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Totten 90 år

Ordföranden har ordet
Hej seglarvänner
Nu är hösten här efter en fantastisk sommar med mycket sol, värme och fina vindar. I år fick jag äran att segla Gotland Runt i en Crown 39 tillsammans med
skepparen Bernt Bernström från Västervik och ett gäng entusiastiska gubbar. Det
blev en härlig solskenssegling med lätta vindar och ca 50 timmar spinnakergång.
Det var en riktigt kul och en fantastisk upplevelse att segla drygt 300 Nm nonstop
på havet. Hoppas att jag skötte mig så bra att han frågar mig nästa år också.
VFB AB rullar på och fungerar bra, vi har mycket god kontroll på ekonomi genom vår revisionsbyrå, resultatet är positivt och vi följer vår budget på ett bra
sätt.
I våras sjösattes 790 båtar av VFB fördelade enl. följande uppdelning; på Kraftverksplan - 446, båtar med mast på Kraftverksplan - 47, Lögarängen – 201 och
på Lövudden - 96.
Vad gäller bokningen för våren har 78% bokat och betalat online, 22% har bokat i kupan varav 4 personer betalt kontant och resten med kort. Man kan väl
lugnt säga att online bokning och betalning har blivit en succé och den krångliga penninghanteringen har minimerats.
Till hösten 2010 har VFB sänkt priset på lyft/transporttjänsten med 100:- inkl
moms generellt över hela prislistan för båtar upp till tio ton, vilket innebär att en
medlemsbåt upp till 8 ton med körbar vagn får lyft och transport inom VFBs område för 500 kr, vilket enligt min mening torde vara konkurrenskraftigt pris jämfört med övriga aktörer.
VFB följer också sitt budgetförslag för 2010 vad gäller självupptagare och har
beslutat att sänka priset för uppställning av sk självupptagare från 1 000:- till 800:
- inkl moms.
Rågsäcken
En kväll när jag, tillsammans med Pia och barnen, satt utanför klubbhuset på våra
nya bänkar och sakta såg solen dala över Västerås tänkte jag på hur mycket som
gjorts på Säcken under de senaste åren. Mycket av detta har jag visserligen redan
skrivit om. Men nu när jag satt där och i huvudet gjorde en sammanfattning av
allt, så tänkte jag att det kan vara kul för alla och kanske speciellt för de som inte
är på Säcken så ofta, att få del av allt som hänt. Man kan konstatera att det verkligen läggs ner mycket oavlönat arbete för klubbens räkning av entusiastiska med-

lemmar. Detta gör en ordförande riktigt lycklig för vi har en kulturskatt att förvalta över. En stor kram till Er alla som ställer upp för Segelsällskapet Aros från
en stolt ordförande.
2008 genomfördes ett stort projekt, då vi under ledning av Lasse Jönsson målade
vårt fina klubbhus.
2008 – 2009 försågs bryggor med elstolpar under ledning av Jöran S.
2009 såg bastugänget tillsammans med Urban P till att vi fick en dusch vid bastun
för att underlätta för de som har det svårt att ta sig ut i sjön för att kyla av sig
2009 installerade David Gissler ett nytt elektroniskt låssystem på klubbhuset som
fungerar utmärkt.
Under vintern 09/10 byggde Jöran S, Lasse J, Erkki W och Leif E 10 nya fina
bänkar som vi försett med fina parasoll.
Våren 2010 tog ett entusiastiskt gäng sig an vårt kök som nu är nymålat och fint. I
samband med detta fixade vi också nya golvmattor i köket och i hallen. Det var så
många inblandade så jag törs inte nämna någon med namn, men jag tackar Er alla.
Våren 2010 rensade Urban P ut gamla toaletter och handfat ur förrådet på övervåningen, han tätade också avloppen som luktat illa under flera år. Detta förråd står i
tur att fräschas upp.
Vi har under sommaren haft ut en dykare som har försett pontonbryggan med nya
förankringskättingar.
Som ni säkert har sett finns nu brandsläckare och brandfiltar på varje våningsplan,
vi tackar Lena Axén S för detta.
Slutligen har ett problem som länge diskuteras, åtgärdats under sommaren. Våra
fönster har skrapats, kittats om och målats av Lasse Jönsson. Detta var inget litet
jobb har jag förstått och Lasse har tillbringat flera veckor ute på Rågsäcken då vi
andra var ute och solskensseglade. Tack Lasse !!!!
Inte nog med detta! Den som varit nere i källaren där vi förvarar bojar och dyl.
har säker märkt att den var proppfull med handfat, toaletter och annat gammalt
skräp som vi samlat på oss under åren och jag har länge funderat hur vi ska bli av
med detta.
Torsdagen den 16 september tar sig Lasse Jönsson och Hans Nordvall an sig problemet och hyr en stor släpkärra. De lastar roddbåten full och tar sig med hjälp av
min snurremotor in till Sandudden och lastar av. Efter tre vändor och en halv dags
jobb är släpkärran full sen bär det av till Återbruket. Nu är det snyggt och prydligt, både i källaren och bakom utedasset och jag tackar Lasse och Hasse för väl
utfört jobb.
Kräftskivan den september hade 61 gäster och ordnades i år av Anita, Lennart,

Pia och mig blev en väldigt trevlig tillställning med allsång, god mat och dans. Vi
dansade oss svettiga trots att musiken kom från CD-skivor i stället för orkester.
På dagen kördes Familjekappen med 12 deltagande båtar i väldigt varierande
vind, segern gick till Tobbe Eriksson även kallad GlipTobbe i sin Comfortina 32
och med sin gast Maria som därmed knep vårt nya vandringspris en ny/gammal
fin pokal.
På söndagen anordnade Paula och Jocke Sundstedt roliga sjörövaraktiviteter för
barnen med segling, tipspromenad, tavelmålning med vernissage och grillning.
Det var många barn som njöt av dagen som började 10.00 och slutade vid två snåret. Seglingen vanns av min dotter Linnea som tydligen hade starkast armar och
kunde vicka på rodret snabbast.
Årets upplaga av Gubbseglingen, den 21a i ordningen, hade 22 deltagande båtar
och blev en mycket trevlig historia med fin och lagom mycket vind alla dagar
utom lördagen som var fullständigt vindfri utan en krusning på vattenytan. Mer
om denna längre fram i bladet.
Vid årets Säckstängningen var vi 10 personer som förberedde Rågsäcken för vintervila, vi tog upp bojar, stängde av vatten och annat som måste göras. Efter genomfört arbete åt vi god ärtsoppa och drack varm punsch. Jag tackar Er som ställde upp.
Den 11 november är den dags för Årsmöte, som vanligt i JKVs lokaler på Framnäs. Kom och var med, din röst behövs för att vi ska kunna vidareutveckla SSA.
Kom ihåg att eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda i god tid innan
årsmötet.
Till sist vill jag tacka alla medlemmar för en bra sommarsäsong 2010
Seglarhälsningar
Ordf. Jan Eklund

Passa på och köp vår utmärkta
bok om SSA:s historia, finns på
Hjertmans, Västerås Segelservice
eller hos någon i styrelsen

Båtklubbarnas Varv – Ditt eget varv!

