs den 23 april 1958 .
Stadgeändringar införda 6 mars 2006.
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Världens största ankare. 23 ton, 6 m högt. 
Ventspils, Lettland

KRINGOM  ÖSTERSJÖN 2009

Starten skedde de första dagarna i juli med Macke och Konsta. Seglatsen skullen gå 
västerut, men vart och hur långt fanns det inget beslut om. Helt enkelt för att saken inte 
hade diskuterats. I mina egna funderingar hade jag planer på Bornholm, möjligen av 
nostalgiska skäl. Det är länge sedan LAXEN rört sig i de vattnena och senaste besök 
tydde på stora förändringar, så det kunde vara intressant att se vart utvecklingen har lett.

Vågbrytarsammelsurium

Macke och jag körde till vår boj på norra 
sidan av Hangöudd där vi törnade in 
efter att ha varit iland och kollat hur det 
står till med vår pyttelilla stuga. Nästa 
förmiddag (dagarna börjar i fortsätt-
ningen alltid på förmiddagen, i annat fall 
nämns det särskilt) blev det flytt till 
Hangöby, dit Konsta redan hade anlänt 
med bilen full av allehanda utrustning. 
Till stor del riktigt användbar.

Efter en kort rådplägning beslöts att fara 
till Kuggskär, nordväst om Bengtskär 

och, om småklackar inte räknas, närmaste granne till Örö. En babordsremmare hade 
flutit högt upp på land och om inte resan skulle ha varit på väg bortåt så skulle remmaren 
idag säkert ligga någonstans här i våra hemknutar.
Som vanligt var vi de enda som gästade holmen. Den ligger i yttersta havsbandet och 
hamnen är utsatt för SW vindar, som ju 
för det mesta är rådande denhär tiden på 
året. Massor av drivved lockade till en 
skaplig kokko, men någonting måste ha 
kommit emellan eftersom minnet inte 
förtäljer någonting om eldande. 
Möjligen var det förbudstider.

Dalsbruk blev nästa ställe där Macke och 
Konsta gick till matbutiken och jag 
promenerade över till marinan för att 
inhandla några syrafasta bultar med 
muttrar och brickor. (M10). De behövdes 
för att få radarantennen att stå i en 
klokare ställning. I Bryyke blev det 
middag på Kap Horn. Inga bekanta sågs 
men väl turistande båtlag och ett som så 
typiskt lade båten med sidan till mitt i en 
öppning för två- tre båtar. 
Sen blev det att passera Vänö och Borstö 
för att slutligen ta Jurmo till natthamn. 



Landsidan av Kuriska landtungan 

Där lade vi till vid förbindelsebåt-
bryggan. Detta ledde till en otrolig 
kalabalik följande morgon. Vi var 
världens landkrabbor och besättningen 
hade nästan skeppsråd om vi skulle 
kölhalas eller inte. Vi visste ju från 
tidigare att förbindelsebåten alltid lägger 
till på vindsidan och att vi som 
skattebetalare är delägare i bryggan, så 
det var bäst att bara stå där i pyjamas och 
rulla med ögonen.
Macke skulle till Åbo för att förtjäna 
smör på brödet så vi tog kurs mot Nagu, 
där Macke steg iland. På vägen dit tändes 
laddningslampan. Remmen kollades, men den kändes spänd som mitt bälte. Ankare 
och fält mättes och konstaterades vara i skick, så felet måste sitta i regulatorn, den lilla 
nipperdosan som jag inte förstod mig på. Det blev buss till Åbo och en elverkstad med 

Sådan åkte vi. Kuriska landtungan 
gav uppvinden 

en faktisk yrkesman. Han mätte min 
dosa och sa ”ej siin mitään vikaa oo”. 
Alltså kunde jag inte mäta det jag trodde 
mig kunna. Yrkesmannen fick sälja en 
likadan generator som den som låg i 
bitar på Laxen. Macke kuskade mig 
tillbaka till Nagu där det blev att 
skrynkla ihop sig nere vid motorn. Den 
nya laddade. Hemkommen till Ekenäs 
förde jag den gamla till Diesel-Korpela 
för koll om det skulle löna sig att 
reparera den. Två dagar senare ringdes 
jag upp och fick beskedet att det inget 
var att göra åt den. Den laddar ju fulla 70 

