Fyren Gustaf Dalén, Skiftet
Position
Byggnadsår
Höjd
Färg

N 60º 05,12' E 20º 59,01'
1947
11,7 m
Röd

Uppfinnaren Gustaf Dahlén
Nils Gustaf Dalén, född 30 november 1869 i Stenstorp, Skaraborgs län, Sverige, död 9
december 1937
Daléns föräldrar ville, att han skulle bli bonde, men han började tidigt som uppfinnare.
Som trettonåring konstruerade han en väckarklocka som innan larmet gick tände ljuset och satte
på kaffepannan. År 1892 reste Dalén till Stockholm för att visa en av sina uppfinningar, en
apparat som mätte mjölkens fetthalt för Gustaf de Laval, en på den tiden mest kända svenska
uppfinnare, de Laval blev imponerad och rådde honom att skaffa sig en gedigen, teknisk
utbildning. Han började då studera på Chalmers Tekniska Läroanstalt i Göteborg och efter
examen ägnade han sig mer helhjärtat åt uppfinningar, främst grundade på att dra nytta av den
lättantändliga gasen acetylen.
Daléns viktigaste uppfinningar för sjöfarten var klippljusapparaten med tryckregulator,
solventilen samt den automatiska glödnätsutbytaren. Dessa konstruktioner lade grunden till
företaget AGA (AB Gas-Ackumulator) och dess AGA-fyr. Sådana fyrar kan arbeta utan tillsyn
upp till ett år. År 1912 blev Blockhusuddens fyr i hamninloppet till Stockholm först i världen
med solventil. När den 1980 elektrifierades konstaterade man att ventilen aldrig någonsin krävt
reparation. Gustaf Daléns bidrag till säkerheten på haven gav honom nobelpriset i fysik 1912.
Han tilldelades priset för sina "uppfinningar av självverkande regulatorer att i kombination med
gasaccumulatorer användas till belysning av fyrar och lysbojar". Vid ett experiment 1912 med
att testa hur högt tryck en upphettad gasflaska kunde tåla, det blev något fel med testet och efter
en timslång väntan gick Gustaf Dalén fram för att undersöka felet och då exploderade
gasflaskan. Dalén blev svårt brännskadad och miste synen. Det har spekulerats i om nobelpriset
delvis hade influerats av den tragiska händelsen. Dalén fortsatte trots skadan att leda AGA ända
till sin död 1937.

Klippljusapparat
Klippljusapparaten är en uppfinning för gasdrivna fyrar som gör att de kan blinka. Den uppfanns
av Gustaf Dalén och lanserades 1906. Denna är rund med ett membran till lock. En ventiltunga
finns fästad vid till- och avloppsöppningarna för gasen och med en fjäder kopplad till
membranet. När man släpper på gasen lyfts membranet och drar över tungan till andra läget.
Tilloppet stängs och avloppet, som leder till brännaren, öppnas. Mycket snart har så mycket gas
strömmat ut att tungan återgår till det ursprungliga läget. På detta sätt upprepas förloppet. I
brännaren tänds gasen av en mycket liten evighetslåga. Då den lilla lågan krävde mycket mindre
gas än den stora minskade gasbehovet med 90%