Full beläggning och trevlig samvaro präglar varvet, år efter år sedan 1941. Välkommen

Varvet befinner sig nu inför 4:e vintersäsongen efter flytten från Mälarparken i en
härlig slör på Lillåudden!
Fulltecknat som vanligt. Men misströsta inte, för det kommer en ny säsong hösten
2011 till vilken det finns gott om plats, både inomhus som utomhus.
Så börja redan nu att planera för behövandes reparationer, ombyggnader eller
kanske rentav en rekonditionering av din båt.
Vad kostar det är en allmän fråga. Eftersom varvet är en idéell verksamhet inom
båtklubbarna i sta`n så kostar det i första hand din egen insats på båten.
Platsen du behöver inomhus ligger på ca 1000-lappen/mån och utomhus ca 2800/
år. I detta ingår för samtliga hyresgäster varvets faciliteter i de uppvärmda lokalerna med bl.a. dess professionella snickerimaskiner.
Ytterligare upplysningar får Du genom din klubb eller på 021-12 09 19, el. 070680 08 55.
Ansökan (icke bindande) gör Du via brev eller mail till
bernt_abramsson@hotmail.com

/Bernt A.

Totten och Anne-Marie Karlsson 90 år
Totten och Ann-Marie har båda fyllt 90 år i år och är därmed ålderman och
ålderkvinna i sällskapet, båda still going strong.
Totten växte upp i Badelunda och berättade om sin första kontakt med seglingen när han tolvårig 1932 satt på Björnön och tittade ut över Rågsäcken
där en armada av båtar låg med flaggspel och fladdrande bomullssegel på
tork. Det här var i samband med det nya klubbhusets invigning. Efter två år
hade den fjortonårige lintotten Nils-Erik tagit sig in i sällskapet och blev
sedermera en av våra mest välkända starbåtsseglare och dessutom tillverkare av starbåtsbeslag till hela eliten. För ett par år sen träffade jag Börje
Larsson, den gamle storstjärnan, på en historisk dag på Sjöhistoriska. Han
vittnade om Tottens anseende som seglare och beslagstillverkare.
Anne-Marie, däremot, är av gammal seglarsläkt. För några år sen seglades
två A-trettior hem från England. Den ena hette Anne-Marie II. Jag kunde
med stor förtjusning berätta i tidningen Skärgårdskryssaren att jag kände
den som hade namngett båten. Anne-Maries pappa var den kände skärgårdskryssarseglaren ”Kiosk-Klasse” Karlsson, som i många år ägde den
kiosk som stod ovanför Oxbacken vid nuvarande Fryxellska. Anne-Marie
berättade att hon och hennes i sällskapet likaledes välkända syster Vivi inte
var särskilt förtjusta i båten:”Vi fick hela tiden skäll för att vi drog upp
grus på oregon pinedäcket”.
Starbåtstiden fick ett abrupt slut 1954 efter den tragiska olyckan på södra
Björkfjärden då två unga arosseglare omkom och Totten bland annat var
uppe i flygplan för att försöka hitta båten (som för övrigt köptes av Börje
Larsson).
På senare år har Totten och Anne-Marie haft en lång rad båtar: Bachant,
Compis, Linjett 32 och antagligen fler som jag har glömt. Numera har Linjetten övertagits av ett barnbarn och paret Karlsson har gått iland.
Ni är dock välkomna att komma ut till Rågsäcken exempelvis på SM nästa
år!

Konsert!
Vik torsdagen 18 november! Då blir det konsert på båtmuséet. Ölservering har
utlovats! Mera info kommer senare

VÄLKOMMEN TILL SEGELSÄLLSKAPET
AROS 2010
SSAros har glädjen att hälsa följande medlemmar som anslutit sig till vår klubb
under 2010 varmt välkomna till vår gemenskap och vår klubbholme Rågsäcken
Sven-Olof Carlsson (januari)
2. Fredrik & Ingrid Johansson (februari)
3. Thorsten Hagberg (februari)
4. Sven-Olov Veijalainen (februari)
5. Göran Linno (februari)
6. Torbjörn Axblom (februari)
7. Leif & Ann-Christine Kleregård (mars)
8. Arne & Eva Trangärd (april)
9. Stefan & Eva Fors (april)
10. Bengt Sundberg (maj)
11. Johan Karlsson (maj)
12. Robert Engblom (maj)
13. Erik Häggström (maj)
14. Bo Sundin (juni)
15. Thomas Sjöstrand & Aida Franco (juli)
16. Johan Gren & Nathalie Hartman (augusti)
17. Jan-Erik Bengtsson (september)
18. Vibeke Gyllenram (september)
19. Peter & Helena Jerregård (september)
Gustaf Cederholm (september)