Made in Åbo. LATE tillverkat krigsskadestånd 
ute på Kuriska landtungan 

ampere. Slutsats: Jag går med bältet för 
löst.
Via Mariehamn och en hel del hamnar, 
både gäst- och natur-, på svenska 
ostkusten togs trippen över till Born-
holm och Nexö, Laxens hemhamn 
därstädes. Hamnfögdinnan talade som 
enda begripligt språk engelska och 
upplyste oss i bestämda ordalag att vi 
inte skulle trängas där bland alla 
gästbåtar. Ni skall ligga där (lång, hög 
svepande gest med utsträckt arm) bland 
de andra fiskebåtarna. Åtminstone 
Nexö var inte som tidigare. Cyklar 
hyrdes och så pedades det för hela slanten. På en av ljugarbänkarna i Svaneke påstod 
en riktig svensk att finnarna spiller på sig lika mycket som svenskarna dricker. Dricker 



svenskarna faktiskt så mycket, blev min 
fråga. Svensken bara tittade och önskade 
god fortsättning på dagen.
Efter några nätta dyra dagar på 
Bornholm tog vi sikte på Polen och 
närmare bestämt Ustka. Namnet lärde 
jag mig genom att tänka på ostkaka. 
Himlen var ljus av blixtar när kusten 
kom närmare. Till all lycka sökte sig 
ovädret åt sidan innan vi angjorde. Mitt i 
natten naturligtvis. Hamnen var död. 
Men du milde manasse vilken rumba vi 
vaknade till. Det var semestertid och Bornholm akterut under horisonten 

eftersom Polen inte har många städer 
längs östersjökusten var de få städer 
som finns ockuperade av polska folket. 
Ojoj. Hela staden och också följande 
två, var som en cirkus med korv, öl och 
karuseller. Trängsel som på båtmässan. 
Egentligen var korvstånden få. 
Polackerna hade grillad, halstrad, rökt 
och gravad mm. fisk i sina korvstånd. 
Det åts och dracks i alla knutar och 
soplådorna svämmade över av tomglas 
och burkar. Polackerna är minsann inte 
ett fattigt folk som lider brist på 
någonting. Åtminstone inte då det är 

Kryssningsskepp. Ustka, Polen 

Polskt strandliv 

polska skeppare om de visste om man kan köra genom Ryssland utan visum. Inget 
klart besked där. Inte heller i den sista polska hamnen. Polackerna uttryckte saken som 
så, att ibland är det ”öppet” och ibland inte. Det vet man aldrig på förhand för ryssar är 
ryssar fast de bor i Kaliningrad. Nå, vi tog chansen och kurs mot Klaipeda, en av de 
längre etapperna. Tydligen var det ”öppet” det dygnet.

sommar och semester. Under första 
seglatsen till Polen (1991 ungefär) bad 
skepparen på en bogserbåt att få ta hand 
om engångsmuggarna efter ett litet 
kalas. Så det så.
Ja, det glömde jag att nämna att i Nexö 
inhandlade vi sjökort över polska och 
baltiska kusten. Vi konstaterade att för 
att komma från Polen till Litauen måste 
vi genom Ryssland (Kaliningrad) eller 
göra en sådan lov ut till havs att 
distansen nästan skulle komma att bli 
den dubbla. Redan på Bornholm 
började vi fråga både danskar och 



Före det hade vi åkt tåg från Wladyslo-
wowo, sista polska hamnen, till 
Gdynia. Det var nära att tåget hade gått 
innan biljetterna var inhandlade. En 
procedur som säkert misslyckats om 
inte en språkkunnig resenär i kön skulle 
ha hjälpt oss olyckliga språkinvalider.
I Polen var allt som behövdes för att 
leva till nästa dag billigt. Några 
månader senare åkte vi bil genom 
inlandet. Det var miserabelt. Små 
städer med mörka fönster, släckt 
gatubelysning och vägar så att man var 
orolig för bilen.
Så länge jag minns så kan det vara skäl 
att konstatera att i inget land, Sverige, 
Danmark, Polen, Litauen, Lettland 
eller Estland frågades efter pass eller 
andra handlingar som tex. förarpapper. 
I två hamnar anropades vi på VHF, ena 
gången för att vi var nyfikna och på väg 
för långt in i hamnen och andra för att 
man ville veta hur många och vilka som 

Kuriska landtungan. Ryska gränsen ungefär
 på mitten. Litauen med Klaipeda upptill.

