




Kommodoren har ordet
I och med att 1992 års båtmässa öppnats i London, för att sedan följas av  

många andra, bland annat mässan i Helsingfors i början av februari, vågar 
jag  påstå att vår klubbs medlemmar börjar ha tankarna inriktade på nästa 
säsong.

Vad mer trevligt finns, än när man kan konstatera att vinkeln till solen i för-
hållande till horisonten sakta men säkert växer, vid tidpunkten för förmiddags-
kaffet.

Förutsättningarna att i år liksom tidigare år hålla i gång en vettig verksamhet 
i navigationsklubben verkar goda. Jag ser då närmast på kurserna i navigation 
som hållits, i synnerhet kustskepparkursen som i år samlat ca 25 deltagare, mot 
ett  tiotal  de  två  föregående  åren,  likaså  att  vi  fått  några  av  de  nya  
medlemmarna att delta i klubbens aktiviteter.

Trots detta vill jag ännu en gång vända mej till de personer som avlagt skär-
gårdsskepparexamen under de senaste åren att  ivrigt studera ortstidningen 
VN,  och där i  synnerhet texten under vi möts där klubben informerar sina 
medlemmar om aktiviteter vi sysslar med.

Om du tycker att det känns "besvärligt" att komma med den första gången, 
så ta då med någon navigationskompis eller ring till undertecknad, så skall vi 
till-sammans  lösa  "problemet".  Positivt  vill  jag  också  konstatera  att 
vinterträffarna med Borgånavigatörerna åter upptagits i programmet.

Slutligen vill jag tacka alla medlemmar och övriga personer som stött naviga-
tionsklubbens verksamhet.

Kommodoren



ENK:s VERKSAMHETSPLAN 1992
onsdag 8.1 skrivbordsnavigation (FM-uttagning)
lördag 8.2 bussresa till båtmässan i Helsingfors
onsdag 12.2 B. Lindermans övningsnavigation klockan 18.30 på 
SvenskaKlubben lördag 29.2 vinterträff med Borgå navigationsklubb i Ekenäs 
klockan18.30 på Svenska Klubben
lördag 14.3 navigationsseminarium klockan 13.00 i ESS:s klubblokal (tema 
öppet, kolla annons i VN)
måndag 16.3 sista inlämningsdagen för gungstolsnavigeringen
fredag 24.4 tentamen i navigation (högsjö- klockan 14.00-22.00, kust-och 
skärgård klockan 18.00-22.00)
onsdag 29.4 vårmöte med diplomutdelning (skärgårdsnavigation) klockan 19.00 
på Svenska Klubben
lördag 13.6 sommarträff och navigationstävling på Stuvuholmen klockan 13.00 

(skärgårdsskepparkunskaper räcker till, men träna på förhand fart-
distans-tid-räknande, för just det behövs!)

lördag 4.7 sommarträff med Borgå Navigationsklubb på Stuvuholmen klockan 
18.00
fredag 18.9 tentamen i navigation (kust-och skärgård- klockan 18.00-22.00)
fredag 25.9 nattnavigationstävling
onsdag 30.9 knopafton klockan 18.30 (båtarnas vinterförvaring)
fredag 30.10 årsmöte klockan 19.00





I 1992-ÅRS TÄVLINGAR KÄMPAR VI 
OM FÖLJANDE VANDRINGSPRISER:
Sampobolagens v-pris tillfaller bästa skepparen
Finlands na v. förb. v-pris tillfaller första navigatören i bästa båt
Lindermans v-pris tillfaller andra navigatören i bästa båt
Åke Nemlanders v-pris tillfaller skepparen på båten med den bästa posi-

tionsbestämningen
ESS v-pris tillfaller bästa skepparen, då alla tävlingar minus en

sammanräknas
H.M. Bromans v-pris tillfaller bästa navigatören
Ratten tillfaller person som förtjänstfullt arbetat för sjö-

sport och förening

1991 års medaljörer:  Vilhelm Wendelin, Bill Söderström, Ragnar 
Lindgren, Carl-Magnus Hultgren, René Willberg, Oscar Willberg, Dorothea 
Hagert.

Äras den som äras bör.







BORGÅTRÄFFEN
"Varje år sedan 1975 har Borgå och Ekenäs Navigationsklubbar träffats, turvis i 

Borgå och i Ekenäs skärgårdar." Så skrev Frej  Falck i Enslinjen nr. 2 (1991). 
Också sommaren 1991 fick ENK i sin tur en inbjudan till REPHOLMEN, för att 
där lördagen den 6. juli träffas och tillbringa en mysig kväll tillsammans.

Flundersson med besättning for iväg redan på fredagen, och efter övernattning 
på Sommarö i Esbo stävade hon vidare österut,  och anlände till  Repholmen 
klockan 17.50, 10 minuter för tidigt.

Döm om vår förvåning, när vi vid ankomsten upptäckte MAMSELL! Vi var 
alltså två båtlag, som helt ovetande om varandra hade tagit oss till Repholmen!

Väl i land blev vi mottagna av Torsten Spring och Helge Andersson. Stäm-
ningen var fin, aftonsolen sken, och vi blev bjudna på en fantastiskt god AB-
BORRSOPPA med smörgås. Det smakade efter en fem-timmars non-stop-kör-
ning från Esbo.

Efter måltiden hittade vi ner till REPHOLMSBAREN, som bestod av en bänk 
som bänk och en högre bänk som bord. Det var skönt att sitta där och titta på 
solen som dalade.