Varma hälsningar

Ordf. i Segelsällskapet Aros

SM 2010
Arosseglarna tog så gott som storslam vid årets SM. Uffe Engblom och Anita
Egbert vann M 30-klassen i stor stil: Serien 2,1,2,(8),1,1,2,3 talar sitt tydliga
språk. Vi visste att Uffe och kompani gick fort redan tidigare, men i år hade
dom optimerat formen ordentligt. Totte Bergman, fjolårsmästaren kom tvåa.
Thomas Svensson kom tolva och Hasse Pettersson 13.
Oskar Bergman har gått bra i många år. Även han bestämde sig för att klippa
till i år: Serien 1,1,1,2,(3),1,1,1 är oslagbart. Erik Stenström låg tvåa efter
första hårdvindsdagen, men trillade av pallen sista dagen när det var lättväder.
Fjärdeplatsen skäms dock inte för sig. Andreas Tedbrant nia och Robban Engblom 13 fullbordade Arosinsatsen.
Det bästa med årets seglingar var att både M 22- och M30-klasserna överlever
minst två år till genom att deltagarantalet översteg den undre gränsen. 20 båtar
ska ha gått i mål under minst en segling vilket är minimum. Erik Persson
gjorde en heroisk insats. Han kunde inte av familjeskäl försvara sin titel från i
fjol i M22-klassen men seglade ner och körde runt med hela bohaget ombord,
ensam. Lik förbannat lyckades han komma på femtonde plats i den segling han
deltog i! Vi samlade ihop till Eriks anmälningsavgift för att visa vår tacksamhet.
Tjufemmorna tog sig: Sex båtar lovar gott för nästa år.
Jag hörde en rätt tragikomisk historia om räddningsaktioner: Elvorna hängde
på gärsgårn för några år sen och kallade ner en båt för att rädda situationen för
att få 20 båtar i mål i minst en segling för att SM-råttigheterna skulle få behållas. Han seglade runt och alla var glada och belåtna ända tills man fick reda på
att han blev diskad för tjuvstart. Så kan det gå!
Seglingsarrangemangen var lite si så där, tyckte jag. Vindarna var OK, men
startlinjen var den längsta jag har varit med om under mitt femtiåriga kappseglande. Det tog bort mycket av spänningen i starten. Målgång på länsen tyckte
jag inte om! Man kan få hjärtinfarkt för mindre om man leder och vinden ökar
på bakifrån. Dessutom kunde man kanske ha dragit ut oss en bit till medan man
höll på. Vi hade lite landstörningar vid kryssmärket.
Man seglar ju inte för prisbordets skull, men i det här fallet koncentrerades all
aktivitet på den kungliga regattan och på de tre deltagande engelska båtarna. Vi
kände oss som statister med främsta uppgift att ligga vid bryggan och se
snygga ut. Själv var jag nyklippt och fin, men Totte hävdar att det var båtarna
man skulle titta på och inte gastarna.
Sm

SM 2011
Nästa år har vi SM i Västerås i Aros regi första veckan i augusti. Vi kommer att
göra vårt bästa för att det ska bli så bra som möjligt både på banan och i land. Mera
info finns i vår broschyr. Vi kommer att ha rejält med mat, öl, riktig regattamiddag, bastu och eventuellt ett välkomstarrangemang i stil med det vi hade 1994 som
blev mycket uppskattat.
Man kan naturligtvis undra över varför vi koncentrerar oss på M-båtar. Det finns
tre grundorsaker till detta. För det första är M-båtsklasserna och speciellt trettiorna
de enda bankappseglingsklasser som fortfarande är livaktiga i västra Mälaren.
Årets framgångar är givetvis extra viktiga för Arosseglarna. Vi försökte få hit A
22:orna, men dom tyckte att västra Mälaren var för avlägsen. Naturligtvis skulle vi
kunna ordna SM för Expresser, Smaragder, IF, folkbåt, H-båtar med flera klasser,
men dessa klasser är inte igång hos oss och därför inte intressanta.
För det andra är M-båtarna en del av vår seglingstradition. M 22-klassen är exempelvis den enda renodlade träbåtsklassen med SM-rättigheter och M-båtarna i stort
är representanter för den klassiska seglingskulturen i Mälaren och på ostkusten.
För det tredje gör sällskapet ett ganska bra överskott på arrangemangen, pengar
som behövs för att underhålla Rågsäcken bland annat. M-båtsseglarna bor oftast i
båtarna och kan få mat- och ölbehovet tillfredsställt på holmen. Andra SM-klasser
utmärks av att deltagarna bor på hotell och enbart deltar i själva tävlingen.
Michael Zeeck basar för arrangemangen. Han har fått ihop en grundorganisation,
men behöver mera folk både i land och på banan. Alla som har varit med tidigare
tycker att SM-seglingarna har varit oförglömliga upplevelser. Hör av er till Michael
om ni vill vara med!
Sm

Apropos tillväxten
Gubbarna klagade redan på femtiotalet på att det inte fanns några ungdomar i sällskapet. Risken fanns, menade man, att alltihopa skulle dö ut med den egna generationen. Klagandet har fortsatt genom åren, men klubben fortlever ändå.
Om man besökte Rågsäcken när vi hade kräftskiva så fick man nytt hopp för
framtiden. Jocke och Paula Sundstedt har dragit igång juniorverksamheten på ett
fantastiskt sätt. På söndagen samlades alla ungarna, från babyåldern till begynnande tonåren. Kappsegling, skattjakt, grillning stod på programmet. En imponerande fantasi när det gällde att göra tavlor med knopar och sjömotiv visades upp.
Vernissagen kan ses på bild i tidningen.
Dom här ungarna får liksom tidigare generationer roliga minnen från Rågsäcken
vilket sannolikt bidrar till att dom stannar kvar inom seglingen och skaffar egna
båtar när dom växer till sig. Det fordras emellertid eldsjälar som Paula och Jocke
för att hålla igång intresset!
Sm

