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KOMMODOREN HAR ORDET
 

Nu i skrivande stund med några dagar kvar till båtmässans öppnande och med gården full av 
snö är det svårt att tänka sig grönska med sol och värme och båten förtöjd vid bryggan, men nog 
kommer den tiden, lika säkert alla år.
En del av verksamheten är avverkad, Enslinjen skall ha utkommit före vår nästa större aktivitet, 
vårmötet, där vi har förutom något program, det viktigaste, nämligen diplomutdelning för de 
nya skärgårdsskepparna. Kursen i kustnavigation har startat och tenten är den 19 april.
Vad som är glädjande är att navigationslärarna nu kommer från våra egna led. Hans Mecklin 
drar kursen i skärgårdsnavigation och Christer Lagerström drar kursen i kustnavigation.Hans 
Mecklin är lärare till yrket och van att undervisa. Christer Lagerström som dessutom är 
klubbens vicekommodor är också en van lärare, han utbildar beväringar i navigation vid 
Nylands Brigad.
Jag nämnde Enslinjen, den har nu utkommit i detta format sedan år 1990, Jubileumsåret till ära 
är pärmbilden litet festligare, vi firar ju 60- årsjubileum i höst, en fest som alla medlemmar 
kommer att få en personlig inbjudan till. Rolf Altner har i många år varit redaktör för Enslinjen, 
ett arbetsdrygt arbete vilket han skött berömvärt.
Vi höll vårt klubbmästerskap i sjökortsnavigering för en tid sedan, vilken tillika var en 
landsomfattande uttagning till Finska mästerskapen där finalen i år går av stapeln i Esbo. Dit 
kallas de 20 bästa från uttagningen och vår klubb har tidigare klarat sig bra, av de fem - sex 
skeppare som brukat deltaga har alla oftast varit bland de tjugo bästa.
Vårt försök att utvidga samarbetet och bjuda in andra sjö/ båtföreningar i Ekenäs såsom ESS, 
Sjöräddningen och Sjöscouterna till tävlingen lyckades mindre bra, ingen ställde upp. Hur 
tävlingen avlöpte är i skrivande stund oklart, inga resultat har ännu hörts av. 
Våra navigationstävlingar ligger tillsvidare nere, vi får återta tävlandet då intresse igen finns. 
Vi satsar på knopaftnar, föredrag och exkursioner.
Våra medlemmar har nu kunnat föra klubbflagga tre säsonger.Den är ej ännu så känd ens på 
hemorten, många frågar då de ser den, vilken förening är det där, men säkert blir den bekant för 
andra sjöfarare med tiden. Våra medlemmars resor har sträckt sig förutom hemvattnen till 
svenska och estniska vatten. Vårt båtregister omfattar ett tiotal båtar. Någon stor båtflotta 
strävar vi ej direkt efter men den som förutom skepparvimpel också vill föra klubbflagga  skall 
kontakta besiktningsmännen. Vi har tre auktoriserade besiktningsmän i klubben.
Jag vill rikta ett stort och uppriktigt tack till alla företag, institutioner och annonsörer som 
understöder vår klubb.
Till sist önskar jag er alla en trevlig båtsommar.
 
Frej Falck

 

 

Välkommen till Ekenäs naturum och upplev Ekenäs skärgård inomhus!
Vi har öppet från mars till sena hösten, sommartid dagligen.

Ekenäs naturum
Strandallén

10600 Ekenäs
Tel:   020564 4613

 

 



VERKSAMHETSKALENDER FÖR 2012-2013

! 14.12. 12 Tent i skärgårdsnavigation
!  09.01.13 Kursen i kustnavigation börjar
! 10.01.13 Klubbmästerskap i skrivbordsnavigering kl 19 på Motel Marine
!  09 .02.13 Maritim VHF-kurs med tent lö kl 10  - 17. Ari Caselius MBI
! 16-17.03.13 Finlands Navigationsförbunds seminarium & årsmöte i Sibbo.   

Sibbo Navigatörer 40 år
! 23.03.13 FM final i skrivbordsnavigering i Esbo
! mars 2013  Enslinjen utkommer
! 26.03.13 Vårmöte med diplomutdelning och föredrag kl 19.00 på restaurang 

Sea Front
! 19.04.13 Tent skärgårdsnavigation och kustnavigation
! 05.06.13 Skepparträff med diplomutdelning på Knipan
! 21.09.13 Utfärd/Exkursion
! 05.10.13 60-års jubileum på Sea Front
! 25.10.13 Årsmöte på Motel Marine
! 13.12.13 Tent i skärgårdsnavigation

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

Obs! Vi annonserar händelser också i västis på ANSLAGSTAVLAN, 
onsdagar.

BÅTBESIKTNING och KLUBBFLAGGA
Din båt får du besiktigad genom att kontakta någon av klubbens besiktningsmän, 
Rune Nyberg 0400 313 634, Christer Lagerström 040 502 1756 eller Carl-
Magnus Hultgren 0400 832 456. Klubbflagga för besiktigad båt finns att köpa i 
TESCON MARINE (se annons sid 31)

SKEPPARE! Visa din kompetens.
Vimplar, märken och stjärnor tillhandahålls av 
MARINBODEN, Norra Strandgatan 2.
PRIS, vimplar 25€, märken och kokard 10€, stjärnor 2€.
Endast kontant betalning.



EKENÄS NAVIGATIONSKLUBB r.f:s styrelse
2012 — 2013

Klubbens e-postadress: enk@ekenasnavigationsklubb.net

Hemsida www.ekenasnavigationsklubb.net
Adressförändringar till Jan Holmström tel.0400 538 589 (kvällar) 

eller e-post: adress@ekenasnavigationsklubb.net.

Uppe från vänster; Frej Falck, kommodor, tel 040 755 1229. 
ledamot/besiktning, tel 0400 313 634.  Jan Holmström, skattmästare/ medlems-
registret, tel 0400 538 589. Christer Lagerström, vicekommodor / lärare / besiktning, 
tel 040 502 1756. Rolf Altner, sekreterare/ redaktör, tel 0400 303 003. Markus Björk, 
ledamot, tel 0400 575 549.

Rune Nyberg, 

AKTIVITETSCENTER 
MONITOIMIKESKUS

KARIS
Landsbrovägen 10
Tel. 019 233 656

EKENÄS
Pehr Sommars gata 12 
(f.d. Kassler)
Tel. 019 246 1144

Allt till förmånligt pris

•Reparation av cyklar och småmaskiner
•Reparation och målning av möbler
•Trä- och metallarbeten
•Hjälp med flyttning och transporter m.m.

VÄLKOMNA PÅ BESÖK!



Hempels BÅTFÄRGER och LACKER

VÄRISILMÄ
EKENÄS -TAMMISAARI

Torngatan 3
Tel. (019) 241 1585 / 040 678 4166

Bokning och information:
tel (019) 241 1850
Norra hamnen, 10600 Ekenäs

lnt-lines(at)surfnet.fi

Ät, Drick och Må Gott utan besvär eller ansvar.
Vi sköter servering och navigering.

Välkomna på en tur
www.surfnet.fi/saaristoristeilyt/fi/sunnan.html

107 år107 år
1906 - 2013



”LAXEN” PÅ ANDRA SIDAN JORDKLOTET
 En långfärd anno 1996

Prolog
Ett klot kan delas i halvor på oändligt många sätt. Huvudsaken att snitten går genom 
klotets medelpunkt. Så är fallet också med jorden, som ju i det närmaste är ett klot. De 
vanligaste snitten är ekvatorn som delar jordklotet i norra och södra halvklotet. Noll- 
och 180 meridianen delar i sin tur jorden i västra och östra halvkloten.
Eftersom nollmeridianen passerades under seglatsen, kom förestående berättelse att 
få den något grötmyndiga rubrik den har.

ÖSTERSJÖN
Midsommaren 1996, efter en i högsta grad förenklad vårrustning, startade Laxen 
sommarens långfärd. Målet var inte direkt spikat, men tanken var att Bergen i Norge 
kunde vara en lämplig ändhållplats. Det målet nåddes aldrig, eftersom mera lockande 
planer småningom dök upp. Laxen är ju en medgörlig båt som lyder rorsmans 
nyckfullhet både fram och efter några propellersparkar också på back.
Laxen, byggd för laxfiske i rum sjö 1952, kör med måtten 13x4x1,3 och c. 13 ton 
inklusive barlast. 

Laxen i hemknutarna



Pappa till båten var Johnsson i Sandö och för ändamålet gick han ut i skogen  och valde 
70 tättvuxna furor. Nio månader senare sjösattes nybygget  och som första motor 
inplanterades en Wickström diesel på hela 17 hk. Dagens panna är en Ford Trader med 
sex byttor i rad och med 5,4 l slagvolym. Hepporna är vidpass hundra till antalet, men 
vid skrovhastighet får nog över hälften befinna sig i vila. Under en mellanperiod 
framdrevs Laxen av en traktormotor, Ford Major. Fyrcylindrig.
Båtens navigationsutrustning är tillfredsställande. Ombord finns förutom knappa 25 kg 
sjökort,  radar och GPS, och som “alltid redo” hjälpreda en fripassagerare vid namn 
Auto Pilot. (Blanda inte med Seppo Pailos) Med denna utrustning är Laxen fit for fight 
både över land och hav.
Tankarna, 380 l och plastdunkar fylldes på Sommarö så att brännoljan ombord upp-
skattades till c. 600 l. Längden och Ajax passerades och från land kunde man i fantasin 
höra dragspelsmusik. Kursen lades mot Gotska Sandöns NE udde. Där finns en ostprick 
som är lätt att ta sikte på. Vädret var inget att anmärka på, men varm mat blev det nog 
inte förrän ankaret rasslade till sjöss i lä av Sandön. Ärtsoppa, ärtsoppa spetsad med 
HK-Bleu slank ner, tallrik efter tallrik  medan några sälar lekte vid närbelägna 
bränningar. Utan att dessvärre låta soppan söka sig tillrätta i magpungen hivades 
ankaret. Mellan Gotland och Öland, där vädret hade lugnat till kortvarig bleke, gick 
seglatsen vidare mot Bornholm och Nexö. Detta betydde en skaplig omväg jämfört med 
att köra över Hanöbukten i södra Sverige. Men gamla kontakter på den dejlige danska 
holmen har under årens lopp möjliggjort att tanka Laxen på ett sätt som är förmånligt för 
”läddre”,som det heter i våra knutar. Snål kör fast omvägar.
Till Nexö kom vi ungefär med solen och hann sova en stund innan livet i byn kom igång. 
Bunkermannen skulle komma ner vid middagstider så några timmar kunde fördrivas 
med att beskåda flytetyg av alla slag från när och fjärran. Speciellt intryck gjorde en 
trålare som på varvet byggdes om från att ha varit rundgattad till plattgattad.
Gamla bordläggningen avlägsnades något bakom det bredaste stället, ekspanten 
kapades kallt med motorsåg så att flisorna yrde, fälldes ut, skarvades och bultades fast i 
stumparna av sitt forna jag. Här måste jag inflika en parentes. När Laxens fyrcylindriga 
Ford byttes till den nuvarande sexcylindriga, hamnade jag att karva av spantknäna. 
Verktyget var motorsåg och under arbetets gång stack Edda in huvudet och sa ”ta mycke 
i gången”.Jag hade trott att vid båtbygge tar man lite försiktigt i gången, så jag frågade 