Efter andhämtningspausen ordnade Borgå-navigatörerna en tävling, som skulle 
tas som en lek, för alla skulle ändå få pris. TÄVLINGEN gick ut på att skuffa 
en tändsticksask över paviljonggolvet med hjälp av en apelsin som dinglade i en 
strumpbyxa, att gå med en gurka mellan knäna, och till och med sjömanskunska-
perna testades: vem klarar av tre dubbla halvslag efter varandra? Sista deltäv-
lingen var REPHOLMSSPELET. Måltavlan bestod av en karta över Repholmen 
med närliggande vatten. Baren, paviljongen, stenar, bryggor, buskage, remmare 
m.m. var poängsatta från +50 till -15, alltefter dessa som mål var mer eller mind-
re önskvärda. Ett fint alternativ till traditionella pilkastningstavlor!

Härefter stod prisutdelning och dans på programmet. Mellan varven överräckte 
ENK till BNK en mässingsfärgad stormlykta, korta tacktal hölls, kvällen övergick 
till natt och när morgonen ljusnade, hade de sista tappra navigatörerna inte ännu 
hunnit till kojs.

Mamsell hade — klokt nog — begivit sig på hemfärd tidigt på morgonen, men 
den väckning som Flunderssons besättning fick var lindrigt sagt brutal. Freyvid 
Stenström knackade (bultade?) på däcket och påstod att morgonkaffet var serve-
rat på LÄDUNÄS i Orrby. Ett snabbt avsked och TACK! till värdföreningen, 
och  sen  avnjöt  vi  (Hans,  Magnus,  Thea  och  SIBBO NAVIGATIONSSÄLL-
SKAPS ordförande, Carl-Johan Sundberg) kaffe med dopp och andra tillbehör 
tillsammans med Freyvid och hans familj. "Café avec" är inte samma sak som 
"café brutale" och inte heller som "café au lait", men någotdera av alla dessa blev
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vi bjudna på, och gott var det! Efter en skön eftermiddag och kväll på Lädunäs 
styrde vi kosan hemåt igen. TACK, FREYVID! Klockan 19.40 startade vi, målet 
var SNAVS hamn på Bodö. Två timmar och 12,5 mil senare, med 12 m/s storm 
från sydväst och stritt på vindrutan och rundande Emsalös södra udde, och solen 
rakt i ögonen, anlände vi till Bodö. Den gången visste vi inte var vi skulle köra, 
vi bara trodde det, men bra gick det trots allt. Det var första Repholmsresan för 
oss; Mamsell och Mia och många andra Ekenäs-båtar hade varit där tidigare. (De 
vet,  att  man  inte  skall  köra  västerut  en  solig  kväll.  Vi  lärde  oss  det.)  Nästa 
Repholmsträff ställer vi nog upp igen!

". . . vinterträffen var den andra, och förblev också den sista." fortsätter Frej i 
Enslinjen nr. 2, 1991. I skrivande stund är en VINTERTRÄFF med Borgånavi-
gatörerna redan planerad: den sista februari 1992 är de på väg till Ekenäs för att 
återuppta en gammal tradition!

VI ÖNSKAR ER ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA OCH HOPPAS PÅ ETT 
LIVLIGT DELTAGANDE!

Thea, skepparen på Flundersson





GUNGSTOLSNAVIGERING
Hej igen, alla Ekenäsnavigatörer!

En båtsäsong har förflutit igen, och nu när båtarna ligger i vinteride, kan vi  
göra litet fantasifulla (men trygga) utsvävningar på sjökortet. Gungningarna skö-ter 
gungstolen om.

Att ta sig fram med 4—10 knops hastighet är lugnt och skönt och tryggt. Att  
köra 15—20—25 knop är alldeles annorlunda, inte bara för rorsman, utan också 
för navigatören, som måste fungera betydligt snabbare. Även skadorna på båten  
— de,  som förorsakats  av eventuella  felberäkningar — är  vid höga hastigheter 
betydligt större och dyrare att reparera.

Skall vi föreställa oss en — för många av oss — främmande situation:
båten  är  en  12-meters  planare,  mastens  höjd  över  vattenytan  3,7  meter  och 
maxhastigheten 30 knop, djupgång 0,9 meter i plan, annars 1,3 meter. Denhär  
gången tar Du dig upp till Pojoviken på småbåtssjökort 726 iB-serien.
(Här blir en liten tilläggsuppgift för den, som har sjökort nr. 21).

Som tidigare är gungstolsnavigeringen uppdelad på två resor. Den, som skickat 
in lösningarna för den första resan, får de "rätta" svaren och uppgifterna för den 
andra resan per post. Bland alla deltagare,  oberoende om de insända svaren är 
riktiga eller inte, kommer intressepris att utlottas.

Svaren på uppgifterna i den första resan skickar Du senast den 16 mars till:

Thea Hagert
Grev Moritzgatan 5 A 12
10600 EKENÄS

(vid eventuella oklarheter kan Du ringa, tel. 711 366)

Bifoga ett f rankera t (!) kuvert med Ditt namn och Din adress, så får Du upp-
gifterna för den andra resan hem i postlådan! LYCKA TILL!

När Du ändå är i navigationstankar:

för över tidsuppgifterna från 
VERKSAMHETSPLANEN 1992 
till DIN EGEN KALENDER!
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Här är första resan:

1. Du står vi ljus-isbojen väster om Stallörspiren, där 4,6-meters-faret går upp
mot Pojo, och där Trollbölelinjen är ens. Klockan är 12.00. Du tänkte ta Dig
upp mot nordost, startar, och kör två kabellängder längs faret med 6 knops
hastighet. Du stannar upp när Du vid broarna ser tavlor, som visar fri höjd,
ljuskombinationer m.m.

2. Du konsulterar sjövägsreglerna, och efter 10 minuter konstaterar Du att bå-
ten inte ryms under broarna.
Vad gör du då?
a) via VHF?
b) via LA, NMT?
c) om Du inte alls har telefon ombord?

3. En halv timme senare har Du antagligen (beroende på svaren i punkt 2, för-
stås) sett broarna svängas/lyftas upp, och kör igenom sundet med 18 knops
hastighet, utan att förorsaka svall. Vilken tid passerar Du det röda lateral-
märket rakt norr om bokstaven "K" i Kråkholmen?