Hemseglingen
Vill du hjälpa till och segla hem min båt från Åhus? Denna fråga fick jag av
Jöran S i somras. Vad svarar man på en sån fråga, självklart ställer jag
upp.
Båten låg nere i Åhus efter den eskadersegling som ett glatt gäng Arosmedlemmar gjorde i somras och skulle som sagt nu seglas hem. Jag såg
framför mig strapatser och umbärande men vad gör man inte för en
strandsatt klubbkamrat.
Eftersom Jörans hustru Rigmor skulle hem ifrån Skåne för att jobba åkte
hon bil hem till Västerås. Denna bil kunde jag nu enkelt och bekvämt åka
ner tillbaka med. Visserligen var det en SAAB men det fick duga. Nerresan gjorde jag på en måndag, meningen var att vi skulle starta direkt tisdag morgon efter proviantering av fast och flytande föda.
Åhus är en trevlig liten ort alldeles ute vid den fruktade Hanöbukten. Jöran
hade haft båten liggande i Segelsällskapet klubbhamn under några dagar
och när han ville betala hamnavgiften via bankgiro slog en argsint kvinnlig
hamnvakt bakut och ville ha kontant betalt på stubben. Det fick hon så
småningom men Jöran arg som ett bi, ville att vi skulle flytta därifrån omgående vilket vi också gjorde. Tvärs över ån till gästhamnen. Som vi lämnade en mycket tidig tisdag morgon. Mycket tidigare än vad jag är van vid.
Var det nu som mina befarade umbäranden skulle börja? Solen sken, det
var varmt, vinden låg på syd vilket skulle ge oss en perfekt resa över till
Utklippan. När vi väl kommer ut genom den långa prickade infarten till
Åhus är vinden alltför svag för segling. Alltså blir det några timmars motorgång. Vi passerar syd om Hanö på några distansers håll, vinden fortfarande svag men har en liten tendens att öka. Efter ytterligare en liten
stund kommer vind från syd. Perfekt halv-vindsegling bort mot Utklippan i
sex-sju knop. Alltefter det seglingen fortsätter på ett angenämt sätt, serveras snart både det ena och det andra nere ifrån kajutan. Kocken är verkligen på G. Jag kanske inte behöver oroa mig om fortsättningen. Vi angör
Utklippan i stor stil i tron att det inte ska vara så mycket båtar ute. Men oj
vad man kan bedra sig, den lilla hamnen är stort sett fylld av hemvändande tyskar och holländare i sina små 40-50 fotare. Innan kvällen ligger
man i flerdubbla led. Jag minns inte exakt men säkert upp emot 30-40 båtar. Kocken fortsätter att servera läckerheter. Mycket imponerande och
gott.
Utklippan är värd ett besök. Denna unika hamn mitt ute i havet med en
insprängd väl skyddad hamnbassäng är ett ställe man ligga några dagar
och uppleva närheten till naturen.
Nåväl, nu är det onsdag morgon. Vinden har ökat väsentligt och ligger nu
på SO och c:a 8-10 m/s. Vi bestämde oss för att gå till Grönhögen på
Öland sydsida. Cirka 35 Nm bort. Med halv-vind borde det bli en snabb

resa. Vilket det blev. Visserligen med lite grov sjö in från sb men oj vad
det gick. En båt som Compisen med sin långa vattenlinje får verkligen
sträcka ut. Vi segla med genua och full stor vilket stundtals kanske var i
överkant men vad gör det när farten närmar sig 10 knop. Det nästan svartnar för ögonen. Långe Jan, fyren på Ölands sydspets syntes knappt i diset. Att angöra en hamn i grov sjö och full fart är inte alltid så lätt men det
är skönt att veta att skepparen äntligen skaffat sig en plotter efter lång tids
motstånd mot sånt påfund. Nu var han lite kaxigare. Nu seglade vi in i
hamnbassängen i full fart, vänder upp i vind och ner med seglen på lugnt
vatten, simsalabim så ligger vi snart vid kaj. Jag säger kaj för i Grönhögen,
denna gamla, genuina fiske hamn finns bara stenkajer med bildäck hängande utefter sidorna. Inga problem med plats här. Några som har valt att
segla på denna sida av Kalmarsund ligger förtöjda. Här möts man av en
väldigt trevlig och språksam hamnkapten. Det finns en ICA-butik uppe i
byn samt ett bageri som säljer bröd via ett skåp där du väljer ditt bröd och
lägger pengar i en låda. Det finns också en restaurang uppe i kvarnen
längre upp byn. Där serveras bl.a. öländska kroppkakor för dem som är
intresserad. Jättegoda. Vi äter vår middag i sittbrunn. Som vanligt väl tillagad av den förträfflige kocken.
Torsdag morgon vaknar vi som i en dimma. Vi var inte onyktra kvällen före
så det är riktig dimma och tjock sådan. Inte en vindpust. Jöran tankar upp
med diesel för nu ska det bli motorgång upp till Kalmar, c:a 30 Nm. Hela
vägen upp genom denna del av Kalmarsund såg vi inte land förrän strax
före Kalmar. Men på det hela taget en lugn resa. I Kalmar ligger också
mycket hemvändande tyskar, danskar och holländare. Vi började med att
fördriva hamnvistelsen med en skön bastu där ljuset slocknade efter en
stund. Kvällens mat skulle intagas på lokal bestämde vi. Eftersom kvällen
var varm gällde det att hitta något utomhus. Men hela stan fylldes av hög
musik från en scen som störde oss gamlingar. Vi vill helst ha det tyst och
lugnt. Alltnog vi intog vår mat och var nöjda med dagen.
Idag fredag skulle vi ta ett långt skutt upp i skärgården. Vinden ostlig. Perfekt. Efter Ölandsbron kunde vi segla för halv-vind och solsken nästan
hela vägen. Loggen visade ofta 7-8 knop. Härlig segling när den är som
bäst. Vinden tog slut en stund norr om Blå Jungfrun men kom tillbaka efter
en stund. In vid Kråkelund och vi bestämde oss för att gå till Idö, den
gamla nedlagda lots-stationen utanför Västervik. Som vanligt fick vi bästa
hamnplatsen. Dagens distans tror jag blev c:a 70 Nm. Som vanligt är
kocken igång och serverar både hamn-whisky och läcker middag. Mina
tidigare farhågor om svält och div umbärande har jag nu lagt åt sidan. Men
nu dyker en ny risk upp, jag kommer att komma hem med övervikt.
Vi vaknar till en lördag morgon återigen i dimma och ingen vind. Tack för
att det finns något som heter plotter. Denna lördag såg vi princip ingenting