Solventil
Solventilen innehåller tre blanka metall-stavar och en matt-svärtad stav. Eftersom en svart yta
absorberar värme bättre än en ljus, blir den svärtade staven varmare under dagsljusets inverkan.
Då den svärtade staven blir varm utvidgas den, blir längre, och når då en ventilarm som tätar ett
gasmunstycke. När det blir mörkare krymper den svärtade staven något och ventilarmen öppnar
gasmunstycket igen. Det gasdrivna huvudljuset återtänds av en mindre evighetslåga och är
alltså påslagen endast då det behövs som bäst. Solventilen gjorde många fyrvaktare arbetslösa,
men mängder av gas sparades och uppfinningen spreds världen över.
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Vicekommodoren har ordet
Bästa skeppare!
Nu skriver jag inget om väder och vind varken i år eller i fjol utan nu gäller det våra
kunskaper i navigering.
Är det någon som mera kommer ihåg vad som lärdes ut på den allra första
navigationskursen, ”skärgårdsskepparkurs”?
Somliga gick kursen för att lära sig navigera, andra bara för att fördriva tiden med en
vettig kurs. Somliga ville ha skepparvimpeln (som ju är helt snofsig), andra ville ha det
fina diplomet inramat på väggen. Man kan också tänka sig skepparexamen som ett
slags ”båtkörkort”: utan den vågar man sig inte alls ut på havet.
Men livet lär, och den som sen barn har rört sig i våra vatten har lärt sig ett och annat.
Och sen säkert något alldeles nytt på skepparkursen.
Handen på hjärtat: när gick DU den kursen? Fyra, femton eller tjugotre år sen?
Har Du rört dig på havet har Dina praktiska kunskaper säkert ökat, men har Du läst
igenom Sjövägsreglerna på sistone? (Det är den tråååkiga lagsamlingen från kursen...)
Vet Du ännu vad avdrift är? Missvisning? Deviation?
Har Du nya sjökort? Läs igenom sidorna med kartsymbolerna, där finns säkert en
massa matnyttigt.
Kör Du med elektroniska kort eller GPS? Har du jämfört dem med pappersversionen?
Tagit ut positioner? (Grundkartan icke att förglömma, den säger ofta mer om både
hamnplatser och farleder än vad sjökortet säger.)
Den dagen elektroniken sviker finns det gammaldags navigationstillämpningar, och
Du kan känna Dig trygg förutsatt att Dina kunskaper i navigation är uppdaterade. Med
det menar jag att vi alla vid lämpliga tillfällen borde läsa igenom läroböckerna i
navigation, ”skrivbordsnavigera” vintertid, kolla båttidningar där det finns aktuella
matnyttiga artiklar, delta i skolningstillfällen, tex kust- och högsjökurserna,
ställa upp på knopaftnar, diskutera med andra skeppare tillfällen finns mer än
tillräckligt.
Navigationsklubbens om möjligt viktigaste uppgift är att lära ut kunskaper i
navigation. Dessutom lär den ut en ordentlig dos sjövett, hur man skall bete sig i
nödsituationer och hur man kan ta hänsyn till havet och till naturen i övrigt.
Men för att de kunskaperna inte skall glömmas bort eller föråldras måste vi ALLA
uppdatera dem då och då. Och det ansvarar var och en av oss för alldeles själv. Vintern
är en bra tid för det; under sommaren skall vi njuta av båtliv och semester och
konstatera att vi har bättre kunskaper i navigering än vi hade i fjol.
Med önskan om skön sommar!
Thea Hagert
vicekommodor
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VERKSAMHETSPLAN
Skärgårds- och kustskepparexamen
Internt mästerskap i uttagningstävlingen i FM i skrivbordsnavigering
Utgivning av Enslinjen
Utfärder / knopaftnar / temakvällar
Förflyttning av klubblokal
Hemsida
Kom ihåg att med jämna mellanrum kolla verksamhetskalendern på hemsidan för
närmare information om tidpunkter för olika evenemang och förändringar i
verksamheten.

Vi tackar våra annonsörer och sponsorer
och hoppas på ett gott framtida samarbete!

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

AM Security Group

Kungsgatan 3 Ekenäs
Tel. 019-223 4444

Specialaffären för: Lås + planering, automatik, beslag
och småjärnhandelsvaror
EGEN TILLVERKNING AV RULLGARDINER
Markiser, spjäl- och specialgardiner, gardinstänger
och mycket annat
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EKENÄS NAVIGATIONSKLUBB r.f:s styrelse
2007 — 2008