Liepaja gästhamn. Lettland 

befann sig ombord. Hamnavgift begärdes 
eller så inte. Vissa hamnar hade en speciell 
bassäng för gästbåtar och där betalades 
vanligen. I andra hamnar parkerades bland 
allehanda fartyg och att där söka upp enstaka 
gästbåtar ansågs väl inte vara mödan värd.
Nu var vi alltså i Klaipeda, enda litauiska 
hamnen. Den var strålande, ren och snygg. 
Inte alls den snuskiga oljehamn från 
sovjettiden man hade föreställt sig. Ena av 
våra hyrda peder blev stulen mitt på ljusan 

Laxen och Knast första möte. 
Gästhamnen i Klaipeda 

dag och praktiskt taget framför våra 
ögon. Stölden ledde till en polisrapport 
som varken vi eller försäkringsbolaget 
begrep. Här träffade vi också Steen och 
Rigmor, danskarna på ”Knast”. Härefter 
besökte vi ungefär samma hamnar, där 
de eller vi hade reserverat plats åt den 
efterblivna.
Sedan bar det norrut längs lettiska 
västkusten. Några intressanta hamnar 
fanns på vägen upp till Ventspils, 
oljehamn den också, lika snygg som 
Klaipeda, fördomar till trots. Emellan 



var sjön rätt skaplig och frivilligt höll vi 
oss långt ut från kusten. Motorkrångel 
skulle uppenbarligen ha lett till haveri, då 
ingen skyddande skärgård finns. En titt på 
sjökortet med alla vrak gav för handen att 
motorkrångel inte har varit helt ovanligt. 
Emellan var det lite kusligt, speciellt 
nattetid när kusten inte syntes men man 
visste att den finns där. Här minns jag den 
kallblodiga skepparen som räddade sin båt 
från att slås sönder mot land genom att 
sänka den före grundbottnen. Sen togs den 

upp i nätt väder och färden fortsatte, 
efter lite grejande.
Efter att ha kommit in i rigabukten 
gjordes en avstickare till holmen Ruhnu, 
tillhörande Estland, fast letterna anser 
att den borde höra till dem. Nåjo, 
svenska namn på gravstenarna. Macke 
var igen med. Han hade flugit till Riga 
och kom med buss till en liten by där vi 
på hotellet åt en läcker biff efter att 
köksan hade slagit ihjäl byns enda nöt. 
Den var seglivad för det tog en god stund 
innan den, visserligen mör, delvis visade 
upp sig på middagsbordet.
Efter lite hit- och ditfarande började 

Riga falla i tankarna. Från flyget hade Macke sett någonting enastående. En titt på 
sjökortet klargjorde att vad han sett måste vara Jurmala, lite väster om Riga. Dit ville 
vi. Sjökortet visade ett mycket smalt, antagligen grävt dike in. Linjetavlor fanns och 
Macke stod till rors. Han höll linjen exakt. På vardera sidan bröt vågorna häftigt fast 
vädret inte var speciellt hårt. Det rådde pålandsvind och fjärden var ju Rigabukten. 
Nå, så hände det. Aktern tog i.
Vi tittade på varandra utan kommentarer. Lite längre fram tog det redan så hårt i att 
Macke hastigt frågade; fram eller back. Fullt fram. Att vända uppfattade jag som 
omöjligt och att backa som för riskfyllt för propeller och roder. Så plöjde vi oss med 
våld allt djupare ner i de Jurmalesiska bottnen. Varje våg lyftade oss lite närmare 
stranden varefter aktern slog i botten så att båten skakade. För mitt inre såg jag redan 
Laxen ligga på bottnen i två halvor och utmärkt på sjökortet som så många andra. Det 

Fiskesäsongen förbereds. Klaipeda

Byggtjänst Kjell Holm Ab

Byggherretjänster och Övervakningar m.m.