av den vackra skärgården. Men numera är det inga större problem att
hitta. Den största faran är att kollidera med någon. Skärpt utkik anbefalldes, ibland såg vi knappt stäven på båten. En aning otäckt. Vi kunde segla
någon liten stund men mest fick motorn arbeta. Dagens mål var bestämt
till Stugvik, Kryssarklubbens hamn. Strax innan vi kom fram skingrades
dimman och solen tittade fram. Återigen en skön kväll som avslutning på
en spännande dag.
Vädret hade försämrats under natten. Tunga konstiga moln gjorde att det
kändes tidvis lite oroväckande. Det kom ingen vind ur dessa moln men väl
regn eller man kanske kan säga skyfall. Eftersom denna båt inte är utrustad med sprayhood och autopilot fick naturen fritt spelrum. Tänk vad skönt
det är att kura under en sprayhood och styra med fjärrkontroll. Undan för
undan blev vädret bättre fram på dagen. Kejsaren hälsades med stor
vördnad varefter vi deltog i kappsegling med andra turister på väg norrut.
Broken var dagen hamn. Över Bråviken hade vinden kommit tillbaka med
en fin halv-vind. En snabb resa upp till Oxelösund för bunkring av mat och
diesel. En snorkig hamnkapten ville ha betalt för den ynka timme vi låg
där. Men den som känner kapten Jöran vet att här blir det inga pengar.
Rätt så. Förbi dom trevliga och vackra vyerna vid Oxelösunds Järnverk
upp mot Broken. Ensamma, eller nästan. En eftersläntare till hamnfogde
påpekar för oss att betala hamnavgiften. Lite småsnålt kan man tycka.
Frosserierna i mat och dryck fortsätter även denna afton. Hur ska det
sluta.
På måndag morgon hade den hittills goda vinden vridit mot NO och ökat
upp mot 10-12m/s. Det vill säga, rakt i näsan. Frågan var, ska vi ta oss
den korta biten upp till Trosa och gå där och strosa eller fortsätta. Jag tror
ingen av oss var speciellt intresserad av att stångas alltför mycket mot elementen. Vi hade ju ingen brådska. Men väl kommen upp en bit i skärgården flyttade vi fram dagen mål, kanske Arkholmarna eller varför inte
Skanssundet. Klockan halvtre på eftermiddagen slussade vi in i Mälaren.
Nu var det Slandö som gällde. Där har man nu, utan vår vetskap, huggit
ner massor med träd som tidigare gav vindlä. Den ökande nordostvinden
blåste nu rakt igenom den tidigare så skyddade hamnbassängen.
Nordosten stod sig även på tisdagen varför vi fick en behaglig resa upp
genom Mälaren. Det känns alltid lite vemodigt att avsluta en sån här fin
veckas segling. Men det viktigaste var trots allt att båt och besättning kom
hem helt utan synliga blessyrer.
Tack Jöran för all god mat och fin segling och trevlig samvaro. Du har mitt
telefonnummer nästa gång Ni lämnar båten i Åhus.
.
Crewmember
Lars Jönsson

Om Västeråskrönikan
Den här artikeln fick jag i somras av den kände fornforskaren K. Gustafsson i Tillberga. Den är högintressant av många skäl. Den är antagligen
skriven omkring 1945.
Varvet som det talas om är Arosvarvet som låg ovanför Narvings charkuteributik och M 22:orna är antagligen 125 Näcken och 128 som byggdes av
”Hugga”, Hugo Pettersson, Segel-Pelles son och Christer Cederblads far
och som så småningom kom att ägas av Cliff Lysell. En av femmorna är
Rulle Thedvalls välkända båt. A 22:an är Jannes andra: Nr 266, ”Den
goeste av dom alla” sa Erik. Hon är numera på ett rent kriminellt sätt konverterad till kustkryssare.
Kalvkon fick sitt språng och öknamn beroende på att ritningen/vykortet
slog sig av fukten i varvet. För att motverka språnget byggde Janne den
nästa båten med negativt språng. Det gick emellertid aldrig tillbaka varför
båten i folkmun kom att benämnas ”Beckoxen”.
Sm

Västerås nyaste båttillbehörsbutik
har öppnat!
Kokillgatan 7, Bäckby
bredvid Sportson
72133 Västerås

Våra öppettider
Måndag-fredag: 10-19
Lördag-söndag: 10-17
Telefon: 021-356633
Välkommen!
Bosse & Christer

Gubbsegling hösten 2010.
Så var då den tjugoförsta upplagan av Gubbseglingen genomförd. Tjugoett, är inte det oslagbart ? Denna smått unika segling har nu åter seglats
under de bästa tänkbara förutsättningar. Fint seglingsväder, bra hamnar,
bra mat men framför allt och kanske det viktigaste, den fina kamratskapen och den fina stämningen under dessa dagar.
Det fina vädret på onsdagen gjorde att jag tog
mig friheten att starta tidigt. Inköp av mat och
dryck hade förberetts redan på tisdagen. Naturligtvis blev det den obligatoriska svängen
runt Sandskär innan ankomsten till Rågsäcken. Sune B var hack i häl. Som vanligt. Innan
kvällen hade vi blivit 22 båtar, något färre än
förra året, men några stackare är fortfarande
hindrade av sitt arbete. Bastun och grillen var
igång tidigt. Men som vanligt när kvällen kommer slocknar en gammal
man, jag tror att jag somnade före sjörapporten som brukligt är
Vaknade torsdag morgon pigg som en pelikan, vinden var sydostlig i
lämplig styrka vilket passar både Linjetten och skepparen alldeles utmärkt.
Efter Erkkis skepparmöte med förmaningar om flytvästar och farleder fick
vi information om dagens mål. Det blev till mångas förvåning GrönsöGranskär, nä jag skämtar, Granskär är ett alldeles förträffligt mål första
dagen. 27 distans bort.
Jöran S:s kappsegling var lite annorlunda än tidigare, fri starttid och egen
tidtagning, vilket visades sig fungera väldigt bra. Var det månne någon
som fuskade? Nä jag tror inte det. Alltnog, vinden var sydlig med byar
uppemot 8-9 m/s vilket innebar krysstart. Många valde fock och full stor i
starten men någon valde snart att ta ett rev, bla Leffe J. Han fick en bekväm resa. Själv har jag inte så mycket att välja på utan det blev som vanligt utrullad genua och full stor vilket passar båten mycket bra. .Peter M
lyckades parkera sin Regina på några stenar i närheten av Granskär på
väg ut mot Aggarösundet, men kom efter en liten stund loss för egen maskin. Granfjärden bjöd på en fin kryss ner mot målet borta vid Toppvik.
Eskaderledaren lyckade med konststycket att lura några att slå åt fel håll i
tron att det gick att höjda ordentligt utefter Hallingön. Det visade sig att
vederbörande fuskade med motor. Den fina vinden stod sig hela vägen
och det visade sig att undertecknad hade bästa tid i mål. Äntligen!!!
Hasse L med sin Maxi smög upp akterifrån men lyckades inte komma
förbi. Jag hade å andra sidan inte släppt förbi honom, sån är jag. Det blev
så småningom gemensam passage vid Hjulstabron. Några tog god tid på
sig så det blev en lång och trevlig lunch. Bort mot Oknö och kraftledning-