KB PENEVA KY
Gropvägen 6
10600 EKENÄS
045-1138176
info@peneva.fi



Edda, hur så, vad menar du? Jo, jag menar att det blir mindre att städa, menade Edda, 
som allmänt ansågs vara en praktisk man. Nåjo, tillbaka till Nexö. När skelettet 
sålunda tagit ny form spikades tvåtums ekplankor med släggor, turvis slog två man på 
samma spik, till spanten. En sidotrålare förvandlades till häcktrålare. Samtidigt  
“cuttades” en annan, i våra ögon felfri trålare. Det går ut på att en motorsågsman far 
fram som en dåre och kapar båten på mitten. Sålunda får den stackars ägaren pengar 
från EU och två halvor som ingen mera monterar ihop. Finns det för litet fisk skall 
båtarna hellre cuttas än vänta på bättre tider.
Vi körde upp bredvid bunkermannens lilla hamntanker och fick tankningsröret 
nerstucket i sprundet på Laxen. Röret var så långt att det nådde ner i kvarvarande 
bränsle, vilket gjorde  att skumning kunde undvikas trots att bränsle kom som vatten 
nerför Niagara. 

Ärendet var uträttat så det bar iväg. I Gudhjem tog vi in för att bunkra ätbart åt oss själva, 
det hade vi inte kommit att tänka på  tidigare. Byn ligger i en bergsbrant och nere vid 
stranden finns bara turistserveringar och butiker som ingen människa kan ha någon 
direkt nytta av. Upp på kullen skulle man med skrikande magar och blotta åsynen av all 
den mat som fanns tillgänglig för inhandling fick min mage i nervöst tillstånd. Det föll 
på Konstas (Konsta Gyllström, skeppare då när jag inte är det) lott att göra uppköpen 
medan jag i ilfart, med korta uppehåll, sökte mig till den närmaste säkra toiletten. I 
Laxens skans fick mitt inre frid och ro.
Något senare kommer Konsta (vi var bara två ombord, förutom den tidigare omtalade 
fripassageraren) visslande med en påse potatis i ena handen och ett franskis i den andra. 
Om det var någonting mer så har jag glömt det, men kontrasten mellan utbudet i butiken 
och det inhandlade var så astronomisk att ny revolt höll på att inträffa.

Båten "BÅDEN" Nexö, Bornholm 



Nästa gång vi steg iland var på ön Laesö i norra Kattegatt, men om denna berättelse 
skulle inskränka sig till att bara räkna upp landningsplatser så skulle den bli kortare än 
kort.
Alltså vid Hammerodde, en bit efter Gudhjem med utkanten av Bornholm på babords 
låring slog dimman plötsligt ner. Sikten blev nära noll, lantärnorna tändes och radarn 
sattes på och justerades. Detta skedde i all hast, ty sjön var gropig vid udden av naturliga 
skäl, här fanns korssjö från sydväst och sydost och eftersom Östersjöns trafik går tätt 
inpå kunde vi förvänta oss prickar på sjö-TV:n. Mycket riktigt, inom tre sjömils ringen 
fanns åtskilliga av dessa ekon, somliga stora, andra små som knappt syntes. Kursen 
lades till 270 grader av gammal erfarenhet, den skulle föra oss syd på stället där Sverige 
börjar, nämligen  Smygehuk, på endel kartor kallat Smygehamn. Några timmar senare 
blev det tid att söka reda på det aktuella sjökortet, för att närmare bestämma plats för 
nästa gir. Det blev infartsfyren utanför Trelleborg, där färjorna från Tyskland och Polen 
lägger till med korta mellanrum. De kom som bussar, än från sydost än från sydväst. 
Fyrens sektorer är enkla, 90 grader till 270 är vit och resten röd. Den blev aldrig vit för 
oss, men en kontroll  på sjökortet gav beskedet att det gick bra att köra på norra sidan. 
Eftersom jag skriver om fyrsektorer kan läsaren lista sig fram till att det blivit natt på 
södra Östersjön. Trots att det var högsommar var det mörkt, som i augusti på våra 
latituder. Man blir varje gång lika förvånad över solens beteende där nere.
Så småningom närmade vi oss inloppet till Falsterbo kanal. Falsterbo är svenskens 
Hangö udd. Här finns miltals med sandstränder, sommarstugor uppe mellan 
sanddynerna och på fastlandssidan en “mölle”, vindkraftverk, av stora mått. Den syns 
ända till Köpenhamn, om det nu skall vara något till mått. Kanalen är cirka 5 km lång 
med en sänkbar port i varsin ända. De verkar mycket oanvända. Bron, som ligger i den 
nordvästra ändan av kanalen, öppnas däremot flitigt, för frihöjden är knappa 4 meter. 
Sjökortet ger infomation om genomfarten, VHF-kanal 12 bör nyttjas för öppning av 
bron. Trots enträgna försök både på nämnda kanal och andra, förblev bron envist nere. 
Humöret var inte det bästa, klockan torde varit på småtimmarna och ….
Men plötsligt, som genom ett under, klämtar klockorna för bommarna, jag gillar det 
ljudet, ljuset på brospannet växlar, det rasslar och viner i kuggväxlar och elmotorer, och 
se, Sesam öppnar sig. Vi vinkar upp mot det antagligen tomma tornet och kör ut i den 
stora bassängen som omgärdad av “moler” bildar en stor skyddad hamn med gott om 
utrymme för både ankring och förtöjning och med några baracker på stranden med 
allehanda service för hugade båtresenärer. Våra ambitioner låg på helt andra longituder, 
så det blev inget strandhugg nu heller på denna gudsförgetna plats. Ut ur hamnen med 
kurs på Köpenhamn i en ljusnande morgon med lätta disslöjor som kom och gick.  

ÖRESUND
Farleden nordvästvart är väl prickad med en liten fyr här och var i en rät linje under cirka 
20 mil. Därefter blev navigeringen intressant. Efter sista fyren törnade jag in och Konsta 
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blev ensam vid spakarna. Fram med rätt sjökort, som var ett danskt inhandlat på en 
tidigare genomfart och således inte var ångande färskt som batongerna i Lidl. Ingenting 
stämde överens med papperet. På styrbords sida borde vi ha haft öppet vatten, på östra 
sidan om Saltholmen, men nix, här fanns så mycket ekon på radarskärmen att inte ens 
lilla Laxen kunnat ta sig igenom där, syntes det. Och ändå går där en stor farled till de 
svenska hamnarna nära intill. Vid gryningen när man började se nånting med ögonen 
gav “kickerten” vid handen att alla små ekon var en barriär av prickar som avskärmade 
byggområdet för den nya bron mellan Sverige och Danmark. Över Saltholmen skall den 
gå och under den sista sträckan från Saltholm till Sjelland i nivå med Kastrup. Laxen 
gick på rak kurs mot Kastrup för att vid den sista bojen gira nordvart längs den helt nya 
farled som blivit dragen i konstiga vinklar i vattnen öster om Köpenhamn. Trafiken i 
sundet var livlig åt båda hållen och det underlättade navigeringen norrut mot Ven, som 
denna gång passerades på betryggande avstånd. Det var bara att hålla sig i stråket. Ven är 
en holme som ligger mitt emellan Sverige och Danmark, men hör till Sverige. Rena 
rama juppistället för turister. Föregående gång försökte jag hålla reda på svenska och 
danska pengar med att hålla dem i skilda fickor. Danska kronor dög lika väl som 
svenska, men kursen var 1:1 och svenska kronan låg långt under den danska. Konstigt 
nog var båda fickorna ganska snart lika tomma på grund av omåttlig prissättning av ölet 
och detta gällde speciellt strandkrogarna.
 Morgonen hade bytts ut mot en strålande vacker förmiddag med plitt-plättar, utan sylt, 
på vattnet. Med kikaren kunde man följa hela den enorma fartygstrafiken både i norra 
och södra ändan av Öresund. Trafiken är tät, sanna mina ord. I den lilla bukt som ligger 
mitt för Ven, på västra sidan, fanns fiskebragder i oräkneliga mängder, en flagga för 
varje nät eller lilla ryssja. Uppkomna i höjd med Helsingör räknade vi fem färjor under 
gång plus nästan lika många i hamn under lastning eller lossning. Att vara lots i Sundet 
torde vara ett intressant jobb med tanke på all korsande trafik på ett område som är 
knappa 5 sjömil brett. Här var korsande trafik i ett sådant virrvarr att det snarast är ett 
under att det inte sker seriekollisioner som på Autobahn i Tyskland.
Det blev en verkligt vacker dag, att i makliga 7-8 knop köra nordnordvästvart mot 
Kullen, som är den sista utposten på svenska sidan på väg ut i Kattegatt.

KATTEGATT
Kursen lades ost om Anholt, som under tidigare irrfärder blivit bekant, mot målet Laesö 
i höjd med  Göteborg. Här lade vi in ett misstroendevotum mot GPS:n, vi hade många 
c.20 minuters uppehåll i positioneringen vilket föranledde besticknavigering vid sidan 

Välkommen till Bay Watch 
och tanka både båt och lekamen.