4. Efter det ligger Du i faret i rättvisande kurs K=48,5°, och passar samtidigt
på att kolla upp deviationen. Kompassen visar KK=53°, missvisningen hittar
Du på sjökortet. Vad är deviationen då? (Uppge också missvisningen!)

5. Vad ser Du nu rakt förut?

6. När då, och på vilken sida passerar Du det Du ser?

7. Du kör upp i RK=24,5° och ökar samtidigt farten till 24 knop. I Åminnefors
lär de spela en runda golf, och Du vill gärna hinna med. Nio minuter och 45
sekunder senare rusar Bockholmarnas blink förbi tvärs styrbord. Du planar
iväg över den lugna Pojoviken ännu 1,9 NM. Hoppsan! Inte var detdär rakt
förut golfbanor! Det liknar ju en badstrand!... och inte spelar man ju golf i
bikini heller?? Nu är något fel, STOPP! Loggen visar nu 5,8 NM mera än vid
avläsningen strax före fartökningen från 18 till 24 knop. En mätning på sjö-
kortet, och Du har Gumnäs badstrand rakt förut. Vilken är Din position nu?



8. Du ligger alldeles för långt västerut än vad Du trodde. Du kör nu på vitt vat-
ten och med makliga 6 knops fart rakt österut, tills linjemärkena i nordost
är ens. Joensuu? Är det inte uppe i Norra Karelen?

Nej, nu hinner Du inte med mera. Golf orkar Du inte heller med. Den  
orange linjen är ens i rättvisande bäring 50°. Du girar 117° styrbord och kör 
sakteligen (12 knop) 2,32 NM. Nu är Du mogen för en kopp kaffe, och det 
är också framförallt navigatören. Pojo-vikens västra strand är vassbevuxen 
och ogästvänlig så Du girar i stället till RK=90°. När då?

9. När du rakt i norr ser en hög mast (pös. N 60° 05,91', E 23° 31,78') kastar
Du kaffeankaret i havet. Var på havsbottnen befinner sig Ditt ankare nu?

10. Hur lång ankarlina borde Du nu ha?

11. Kaffet beräknas vara färdigt om 10 minuter. Vad visar klockan när Du för
den ångande koppen till Din mun?





Laxens seglats till Helgoland -91

En finsk sjöbjörn i Danmark 1989, seglare, talade fantasifullt om en ö dit han var 
på väg. Det hände på danska nordsjökusten och ön var Helgoland i tyska bukten. I 
samma veva fastslogs målet för Laxens nästa långfärd 1991; Helgoland. Målet för 
en ny resa var således klart före pågående färd var slutförd.

Hösten -90 blev det sedan aktuellt att lite fundera över vilka vägar trippen skul-le 
gå. I princip fanns det många rutter att välja mellan. Några av dem går genom
Göta kanal och runt Jylland, genom Jylland i Limfjorden (Klisterkanalen), eller
ner till
Kielkanalen, alternativt Elbe-Liibeck kanalen. Den gemensamma nämnaren Göta 
kanal ansåg vi ha två nackdelar. För det första räcker två genomfarter och för det 
andra borde båten på transportsträckor kunna göra fart genom vattnet dygnet runt. 
Alltså verkade det lämpligast att åka båda vägarna tvärs över Östersjön och ut i 
Nordsjön genom Kiel eller Elbe-Lübeck kanalen, beroende på humöret då valet 
måste göras.

Men under  tiden  gjordes  stora  affärer.  Kohl  köpte  Honecker  av Gorba  och
Warschawapakten förklarade sig vara Natos utpost mot öster, sådär i stora drag.
Europa började se ut som om det seglationssäsongen -91 skulle vara möjligt för
fria mänskor att åka genom tidigare DDR. Alltså började nya planer smidas. Ner
till Polen, längs Oder söderut, västerut till Berlin längs kanaler och vidare väster-
ut till Elbe, norrut till Hamburg och sedan ut till Helgoland.....….. Det lät pass-
ligt. Pass fanns det, men Polen krävde fortfarande visum.

Telefonsamtal till polska konsuln medförde både goda och dåliga nyheter. Go-
da; visum ordnar sig nog. Dåliga; det torde inte vara möjligt för medborgare i 
tredje land att  med båt överskrida gränsen mellan två tidigare W-paktallierade. 
Konsuln lovade ta reda på saken, men efter många påringningar hade han inte 
kunnat skaffa fram tillförlitliga uppgifter. Vi beslöt i alla fall att hålla fast vid rut-
ten och köra tills det kom klara besked om hur de ville ha det. Vissa båtbestyr 
fördröjde avfärden så att visumtvånget hann avskaffas innan vi den 18/6 klockan 
20.30 kastade loss från bryggan vid Näseudd.

Till förra resan proppades båten full med mat, men vi hade lärt läxan. Man får 
köpa ätbart både i Sverige och Danmark och till lägre pris än hemma, så i förrå-
det fanns bara fyra burkar ärtsoppa, en stapel jälkiuunilimpor, flott och mjölk, 
dvs. det som behövs för och kan inmundigas på överfarten. Runtomkring fanns 
all den friska luft som kunde ta emot avgaserna av den kraftiga dieten. På däck 
stuvades två extra fat bränsle, som med god marginal tillät oss vara oberoende 
av polska förhållanden. Meningen var att från Sommarö åka runt Ajax och sen 
med små kursändringar ta oss direkt till Kalmar. Stormbyar och åska gjorde dock 
första benet kort. Övernattning i Lappvik hamn efter försök ända till Längden. 
Att nästa dag komma till Hangö var tillräckligt. På kvällen började vädret ta det 
lite lugnare, så klockan 22 var vi mogna för att ta ny start. Östersjö Port flaggade 
visserligen fortfarande S med svart under, alltså motigt bara värre. Mellan Tärn-
skär och Russarö var ytan sådär knottrig som den ibland brukar vara utanför våg-
brytaren i Hangö västra hamn. De två extra bränslefaten var fastkilade med två-
tums plankor, så skrotningsfaran var liten, men kommer de loss utgör de en fara
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för båt, lem och liv. Bäst att hålla yxan nära för att i nödfall på behörigt avstånd 
punktera dem.