en med motor för en lugn och behaglig resa mot målet då någon, jag nämner inga namn, börjar hissa segel och förstör friden. Det blev en lång kryss
ner till Granskär. Kvällen blev utomordentligt trevlig på klipporna med grillning, bra och mindre bra historier och en förtjusande solnedgång. Kort
sagt, en rent för-b fin dag.
Vaknar fredag morgon som vanligt till Erkkis envetna knackande, vem
vaknar inte av detta. Återigen tycks det bli en fin seglingsdag med ungefär
samma vind som torsdagen. Frukost , skepparmöte samma startprocedur som tidigare som visade sig fungera alldeles utmärkt, ingen trängsel.
Tillägget för dagen var Janne P:s frågeformulär, som om man inte hade
nog bekymmer.
Det blev återigen kryss. Passade mig utmärkt. Hade sällskap med med
bla Sune B som gjorde tappra försök att luffa. Men det är enklare att segla
om lä. Däremot gick det inte lika lätt att komma förbi Michael Z. Vi gjorde
sällskap hela vägen ner mot mål. Vad som höll på att ställa till det för oss
var fisknät som låg utlagda lite här och där. Dom första vid Bastlagnö höll
vi att segla rakt in i innan dom upptäcktes. Men sen gick det bra. Jag lät
Michael ligga framför mig ända ner till Hagskär. Först dit var Jöran S med
en kompis. Meningen var nu att vi skulle tillbringa resten dagen och natten på Hagskär. Men eftersom den starka vinden drev in österifrån rakt in
så blev det lite palaver var vi skulle ta
vägen. Eskaderledaren var lite undrande
varför alla drog iväg in i den s.k. Herrestaviken. Men det visades så småningom att vi
kunde få plats längst in mot klipporna i skydd
för östan. Det blev en helt fantastisk eftermiddag på klipporna och solen som värmde.
Återigen en sån där oförglömlig kväll med
grillning och god och trevlig samvaro. Dessutom fint väder. Kvällen avslutades för min del i Hasse L:s kajuta tillsammans med Bengt A, Peter M, Benny E och en liten whisky.
Natten mot lördag föll ett lätt regn och på morgonen hade vinden blåst
iväg. Dagen mål var Askholmen och start
skulle ske utanför viken . Meningen var att vi
skulle segla den numera beryktade konsumåttan runt Munken och vidare mot Kolsundet. Några tappra gjorde ett försök att segla
men gav snart upp. En trio bestående av
Bengt A, Hasse N samt Jörgen L gjorde upp
om seglingstrofén. Dom gav upp vid Bohus.
Klubbhuset och bastun stod som vanligt till
vårt förfogande under eftermiddagen. Efter

att ha ätit på marken i två dagar är det skönt att få sätta sig i klubbhuset
och äta som folk. Prisutdelningar för seglingar samt för frågesport. Alla
priser lottades ut. Senare gick orkestern i gång med fina allsångslåtar.
Urban P drog några av sina klassiker också.
När man vaknar på söndagen kommer lite grann av det stora vemodet
över en, är detta sista natten med gänget eller som kanske många tänker,
är det sista seglingen för säsongen? Alltnog, vi har hemresan kvar och
den brukar ju bli bra. Så även denna gång. Det är en sällsynt lycka att
kunna segla hela långa Strängnäs-tarmen utan slag och därefter sträcka
över den stora Granfjärden ända hem. Kom hem i skaplig tid till hustruns
glädje ?!?
Nu kan vi lägga ytterligare en genomtrevlig GUBBSEGLING bakom oss
att minnas under den kommande vintern och längta till nästa år. Jag hoppas att de som inte kunde vara med i år tar chansen nästa gång. Trevligare än så här kan man inte ha det när man är tillsammans på sjön.
Tack Erkki för allt .
Vid pennan och rodret Lars J Linjett 32 8608
PS Det blev den sista seglingen för säsongen DS

Skriv mera!
Bladets läsare kanske anser att redaktörerna huserar fritt i bladet styrda av
hybris och skrivklåda. Så är det inte alls! Vi vill ha flera skribenter: Ju
mera ni skriver desto färre artiklar av oss behöver ni traggla er igenom. Det
vore väl nåt att se fram emot?
Alltså: Skriv om allt som faller er in bara det anknyter till segling. Skriv
gärna debattartiklar så vi får igång ett forum för olika åsikter. Intressanta
frågor saknas inte! Se där, nu har jag fyllt en kvarts sida i alla fall! ” Bättre
nå än assint”, sa gumman.
Sm

Välkommen in till oss i vår
Båtvårds butik på Verksgatan
Där kan du få hjälp med det som
du och din båt behöver inför sommar
säsongen
Vi har
Vi har Hempels båtfärger
NM Båtepoxi
Marinplywood
Båtlyft med truck

LEFant Marinline
Sjökläder från Westcoast
Teak och mahogny

Vi önskar en varm och trevlig sommar
Tommy & Carina
Öppettider:
Månd, tisd, tors, fred. 12.00-18.00
Onsd 12.00-19.00
Lörd. 10.00-14.00
Jour telefon: 0705-41 12 60

VÄLKOMMEN TILL SEGELSÄLLSKAPET
AROS NYA HEMSIDA!