Norra hamnen Ekenäs  019 241 1790
Tidig vår eller sen höst ring 0400 704 106 / 0400 813 502

www.ekenasport.fi     epost: info@ekenasport.fi
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om maskinens givna data. Laxens navigator är av den något enklare typen med en rutt i 
sänder. Med Laesö som mål var den sista bojens koordinater inmatade i maskinen, 
startpunkt anges som “last fix”, och vips har vi på rutan den erforderliga informationen 
för att ta oss till målet. Det väsentliga är väl att få en noggrann bäring,  avstånd och 
“TTG” time to go till målet. Laesö visade sig vara en enda stor sandhög mitt i norra 
Kattegatt. Här finns två hamnar, en på nordöstra sidan och en på den nordvästliga 
udden, alltså mot Danmark, dit holmen, såsom också Anholt, hör. Den nordöstra 
hamnen som vi valt att ta in i, var en regelrätt turisthamn med stora moler ut från 
sanddynerna, nybyggda servicebyggnader i rad på stranden med butik, kiosk, dusch, 
tvättstuga, minigolf, volleyboll, cykeluthyrning, el på kajerna, friskt vatten i långa 
slangar, samt en liten slumrande fiskarby nära intill.
I fiskehamnen låg några för Kattegatt typiska räktrålare som i kvällningen gick ut, en 
slip, samt några båthus/skjul på stranden. Här träffade vi på Tuomo och hans familj, som 
med segelbåt hade anlänt en halv timme före oss. Det blev ett glatt möte när två finska 
flaggor sammanstrålar i en såpass avlägsen hamn. Avskedet följande dag blev om 
möjligt ännu gladare efter en utomordentligt närande och riklig tidig middag ombord på 
Tuomos fina segelbåt. Under dagens lopp hann vi perkla grundligt över dränkbara 
länspumpar som i vårt fall inte behagade sätta ut den lilla vattenskvätt som samlas i 
pilsen. Men efter många knep och knåp fick den se sig reparerad och göra sitt ösjobb på 
befallning av nivåbrytaren.
I kvällningen, efter middagen, tyckte vi att hamnen började verka trång och 
kvalmig.”Pannan” startades och gick som ett urverk. För att ha tagit så mycket stryk 
under årens lopp, är den ett under av pålitlighet. Laesös låga strandlinje försvann fort 
akterut och norra Kattegatt visade sig  från sin vänliga sida. Under nattens lopp förstod 
vi en del av problematiken med många små fiskebåtar. Efter mörkrets inbrott kunde vi i 
ett svep räkna till ett trettiotal farkoster under fiskebelysning och på den höjd över havet 
vi står kan sjöhorisonten inte ha överskridit 10 sjömil. På hemvägen fick vi uppleva en 
fiskeflotta som vida överskred den vi såg nu. 
Jyllands nordliga spets kallas för Grenen. På den ostliga stranden av densamma står en 
ståtlig fyr med samma namn. Den blev enligt äldre sjökort byggd mitt på udden men 
hade nu förflyttat sig till strandkanten. Hur, varför, frågar sig en vetgirig besättning. 
Svaret fanns att finna i den livliga hamnstaden Skagens “Grenen museum”. Vattnet i 
norra Kattegatt strömmar ihärdigt nordvart längs den ostliga stranden förande med sig 



den lätta sanden som hela udden är uppbyggd av. Detta har föranlett danskarna att 
skydda sin egendom med enorma stenblock radade ut från kusten som taggarna på ett 
piggsvin så att strömningen skall bli långsammare och avlasta sanden mellan dessa 
stenrösen. Systemet tycktes fungera över förväntningarna och eftersom molerna, 
förutom att skydda hamnarna, också fungerade som erosionshinder och sålunda 
samlade sand vid inloppen, blev också hamninloppena utsatta för uppgrundning och 
därefter en evig muddring. Alltså fyren hade inte flyttat till stranden utan stranden till 
fyren. Så det så.
Skagens hamn är stor, c. 5 km av fina betongkajer och allt var smockfullt. Efter ihärdigt 
sökande lade vi till vid en fritidstrålare som bar svensk flagg, turister som vi, och efter 
grundlig förtöjning blev det  till att kupera Forden och se sej omkring. Det var festival i 
Skagen. För att vara mer specifik var det folkmusikfestival, vilket innebar att kajkanten 
var belamrad med allehanda tält med musik och danskt dryckjom i mängder, här fanns 
inkaindianerna från Anderna med sina häxpipor av bambu och grannarna spelade 
dixieland så att kinderna putade. Samma dag, på kvällen, kom Tuomo med följe 
inseglande. Upp på kajen och in i närmaste tält, där vi samlades för en analys av 
vattentillståndet under pilsråttan och lite utanför också.  
Visa av tidigare besök i Norge och med vetskap om prisnivån där, bunkrades både mat 
och öl från en av de s.k. skibshandlarna som med paketbil körde ner hela lasset till 
kajkanten, service är dagens melodi. Det var tyst i tältena men på kajerna fanns flanörer 
av alla de sorter. Festivalen tycktes vara en viktig händelse i norra Jylland eftersom även 
fiskarna infann sig, på trålarnas aktrar kunde läsas hemhamnar såsom Hanstholm, 
Hirtshals, Tyborö, Fredrikshavn,Grenå samt Laesö och Anholt.       
Tuomo fick låna vår svenska västkustbok eftersom han tyckte att de var nog västerut och 
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började planera hemseglats. Han skulle till Göteborg och möjligen ta vägen via Oslo, 
som vi livligt beskrev som ett mål värt att besöka.

SKAGERRACK
En sydostlig kuling fick havet vid Grenen att vrida sig i vilda krumbukter då 
havsbottnen låg nära ytan och strömmen gjorde sitt till för att blanda ihop allt till en enda 
guppande och plaskande ojämn tillvaro. Väl ute i rum sjö på västra sidan i lä av land blev 
livet till ett lugnt och fridfullt brummande med mål på Hirtshals, som ligger på 
nordsjösidan. Här finns också en livlig färjetrafik till Kristiansand i Norge. Följande 
natt skulle vi passeras av en och annan färja på väg till och från. I Hirtshals blev det ett 
skapligt mål mat på sjömanshemmet, som låg lägligt i hamnen, men bränsle lyckades vi 
dessvärre inte inhandla till “skattefritt” pris. Här i hamnen såg vi den första täckta 
flytdockan, det såg ut som om en kyrka flöt omkring i hamnbassängen. Hirtshals är en 
ganska tråkig hamn för småbåtar, ingen egentlig gästhamn utan färjplatser och 
lastageplatser i långa banor.
På mätt mage lade vi kursen mot Kristiansand över ett allt mer lugnande Skagerrack, 
solnedgången var magnifik med enstaka stora fartyg korsande vår rutt i ost-västlig 
riktning jämte alla färjor i vår kurs eller kontrakurs. Överfarten tog ungefär 10 timmar 
och ju närmare norska kusten vi kom desto större blev den långa dyningen, det hade 
visst stormat i Nordsjön. Inne i norska fiskezonen blev det landskamp i strålkastarstyrka 
mellan en lokal öppensjötrålare och den lilla finskflaggade Laxen. Utgången blev något 
oviss eftersom vi gjorde en 360 graders piruett och tog den på behörigt avstånd runt 
aktern. Aj,aj, det är alltid litet  riskabelt att gå akterom en båt med grönt över vitt i 
masten, men måste det ske så tag till i överkant. Enligt submarinare har det hänt att små 
trålare blivit nerdragna av u-båtar i sin egen fälla, men fastnar en fritidsbåt i trålvajrarna 
så kan det bli brydsamt att reda ut trasslet.
Kristiansand var sig lik, lika tråkig och dyr som på tidigare besök. Gästhamnen är dock 
en av de snyggare och trevligare man sett på senaste tider. Bränslepriset 4 nokker litern 
så det blev bara 100 liter . Strax väster om  staden finns ett intressant museum från andra 
världskrigets tider. En stor kanon, 28”, stod högt på berget. Den som sett “Guns of 
Navarone” förstår  magnituden av pjäsen och speciellt det som låg insprängt i berget 
inunder. Projektilerna vägde 700 kg och målet kunde ligga nästan  halvvägs ut i 
Skagerrack, c. 70 km. På danska sidan hade tyskarna byggt en likadan pjäs, så att endast 
en smal öppning fanns dit projektilerna inte nådde, varken från Norge eller Danmark. 
Den öppningen var naturligtvis tilltäppt både med minor och ubåtsnät. Efter 
historielektionen lades kursen västerut i den vidunderligt vackra sydnorska skärgården. 
Holmar, både bebodda och obebodda, hur mycket som helst med djupa stränder, nätta 
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vikar och fina naturhamnar. Allt som allt en fantastisk skärgård. Som Hangö udd är 
porten till västligare vatten, har också Norge sin motsvarighet, nämligen Lindesnes. En 
udde som sticker ut i södra Nordsjön utan minsta skydd för väder och vind för den som 
tänkt sig västerut. Ett stycke före den höga och karga udden låg en av de sydnorska 
pärlorna, Lillehavn som enligt sitt namn var så liten att Laxen rymdes in men fick backa 
ut igen för att kunna svänga. Här regerade Ove som varken rökte eller drack eller svor, 
inte ens en dansk pils smakade han på. Men snäll, hjälpsam och vänlig var han så in i 
norden, vi skulle nödvändigtvis få dela på det fina innehållet i hans kylskåp. Det blev 
både bönor och fiskeboller, bacon och medwurst, han åt ju inte kött men nog fisk och 
skaldjur som räkor och krabba, det låg ju tonvis av denna vara bara några hundra meter 
från hans fina båthus vid vilket vi hade äran att få lägga till.
Färden runt Lindesnes blev en guppigt värre resa. Vinden hade ökat till mellan 10 och 15 
mps från väst vilket fick havet att leva an ordentligt. På norra sidan om udden kom vi in i 
en fin liten skärgård som förde upp till en idyllisk stad vid namn Farsund. Staden var 
byggd som namnet säger i ett sund som ledde in i en labyrint av fjordar.
Vi blev inblåsta i Farsund under ett dygn, vilket gav oss tid att reflektera över stillheten 
på kajen, Lillehavns stillhet och överlag en jämnhet hos folk i allmänhet. Enda 
förklaringen var, att vi hade kommit in det mycket religiösa Sörlandet, som de själva 
kallade sitt område. Nästa dag kom vi på allvar ut i det stora havet, Nordsjön.