Nåväl, en ostprick österom Gotska sandön matades i Deccan. Piloten justera-
des så att bäring till målet och körd kurs sammanföll och sedan var det bara att 
tuppa av. Vi var två ombord och den sömnigare sov i mässen, den mindre sömni-ga 
i styrhytten. I samband med naturliga utebesök skedde sedan platsbyte. Vid 20-
tiden, 22 timmar efter Hangö dyker pricken upp rätt  förut. Perfekt navigering. 
Deccan är toppen.

Här vill jag kommentera tre navigationshjälpmedel. Åsikterna är subjektiva, 
men tillkomna efter c. 5000 M i öppen sjö.

Piloten bör vara överdimensionerad. Den skall klara styrningen lika bra som 
skepparen i hårt väder med vinden in från alla tänkbara håll. Det är i hårt väder 
man blir trött av timme efter timme vid rodret och att i sådana förhållanden mås-
ta överta pilotens arbete gör en på sämre humör än att vara helt utan pilot.

Navigatörn (Decca eller GPS) kommer till sin rätt om kontakten med land va-rit 
bruten  några  timmar.  Det  kan  visserligen  vara  roligt  tidsfördriv  att  peta  på 
navigatörn i skärgården, men någon girpunktsnavigering med holmar och båtar 
omkring vågar sig ingen på utan att  ändå sitta vid spakarna. Alla värden som 
navigatörn ger, grundar sig ju dessutom på data från förgången tid. Det är lite 
som att köra bil genom att titta i backspegeln. På sin rätta plats, dvs. öppen sjö  
(land ur sikte) är Deccans noggrannhet tillfredsställande, vi kan ändå inte komma 
in i båthuset som misiler som söndrar allt i sin omgivning, vilket GPS skulle ge 
möjlighet till.

Radarn ser fram i tiden i nästan alla siktförhållanden (inte snöbyar och skyfall) 
och är det enda rätta i skärgården och vid angörandet av kust.

Alltså: I stället för GPS för tiotusen väljer jag Decca för tvåtusen + radar för 
åttatusen och när transportsträckorna börjar kännas betungande, pilot. Förutom 
känslighet  kan man på en skaplig pilot  vanligen också justera  roderutslag och 
motroder. Sedan får man via hälen lära sig hur mycket man skall vrida på knap-
parna då Eikö Laine är ute och rumla.

Det därom. Något senare ändrades kursen mot Ölands norra udde som passe-
ras 21/6 klockan 07.30 i hyggliga förhållanden. Andra kursändringen mot Kalmar 
görs och 14.15 stiger vi iland vid macken i Kalmar och tankar 332 liter diesel. 
Svenskarna känner ju inte till skattefritt bränsle. Stan var vid det laget nästan 
död, evakuerad för midsommar, så det blev restaurangmat och bastubad och se-
dan vidare söderut.

Efter en piruett in i Ekenäs (just det) känns Bergkvara, efter en snabbrecogno-
sering av ställningen, lämplig som vår midsommarnattsby. I sällskap med vår ge-
mensamma kumpan Matti Tasku tågade vi upp till begivenheten som bestod av 
lavadans med buffé och allt. Till ackompanjemang av levande noter till de hääär-
liga svenska sommarmelodierna firades natten sedan på mer eller mindre finskt 
vis.

Vid middagstid midsommardagen fortsätter färden i rätt  stark motsjö med 
Nexö på Bornholm som mål. Sverige håller redan på att övergå från tvärs om 
styrbord till styrbords låring då en ovanligt djup och hög vågkombination får mig 
att kolla situationen på däck. Nej nu! Räddningsflotten är borta, trots att den var 
surrad.
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Hamnen i Nexö på Bornholm.

Stulen! I Bergkvara! Hagelbräcka och miniatyrgevär fanns ombord för att för-
svara liv och egendom mot klåfingriga polacker och så kommer snälla svenskar 
och snor hela paketet utan att ett enda skott hinner avlossas. Kurs in till Kristia-
nopel för att göra rapport till polisprotokollet och ny start mot Nexö 17.30.

Christiansö passeras på östra sidan på 4,5 M avstånd nästan mitt i natten. Nå-
got senare räddar radarn oss från att köra in i ett sammelsurium av fiskebragder. 
Situationen var sådan att Nexö för andra gången överges och vi går i stället in i 
Svaneke; en nätt liten by på Bornholms NE udde.

Hamnavgiften inkluderar dusch i jaktklubbens utrymmen. En måltid i  Pak-
huset kan rekommenderas.

Så är det en timmes färd ner till Nexö, där trålaren Tärnskär från Hangö ligger 
och fejas i väntan på slipdragning. Skolorna har just haft avslutning och det festas 
med blåsorkestrar och kokko och öl för i det närmaste hela familjen. En någotså-
när komplett hamnrunda tar här en dag i anspråk. Byn är koncentrerad och cent-
rum ligger alldeles bredvid hamnen, så för båtturister vinner nog Nexö över både 
Rönne, Tejn och Svaneke.

Om möjligt  borde man spara bunkrandet  hit,  för  utan formaliteter får man 
mycket fördelaktigt brännolja från några små hamntankbåtar. Matköpet lönar sig 
också att spara hit.