Efter att förändrat utseendet på Arosbladet är det nu dags för hemsidan!
Äntligen har vi fått ett fungerande bildgalleri för att minnas fester och tävlingar. Den nya hemsidan innebär också att vi fått en medlemssida, som
enbart nås med ett lösenord publicerat i Arosbladet. På medlemssidan
kommer bland annat tidigare Arosblad, medlemsmatrikel och ”Enbart
Medlemmar” materiel finnas tillgängligt.
Nuvarande lösenord är:
Användarnamn: SSA
Lösenord: 1906

-David Gissler, Webmaster-Styrelseledamot

Sommarens eskader till ”Kalkstens Hawaii”
Efter förra årets Norrlands succé så bar det i år av till Gotland. Vi var fem båtar:
Cest Si Bonne, Vildrosen, La Goj 2, Heartbreaker, Shakira (del av resan) och
Medusa.
Fint väder hade vi bokat hos dom högre makterna och vi hade hörsammats med
råge. Resan startade på morgonen 7 Juli från Ringsön efter ett beslutsamt
skepparmöte. Nu skulle resan börja och alla var taggade. Ute i farleden så blockerade två enorma fraktbåtar vår färdväg och några av oss försökte givetvis att hålla
undan. Tyvärr helt i onödan eftersom dom låg för ankare. Från och med nu skulle
i alla fall jag vara mer uppmärksam. Resan gick vidare i fin sydlig vind mot Lickershamn där vi anlände sen eftermiddag/tidig kväll beroende på hur bråttom vissa
av oss hade. Efter ett besök till Gotlands största rauk Jungfrun var nog dom flesta
av oss trötta och somnade tryggt.
Nästa dag skulle vi gå till Kappelshamn som ligger långt inne i en vik och ta
natthamn vilket innebar slör till läns eftersom vinden var sydlig. Kappelshamn var
en gång en skyddad reservhamn för Gotlandsfärjorna med ett fåtal platser för
gästande båtar.
Tvärs över viken ligger Bläse ett gammalt kalkbruk som nu har blivit ett museum.
Så klart skulle vi besöka detta ställe eftersom kalkhanteringen var en av dom
största näringarna på Gotland för inte så länge sedan. Dessutom ingick det i vår
eskader att försöka vara kulturella.
Efter några timmars stopp så fortsatte resan norröver i sydlig vind . Det gick halvhyfsat till vi rundade udden vid norra Fårösundsgattet och fick halvvind och farten ökade betydligt. Tyvärr när farten var som bäst så vek vi ner oss och tog ner
seglen eftersom det smalnade av högst betydligt. Hade det varit gubbsegling så
hade inga segel tagits ner konstaterade Cest Si Bonne´s skeppare.
Vi tog natthamn i Fårösund där vi också fyllde på våra kylskåp samt införskaffade den obligatoriska Gotlandsflaggan. Nu hade det kraftiga högtrycket som vi
hade beställt anlänt till fullo och luften höll sig nu mellan 25-30 C och vattnet 2023 C under resten av resan. Vinden förblev också i huvudsak sydlig under större
delen av vår resa.
Följande morgon bar det av till Bungeör en liten ö som var lots plats in på 60 talet. Där låg allaredan en båt vid bryggan och vi förstörde förmodligen deras dag
som var tänkt att gå i sol och nakenbadets tecken.
Efter en rundtur av ön och med beskådande av en fantastisk båk så drog vi segel
och i fin vind seglade vi mot Valleviken. Vid inseglingen undvek vi med stor
skicklighet (eller tack vare våra plottrar) de grynnor på styrbords sida som det
hade varnats för. Efter lite bök och stök i fel vindriktning kom vi in i hamnen och
förtöjde. Vissa utan besvär men en viss person var tvungen att simma ut med
ankartampen runt halsen mot närmaste lovart boj då vinden låg på.

I beskrivningen av området så rekommenderades ett besök till Fjaugen, en ö som
vi passerade på vägen in till Valleviken. Speciellt som det skulle finnas ett utedass med värdens vackraste utsikt. Fick inte missas så sagt och gjort morgon efter
satte vi kurs mot det berömda dasset. Nog fanns det ett dass men så verst vackert
var det väl inte. Trots besvikelsen så upplevde vi efter att utforskat den mycket
speciella ön ett fantastiskt lunchuppehåll med bad i 23 gradigt vatten där man
kunde se inte bara sina fötter utan en bra bit längre ner.
När det var dags att kasta loss så hade sydvinden ökat och vi satte kurs mot nästa
natthamn. Efter åter igen en jättefin segling så nådde vi ostsidans största hamn
Slite där vi lyckades förtöja. Den här gången slapp Medusas skeppare att simma
ut med en tamp till bojen. Vår speciella hjälpreda Max kastade sig i och fixade till
det.
Nu blev det rusning eftersom här fanns ostkustens enda systembolag och förråden
fylldes på. På kvällen avnjöts och minglades det med lokalbefolkningen på samhällets enda pub.
Nästa morgon nytt skepparmöte och ytterligare ett snabbt beslut togs. Vi skulle
besöka Enholmen . Det blev resans kortaste sträcka, endast 0,7 NM men det blev
också den trevligaste natthamnen av dom alla. Det blev sightseeing av ön och sevärdheten Karlsvärds fästning som var i bruk fram till Krimkriget. Sedan svalkande bad i klart vatten och vissa låg raklånga i vattnet mest hela eftermiddagen
med ansiktet under vattnet, Jag tror det kallas snorkling. Grillning på kvällen och
sedan fick vi beundra solnedgången över Gotlands Manhattan (dvs Slite Skyline).
I alla fall väldigt likt! ! !
Efter en lugn natt var det dags att segla vidare och nästa mål skulle vara Botvaldevik, en fiskehamn ca 15 NM söderut. Efter ett par timmar kom det rapport från
förtruppen dvs Vildrosen att Botevaldevik nog inte var en bra ide eftersom sydvinden låg på rakt in i hamnen. Snabbt beslut och vi gick vidare mot Herrvik som
är ostsidans största fiskehamn. Inte heller här var det något problem att få plats.
Här inhandlades diesel och gasol via den lokala allt i allo verkstaden där inget satt
trångt utan allt kunde fixas med glatt hjärta. Det kändes tryggt. Färskvaror fanns 1
km gångväg bort.
Nästa dags avfärd blev försenad då La Goj´s skeppare vänligt nog hade cyklat till
Sysne (bästa stället för rökt fisk på Gotland) för att köpa färskt rök fisk till oss
alla. Tyvärr så glömdes ett paket kvar och vi fick tålmodigt vänta på ny leverans.
Men vad gjorde det. Den som väntar på något gott.
Sedan bar det av mot Storsudret och Närshamn. Värmen bestod så det blev en
hel del svalkande i det varma havsvattnet. En gemytlig liten privat fiskehamn där
landmärket var en besynnerlig fyr som såg ut som ett bi som hade störtat i marken
med huvudet före. Ingen affär eller bränsle men vad gjorde väl det Här anslöt på
eftermiddagen till vår förvåning Shakira efter en i stort sätt non stop segling från
Västerås.