NORSKA KUSTEN
Här tar skärgården slut, ut på öppna havet, Nordsjön med kurs nordvästvart. Sjön hade 
lagt sig och solen tittade fram emellanåt, så att dagen såg riktigt bra ut. En fjordmynning 
passerades på cirka 15 sjömils avstånd, inga navigationsproblem här inte. På 
styrbordssidan reste sig berget 800 meter över havet stupbrant. Det var bara att hålla sig 



borta från bränningarna som säkert fanns där eftersom även om det var relativt lugnt på 
dagen så gick det hela tiden en lång och sävlig dyning. Sent på eftermiddagen körde vi 
då in i en s.k. fjord, nämligen Egersund, där bunkerpriset låg på 3.50 nokker.
I staden inhandlades lite mat och andra förnödenheter men visiten blev inte alltför lång 
på grund av det kvalmiga vädret. Vi hade valt Egersund som rastplats för att kunna 
beskåda Eigeröy också från den norra sidan i tron att det kunde ge en första inblick i vad 
en äkta fjord är, men besvikna blev vi ty det var som att köra i våra egna vatten. Inget illa 
i det inte. Vi höll rakt västlig kurs i Nordregapet tills vi kom i rum sjö. 
Därefter blev det en skärgårdsfri låglänt kust ända upp till Jaerens rev (c. 3O sjömil).
Här körde vi verkligen på en rutt med flera girpunkter(vi gjorde upp rutten i Egersund) 
och hade nu nått punkt nummer 2 klockan 16.40 som det står på kortet. Nu var 
longituden 05 26 ostlig och under en lång tid var det den västligaste punkt vi nått.
Gir tre förde oss i höjd med Stavanger flygplats som låg på låglandet invid havet. I den 
mörknande kvällen körde vi in i Tanangers småbåtshamn vilken visade sig vara en väl 
skyddad med god service försedd hamn. Servicehuset var så nytt att låsen saknades på 
dörrarna. Här blev det dusch och tvagning för hela slanten (5 nokker)
ty samma dag skulle ett av målen nås, nämligen Stavanger. Först blev det 7 sjömil norrut 
sedan lika många sydostvart och vi körde in i något som heter Vågen (viken)
mitt i Stavanger. Småbåtshamnen var avskild från storbåtshamnen med ett par flytande 
betongbryggor som överlappade varandra för bästa möjliga vågbrytareffekt.
Efter en aktern mot flytbryggan förtöjning bestod lunchen av en stor påse färska räkor, 
en påse krabbklor och en flaska vitt vin att skölja ned allt det goda med. Som sagt mitt i 
stan. På vikens västra sida låg det äldre Stavanger, mitt i vikbottnen det modärnare 
affärskvarteret och på östra sidan gågatorna med alla små mysiga butiker.
Vid det här laget var vinet slut och pilsråttan simmade omkring bland klirrande tomglas. 
Men att hitta vinmonopolet, systembolaget, alko, pitkäripanen, butiken, kärt barn har 
många namn, var inte det lättaste. Efter två timmar, många frågor och lika många svar 
om vägen stod Konsta mitt emot handeln utan att kunna se den. En hyfsad gutt nästan 
öppnade dörren för honom och där inne fanns, oj,oj, nostalgiska Alko från femtiotalet, 
ni vet långa disken, kassaapparaten stolt mitt på och höga hyllor bakom med drycker 
den ena dyrare än den andra, som endast biträdet fick röra så länge de inte hade betalats. 
Den tredje efterfrågade wiskysorten hittades och den plus några flaskor av det billigaste  
vinet gjorde ett hål i skeppskassan på närmare 500 mk. Allt var i och för sig dyrt men 
dom lär ska vara rika dom där norrmännen.
Ute på redden såg vi vår första livslevande oljeborrplattform, en semisubmersible och 
vid kajen i hamnen låg den finska isbrytaren Nordica  och vilade efter sina 
jordbruksbestyr, hon lär ska ha plöjt in nerlagda oljerör ute i Nordsjön. Den första 
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eftermiddagen var solig om också inte särskilt varm och dagen gick till ända i form av 
rekognocering av läget och några öl på strandkrogen 50 meter om babord.     
Kylskåpet fick sig en rejäl laddning av mat och mjölk och på förmiddagen blev kursen 
nordvästlig, Skudenes blev målet. Hamnen ligger på sydspetsen av den stora ön 
Karmöya längst in i en fjord på c. en och en halv kilometer. Här fanns färjefäste för 
sydgående trafik (norrut fanns en stor bro till fastlandet), fiskehamn, en relativt stor och 
aktiv slip och längst inne en skyddad vik. I sista sundet före hamnviken blev vi mötta av 
en snurrebåt med tre, fyra herrar som för oss berättade att nu var det dags för skutfestival 
och att de ska fixa en plats åt oss.
När vi kom in i viken var den verkligen proppfull av både gamla och nya skutor av alla 
de slag. De väl restaurerade och även arbetande fiskeskutorna låg på hedersplats vid 
kajerna som gick helt runt viken och på stränderna fanns försäljningsstånd som på 
Ekenäs marknad. Därtill hade sellskabet för gamla motorer hämtat dit ett dussin olika 
antika båtmotorer både två och fyrtaktare, stora och små. Det bästa var att dom gick, 
tänk er en stompa stompa som pustar ut rökringar ur skorsten. Trängseln var stor 
omkring dem. När vi förtöjt jämsides med båtarna (skepparen backade in Laxen i det 
sista lediga hålet och fick godkännande nickningar av den månghövdade publiken) 
entrade festkommittens ordförande högtidligt överräckande ett konvolut åt 

Festival i Skudeneshavn. Laxens för syns som fjärde båt i ledet

besättningen som bara fick öppnas av befälhavaren. Det innehöll ett brev med följande 
text: Kjaere båteier…  Vi i festivalen er svaert takknemlige for att du har tatt turen til 
Skudeneshavn denne helgen.
For å vise vår tacknemlighet, har vi derfor den glede å invitere deg som er skipper 
ombord på en unformell  SKIPPERLUNCH  på badet, like ved Gamle Verkstedet, 
lördag den 6. juli kl. 13.00. Det vil bli servert litt mat og litt drikke, underholdningen tar 
vi oss av sammen.  Velkommen. Hilsen Stiftelsen Skudefestivalen-96. 
Det var en gemytlig tillställning. På festområdet var det fint ordnat med musik och dans 



som på en äkta festival. Dagen därpå glesnade det i viken så att även Laxen, som dagen 
förut fått Macke, skepparens son ombord, körde ut ur hamnen med kurs på en liten stad 
som hette Kopervik. Macke jobbade på ett aluminiumverk  på Karmöya, vilket inte var 
helt betydelselöst då det bestämdes att seglatsen skulle gå till dessa farvatten. I 
Kopervik fanns gratis dusch, samt dito vaskemaskin och dagen förflöt i rengöringens 
tecken. Forden fick sig också en genomgång, vattnet tenderar att försvinna ur 
expansionskärlet. Annars var allt i sin ordning.
Haugesund, vänort till Ekenäs, bjöd på strålande solsken, en ypperlig och stor hamn och 
en riktig stad med alla frestelser. Det shoppades än här och än där och till slut på andra 
sidan sundet där den lokala dyk-klubben höll till. Här fick vi också vinkar om vrak att 
bese i de omkringliggande vattnena Under de påföljande dagarna var vädret mycket 
omväxlande och vårt program blev därefter. Vi dök på ett vrak nära Kopervik, en 
gammal passagerarbåt som sjunkit i en vik nära stranden, hon hade blivit ditkörd, efter 
att ha rammat fjordväggen några sjömil längre söderut. Det blev också några naturdyk i 
fantastiskt klart och fint vatten inne i Ryfylke skärgård. 
Stavangers hamn blev under den dryga vecka som Laxen tillbringade i dessa vatten en 
helt naturlig medelpunkt. Förutom Vågen fanns en annan nyare, mer skyddad och 
framförallt gratis gästhamn belägen något längre in i fjorden. Promenaden till city var 
ungefär lika kort som från Vågen. Här kom också den norska servicen till sin rätt. De 
morgonar vi vaknade i denna stillsamma hamn, hade vi en påse med semlor, marmelad 
och dagens väderprognos  instuckna på däcket. Något för en hamn med blå flagg att ta 
efter, lägg in en reklamblaska i påsen och det är betalt. Hej, hallå, Ekenäs.
 Så småningom kom vi på oss själva med att fråga efter sjökort över Nordsjön eller det 
som fanns tvärs västerut nämligen Shetlandsöarna. Inte i Stavanger, inte heller på den 
stora kartcentralen i stadens utkanter. Där fick jag dock koordinaterna för Lerwicks 
infart vilket skulle ha fått duga i värsta fall. I Haugesunds minsta bokhandel fanns ett 
sjökort över nämnda infart kvar, det tog vi och ute på gågaden sken solen så varmt och 
skönt att en kall öl avnjöts på stadens andra uteservering. På vår tur ner till Stavanger 
följande dag var vädret vidrigt. Molnen hängde på 50 meters höjd och regnet stod som 
spön i sjön. Vi hade hört berättas om Lysefjordens fina sevärdhet, Prekestolen 
(Predikstolen), en utsiktsplatå  591 meter över havet, från vilken folk brukar hoppa, 
oftast nog med någon form av fallskärm. Kursen lades sydostvart för att komma in i 
fjorden som kröker först rakt norrut och sedan ett stycke på västen. Vi hade hoppats på 
uppklarnande men molnen fanns kvar plus diset som gjorde sikten dålig. Där fjorden 
började fanns färjefästen på alla stränder för att landsvägsfararna skulle slippa åka runt 
alla fjordbottnar som lätt kunde göra en resa 200 kilometer längre. Nu skulle här byggas 
broar. Mitt i bergväggen fanns ett stort hål. Mittemot på andra sidan ett likadant och på 
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ena stranden en pylon som säkert var hög eftersom den försvann i molnen. Vi körde in i 
fjorden mellan fuktdrypande mörka bergväggar och vid den utsatta punkten (GPS 
koordinater) fanns inget speciellt att se,
utom en fors som plaskade rakt ner i vattnet och kom från ingenstans. Laxens för kördes 
in under plasket och sålunda samlades vatten i kaffepannan. Vattnet var friskt och gott 
och kaffet likaså. Även om det blåser friskt i fjordarna bygger det sällan upp någon sjö 
att tala om. Nere vid vattenytan blåser det oftast i fjordens rikting och vi lyckades 
verkligen få medvind ända till Stavanger även om kursen ändrades flera gånger med 
över 90 grader. 
Nu skulle vi åka upp till Haugesund för att möjligen ta oss ut på Nordsjön. Motorn fick 
sig en översyn och eftersom vätskan i expansionskärlet tenderade att minska lade vi på 
en tät “kork”, då vi antog att minskningen berodde på en  för stor förångning. 
Expansionskärlet hade haft ett litet andningshål i “korken” för att släppa ut eventuellt 
övertryck. Allt fungerade som det skulle då vi i styv nordvästlig kuling åkte ut från 
Vågen med kurs på Haugesund. Ute i fjorden visade tempmätaren plötsligt 110 grader i 
maskinen vilket torde vara något för mycket. Stopp, upp med durken, och där stod 
“korken” först som en handboll, sedan som en fotboll och sedan blev det “le grand puff” 
när “korken” gav sig. Laxens styrhytt och vi med den, fick oss ett hett bad i 
glykolblandat vatten som i stora droppar hängde överallt inne i det lilla utrymmet, i 
taket, på sjökort, på instrument, i ansiktet och på kläderna. Efter den första 
förskräckelsen blev det ett gapskratt, jag lär ska ha sett dum ut när bollen växte. 
”Korken” var en bit av en lastbilsinnerslang som spänts över påfyllningshålet med en 
slangklämmare. I med mera vatten i kärlet, ångan upp och bort från farleden, för vi var 
inte ensamma om att trafikera här. I sakta mak på en guppande sjö kom vi till 
Skudeneshavn där felet skulle åtgärdas. Orsaken till att motorn förlorade kylvatten 
visade sig vara en i pilsen liggande, icke oljebeständig slang som förde varmvatten till 
kupe´värmaren på babordssidan. Det var lördag kväll och att få tag på en lämplig 
slangstump var inte det lättaste. Till all lycka kom Macke med bil ner till hamnen så att 
apostlahästarna fick dingla under en omväxlande slangjakt över hela södra Karmöya. 
Efter mycket om och men och personlig inventering av några bensinmackars skrymslen 
visade sig ändan av någonting som kom att bli den nya förbindelsen mellan motor och 
värmare. Lördagskvällens mundering togs inte från klädskåpet utan från halarförrådet, 
men slangen kom dit före man i givakt fick höra yleisradio spela Du gamla du fria.
Det finns hål i “korken” allt i denna dag.
I Haugesund trivdes vi en dag innan vi på förmiddagen körde nordvästvart ut ur 
hamnen. Några holmar rundades och så var Nordsjön där.