Gustav Wasas gata 21, 10600 Ekenäs. Tel 0400-323487
E-mail: kjell.holm@ekenas.inet.fi

Ruhnu gästhamn. 
Från vänster till höger, Åland, Danmark, 

Finland, Sverige och ? på plats



Möjligen Jurmala 

var långt ifrån lustigt. Kontakten med 
Riga Radio per VHF var sporadisk för 
det visade sig att antennen var helt 
genomrötad. Med GSM lyckades det att 
få kontakt med RR, men resulatet var 
snarast att vi fick tillsägelse att inte 
använda gamla sjökort. Till all lycka var 
korten stämplade 2009. Vi väntade oss 
nämligen någon form av sjöförklaring 
framme i Riga. Konsta hoppade i jollen 
för att försöka hitta djupare vatten, men 
det kunde ha slutat illa, såpass guppigt 
var det. Dessutom blev det mörkt. I detta 
skede bad Macke mig bränna iväg en röd 
raket. Jag tog en från plastpåsen och var nära att korka den när Macke ropade Nej, Nej, 
ta härifrån den överåriga påsen. Så gjorde jag. Väntan... Syns någon? Titta i pilsen hur 
det är med vattenståndet. Inte högvatten där. Normalstånd. Väntan... Bränn iväg en till 

Infarten till Riga.

så slipper vi av med dem. Korkad. Klar 
för avfyrning. Samtidigt dyker en båt 
upp snett bakifrån tyst och nära. Efter att 
ha fått tampen fast ropar de ”in or out”. 
OUT ! som från en mun.
Det var en akternurra, kanske 80 heppor, 
som inte drog oss flott utan främst fick 
fören vänd utåt och visserligen nog 
bistod med draghjälp. Men framför allt, 
de visste var djupfåran gick. Med vatten 
under kölen kollade vi plottern och 
konstaterade att de dragit ut oss långt på 
sidan av linjen!
Vad hände med den korkade raketen? Jo, 
den ligger på sjöbottnen utanför Jurmala. 
Vi tyckte det var för riskabelt att slå 
korken på och lägga den under kojen. 
Det var en lång natt för det blev att köra 
till Riga med halv fart för säkerhets skull. 
Det var inte helt lätt att hitta plats i 
jättehamnen, men väl förtöjda korkade 
vi igen. Denna gång en halva Whisky, 

som på tre man tömdes i rask takt. Vi hann bli hjältar innan vi slocknade. Jurmala 
besöktes, men resan skedde med tåg.
Såhär var det. Ibland hände det någonting och ibland ingenting. I Pärnu mönstrade 
Konsta och jag av. Macke fick annat sällskap. Laxen var borta sju veckor. Konsta och 
jag var ombord sex veckor. Macke var med i två etapper innan han helt övertog båten 
och hämtade den från Pärnu till Ekenäs. 
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Oy BN Bilservice Ab

Västanbyvägen 1 10600 Ekenäs
direkt tel. (019) 221 0221
tel. (019) 221 0200
fax (019) 221 0225
www.bnbilservice.fi

Service



Fullständig slipverksamhet, även båtplatser.

Vesterby Tel. 019-241 2670, 0400-473364
10601 EKENÄS Pb 52

www.eke-marin.fi

OY EKE-MARIN AB

Bränsle till båten & gott kaffe på en solig terrass.
Norra hamnen Ekenäs  019 241 1790         www.ekenasport.fi

Tidig vår eller sen höst ring 0400 704 106 / 0400 813 502





Formansallén 11 Ekenäs,       020 728 1620

VVS-INSTALLATIONER
MATERIALFÖRSÄLJNING

Tegelbacken, 10600 Ekenäs. 
Tel 019 2416710 eller 0400 955161

e-mail: tom.fagerstedt@raaseporinmetalli.fi 
www.raaseporinmetalli.fi

Telefon 010 503 3900
Ystadsgatan 8
10600 Ekenäs

förnamn.efternamn@fennia.fi

Vi försäkrar nästan allt, också BÅTAR. 
Vänligen ring eller välkomna in och diskutera!



Ekenäs Navigationsklubb r.f.
  

Verksamhetsberättelse 2008 – 2009
  

Årsmötet hölls den 29.10.2008 på Motel Marine
  

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:
Kommodor Dorothea Hagert
Vicekommodor/Skattmästare Rolf Altner
Sekreterare Harras Rönnberg
Ledamöter Carl-Magnus Hultgren, Rune Nyberg, Markus Björk
Revisorer Ingvar Jönsson, Frej Falck
Revisorssuppleant Sami Nevalainen
 

Styrelsen har sammankommit till 8 protokollförda möten.
  