26/6 efter bunkring gör vi i ordning för avfärd till Swinutzie i Polen. Bunker-
båtens skeppare berättar att motvind 12-15 m/s står på menyn. Vi konstaterar 
att det borde vara över på knappa sju timmar så vi seglar nog, men danskens 
anletsdrag blev konstigt dumt. Då land efter sju timmar inte syntes i något väder-
streck började danskens anlete spöka i våra syner. Visserligen hade motorvarven

23



sänkts då bränslefiltret höll på att clogga igen till följd av den supersnabba länk-
ningen. Men ändå, och inte ens radarn såg land.

Var hade felet kommit in? Jo, där var det kommer för nybörjare när Carta  
Marina byts mot Norra Östersjön. Skalorna skiljer sig en aning. Det var bara att 
ta aikalisä, nollställa funderingarna och börja en ny resa. Sist och slutligen tog 
det fjorton timmar att komma över. Danskens min. Han såg säkert för sin syn 
Laxen i 16 knop. Väl innanför vågbrytaren var första tanken att få sömn vid någon 
kajplats  nära  hamnkontoret,  som  låg  en  bit  in  i  Oder.  Men  nej.  Redan  vid 
vågbrytarens rot hade de första utposterna placerats. Med sömniga ögon och 
sömn för ögonen höll vi på att köra förbi. Vid första skrämskottet trodde jag det 
var takluckan som slog fast, men det andra briserade så nära att sakförhållandet 
klarnade. Vi var i Polen och hade inte sett värdarnas strålkastare då den var rakt 
under den uppgående solen.

Sedan blev det klarering enligt tidigare inte upplevt mönster. Jag tror att det 
inte är bra att direkt dela med sig av eventuellt medhavna njutningsmedel. Me-
dan listor ifylls, pass granskas, pengar beskådas o.s.v. får man vinkar om att det 
ena eller andra nog skulle smaka. Efter att valutan uppgivits, fick tullen oss ner-
vösa genom att meddela att om man vid granskning av båten på utfarten hittar 
mera, så blir livet inte lätt.

Att lämna Polen var sedan ett speciellt äventyr. Polska tullen var på ena sidan 
Oder, och tyska mittemot. Det var inte uppbyggande. Bl.a. fick vi faktiskt visa 
alla tyska mark, men då parlamenterandet började dra ut för mycket, kom tyska



tullen över i plåtbarkass, varefter stämningen märkbart lättade. Det kändes tyd-
ligt bra att komma till flodens andra strand.

Men tillbaka till  inklareringen som på något sätt avklarades.  Bara en liten bit 
längre in låg en stor del av polska östersjöflottan och utan att vara orättvis kan 
man påstå att marinens fartyg var de enda som verkade omskötta. En resa med  
bil skulle kanske göra mera rättvisa för t.ex. pansarstyrkorna.

En liten sidobassäng fick bli rastplats och förmiddagen gick till djup vila. Där-
efter  blev det  att  plocka  ut  bränslefiltret,  som sedan  tvättades  av  hela besätt-
ningen på en liten bogserbåt. Reservfilterskåpet var nämligen tomt och än fanns 
det inte adapter för anpassning av W-paktfilter till Natofilter. Cigarretter, öl och  
vin gick åt igen och mot hård valuta erbjöds vi äkta bogserbåtsbunker. Vi tackade 
nej.  Skepparen lade beslag på kalasets engångsmuggar och så lämnade vi  våra  
polska vänner.

På insjön Stettiner Haff lite längre fram mötte vi några tyskar, en svensk och 
en dansk från Tejn.  Men mest förvånade oss en polsk lasttramp som på väg åt  
motsatt håll höll kurs in i BB-sidan. Vi vågade inte gå utanför den smala muddra-
de farleden men höll snudd på randbojarna. I sista stund fick skepparn fason på 
kursen, men snart skulle det visa sig att det inte var klart med det.

Vid ankomsten till  Stettin mötte en på sätt och vis väntad anblick. Allt var  
grått.  Byggnadskranarna  stod  tätt,  men  betjänade  skeppsvarv,  flytdockor  och 
torrdockor.  Sektionsbygge  förekom  inte,  fartygen  tillkom  plåt  för  plåt.  Ingen 
småbåtsavdelning verkade finnas. Däremot hittade vi byggnaden som på sjökor-
tet  kallades  hamnkontor.  Hamnofficeren,  som  genom  fönstret  kollat  vår  an-
komst,  meddelade omedelbart  efter  presentationen att  "You have a problem" 
och så blev det förhör och muntlig sjöförklaring om orsaken till varför vi förorsa-
kat kollisionsfara med lasttrampen ute på Haffen.

Alltså vi!!! Spänningen steg ytterligare när jag från fönstret såg att två objudna 
klev in i styrhytten. Jag bad Konsta bli uppe och förhandla medan jag gick ner 
för att kolla läget ombord. Det blev samma visa som på kontoret, men nu i ste-
reo. Småningom framgick det att mutor var enda sättet att klara upp situationen.  
Då jag förklarade att detta inte är rent spel och att vi inte är vana att reda upp  
trubbel såhär, fick jag som svar:" Captain, I make it quite clear for you, you give  
us two bottles of whisky and then you can go". Fortsatta protester ledde bara till  
galnare lösningsmodeller,  nämligen tvåtusen dollar i  böter eller "anställa" den 
ena ända till Berlin! Hårresande. Var hela händelsen från början till slut arrange-
rad. Vi langade snabbt några flaskor dricka åt dem, kastade loss, lovade att inte  
mera sätta fötterna på polsk jord och sökte natthamn i sidosjön Dubie.  Stettin 
blev tyvärr obesökt. Efter att nästa dag ha kört tillbaka in i Oder vid Stettins söd-
ra utkanter, blev det att fira masten omkull. Det gjordes bekvämt under fören  
på en holländare. Första bron klarades med det, men redan vid andra måste VHF-
antennen skruvas loss. Radarn klarade sig med 15 cm marginal genom hela resan. 
Speciellt i Berlin var broarna väl anpassade till Laxens höjd.