NORDSJÖN
Vi satt tysta i styrhytten och såg vattnet plaska omkring oss. Båda avvaktade tydligt den 
andras reaktion. Det var ju naturligtvis västlig vind, 12 - 14 ms och sjöarna blev allt 
mäktigare. Före den yttersta fyren (c. 5 timmar senare) hade ingendera uttalat sig om att 
vända, men så plötsligt efter fyren blev det liv i luckan och med en mun konstaterades 
det att vändning nu inte mera kunde komma på fråga. Kursen var och förblev västlig. 
Det blev berg och dalbana  och mycket skummande saltvatten på Laxens däck. Något av 
plasken måste ha varit av modell större, för i samband med en förpiksdränering låg det 
helt oväntat en fisk på däck. Den var visserligen inte stor men garanterat inte heller en 
flygfisk. Känslan var ganska högtidlig, vi räknade, eller rättare sagt navigatorn, med en 
körtid på c.30 timmar. Vi åkte iväg på förmiddagen för att om möjligt vara framme i 
Lerwick under den ljusa tiden av nästa dygn. 
Mitt i natten närmade vi oss en liten lanterna som efter tre timmars körande visade sig 
vara en klunga på fyra, fem oljeborrtorn, som var den stösta konstruktion jag sett på sjön 
i mitt liv, vi passerade på tre sjömils avstånd och ändå var det stort. På förmiddagen såg 
vi de första lunnefåglarna, först några enstaka exemplar, senare blev de riktigt allmänna. 
Sjön hade lagt sig under dagen och när vi första gången siktade Shetlands högsta kullar 
var vi ännu 30 mil ute till havs. Däremellan hade vi passerat nollmeridianen och var nu 
som rubriken till historien förtäljer, på andra halvklotet.
Shetlandsöarna består som namnet säger av många små och mindre öar. Huvudstaden 
Lerwick ligger på den största av dem. Hamnen skyddas av en holme utanför som bildar 
ett S-liknande 2-3-sjömil långt och en halv sjömil brett sund där både fiskebåtar, 
fritidsbåtar, stora lastfartyg och färjor har sina egna kajer. 
Segelbåtsmasterna vägledde oss in i ett hål i vågbrytaren och längst inne vid den 
stålskodda betongkajen fanns en plats för Laxen. Det var ebb när vi kom in så det blev att 
klättra upp för lejdaren till kajkanten för förtöjning. Jag var uppe med trossarna när den 
första britten kom fram och hälsade oss välkomna till Lerwick. Han visade sig vara den 
andra hamnkaptenen som vi sedan blev bekant med på hamnkontoret där vi skrev in oss 
och högtidligen fick ta hand om LBC:s (Lerwick Boat Club) nyckel. Här fanns dusch, 
toalett, dagrum och pub som var öppen på kvällarna. Nästa morgon kom tullen in i 
mässen och väckte upp två yrvakna båtturister. Identitet var det enda han var intresserad 
av, Rolles skrynkliga körkort fick duga som ID, passet var hemma för resan var ju tänkt 
att vända i Norge.Annars var det bara “ welcome ,boys and enjoy your stay in Lerwick 
of UK”.
Staden i sig var mycket engelsk i positiv mening, maten var ätbar, drickan god och billig 
både på puben och i snabbköpet. En hela wisky för 70-80 mark. Här blev vi bussturister 
som åkte till holmens sydspets, Sumburgh Head, där flygfältet ligger. Här ligger också 
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något som gjorde djupt intryck på oss,  nämligen en vikingaborg, som var byggd på ett 
område med anor från stenåldern, allt väl framgrävt och i ursprungsskick. På den fjärde 
dagen hade vi sett det mesta och tyckte att Norge kunde bjuda på en och annan sevärdhet 
före hemresan. Navigationstävlingen Ekenäsloppet blev resans vändpunkt. Jag hade 
lovat sköta den och eftersom det inte lyckades, trots en massa samtal hem, att delegera 
uppgiften vidare, var det bara att rusta sig för en snabb hemfärd, något som onekligen 
kom att utgöra en stressfaktor under många dygn. Gissa om det harmar att det sedan 
kom för få anmälningar för att det skulle bli någon tävling. Det är på gränsen till dumhet 
att befinna sig på Shetland och inte inhibera en tävling, utan närapå dårköra hem. På tal 
om samtal visade det sig att vi var i NMT-nätet mest hela resan efter det att vi lade 
antennen högst upp i masten för den gamla 450an. I Lerwick var GSMen den rätta 
maskinen.

HEMRESAN
På eftermiddagen blev Forden igen mål för vårt intresse, med koll av olja, vatten , 
pejling av tankarna och checkning av allmänt tillstånd under motordurken. Senare 
samma kväll körde vi norrut i sundet för att köra ut den andra vägen. Vid överlåtande av 
nyckeln blev vi varnade för några mörka fartyg på redden utanför. Mycket riktigt, här 
låg två ryska fabrikstrålare till synes övergivna, men nog bemannade. Natten föll över 
oss, piloten skötte manövreringen och besättningen njöt av fulla drag av att få göra 
sjömil på sjömil över ett stillsamt hav. På förmiddagen passerade vi ett borrtorn på några 
sjömils avstånd. Den här gången blev vi uppmärksammade på ett sätt som fick oss att 
igen fundera på livets allvar. Redan långt innan vi var tvärs tornet såg jag på skärmen 
ekot av supplyfartyget som alltid ligger i närheten av ett torn och ett mindre eko som 
hastigt närmade sig. Det var en MOB (Man Over Bord) båt bemannad med fyra sjömän. 
De körde upp långsides med behörigt mellanrum och efter att ha igenkänt 
nationalitetsflaggan, frågade de hövligt om vår rutt och efter ett lika hövligt svar, 
önskade de oss “a nice voyage”. Varför kom de ut, såg vi ut som terrorister eller skall all 
trafik kollas, vem vet? Till saken hör att Shetlands flagga är som Finlands, men med vitt 
kors på blå botten.
Många timmar senare skrällde VHF:n till flera gånger. Något dåsig uppfattade jag att 
anropet gällde en koordinat. Nästa gång anropet kom hade jag kvicknat till såpass 
mycket att den anropade koordinaten jämfördes med Laxens GPS. Den var mycket nära 
och eftersom inga fartyg syntes i närheten måste anropet gälla oss. Vi svarade att de 
tydligen avsåg den finländska fiskebåten Laxen som befann sig i nämnd position. OK. 
Vi bads gira sydost för att undvika att köra på ett rör som bogserades och var på väg att 
läggas på sjöbottnen för transport av olja eller gas. Till saken hör att vi aldrig såg varken 
röret eller den som anropade oss. Någon timme senare fick vi lov att återgå till den 
tidigare kursen eftersom vi då hade passerat rörets bakre ända. Havet är stort och vi är så 
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små på böljan den blå. Vår kurs låg på Stavanger och enligt planen skulle vi angöra den 
norska kusten söder om Karmöya, och köra skärgårdsvägen till den nya gästhamnen. 
Söder om Karmöya kom vi på morgonsidan av natten i klart och lugnt väder. På skärmen 
möttes vi av ett stort ekipage men optiskt såg vi bara en lanterna som passerade oss på ett 
par sjömils avstånd. Kusligt värre. Och så kom dimman. Som om ridån skulle blivit 
nerdragen, Till och med förstaget var svårt att uppfatta i den gryende dagern. Skärmen 
var verkligen översållad av ekon, somliga låg stilla jämfört med varandra och andra 
flyttade på sig längs och tvärs i farleden. Ett stort eko kom in från havet en knapp sjömil 
för om oss, lade sig på samma kurs som vi och var före oss i sta´n. Sikten var tre timmar 
senare lika dålig, i det sista sundet före hamnen hörde jag svallet mot bergen före jag såg 
dem. Överfarten tog oss 32 timmar från hamn till hamn och på morgonsidan blev det 
några välbehövliga timmar i kojerna. 
Under förmiddagen bunkrade vi både mat och diesel ( 2,50 nokker litern) och styrde 
kosan först ut ur fjorden, sedan söderut i farvatten som var bekanta från förut, nu med 
den skillnaden att vi hade medvind. Vi använde också samma girpunkter i GPS:n, tills 
kvällen kom och jag tänkte ta en litet längre leg och gina över Nordsjöns bukt. Klockan 
var då redan vidpass midnatt och det var ganska mörkt i styrhytten så koordinaten fick 
en fel siffra, som uppdagades flera timmar senare på en plats som låg 20 sjömil utanför 
rutten. En bidragande orsak till sifferfelet ansågs vara påverkan av  wisky a´ 70 - 80 
mark flaskan.                
Felet korrigerades och i sinom tid körde vi in i Lillehamn på Lindesnäs. Ove kom ner till 
kajen och hälsade oss välkomna och himlade sig över vår framfart på havet. Han tyckte 
vi kunde ha stannat några dagar. Då vi skulle åka bums, gick han in på sitt “kontor”, fram 
till köleskabet och ut åkte skinka, ost, korv, en stor burk bruna bönor och säkert något till 
som vi glömt. Allt det här och mera till hade han fått av förbipasserande båtturister och 
ville nu se till att hans nyförvärvade finländska vänner skulle äta gott och komma hem 
med magen mätt. Vi skulle också hälsa hans kompis som bodde i Helsingfors och 
tidigare om åren brukade segla hit ut. Vädret hade blivit riktigt angenämt under de sista 
dagarna (25 juli) och turen genom den norska skärgården ostvart var en ren njutning. 
Strax öster om Udöya åkte vi ut på ett strålande Skagerrack med en kurs på omkring 100 
grader. Här visade havet sin absolut bästa sida för båtluffare  med önskan att 
tillryggalägga så många sjömil som möjligt. På eftermiddagen tog vi koordinaterna för 