Jag hade tidigare lovat Gotlands dricke till alla utan att veta hur det skulle gå till.
Gotlands dricke är en typ av färsköl som bryggs på malt, humle och lite annat. Vi
var på rätt del av Gotland så nu gällde det att agera. Det hela löstes av sig självt
när jag hade tagit kajplatsen som till hörde en hejare på att brygga dricke. Istället
för att han klandrade mig så kom vi överens om att han skulle fixa dricke till oss.
Alltså lite omvänt men jag tror att mina kunskaper i det Gotländska språket
hjälpte till.
På kvällen vid en gemensamma middagen avnjöts smakprov på den eminenta
drycken. Intressant var det rättvisa sättet att ta betalt för landströmmen. Man betalade per KWh som man förbrukade och inte en fast kostnad. Hur detta mättes
framgick inte men kostnaden var blygsam.
Nästa dag var målet Ronehamn. Nu hade vinden vridit sig något till mer sydostligt och det var läge att testa gennakern. Väl framme och efter det obligatoriska
svalkande i havet blev det en skön promenad till lanthandeln som låg en kilometer
bort. På kvällen gemensam middag med provsmakning av egenhändigt grillade
flundror. 2 kilo flundror hade inhandlats i Närshamn direkt av en fritidsfiskare för
det facila priset av en dosa snus. La Goj bytte gast och fick plötsligt skulle det
visa sig bra fart på båten.
Nu var det bara en dags etapp kvar till sista hamnen på ostsidan. Vi satte kurs mot
Vändburg under olika vägval som oftast. Tyvärr så hade vinden avtagit så det
blev en del motor. Några gick långt ut och någon kröp nära land och någon mittemellan.
Enkelt att ta sig in i hamnen som är utsprängd i kalkberget. Vi förtöjde oss alla
tryggt längst in i hamnen. Några av besättningarna hade tydligt slut på mat för
cyklar hyrdes och det trampades iväg till Burgsvik för att inhandla mer mat.. Eller
var det för motionens skull? Vid skepparmötet nästa dag så blev beslutades efter
en viss oenighet att ligga kvar och det var tur för ett par timmar senare så brakade
det väntade ovädret löst med blixt och dunder och vissa bad till vår herre och
vissa packade en väska och var klar att sätta sig i säkerhet. Vildrosens skeppare
hävdade att en blixt slog ned så nära att han hade kunnat ta på den. Ovädret drog
bort till slut och vi kunde göra utflykt till Holmhällar, ett fridlyst rauk område
inom gångavstånd. Vi hann även med en promenad (några cyklade) på ett antal
kilometer till Hamra krog för middag och underhållning med Jösses pojkar och
Göran Ringbom.
Efter vår ett tredagars uppehåll var vi alla rastlösa och det dags att runda Hoburgen. Vinden var fortfarande i huvudsak sydlig vind som vred mot väst under dagen. Shakira´s skeppare som har rundat ”Kap Hoburgen” ett antal gånger varnade
för knepiga strömmar vid rundningen. Lyckligtvis upplevde jag inte några problem men det kan bero på att jag jämkade lite på både fart och höjd utan att var
fullt medveten om det. Eller var det att jag var upptagen med att försöka se den
berömda Hoburgsgubben som jag aldrig lyckades få syn på. Senare berättades det

för mig att man kan se siluetten av gubben endast från en specifik plats på land.
Vilken besvikelse.
Burgsvik, sydligaste hamnen på västsidan, nåddes tidigt på eftermiddagen efter
att vi hade beskådat ett stort antal groteska vindkraftverk. Burgsvik visade sig
vara en utmärkt hamn med möjlighet att fylla på matförråden.
Skepparmötet följande morgon krävde inga tuffa beslut utan vi var överens om att
gå mot Klintehamn. Vinden var nu väst/sydväst så det blev ytterligare en fin segling. Väl framme så lyckades vi med hjälp av hamnkaptenen att hitta plats i den
smala hamnen. Det märktes att vi nu var på västra sidan av ön och närmare Visby
eftersom det var lite fler båtar. Två båtar gjorde en utbrytning och mellanlandade
på Stora Karlsö. En klart intressant utbrytning som belönades med bryggplats och
en stärkande promenad. Det är inte helt lätt att lägga till då det är helt öppet mot
Nord. Dessa fantastiska öar med sitt rika fågelliv och mycket speciella flora är väl
värt ett besök.
Kvällsmålet tillsammans blev något av sista kvällen med gänget eftersom La Goj
och Vildrosen hade beslutat sig för att inte gå till Visby. En viss besättning hade
missuppfattat det där med sista middagen och antog att även Gotlänningar äter
den mycket speciella Norrlandsrätten som både luktar och smakar väldigt speciellt.
Tre av de återstående båtarna gick med olika avgångstider mot Visby som ligger
20 NM norröver. Den första båten kastade loss allaredan i soluppgången för att få
plats men det visade sig helt onödigt.
Visby är mycket speciellt med både det ena och det andra men måste inkluderas i
”Gotland runt”. Här finns ju allt från kultur till partaj.
Här skildes också våra vägar med en pizza kväll på en mycket trevlig lokal restaurang.
Vädret blev nu sämre och vi blev kvar i fem dagar. Under en av dessa fick vi uppleva det berömda temperaturfallet i vattnet som kan inträffa vid snabb ändring av
vindriktningen. Något som man aldrig riktigt upplevt men hört talas om. Vattentemperaturen sjönk från drygt 20 C till 8 C på mindre än ett dygn.
Så småningom blev vädret bättre och det var dags att kast loss. Shakira och Heartbreaker stack norröver, Medusa västerut och Cest Si Bonne söderut för vidare
äventyr.
Sträckan runt Gotland blev totalt ungefär 200 NM med längsta sträckan ca
30 NM och det tog ca tre veckor överfarten inräknad. Totalt gjordes 15 stopp
runt Gotland och av dessa var 13 natthamnar. Dom flest hamnarna är kommunala och avgiften var 150 Kr.
Eftersom många av hamnarna är relativt oskyddade för vissa vindar krävs
noggrann planering eller otrolig tur som vi hade.
JanneP