Hans Wikström

Karin Bäckman

Dorothea Hagert

kommodor
Tel. 0400 - 813 068

vicekommodor
Tel. 241 1366
0400 - 787 087

Rolf Altner

Carl-Magnus Hultgren

Harras Rönnberg

skattmästare
Tel. 0400-303003

ledamot
Tel. 0400-832456

ledamot
Tel. 0400-528743

sekreterare

Klubbens e-postadress: enk@ekenasnavigationsklubb.net

Hemsida www.ekenasnavigationsklubb.net
Adressförändringar till Harras Rönnberg tel. 0400-528 743 (kvällar)
eller e-post: adress@ekenasnavigationsklubb.net.
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BÅTREGISTRET FÖRNYAS
Våra allvetande myndigheter har stadfäst att från och med första oktober 2007 gäller
nya regler för farkosters registrering. En hel del flytetyg som inte tidigare behövts
registreras, omfattas numera av de nya direktiven.
Registreringen sker på närmaste magistrat, som för Ekenäs vidkommande ju befinner
sig i polishuset vid Formansallén.
Var ute i god tid. I början får man det nya registerbeviset medan man väntar, men
senare blir det troligen att köa eller att göra minst två besök. Senast första oktober
2008 bör nyregistreringen ha skett. Flytetyg som redan är registrerade har tid på
sig till första oktober 2010 att bli införda i det nya registret. Proceduren för dem är
dock kostnadsfri om det sker före 1/10 08. Mellan nämnda datum 2008 och 2010 vill
våra allvetande myndigheter ha en summa pengar. Hur mycket har de nästan tre år på
sig att fundera över.
Registreringen omfattar numera alla båtar som är 5,5m långa, eller längre. Både
motor- och segelbåtar. Båtar med en längd under 5,5m bör också registreras om
motoreffekten är 15 kilowatt, 20 hästkrafter, eller mera. En 5,2m segelbåt med 21
heppors snurra skall alltså registreras. Det kan ju motiveras med tex. att det är lättare
för sjöräddningen att hitta en sådan kombination när den havererar. Registreringen
sker på en blankett där man, kort sagt, får redogöra för allt om ifrågavarande farkost.
Märke, typ, längd, bredd, material, färg, tillverkningsår, bränsle, motormärke, typ och
nummer, årsmodell osv. osv. Det lönar sig med andra ord att genast plocka med sig alla
tänkbara dokument och för säkerhets skull också en hel del otänkbara.
Följande gäller nyregistrering.
Till den egentliga registreringsblanketten finns en bilageblankett som ifylls om man
saknar överlåtelsehandlingar. Där gäller det att komma ihåg av vem båten köpts och
av vem den är byggd, samt ge en trovärdig förklaring till varför båten inte tidigare
registrerats. Dessutom bör man prestera namn på några personer med deras
kontaktuppgifter, som vid behov kan intyga att man inte farit fram med osanning.
Det ovan skrivna är bra att ta i beaktande innan man tågar in till magistern, jag menar
magistratören.
Resten klarnar när man får blanketterna och står öga mot öga med myndigheten.
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Teknikervägen 11, 10600 Ekenäs 019-2127500
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Jurmo- resan sommaren 2007
Det var fredag den 3 augusti, sista semesterdagen, funderade på vad jag skulle göra.
Skulle man fara ut på sjön en runda och simma i Källvik eller ligga och njuta vid
Fladalandet eller Grytskär eller skulle man bli hemma och tvätta bilen eller göra något
annat slött.
Pysslade hemma med allt möjligt, kommer ej i skrivande stund på med vad, men
beslöt mej för att hoppa i båten.
Sagt och gjort, kl 18.09 kastade jag loss från Ormnäs och körde iväg, Anneli blev
hemma med katterna.