Grenen in på maskinen och som vanligt (om inte särskilt nämnes) kom vi till giren på 
morgonsidan av natten. Antal ekon på skärmen har ibland nämnts. Här kom det absoluta 
rekordet. På Grenens östra sida, 3-4-sjömil ut till havs, står styrbordsbojen och blinkar 
glatt sin gröna karaktär. Alla skulle runt den för alla ville samtidigt ut i Skagerrack för att 
ta den bästa fångsten. Jag räknade upp till 60 trålare som var på väg norrut, de som åkte 
söderut???
Skagen hade kajerna fyllda av speciellt göteborgare som förståeligt nog gillar platsen. 
Danmark är dejligt. Farten i Skagen hade något lugnat sig sedan senaste landning, men 
inte var det direkt stillsamt nu heller. Mat, dusch, proviantering, några timmar i kojen 
och ut igen nu söderut på västra sidan om Laesö och vidare mot Sundet. Men tvärs 
holmen ökar vinden markant, naturligtvis från sydost, rak motvind. Avståndet Laesö 
Anholt skulle tillryggalagts på 6 - 7 timmar, det tog oss över 10 timmar, båda tankarna 
tomkörda, navigationsfel och dåligt humör.
Mellan holmarna är havsbottnen ganska nära ytan, bara c. 4 meter vatten. Här är det 
bäddat för krabb sjö i frisk vind och det var precis vad vi fick under natten. Anholt har en 
av “moler” skyddad hamn på sin västra udde, på den östra står en fyr med starkt sken och 
vit runtom. GPS:n gav inte heller svar på frågan hur komma in i hamnen som hade en 
sektorfyr på vågbrytaren. Lysbojen utanför var släckt och just när vi var på väg in 
stannade motorn för andra gången. Laxen lade sig tvärs i den krabba sjön  
och att fylla på ur en kanister var ett akrobatstycke utan like i närhistorien ombord. Men 
som så ofta förr kom fyren (den rätta) närmare till slut och visade öppningen i 
stenväggen. Den var på samma ställe som första gången vi besökte holmen för ett antal 
år sedan. Vi lade till vid ett dykmoderfartyg, tog en kort promenad upp till krogarna, två 
stycken, men när klockan var stängningsdags (0400) kröp vi ner i mässen under 
bolstren.
Vi sov långt in på förmiddagen, natten hade varit ansträngande, och vaknade upp till en 
strålande vacker och varm sommardag, den 27 juli 1996. En morgonpromenad  visade 
att ganska litet hade förändrat sig från sommaren 1989 när Laxen senast lade till vid 
dessa kajer, även då i stick mörker. Dykmoderfartyget hade som skeppare en hygglig 
prick. Vi utbytte dykinformation på modärnt sätt, en diskett innehållande koordinaterna 
plus annan information på över 400 vrak i Kattegat. Det är bara att välja. Här kom T-
skjortan av första gången denna sommar. Sent på eftermiddagen körde vi ut, dock 
innanför yttersta “molen” för att avnjuta en middag i lugn och ro med Laxen ridande för 
ankar. På maten blev det en liten tupplur som slutade klockan sex följande morgon. Purr 
ut besättning. Kvarn igång, upp med ankaret och för en gångs skull ut bland de första ur 
hamnen i en klar och vacker morgon. Anholt rundades på gott avstånd, här finns 
sandbankar som kan vara förrädiska, och kursen lades sydostlig mot Sundet dit vi kom 
sent på eftermiddagen. Vädret blev bättre, en värmebölja kom in från sydväst med en 
sakta rullning. Mitt för norra inloppet till Köpenhamns hamn  på ett spegelblankt hav 
låg de fartyg som hade passerat oss, för ankar, ett dussin av dem, däribland en dansk 
sjöbevakare. Vi körde upp bredvid den, sakta och försiktigt, men ingen trafik på VHF:n, 
inga flaggor, ingenting så vi fortsatte vår färd söderut i farleden. Här mötte vi två 
farkoster från skilda århundraden, den amerikanska Coast Guardens skolskepp, en 
fyrmastad bark, och som andra ytterlighet, 
Enchantment of the Seas, RCCL:s nyaste och flottaste lyxkryssare, båda sakta glidande 
norrut mot de stora haven. 
Nu i klart solsken såg vi hela sundet mitt för Kastrup, hur arbetet fortskrider för att få bil- 
och tågförbindelsen färdig. Undrar vart alla färjor tar vägen och vad man hittar på för 
funktioner i nerlagda terminaler när bron blir färdig. De blir väl krogar. 



På  eftermiddagen blir det att åka genom Falsterbo kanal och in i Östersjön. Bornholm 
låg framför, denna gång i öster. Nexö var naturligtvis målet och förutom bunkring var 
det meningen att vaska lekamen. Hamnkaptenen var på semester och som vikarie hade 
någon snokat fram en verklig ragata. Hon skulle på inga villkor förtälja oss koden till 
duschutrymmena innan vi betalat hamnavgiften, trots att varmvattenflödet krävde egna 
kronor och vi förklarade att vi kommer att stanna högst en timme i hela byn. Vi bytte by 
till Svaneke där tvagningen lyckades på önskat sätt efter förhandlingar med en 
kedjerökande och -hostande mycket informell representant för hamnväsendet. Nåja, vi 
hade gjort det som göras skulle, så trots att vädret var vackert och det skulle ha smakat 
med flanerande och fast mark under fötterna några timmar till, var det bara att bita i den 
sura sanningen och lossa förtöjningarna. I vissa svaga ögonblick började man tro att 
segern i Nordeuropas motorbåtsrally var vad man var ute efter. Tävlingen som skulle 
köras i Ekenäs började gräma allt mera. Allt skall man gå och lova och är sen ännu till för 
samvetsgrann för att ringa och annulera hela historien. 
Ute från hamnen konstaterade vi att det blåste en rätt kraftig vind från babords låring, så 
vi riggade focken för att stabilisera rullningarna och spara några liter drivmedel. Fallet 

hade emellertid murknat såpass att hela härligheten kom ner. Med några tekniska knep 
och litet apakrobatik lyckades konststycket att få upp trasan på nytt och färden 
framskred med en och annan lyckad surf. I bästa fall forsade bogsvallet över skarndäck 
in på däck. Väl framme i Visby var det tid för uteätande och inhandlande av diverse 
dykattiraljer. Vädret var fortfarande kallt och blåsigt och seglet fick hjälpa till i den 
gropiga sjön. Behagligt att i sådant väder få ha vinden in från aktern. Kursen låg mot 
Utö, där det blev bastubad med kutterförarna och ryggtvagning med långskaftade 
golvborstar. Rentvättade tackade vi för gästvänligheten och fortsatte till Jurmo, där 
båtfolket redan hade lagt sig till ro i sina ombonade båtar. Tiden var inte så sen, men 
vädret var inte det lämpligaste för strandsamvaro.
Nästa morgon vaknade vi till sommarens vackraste dag. Solen sken, havet låg lugnt och 
värmen var tydligt på kommande. Som varmast var det sedan vid Borstö-Lasses bastu. 