VERKSAMHET
- Medlemsantalet är vid verksamhetsårets slut 263, vilket utgör en minskning med 5 skeppare.
- Uttagningen till FM i skrivbordsnavigering var i Januari och fyra medlemmar skickade in sina 

lösningar, tre klarade sig så bra att dom blev kallade till finalen i Tavastehus. Endast Rolf Altner 
deltog i finalen och han placerade sig på en hedersvärd elfte plats.

- Navigationskurser har hållits i Medborgarinstitutets regi, med Sven-Olof Nyström som lärare. 
12 skärgårdsskeppare godkändes vid tentamen 12.12.2008 och 7 kustskeppare godkändes vid 
tentamen 20.4.2009

- Kommodor Dorothea Hagert och Vicekommodor Rolf Altner har deltagit i ett CEVNI lärartillfälle 
25.1.2009 och är nu auktoriserade att ordna tent om CEVNI.

- Kommodor Dorothea Hagert deltog i Navigationsförbundets årsmöte 15.3.2009 i Salo.
- Medlemstidningen Enslinjen utkom och skickades till medlemmarna den 20 Mars 2009. 

Huvudredaktör Rolf Altner.
- Ekenäs Navigationsklubb arrangerade en Första hjälp-kurs tillsammans med Ekenäs Segelsällskap 

den 16-17.5.2009. Fem personer deltog i kursen.
- En utfärd till Hästö-Busö med ms Kennedy ordnades 17 juni 2009. Det deltog 38 personer. Frej Falck 

skötte om tillstånd och kontakter med försvarsmakten.
- En skärgårdsskepparkurs inleddes 14.9.2009 i Medborgarinstitutet med Seppo Pailos som lärare.
 

STYRELSEN

www.ekenassb.fi



AALTO SEPPO * BUSSMAN ROGER *
AHLFORS BERT *** BÄCKMAN GÖRAN *
AHLFORS GÖRAN j BÄCKMAN PATRIK *
AHLQVIST BRITA ** BÄCKMAN PER-ERIK *
AJALIN TAPANI * BÖHME FREDRIK *
ALLE´N HENRY * CARLSSON CAMILLA *
ALM BJARNE *** CARLSSON RONNIE *
ALTNER ROLF *** CARPELAN NANCY **
ANDERSSON ARMAS * CARPELAN PATRIK **
ANTIN PATRIK * CARPELAN ROLF ***
ASPLUND INGMAR *** DAHLSTRÖM TOM **
BACKMAN CHRISTER * DANIELSSON GÖRAN ***
BACKMAN ULF *** DEGERLUND GREGER **
BERG GUNNAR * DEGERLUND LEIF **
BERGLUND BJÖRN-OLOF ** DEGERLUND STEFAN *
BERGLUND DICK j EHRSTEDT JARL-JOHAN *
BERGLUND GÖSTA ** EKBERG MIKAELA *
BERGLUND STAFFAN * EKBERG TAGE **
BERGLUND STIG * EKEBOM ULF **
BERGSTRÖM BROR *** EKHOLM BIRGIT **
BERGSTRÖM DAG ** EKLUND CHRISTER ***
BERGSTRÖM MARIANNE * EKLUND GUNNAR ***
BJÖRK INGA *** EKLUND NINA *
BJÖRK MARKUS ** EKLUND THOMAS *
BJÖRKENHEIM BENGT *** EKSTRÖM LEIF **
BJÖRKLUND BÖRJE ** ELORANTA TERO *
BJÖRKLÖF LARS ** ENBERG MIKAEL *
BJÖRKQVIST ANN-KRISTIN ** ENBERG TOR **
BJÖRKQVIST BROR ** ENGSTRÖM HENRY *
BJÖRKQVIST PIRKKO * ENLUND GUNILLA **
BLOMQVIST ROGER * ENQVIST JOACHIM **
BOSTRÖM JOHN * ERIKSSON MONICA *
BOSTRÖM LARS ** ERIKSSON ULF *
BOSTRÖM MAX ** ERROLL ERIK **
BROBERG BÖRJE * EWALDS NILS **
BRUNCRONA CECILIA *** FAGERHOLM ANNE *
BUSSMAN CARL-JOHAN ** FAGERHOLM JOHN ***

MEDLEMMAR
Det är viktigt att medlemsregistret hela tiden hålls uppdaterat. 
Meddela alla eventuella förändringar, tex. ny adress, per e-post till 
adress@ekenasnavigationsklubb.net eller kontakta sekreteraren 
Harras Rönnberg tel 0400-528743 kvällstid.