Då jag kommit i båten och Yanmarn spann tyckte jag att en längre runda än till Skedöfaret kunde tänkas.
Jag tankade i Predium och kastade loss därifrån kl.18.49. Dottern Mia med sambo
Mange låg med m/y Venny i Kasnäs och Mia tyckte att jag kunde blåsa i väg dit. Jag
styrde västerut, osäker ännu på om jag skulle idas fara så långt, jag skulle ju på arbete
på måndagen.
Men då jag var nära Hangö tyckte jag att likaväl kunde jag sticka vidare, vädret var
vackert, det fläktade från sydost och farten var 15,5 knop, motorn gick på 3250 varv.
Vi hade ett par kontakter via GSM:en men efter Gunnarsören kunde vi höras på sjöVHF:en direkt. Då visade det sig att Bjarne låg med sin Jerez också i Kasnäs så jag
tänkte att jag blir ej utan sällskap ifall ungdomarna vill vara för sig själva.
Klockan var 21.12 då jag kom till Kasnäs, där var rätt mycket båtar, men det fanns
ännu lediga platser. Det har nog hänt att hamnen varit proppfull någon gång då vi
kommit hit i dåligt väder, men vid Högsåra byhamn på östra sidan har vi alltid fått
plats, ibland är det till fördel att ha en mindre båt, den behöver ej så mycket vatten,
oftast hittar man en plats.
Nåväl, vädret var fint det är alltid roligt att sitta mitt i en hamn och följa med båtfolkets
göranden och låtanden. Denna kväll var kanske ovanligt livlig, en massa hyrbåtar
kom, synbarligen till sin hemmahamn, och varja gång for dykare ner och granskade
botten och drev och propeller förrän den som hyrt båten släpptes iväg. Alla fick fara så
ingen hade väl varit på grund. De flesta båtlagen kom också bra in till bryggan, någon
enstaka behövde hjälp. Dethär med att “hjälpa” båtlag in till bryggan är inte alltid så
klart tycker jag, är det blåsigt vid bryggan och de ombord är litet äldre är det klart att
man går emot och hjälper. Men kommer det en båt fullbelamrad med unga viga
besättningsmedlemmar kan man känna sig fånig då de klarar sig själva bra och inte
direkt vill ha någon hjälp, det här måste man avgöra från fall till fall.
Efter sedvanlig inspektion av Venny och rundvandring i Kasnäs slog vi oss ner i Jerez
och satt och småpratade till ganska sent.
Jerez låg förtöjd med sidan till vid bryggan, utrymme för annan förtöjning fanns ej,
och då vi satt och snarvlade dök det plötsligt upp en fritidsbåtskeppare som stack in
huvudet och ville prata, han hade smakat på något starkare, men efter många om och
men slapp vi av med honom så vi kunde fortsätta med våra egna sjörövarhistorier, men
det dröjde ej länge så var samma gubbe där igen, nu ville han ha något att styrka sig
med, vi sade att nu går vi och kojsa, men han var omöjlig. När han såg Bjarnes Scand
7800 försökte han smörja in sig och sade han att det var världens bästa båt, för min
Minor 700 Cabin som låg bredvid hade han inte så mycket gott att säga. Nå, det är
ingen vits att käbbla med en som är full och han stack iväg synbarligen nöjd med att ha
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fått skälla ned Minorn. Själv hade han en Fodimar med en urgammal Bedford diesel.
Nästa morgon stack Bjarne iväg västerut och då sade Mia, hördu pappa, nu far vi till
Jurmo. Nå jag var inte nödbedd, det var ju några år sen vi var där, de sista gångerna vi
skulle dit på semestern hade det blåst utav bara den.
Efter bränslepåfyllning kastade vi loss kl. 11.56, det kändes faktiskt fint, vädret var
ypperligt, nästan stiltje.
Väster på Högsåra försökte jag få kontakt med Jerez, det lyckades faktiskt, han var