Sedan blev det flodkörning i synnerligen trist omgivning och ännu samma efter-
middag gränsöverfarten, PUH, vilket egentligen borde meddelas till polska kon-
suln i Helsingfors. Flodkörningen övergick i kanalkörning, vilket i praktiken bara 
betydde att framfarten alltemellan mötte hinder.

I Niederfinow i östra Tyskland mötte ett nytt slags hinder. Någonting som tys-
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kärna kallade Hebewerk (lyftanordning). Det var en grej som byggdes mellan 
åren 1927 och 1934 efter att ha planerats i 20 år ända sedan byggandet av Oder-
Havel kanalen fastställdes 1905. Hebewerket är 94 m långt, 27 m brett och 60 m 
högt. Stål finns inalles 13800 ton. I denna ram hänger i 256 stycken 52 mm stålvaj-
rar en 85 m lång, 12 m bred och 2,5 m djup balja som vattenfylld väger 4300 ton. 
Baljan med inkörda flytetyg och kvarvarande vatten lyfts 36 m upp i ett svep gen-
om att en "Haben Sie eine Schnapps"-frågande man trycker på en knapp.

Några timmar senare är vi i Oranienburg och närheten till  Berlin är tydligt 
märkbar. Sjön Tegel öppnar sig och båtar, holmar, sidokanaler o.s.v. distraherar 
så att vi inte hittar vidare. Hit har vi kommit med hjälp av en bok och vägvisare. 
Vi kör in till WSP l (Wasserschutzpolizei statzion eintz) för att fråga vägen vidare. 
Vi blev bjudna på dusch, dricka och fick kartor över Berlin och till råga på allt 
detta ordnade chefen så att vi fick ligga vid WSP 2, inte riktigt vid Kurfursten-
damm, men inte så långt ifrån. Dagarna i Berlin var fina. Att uppleva en stad som 
har genomgått så dramatisk världshistoria så nyligen och nu var fri i sin helhet 
kan inte beskrivas. Hur låter det att promenera från Kudamm via Tiergarten genom 
Brandenburger Tor till Alexandersplatz, ta sig upp i TV-turm i östra Berlin på en 
drink och beskåda staden från utsiktskulan, passa på att göra ett bendjiskutt från 
60 m, åka till Europacenter och slutligen somna i egen koj.

Eller att en hel dag åka omkring med båt genom än västra delen, än östra, gen-
om stadsdelar med namn som Charlottenburg, Spandau, Tempelhof o.s.v. Kort 
och gott; att på egen köl flanera i Berlin är värt att uppleva.



Hebemerket i Niederfinow.

Tre dygn i denhär omgivningen får räcka och en bit västerut från Berlin kom-
mer sjön Havel. Den ligger i det tidigare Västberlin och det var inte svårt att gis-sa 
av mängden båtar som kämpade om en plats i solen. Allt från små segeljollar till 
havskryssare och små aktersnurror till ramande muskelbåtar. Berlin startade från 
en fiskeby, men nu hade vattnen en helt annan betydelse än i begynnelsen.

En liten f.d. östtysk spökby får bli natthamn. Knappt att man ens för ankar  
vågade ligga där. Endast en i gången går iland. Vi torde klara oss på egen hand, 
men möjligen inte båten.

Annars är kanalerna verkligt hårt trafikerade så att pråmtransporterna i Tysk-
land  måste  ha  stor  betydelse.  De  större  pråmarna  har  kommandobryggor  som 
försvinner ner i skrovet just före broar, för att efter bron igen majestätiskt uppen-
bara sig. Ganska plötsligt kom vi in i Elbe. Vi hade tänkt paussa före, men kon-
centrationen var inte den bästa och så var det ett faktum. Jämfört med Öder  
märktes omedelbart en stor skillnad. Strömmen i Elbe är ställvis mycket strid och 
farten över grund steg stundtals med över tre knop. Det var alltså rätt att göra 
krokvägen till Berlin upp på slöa Öder och ner längs pigga Elbe.

Att navigera på Elbe är det skäl att kommentera. Första intrycket var att det  
inte var någon ordning på hur trafiken gick. Från geografin erinrade vi oss om 
att floderna är djupast i ytterkurvorna, men pråmarna möttes på olika sidor nära 
än den ena stranden, än den andra. På stränderna fanns gröna, röda och gula 
märken som vi antog att hade en viss betydelse, men vilken tog vi reda på efter  
att ha kört fast i en sandbank mitt i floden. Att ta sig bort därifrån med vattnet  
kommande akterifrån med tre knop var ingalunda muntert, så vi tog fram hand-
boken. Lastade pråmar körde alltid närmast stranden i kurvorna. Mellan kurvor-
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na hade strömmen gjort en slingrande djupare flodfåra i den synbarligen raka flo-
den. Så skulle man växla sida från gult märke till gult och hålla sig längs grön 
strand. Enkelt. Kolla nu i alla fall beskrivningen när det blir aktuellt. Med jämna 
tidsmellanrum kollar myndigheterna djupet och märkena flyttas efter behov. Inte 
bara vattnet utan också bottnen lever sitt eget liv.