Vår bunkerbåt, Nexö
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Att bara sitta på en träbänk och njuta av värmen med bastuväggen som ryggstöd kändes 
som någonting man hade drömt om under ruskiga vinternätter  och blåsiga 
sommardagar. På Borstö var det ingen nyhet att Laxen stävade österut på väg hem från 
Shetland. Djungeltrumman för tydligen buden snabbare än 7,5 knop. Tidningen 
Purjehtija-Seglaren uppmärksammade oss med en liten snutt där Laxen stolt fick 
posera. Bilder av besättningen ville journalisterna inte ha.
Efter avfärden från Borstö, fortsatte åkandet i hemmavatten till Ekenäs där vi landsteg i 
slutet av juli.
Under resan flanerades det i fyra länders hamnar. Det är alltid lika roligt att före 
läggdags spankulera omkring och se från vilka länder det ligger båtar i hamn. De 
flagglösa är från Finland. Flaggreglementen borde ju följas, men jag tycker att det är 
synd och skam att inte i en främmande avlägsen hamn få visa varifrån man kommer, 
både för ortsbefolkning och turister. Laxen visade nog. Om Drottningen av 
Mesopotamien anländer till vårt avlägsna land efter klockan 21, borde också den 
mångtusenhövdade beundrarskaran, främst bestående av barn, vifta glatt med blotta 
miniatyrflaggstänger, för flaggan borde ju vara nertagen. Nationalflagga är 
nationalflagga  oberoende av storlek.

Dryga 2400 sjömil genomplöjdes under en seglats som sent kommer att glömmas. Det 
var bara tidsbristen som hindrade oss från att taga omvägen via Orkneyöarna hem. Enda 
kontakten med myndigheterna var den på Shetland. Ingen verkade  vara intresserad av 
anmälningar om vem som överskrider vilken gräns och när. I västerled är det fritt fram 
att segla enligt egna infall, speciellt om man fraktar endast rent mjöl och låter bli att såsa 
i hamnar och också annars. På Shetland såg vi en buske som nästan kunde kallas träd, en 
massa får och torvtag med nästan svart torv som i utspädd version skulle ge whiskyn sin 
specifika färg, som enligt sägnerna härstammar från de i verkligheten för länge sedan 
urlakade ektunnorna. 

Rolle Altner
Skipper och Rorgängare om vartannat   

PS. År 2000 var storyn publicerad i Krysspricken i förkortad version. Om läsaren har tid 
och intresse, så är det värt att googla ortnamn som förekommer, åtminstone Skudenes 
och Skagen.

www.auto-centerosterby.fi
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Ekenäs Navigationsklubb r.f..
 

Verksamhetsberättelse 1.10. 2011 – 30.9.2012
 

Årsmötet hölls den 28.10.2011 på Motel Marine
 

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:
Kommodor Frej Falck
Vicekommodor          Christer Lagerström 
Sekreterare Rolf Altner
Skattmästare Harras Rönnberg
Ledamöter Rune Nyberg

         Jan Holmström
Verksamhetsgranskare Ingvar Jönsson

         Curt Lindström
Versamhetsgranskarsuppleant Sami Nevalainen
 

Styrelsen har sammankommit till åtta protokollförda möten
 

Verksamhet
Medlemsantalet är vid verksamhetsårets slut 296, vilket utgör en ökning med 23  skeppare
 

Uttagningen till FM i skrivbordsnavigering hölls i januari och fungerade samtidigt som 
klubbmästerskap. Klubbmästare blev Frej Falck. Till finalen i Kouvola 31/3 blev fyra kallade, men 
endast Frej Falck och Rolf Altner deltog.
 

Navigationskurserna har hållits i Medborgarinstitutets regi med Seppo Pailos och Trygve Österman 
som lärare. Skärgårdsskeppartentamen hölls den 9 december och Kustskepparexamen den 20 april.
Höstens skärgårdsskepparkurser har börjat. Den svenskspråkiga i Ekenäs med Hans Mecklin som 
lärare och den finskspråkiga i Karis med Seppo Pailos som lärare.
 

28 januari hölls en vårträff på Hotel Sea Front. Rolf Altner hade uppgjort en klurisk frågelek. 
 

Fjärde februari ordnades en maritim VHF-kurs i samråd med MBI. Ari Caselius från TRAFI var 
kursdragare. Ett tjugotal gick kursen och tenterade den.
 

Frej Falck deltog i Navigationsförbundets årsmöte och lärarseminarium 17-18.3 2012 i  Esbo 
Dipoli
 

24 mars företogs en exkursion till Ingå Båthotell där Joel Nemes guidade. Borgå Navigationsklubb 
var vidtalad och de sammanstrålade till samma exkursion. Gemensam Lunch intogs på restaurang 
Sågen..
 

Vårmöte med diplomutdelning (skärgård) hölls på Hotel Sea Front den 28 mars. Jan Holmström 
berättade om reparation av glasfiberskador
 

Klubbens publikation ENSLINJEN utkom i slutet av mars. Huvudredaktör var Rolf Altner.
 

6 juni skepparträff med diplomutdelning (kust) på Knipan.
 

Den 8 augusti företogs ett besök till Baggö nya sjöbevakningsstation.
 

26 september höll sjökapten Mikko Aulanko ett intressant föredrag om Seglatsen Newport (USA)-
Ekenäs, då Otto Donners båt seglades hem.
 

13 oktober deltog Christer Lagerström i ett lärarseminarium för att bli auktoriserad 
kustskepparlärare. Han har också under verksamhetsåret utbildats till besiktningsman. 
Således har Ekenäs Navigationsklubb för närvarande tre auktoriserade besiktningsmän, nämligen 
Rune Nyberg, Carl-Magnus Hultgren och Christer Lagerström.
I klubbens register finns nu elva besiktigade båtar, fördelade på tio skeppare.
 

En hedersteckenkommitté, bestående av tidigare kommodoren Ingvar Jönsson och nuvarande 
kommodoren Frej Falck, tillsattes med tanke på 60-års jubileet år 2013.
 

STYRELSEN



BÅTREGISTER
 

Ägare Båtens namn och typ Registernummer
 

Aalto Seppo Aallotar Bella 700 S-16834
Björk Markus Fun Carver 28 Voyager U-42306      
Degerlund Leif Sofia 2 Finnsport 600 C A-19922
Falck Frej Freja Fabola Scanper 22 S-37065
Holmström Jan-Erik SnorkFröken Bluebird 25 T-53541
Holmström Jonas Way of life Bayliner 2455 U-47684
Holmström Jonas Yamarin 540 BR T-38210
Jönsson Ingvar TG TG 5000 U-6232                      
Piponius Ulf Mymlan Falcon Molinari A-19233
Rönnberg Harras Mollo Nauticat 33 U-50266
Weckström Henrik Mathilda Bella 660 A-53504

Bästa Blivande BROTTSJÖSKEPPARE (Stadgar som är under finslipning)
 

För att om möjligt öka intresset för att färdas längre än i hemmavattnen, har styrelsen 
instiftat en ny skeppargrad som endast förekommer i Ekenäs Navigationsklubb.
 

§1 Varje medlem med egen båt kan av styrelsen bli utnämnd till  
BROTTSJÖSKEPPARE.

§2 Detta förutsätter att man startar i sin hemhamn och gör en såkallad långfärd som 
avslutas i hemhamnen. Minst en utländsk hamn bör besökas och minst en 
övernattning i utländsk hamn bör upplevas.

§3 Ju öppnare vatten och ju längre bort färden går, desto säkrare kallas man till skaran 
BROTTSJÖSKEPPARE.

§4  Över seglatsen inlämnas vid säsongens slut i god tid före årsmötet en skriftlig rapport 
inklusive fotografier, med en anhållan om BROTTSJÖSKEPPARGRAD. 
Anhållan formuleras fritt.

§5 Rapporten skall vara skriven i sådan form att den kan publiceras i följande 
ENSLINJE.

§6 Styrelsen avgör om en seglats med tillhörande rapport uppfyller förväntningarna eller 
villkoren för att utnämnas till BROTTSJÖSKEPPARE.

§7 Om styrelsen röstar avgör kommodorens åsikt. Röstningen sker med slutna sedlar.
§8 Som yttre tecken på att man hör till Ekenäs Navigationsklubbs 

BROTTSJÖSKEPPARE tilldelas man på årsmötet ett märke bestående av särmärket i 
klubbflaggan omgivet av en förgylld eklövskrans (se pärmen) och ett diplom.

§9 I medlemsregistret noteras en BROTTSJÖSKEPPARE genom att efter antalet 
kompetensstjärnor få en större stjärna i guld.     

§10  BROTTSJÖSKEPPARE kan man bli en och endast en gång. Dock kvarstår rätten, 
och förväntningarna, att berätta om sina framtida seglatser i ENSLINJEN eller på 
knopafton.

§11  Dessa stadgar kan en enig styrelse eller en årsmötesmajoritet ändra.

DU/DITT FÖRETAG vill säkert annonsera i nästa års ENSLINJE. 
Annonsprisen är från 130 euro, hel sida, neråt, beroende på storlek. 
Upplagan är 400 ex. 

Vänligen kontakta någon i styrelsen.



AALTO SEPPO *** BOSTRÖM JOHN *
AHLFORS BERT *** BOSTRÖM LARS **
AHLFORS GÖRAN j BROBERG BÖRJE *
AJALIN TAPANI * BRUNCRONA CECILIA ***
ALLE´N HENRY * BUSSMAN CARL-JOHAN **
ALM BJARNE *** BUSSMAN ROGER *
ALTNER ROLF *** BÄCKMAN GÖRAN *
ANDERSSON ARMAS * BÄCKMAN PATRIK *
ANTIN PATRIK * BÄCKMAN PER-ERIK *
ASPLUND INGMAR *** BÖHME FREDRIK *
BACKMAN CHRISTER * CARLSSON CAMILLA *
BACKMAN ULF *** CARLSSON RONNIE *
BERGLUND BJÖRN-OLOF ** CARPELAN NANCY **
BERGLUND DICK j CARPELAN PATRIK **
BERGLUND GÖSTA ** CARPELAN ROLF ***
BERGLUND STAFFAN * DAHLSTRÖM TOM **
BERGLUND STIG * DANIELSSON GÖRAN ***
BERGSTRÖM BROR *** DEGERLUND GREGER **
BERGSTRÖM DAG ** DEGERLUND LEIF **
BJÖRK INGA *** DEGERLUND STEFAN *
BJÖRK MARKUS ** EHRSTEDT JARL-JOHAN *
BJÖRKENHEIM BENGT *** EKBERG MIKAELA *
BJÖRKLUND BÖRJE ** EKBERG TAGE **
BJÖRKLÖF LARS ** EKEBOM ULF **
BJÖRKQVIST ANN-KRISTIN ** EKHOLM BIRGIT **
BJÖRKQVIST BROR ** EKHOLM KJELL *
BLOMQVIST ROGER * EKLUND CHRISTER ***
BORGENSTRÖM JARI * EKLUND GUN **
BORGMAN MIKAEL ** EKLUND GUNNAR ***

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 skattmästaren 
Jan Holmström tel 0400 538 589 kvällstid.