Mange steker bacon

På väg mot Jurmo 2007

norr om Jurmo, vi kunde föra en diskussion, avståndet mellan oss var då cirka 22 M,
det är nog max avstånd man får på sjö-VHF:en mellan två motorbåtar.
Vi passerade Borstö 13-tiden, vi höll bägge cirka 14-knops fart, jag var allena i
Minorn,Venny är en Marino 725, försedd med en 100hk Yanmar. Ombord var fyra
personer, två av dem barn. Från början såldes Marinon med en 50 hk Perkins, den är
för svag för en sådan båt, marsch farten med Perkinsen var kanske 7-8 knop, ändå
gjorde reklamen gällande att det var en så kallad halvplanare.
Vår Minor såldes i tiderna också som halvplanare, en 50 hk Leyland fick båten till
knappt 10 knop, med en 77 hk Yanmar steg marschfarten med 5 knop. Kör man motorn
med det varvtal som tillverkaren tillåter kontinuerligt kan man hålla en fart av 17
knop. Sjön var helt lugn, det var “plitt-platt”, det är skönt att köra med kapellet nere,
man njuter mera än om man måste sitta inne i styrhytten .
Vi kom till Jurmo kl. 13.56, det var fint att vara där igen, vi har besökt Jurmo
regelbundet sedan år 1975, utom då de två senaste säsongerna.
Clas Mattson fiskar och röker som Per, far hans i tiderna gjorde, och mor Pirjo bakar
munkar och steker plättar, inte behöver man vara hungrig på Jurmo. Det var väl Per på
Jurmo som i tiderna började röka fisk och sälja åt båtfolket, sedan tog alla andra efter.
Någon ansåg att Per hade för höga priser på sin fisk, men Per sade alltid med glimten i
ögat att så länge ingen klagar på kvaliteten är det ingen fara.
Fiskbeståndet har varierat, det har kanske blivit sämre med flundror, de är så magra,
abborre och gädda är det också dåligt med , men sik finns. Jag kommer ihåg de år som
Per rökte torsk, det var ju något år Finska Viken var full av den fisken. Förutom
fiskförsäljning har Clas byggt en bastu vid gästhamnen och på det sättet kunna bjuda
mera tjänster åt båtfolket. En kiosk finns, det blev möjligt då Jurmo fick elektricitet,
det är ej så många år sen dess. Man kan dessutom hyra stugor här, då skall man vara ute
i god tid, de är populära. Vi hyrde en gång en stuga och tillbringade lillajulen på Jurmo,
men det är en annan historia.
Här fanns andra bekanta båtmänskor, Mias och Manges vänner Hanna och Patte med
sin Armida, och bredvid oss låg Christer Pettersson från Mariehamn med sin Nimbus
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Kalimera. Petterssons hör också till dem som lika länge som vi besökt Jurmo.
Kalimera heter också Margareta och Rockys båt från Borgå. Dem har vi ofta träffat i
Rosala i Erikssons gästhamn TB-Marin. Hamnen är bra och maten i cafeet är riktigt
smaklig. Bränsle finns och får någon tekniska problem är hjälpen nära med kunnig
personal och slip.
På söndagen kastade vi loss kl. 11.30 och styrde kosan hemåt, vi hade inte gjort så
mycket, mest ätit och njutit, jag hann ej ut med Clas och fiska heller. Några båtar hade
som vanligt problem med sin sjö-VHF apparatur. I en båt var en antennkontakt sönder
och efter några mätningar och litet funderande kunde jag konstatera att Christers
Kalimera hade antennen av. Jag har av förekommen anledning alltid SWR-mätaren
(en mätare med vilken man enkelt och snabbt kontrollerar apparat och antenn) och
stöpslar med. Då det finns en marin-VHF radiotelefon ombord skall man kunna lita på
den, det är illa att skepparen ej oftare låter granska radioutrustningen, jag tycker att det
kunde man göra. Kanske man tror att sådan här utrustning ej får något fel, men nog
krånglar den också, mera sällan själva radiotelefonen, men kontakter och skarvar
oxiderar eller är fulla med vatten.
Nåväl, vi kom till Borstö kl.12.26, det blev mat och rundvandring, och Borstögumman
skulle ju beses. Hon är en galjonsfigur från ett segelskepp, och har farit illa med åren.
Man har försökt få henne att hålla ihop med alla konstens regler, jag kommer ihåg att
man har till och med försökt “impregnera” henne med Araldit.
Nu kan man väl se vart åren har runnit iväg då jag fotade min dotter-dotter Jannica
bredvid Borstögumman. Vår dotter Mia poserade första gången på samma plats för
kanske trettio år sedan, vart har åren farit? Den skarpögda läsaren kan också konstatera att vegetationen har skjutit i höjden under dessa år.

Jannica 2007

Mia 1980
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Jag tog ej foton på Jurmo, filmen tog slut som vanligt, jag sparade de sista bil-derna till
Borstö. Armida hade startat från Jurmo efter oss och hann fast oss vid Borstö, de for
vidare mot Kasnäs, vi blev och äta förrän vi for vidare hemåt.
Start från Borstö kl. 15.21, vi, passerade Fjärdskär fyr kl 16.20, och passerade Lerharu
fyr kl.16.56 och anlände till Hangö kl.17.48.
Anneli hade kommit från Ekenäs till Hangö och åkade med sista biten hem, vi startade
kl. 19.50 och kom till Ormnäs kl. 21.18.
Jag hoppas att läsaren orkar läsa denna lilla berättelse trots mina avvikelser till det
tekniska, det händer så lätt då det ligger nära hjärtat. Tider och händelser är tagna från
loggboken, noterar nu att jag fört loggbok i trettio års tid.
Frej Falck
m/y MIA

www.ido.fi
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www.lohjanautokeskus.fi