I Lauenburg blir det paus ett par dagar i väntan på mera besättning hemifrån. 
Markus och Rina skulle flyga till Hamburg för att vara med på öppetvattendelen 
av resan. Tiden går snabbt, till stor del med att fortsätta den oavslutade vårrust-
ningen. De höga förtöjningsstolparna hade redan tidigare förvånat oss, men här 
berättade man att då tidvatten och vårflöde möts under ogynnsamma förhållan-
den, kan vattennivån långt in i Elbe stiga med över tre meter. Inverkan av enbart 
tidvattnet blev betydlig först i närheten av Hamburg. Vi var för en gångs skull 
tillräckligt förutseende för att redan här ta reda på en lämplig liggplats i Hamburg 
och det var nog bra, för att hitta rätt bland pirer, kajer, broar och dockor var 
minsann inte lätt. Det lönar sig att skaffa gratiskartan Hafen Hamburg och med 
hjälp av den köra in i Zoll Kanal nära St. Nikolaikyrkan. Där finns en stor pon-
tonbrygga  med  barkasser  förtöjda  med aktern  mot  bryggan och  springar  från 
låringarna. Allt svajade i takt med tidvattnet. Upp och ned tre meter med sex 
timmars intervall och båtarna svängande som en rad vindrutetorkare. Om tidvatt-
net inte just byter riktning, dvs. står stilla, så är det skäl att vara påpasslig med 
parkeringen.  Kanalen  är  smal och vattnets  fart  därefter.  Härifrån  är  det  sedan 
promenadavstånd till centrum och St.Pauli. Dagarna i Hamburg var verkligt heta 
och middagstimmarna gick till att ligga och flåsa på däck under en utbredd fall-
skärm.



Helgoland i sin helhet.

Under de aktiva timmarna saknades inte  program. Som vi vet har Hamburg 
någonting att erbjuda under dygnets alla timmar.

Etappen från Hamburg till  Brunnsbiittel vid infarten till  NOK (Nord-Ostsee 
Kanal, Kielkanalen), var plaskig bara värre. Vi for nämligen ut med tidvattnet 
och ganska snart blåste det upp en nordlig kuling. Två naturfenomen kämpade 
således en bitter strid om vartåt vattenmassorna skulle ta vägen och slagfältet såg 
ut därefter. Att stanna på sjösidan var omöjligt, så vi slussade in i kanalen där  
det var lugnt och tidvattnet eliminerat.

Nästa dag var åter skaplig, så efter diverse bestyr slussar vi åter ner i Nordsjön. 
Det  råder  svag motström ännu några  timmar,  men efter  kajhugg i  Cuxhafen 
skjutsar strömmen oss bekvämt mot Helgoland. Farleden var bojad långa vägar 
för de farbara vattnen var inte vida. Det är väl så att i floderna följer sanden med 
av bara farten, men då havet breder ut sig och vattnets fart upphör, väljer sanden 
att inte på egen hand fortsätta. Mänskorna får sedan ta hand om den passiva san-
den och till straff gjuta in den i t.ex. bropelare.

Mot kvällskvisten den 10/7 dök Helgoland upp i horisonten och under de åter-
stående timmarna genomlästes igen en gång allt som fanns ombord om öns broki-
ga och ödesdigra historia.

Hamnen var inte trång, men avsaknaden av bryggor gjorde att båtarna låg sida 
vid sida vid som mest sju meter höga kajer. För att slippa klättra och hoppa över  
i värsta fall dussintalet båtar, dirigerade Hafenmeistern inkommande trafik från 
motorbåt. Vi fick börja en ny front, vilket i det skedet gladde oss. Glädjen var 
betydligt mindre när avfärden på tredje dagen skulle ske med elva båtar ytterom 
och sju meter förut och akterut en motsvarande front. Men därom senare.
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Ön, omgiven av rent vatten, med sandstränder, branta klippor och skattefrihet, 
utgör ett sådant turistmål att någon egentlig basnäring inte mera förekom. Ingen 
fiskeflotta på en holme långt ut i Nordsjön!

En natt kom på nolltid ett sådant oväder att ljudet fick Konsta att drömma att  
det gick tåg på kajen. Något senare kom det mitt i sommarnattsvärmen en ihär-
dig hagelskur så att det skramlade på taket. Haglen bestod bara inte av fruset 
vatten från skyn, utan av hårt grus från kajen.

Då skansen var bebodd, fick man nattetid göra den lättare personliga länsning-
en över suden. Vid ett sådant tillfälle förvandlades det annars mörka vattnet till  
en blågrönt skimrande eld, när all fosforplankton som där sökt lä, gnistrade ut sin 
förbittring över den varma källan. Rena rama marelden. Den lär också förekom-
ma i kölvattnet och seglare har beskrivit den som bästa sällskapet då resten av 
besättningen samlar sömn.

Helgoland, med navigatorkoordinaterna N 54° 10,7' E 007° 53,7' utgjorde på 
något sätt resans höjdpunkt. Från tidigare går Laxens nordligaste latitudsparallell 
genom Oslo, nu den sydligaste genom Berlin och västligaste meridianen genom 
Helgoland. Färderna i österled går bara till Fredrikshamn, men geografiskt borde 
det vara möjligt att genom Karelen nå Vita Havet, så snart är det väl bara en 
politisk fråga när Kolahalvön via inre farvatten skall gå att runda.

Det ser ut som om tre dagar skulle ha stabiliserat sig till maximitiden som man 
har tålamod att stanna på en plats. Två timmar före start meddelade vi grann-
båtarna vår starttid så att så många som möjligt skulle vara bemannade. Kajfri-



Härifrån skall det gå att komma ut. Helgolands hamn.

görningsoperationen gick till så att Laxen backades och med kraftiga framåtspar-
kar lirkades ut baklänges mellan den egna och den aktre båtfronten. Endast back-
ande kunde vändradien fås tillräckligt kort. Trossar mellan båtar och båtar och 
land kastades och drogs tillbaka vartefter att händelseförloppet så krävde. Det 
var onekligen en situation som inte fick hallas bort. Vi var redan annars också ett 
begapat ekipage. Enda finländska båt, något udda och liten bland alla kontinen-
tala lyxbåtar.

Ingen höjde rösten och ingen visade att  den hade åtminstone ett finger. Vi 
hade lyckats. Aufwienerbrot!

I stället för att köra SE mot Brunnsbiittel tog vi E och in i Eider, en mycket  
grund flod som ligger så lågt att vi, visserligen vid högvatten, slussades neråt. Flo-
den är förbunden med NOK, ungefär i mitten. Sålunda slapp vi en stor del av den 
med många regler  behäftade  kanalfarten.  Om andra  kanaler  är  som Langans-
bölevägen så motsvarar Kielkanalen snarast Tarvovägen.