EKLUND THOMAS * GRANSTRÖM BJARNE *
EKSTRÖM LEIF ** GRÖNBERG BJÖRN **
ELORANTA TERO * GRÖNHOLM REGINA *
ENBERG MIKAEL ** GRÖNQVIST JAN-OLAV ***
ENBERG TOR ** GRÖNQVIST KAJ *
ENGSTRÖM HENRY * GRÖNROOS GUIDO *
ENLUND GUNILLA ** GRÖNROOS RALPH **
ENQVIST JOACHIM ** HARJULA ERIK *
ERIKSSON MONICA * HEMANUS GÖRAN **
ERIKSSON ULF * HENRIKSSON ANDERS **
ERROLL ERIK ** HENRIKSSON MARTIN *
EWALDS FREDRIK ** HILDEEN RENI ***
EWALDS NILS ** HJORT CHARLES **
FAGERHOLM ANNE * HOLM CARL-MIKAEL *
FAGERHOLM JOHN *** HOLM CARL-OLOF **
FAGERHOLM KJELL * HOLM PATRIK **
FAGERHOLM LEILA * HOLMBERG BO-ERIK **
FAGERSTRÖM CURT *** HOLMQVIST ROBERT *
FAGERSTRÖM LARS-ERIK *** HOLMSTRÖM CARITA **
FAGERSTRÖM PATRIC * HOLMSTRÖM CARITA K E **
FAGERSTRÖM STURE *** HOLMSTRÖM DANIEL *
FALCK ANNELI ** HOLMSTRÖM GITTE **
FALCK EVA-MARIA * HOLMSTRÖM HÅKAN *
FALCK FREJ *** HOLMSTRÖM JAN **
FORSBERG HILDING ** HOLMSTRÖM JONAS *
FORSELL NILS ** HOLMSTRÖM LEIF *
FORSMAN BÖRJE ** HOLMSTRÖM MAGNUS **
FORSMAN HENRIK * HOLMSTRÖM ROBERT **
FORSMAN MAX ** HOLMSTRÖM TOMMY **
FORSSTRÖM KARL * HOLOPAINEN MARKKU *
FRI TANJA * HONGELL BARBRO ***
FRIMAN EMMA * HULTGREN CARL-MAGNUS ***
FRIMAN PER-OLOF * HULTGREN HENRIK *
FRÖBERG DAN *** HÖGLUND JAN-ERIK ***

(019) 212 7500          www.auto-din.fi         (019) 212 7400•
TEKNIKERVÄGEN 11, EKENÄS                       DOPPINGGRÄNDEN 2, KARIS
           •



HÖGLUND KJELL * LINDQVIST TONY *
ILLMAN ULLA *** LINDROOS FREDRIK **
JAAKKOLA JUHA * LINDROOS PETER ***
JANSSON BEN ** LINDSTRÖM CURT ***
JANSSON RAINER ** LINDSTRÖM HÅKAN *
JOHANSSON GUY * LINDSTRÖM SVEN-ERIK ***
JOHANSSON OLLE * LOHVANSUU MATTI *
JÄÄSKELÄINEN JUHA * LUNDSTRÖM PAMELA *
JÖNSSON INGVAR *** LUNDSTRÖM TOR-BJÖRN **
KAIPAINEN MARJA * LUNDSTRÖM-LEINO HILLEVI *
KARME TOM ** MALMBERG PEHR ERIK *
KESKIKYLÄ ANTERO *** MALMÉN JAN-ERIK *
KIVELÄ JAN-PETER * MARTIN NICKLAS *
KLINGENBERG ANNA ** MATTILA JUKKA **
KULLBERG MARGOT * MATTSSON DANNE *
KRÖGER KNUT ** MECKLIN HANS **
LAGERSTRÖM CHRISTER ** MÖLLER NILS ***
LANDÉN FREDRIK ** NEIGLICK VIRVE *
LEINO JOUKO *** NEVALAINEN SAMI ***
LINDBERG TOR-BJÖRN ** NORDIN MARKUS **
LINDBLAD CARL-GUSTAV *** NYBERG HENRIK *
LINDBLAD KIM ** NYBERG RUNE **
LINDBLAD STIG * NYBOM LEIF **
LINDBLOM ANNIKA *** NYHOLM STIG *
LINDBOM MIKAEL *** NYHOLM ULF **
LINDERMAN BÖRJE *** NYLUND DANIEL **
LINDGREN GUSTAF ** NYLUND FREJA *
LINDGREN HÅKAN ** NYLUND LARS-ERIK ***
LINDGREN JOHAN * NYLUND MAGNUS ***
LINDGREN RAGNAR *** NYLUND MIKAEL **
LINDH KIM * NYMAN HANS-ERIK ***
LINDHOLM KENNETH * NYMAN KARL-ERIK j

LINDHOLM PER-ERIK * NYSTRÖM MONICA **
LINDQVIST GUN *** NYSTRÖM OLOF ***
LINDQVIST LARS ** NYSTRÖM RALF **

www.travaruhuset.com

Tel 0207 - 433 280

Pehr Sommars gata 14, Ekenäs 

Vi saluför allt byggnadsmaterial



NYSTRÖM ROGER ** TAKALA VILLE *
NYSTRÖM SVEN-OLOF *** TALMO ARTO ***
OJA TAUNO * TIHVERÄINEN KALEVI **
PALMROOS MIKAEL j TUOMELA KARI **
PHILSTRÖM LEIF * TÖRNROOS TOM ***
PIPONIUS ULF *** UGGELDAHL BJARNE **
POUSETTE CARL-GÖRAN ** VAARIMO MARLENE ***
PULKKINEN MIKA * VAARIMO PENTTI ***
QVARNSTRÖM JAN-HENRIK ** VAINIO MARKO **
REHN DAN * VASANKARI JOUNI **
REHN MARIKA * VIRRANVUO ANETTE *
REHNSTRÖM CAJ ** VUORIO TAISTO **
REUTER SAMUEL * WALLÉN MÅNS *
ROSENDAL ROGER * WALLENIUS STEFAN ***
ROSENLUND OLOF ** WALLS TOMAS ***
RUNDQVIST HANNES ** WASS TAGE *
RUNDQVIST ROBERT * WECKSTRÖM HENRIK *
RÅSTEDT KALLE *** WENBERG DANI *
RÖBERG HELENA ** WENDELIN VILHELM **
RÖBERG STYRBJÖRN * WESTERHOLM BO ERIK **
RÖNNBERG HARRAS ** WESTERLUND KAJ *
RÖNNBERG JERKER * WESTERLUND KERSTIN *
SAHLSTEDT YRJÖ ** WESTERLUND KIM *
SANDBERG JARI * WIGREN MAGNUS *
SANDBERG MICHAELA * WIGREN TOM *
SANDELIN BJÖRN ** WIKSTRÖM ANDERS *
SARKANEN STEFAN * WIKSTRÖM ERIK **
SAVIOLAINEN-NYLUND MARJATTA * WIKSTRÖM GÖRAN **
SELIN KIMMO ** WIKSTRÖM HANS **
SIHVOLA SARI ** WIKSTRÖM JÖRGEN **
SJÖBERG BÖRJE ** WIKSTRÖM NIKLAS **
SJÖBERG HANS * WIKSTRÖM YVONNE **
SJÖBLOM KENNETH * WILLBERG BENGT **
SJÖBLOM ROGER * WILLBERG INA *
SJÖBLOM ULF * WINBERG KENNETH *
SJÖSTEN TIMO ** WINSTEN BO *
SKARPMAN KENNETH ** WISS PETER *
SNABB FRIEDEL * WOLFF CARL-GUSTAF ***
STARK PAMELA *** WREDLUND KAJ-MIKAEL **
STEN ANDREAS * ZITTING JOAKIM **
STEPHAN-SUNDSTRÖM ETHEL ** ÄBB MIKA **
STOOR PATRIK * ÖBERG TOMMY ***
SUNDBLOM KLAUS * ÖBLOM-BERGLUND  GUN ***
SUNDBLOM MARTIN ** ÖRNMARK JOHAN *
SUNDBLOM MARTINA ** ÖSTERBERG GUN *
SUNDELL GUY *** ÖSTERMAN HENRICA *
SUNDIUS ERIK **
SUNDSTRÖM CHRISTINA * j     4
SUNDSTRÖM GREGER ** ***   60
SUNDSTRÖM GUY ** ** 114
SUNDSTRÖM SUNE ** * 123
SUNDSTRÖM SVEN ** ----------------------------------------
SUNDSTRÖM TORD * Sammanlagt 301
SUNDSTRÖM-MILDH TOVE *
SUOMINEN-LINDSTRÖM GUNILLA * j = SJÖKAPTEN
SVARTSTRÖM KAROLA * *** = HÖGSJÖSKEPPARE
SÖDERLUND BÖRJE ** ** = KUSTSKEPPARE
SÖDERLUND INGMAR *** * = SKÄRGÅRDSSKEPPARE
SÖDERSTRÖM BILL ***

NYA KUSTSKEPPARE 2012 NYA SKÄRGÅRDSSKEPPARE 2012
HARJULA ERIK
HOLMSTRÖM DANIEL
LUNDSTRÖM PAMELA
WINBERG KENNETH

NORDIN MARKUS
SIHVOLA SARI
SJÖSTEN TIMO
SKARPMAN KENNETH
SUNDIUS ERIK



Fullständig slipverksamhet, även båtplatser.

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

www.eke-marin.fi

OY EKE-MARIN AB
30
ÅR

FMA BÖRJE WESTERHOLM 
Ekenäs 

tel. 040-717 3077     
    019-208 701

Vi bygger brokistor
och kajer
och kan byta ut
gamla brokistor
under båthus.

Vi har lång erfarenhet och har många nöjda kunder.

Kungsgatan 3 Ekenäs 
Tel. 019-223 4444

Specialaffären för: 
Lås + planering, automatik, beslag och 
småjärnhandelsvaror

Markiser, spjäl- och specialgardiner, 
gardinstänger och mycket annat