Lokalförsäkringsförening Ad Mare 

Ystadsgatan 15 
10600 Ekenäs

tel. 019-222 3300 
 

förnamn.efternamn@lokalforsakring.fi
www.lokalforsakring.fi/admare 



FAGERHOLM KJELL * LINDHOLM PER-ERIK *
FAGERHOLM LEILA * LINDHOLM ROBERT **
FAGERSTRÖM CURT *** LINDQVIST GUN ***
FAGERSTRÖM LARS-ERIK *** LINDQVIST LARS **
FAGERSTRÖM PATRIC * LINDQVIST TONY *
FAGERSTRÖM STURE *** LINDROOS FREDRIK **
FALCK EVA-MARIA * LINDROOS PETER ***
FALCK FREJ *** LINDSTRÖM CURT ***
FORSBERG HILDING ** LINDSTRÖM HÅKAN *
FORSBLOM SUSANNA ** LINDSTRÖM SVEN-ERIK ***
FORSBLOM TOMAS ** LOHI SAKARI *
FORSELL NILS ** LUNDSTRÖM TOR-BJÖRN **
FORSMAN BÖRJE ** LUNDSTRÖM-LEINO HILLEVI *
FORSSMAN HENRIK * LUPALA TONI *
FORSSTRÖM KARL * MALMBERG PEHR ERIK *
FRIMAN EMMA * MALMEN JAN-ERIK *
FRIMAN PER-OLOF * MARTIN NICKLAS *
FRÖBERG DAN *** MASALIN ROBERT **
GERKMAN MATS * MATTILA JUKKA **
GOTTBERG CAROLA ** MECKLIN HANS **
GRANSTRÖM BJARNE * MÖLLER NILS ***
GRÖNBERG BJÖRN ** NEIGLICK VIRVE *
GRÖNHOLM REGINA * NEVALAINEN SAMI ***
GRÖNQVIST JAN-OLAV *** NYBERG HENRIK *
GRÖNQVIST KAJ * NYBERG RUNE **
GRÖNQVIST KURT * NYBOM LEIF **
GRÖNROOS RALPH ** NYLUND DANIEL **
HEMANUS GÖRAN ** NYLUND LARS-ERIK ***
HENRIKSSON ANDERS ** NYLUND MAGNUS ***
HILDEEN RENI *** NYLUND MIKAEL **
HJORT CHARLES ** NYMAN HANS-ERIK ***
HOLM CARL-MIKAEL * NYMAN KARL-ERIK j

HOLM CARL-OLOF ** NYSTRÖM MONICA **
HOLMBERG BO-ERIK ** NYSTRÖM OLOF ***
HOLMQVIST ROBERT * NYSTRÖM ROGER **
HOLMSTRÖM CARITA ** NYSTRÖM SVEN-OLOF ***
HOLMSTRÖM GITTE ** OJA TAUNO *
HOLMSTRÖM HÅKAN * PALMROOS MIKAEL j