Samma eftermiddag som vi kom ut i Kielkanalen körde vi genom den och ut i 
östra ändan Holtenau. Där var slussarrangemangen väl tilltagna, men annars 
fanns det ingen orsak att  närmare bekanta sig med orten, så vi fortsatte upp 
några sjömil till Frierichsort för övernattning.

På morgonen knackade Willi Ludvig på och erbjöd sin tjänst vid införskaffande 
av tullfria varor. En mycket tillmötesgående, svenskatalande man med butik för 
skeppsproviant. Efter tillräckliga inköp blev det att köra söderut mot själva Kiel,  
i  vars  flotthamn  dussintalet  små  smäckra  u-båtar  väntade  på  att  aldrig  bli 
använda, och därefter upp till Laboe för att i tullen klarera varorna från Willis 
butik. Då resan skulle fortsätta i  tyska vatten, skulle signalflagga tre hissas  
som
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tecken på transittrafik och avklarad förtullning. Flaggan fanns inte ombord och 
byns butiker var redan stängda så vad fanns det att göra annat än att fara utan 
dessvärre signaleringar.

Under rätt goda förhållanden drar vi sedan ganska gint över Kieler Bucht till 
Heiligenhafen, tyskarnas sommarparadis där resans utan vidare största marina 
fanns. Vid infarten vinkades det från en segelbåt, först för hand och sedan med 
flaggan. Kikarn! Finska klubbflaggan och sannolikt ESS emblem i hörnet. Vem 
kan det ha varit? Frågan är i skrivande stund fortfarande obesvarad.

Via Burgstaaken på Fehmarns sydkust lades kursen över Mecklenburger Bucht 
mot tidigare östtyska Warnemiinde, en liten stad vid mynningen av den vik i vars 
botten hamnstaden Rostock ligger. Över staden låg en typisk östtysk atmosfär, 
men en febril verksamhet för att iståndsätta det man kan vänta sig i en framtida 
omtyckt turist- och sjösportstad rådde.

I Rostock åkte tyskarna omkring i  små knäckebrödsfabriker som de kallade 
Trabant och som på många sätt påminde om bilar. Som helhet var staden ointres-
sant,  så efter att  ha begapat varusortimentet i  Kaufhaus, kapitalismens senaste 
hemvist, styrdes förbi Warnemiinde ut på vidare vatten mot Riigens skärgård. På 
ett översiktssjökort ser den inbjudande ut och för östra Tysklands båtsportentusi-
aster har den motsvarat muhammedanernas Mecka. Verkligheten uppfattade vi 
dock annorlunda. Vattnen var så grunda att  t.ex. på fjärden Kubitzer Bodden 
betade vidpass 2000 svanar. Smala farleder var muddrade i boddarna så att fram-
komligheten var möjlig, men att avvika från dikena eller uppnå land på andra 
ställen än i ändan av ett dike, kom ingen ens att föreslå. Det tog timmar att köra 
i sådana farvatten för att komma till från Sveriges storhetstid kända Stralsund, 
ett namn som man då och då kunnat läsa på fritidsbåtar. Först här slapp vi av  
med tomfaten. En schabbig stad men med tydliga spår av sin historiska betydelse.

Nästa dag fortsatte vi i liknande vatten till Sassnitz som stod i livlig färjför-
bindelse med speciellt  Danmark.  Kusten på NE Riigen bestod av höga branta 
kalkklippor och påminde mycket om klintarna på Mön. Natten därpå fullborda-
des cirkeln i och med överfarten tillbaka till Nexö, anlöpt lördagen den 20/7 
klockan 05.

Markus och Rina startar ett par timmar senare hemfärden genom Sverige och 
vi fördriver ett gemytligt veckoslut i väntan på måndag, då billig bunker igen står 
till buds.

För att  lite  variera östersjöetappen lades kursen öster om Öland till  Visby.  
Öland kom aldrig i sikte, men Gotlands kust söder om Visby var värd att beskåda 
från sjösidan, speciellt som vädret gynnade vyerna. Efter två timmars paus med 
mat och bastu inleddes resans sista etapp: Visby — Stuvuholmen och nu via Ajax.

Öster om Gotska sandön sjönk motorvarven småningom och slutligen stannade 
motorn helt. Händelsen var en svårare version av filterproblemen före Polen. Vi 
hade ju igen snabbtankat och nu var det stoppo completto.

Det var natt och att i skenet av roikkan börja vidta åtgärder tilltalade inte.  
Dessutom passade det utmärkt med fyra timmars sömn i en tyst, behagligt rullan-
de båt. Efter inalles sju timmars tystnad brummade kvarnen åter igång. Det räck-
te inte med filterbyte, utan rör och kranar måste rassas för att få fram brännol-
jan. Prickarna vid grunden NW om Hiiumaa (Dagö) passerades inom synhåll. Så 
var det bara att köra till nästa solnedgång och soluppgång och lite till. Torsdagen
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den 25/7, efter 1650 M på relativt kort tid, avslutades ett äventyr som på många  
sätt  vidgade  långfärdserfarenheterna  och  på  alla  sätt  motsvarade 
förväntningarna. Inga svårigheter förekom. Genom Polen och Tyskland klarar 
man sig med boken Binnengewässer zwischen Elbe und Öder och i Hamburg, 
Kiel  o.s.v.  köper  man  sjökort  enligt  hur  man  har  lust  att  fortsätta  vidare. 
Slussarna  också  är  inte  lika  vilda  som de  kan  vara  i  Göta  kanal.  Inte  ens 
tidvattnet ställer till  med besvär, men man kan spara tid och bränsle om det 
beaktas.

Att besöka Nexö, åka Elbe rättåt och ha tjocka fendare är som evergreens. 
Man myser vid blotta tanken.

Rolle Altner