HOLMSTRÖM JONAS * PHILSTRÖM LEIF *
HOLMSTRÖM LEIF * PIPONIUS ULF ***
HOLMSTRÖM MAGNUS ** POUSETTE CARL-GÖRAN **
HOLMSTRÖM ROBERT * PULKKINEN MIKA *
HOLMSTRÖM TOMMY ** QVARNSTRÖM JAN-HENRIK *
HONGELL BARBRO *** REHN MARIKA *
HULTGREN CARL-MAGNUS *** REHNMAN EVA-LOTTA *
HULTGREN HENRIK * REHNSTRÖM CAJ **
HÖGLUND JAN-ERIK *** ROSENDAL ROGER *
HÖGLUND KJELL * ROSENLUND OLOF *
ILLMAN ULLA *** RUNDQVIST HANNES **
JANSSON RAINER ** RUNDQVIST ROBERT *
JOHANSSON GUY * RÅSTEDT KALLE ***
JÄÄSKELÄINEN JUHA * RÖBERG HELENA **
JÖNSSON INGVAR *** RÖNNBERG HARRAS **
KARME TOM ** RÖNNBERG JERKER *
KESKIKYLÄ ANTERO *** SAHLSTEDT YRJÖ **
KIVELÄ JAN-PETER * SANDBERG JARI *
KLINGENBERG ANNA ** SANDBERG MICHAELA *
LAGERSTRÖM CHRISTER ** SANDELIN BJÖRN **
LANDEN FREDRIK ** SARKANEN STEFAN *
LEINO JOUKO *** SAVIOLAINEN-NYLUND MARJATTA *
LINDBLAD CARL-GUSTAV *** SELIN KIMMO **
LINDBLAD KIM ** SJÖBERG BÖRJE **
LINDBLAD STIG * SJÖBERG HANS *
LINDBOM MIKAEL *** SJÖBLOM ROGER *
LINDERMAN BÖRJE *** SJÖBLOM ULF *
LINDGREN GUSTAF ** STARK PAMELA ***
LINDGREN JOHAN * STEN ANDREAS *
LINDGREN RAGNAR *** STEPHAN-SUNDSTRÖM ETHEL **
LINDHOLM KENNETH * STOOR PATRIK *



STRANDBERG MARIANNE * WIKSTRÖM ANDERS *
SUNDBLOM KLAUS * WIKSTRÖM ERIK **
SUNDBLOM MARTIN ** WIKSTRÖM HANS **
SUNDBLOM MARTINA ** WIKSTRÖM JÖRGEN **
SUNDELL GUY *** WIKSTRÖM NIKLAS *
SUNDSTRÖM ANN-MARI ** WILLBERG BENGT **
SUNDSTRÖM CHRISTINA * WINBERG GUNILLA **
SUNDSTRÖM GREGER ** WINSTEN BO *
SUNDSTRÖM GUY ** WOLFF CARL-GUSTAF ***
SUNDSTRÖM LARS-ERIK * WREDLUND KAJ-MIKAEL **
SUNDSTRÖM SUNE ** YRJÖNEN KLAUS **
SUNDSTRÖM SVEN ** ZITTING JOAKIM **
SUNDSTRÖM TORD * ÄBB MIKA **
SUNDSTRÖM-MILDH TOVE * ÖBERG TOMMY ***
SUOMINEN-LINDSTRÖM GUNILLA * ÖBLOM-BERGLUND  GUN ***
SVARTSTRÖM KAROLA * ÖRNMARK JOHAN *
SÖDERLUND CHRISTIAN * ÖSTERBERG GUN *
SÖDERLUND INGMAR *** ÖSTERMAN HENRICA *
SÖDERSTRÖM BILL ***
TAKALA VILLE * j     4
TALMO ARTO *** ***   58
THUREN CLAS * **   96
TIHVERÄINEN KALEVI ** * 117
TUOMELA KARI ** ----------------------------------------
TÖRNROOS TOM *** Sammanlagt 275
UGGELDAHL BJARNE **
VAARIMO MARLENE *** j = SJÖKAPTEN
VAARIMO PENTTI *** *** = HÖGSJÖSKEPPARE
VAINIO MARKO * ** = KUSTSKEPPARE
VASANKARI JOUNI ** * = SKÄRGÅRDSSKEPPARE
VIRRANVUO ANETTE *
VUORIO TAISTO **
WALLÉN MÅNS *
WALLENIUS STEFAN ***
WALLS TOMAS ***
WASS TAGE *
WENBERG DANI *
WENDELIN VILHELM **
WESTERHOLM ALEXANDER *
WESTERHOLM BO ERIK **
WESTERLUND KAJ *
WESTERLUND KERSTIN *
WESTERLUND KIM *
WIGREN MAGNUS *
WIGREN TOM *

Nya kustskeppare 2009 Nya skärgårdsskeppare 2009
EKHOLM BIRGIT AALTO SEPPO
ENQVIST JOACHIM ANDERSSON ARMAS
HENRIKSSON ANDERS BROBERG BÖRJE
LINDBOM JAN EKLUND NINA
STENSTRÖM MARTIN ENBERG MIKAEL
WILLBERG BENGT HOLMSTRÖM ROBERT
ÄBB MIKA LOHI SAKARI

PULKKINEN MIKA
QVARNSTRÖM JAN-HENRIK
STEN ANDREAS
VAINIO MARKO
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