HORSBÄCK, EKENÄS. TEL. 019-221 0100

Linder boats
Marine Laadun tae

TG-BOAT

YAMARIN BY KESKOMARINE DESIGN

Fullständig slipverksamhet, även båtplatser.
OY EKE-MARIN AB
Vesterby Tel. 019-241 2670, 0400-490 672
10601 EKENÄS Pb 52
www.eke-marin.fi
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Fallskärm, drivankare eller ballongsegel
Då det för mitt vidkommande inte finns något nämnvärt nytt att skriva om å ja me vill
vara med på ett hörn, så blir det skriverier som, åtminstone i viss mån, följer rubriken.
Petitesser som tex. årtal är bortlämnade.
Någon gång för många år sedan fanns ett drivankare ombord. Det var en donation av
en kumpan. Vem den kumpanen var har fallit i glömska. Ankaret var begagnat, dvs.
det hade varit intråmat på ett ställe där det uppenbarligen var minst i vägen. Eftersom
det med tiden tenderar att samlas en massa oumbärligt ombord på båtar, behövdes
också drivankarets mörka vrå till stuvutrymme. Så flyttades det till Laxen.
Ankaret var i bra skick då varken sol eller saltvatten hade kommit i kontakt med
presenningstyget det var tillverkat av. Till storleken följde det rätt bra båtstorleken,
alltså om man tror på vad som står att läsa i kataloger som saluför maritima artiklar.
Sällan behövs ju drivankaren, men som så ofta i andra sammanhang e de bra ti ha ifall
de skulle behövas. Vid den tiden hände det sig att vi lade ut långrev mitt i Finska viken
i tron att någon torsk, eller i bästa fall lax, skulle hitta någon av de oändligt många
krokarna.
Mellan utläggning och upptagning stannades motorn ofta så att man kunde lyssna på
tystlåtenheten och avnjuta någonting i lugn och ro.
Då kom drivankaret väl till pass. Alltå ut med det och så vänta litet tills ankarlinan
spändes upp och fören lade sig mot sjön. Tänk att få avnjuta någonting utan att båten
rullar. Mitt ute till havs.
En stund senare märktes en obetydlig förändring. Om det alls hade skett en sådan. Det
kunde lika väl ha varit bara en inbillad förändring.
Nå, efter avnjutningen av någonting halades ankarlinan in. Den kom oväntat lätt.
Presenningsstruten i slutändan var ju dock rätt omfångsrik. Egentligen var
förvåningen inte så stor när blotta tampen kom hem. Det heter ju att Sjöberg reder upp
trassel och löser knutar bara de får ligga i blöt.
Jag hyser i alla fall ett visst hopp om att få tillbaka ankaret. Nu bökar ju både svenskar,
tyskar och ryssar på bottnen just på ifrågavarande latitud. Tackvare det planerade
tysk-ryska gasröret kommer många borttappade saker att komma upp i dagsljus igen.
Jag kan tänka mig att byta ankaret mot en mina. De kan va bra ti ha en.
Nu var alltså Laxen, båten, utan drivankare.
Ryktet visste berätta att någon använde avskrivna fallskärmar som drivankare. Likt
bilar skall också fallskärmar besiktigas med jämna mellanrum. Skillnaden ligger däri
att bilar är trafikdugliga förutsatt att glappen och rosthålen hålls i styr, medan en
fallskärm avdankas efter ett visst antal år, fast den aldrig skulle ha använts.
Kontakt med Hangö Flygklubb gav resultat. En snyggt inpackad fallskärm
inhandlades för en struntsumma.
Först testades den genom att skipper himself efter bil på Täktom flygfält lät sig
bogseras upp i skyn. Vad skärmen beträffar utföll testet bra. För skippers del slutade
det i ambulans till Västra Nylands Centralsjukhus och en månads ledighet med några
spräckta ryggkotor.
Vid en seglats hem från Bornholm blev förhållandena norr om Gotska Sandön sådana
att vidare framfart var uteslutet. Vågornas längd passade inte alls till båtlängden och
då sjöarna dessutom var rätt branta, måste farten tas ner och fart över grund (Fög)
stannade någonstans nära tre knop. Med den föggen skulle brennstoffet vara slut långt
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före Utö.
Alltså ut med fallskärmen. Vis av andras erfarenhet var drivankaret försett med en
andra, såkallad baklina. Utan den skulle man ha fått ty sig till sjömansslogan ”har du
kniv så kapa” då tiden var mogen att hala in. I övrigt var vädret vackert, molnfri
himmel.
Någon inre röst sade att kolla ankringsplatsens koordinater. Så gjordes. Vidpass fem
timmar senare var horisonten spikrak. Alltså vågtopparna visade sig inte mera över
horisonten. Tid för fortsatt färd. In med ankaret, baklänges, och sedan
koordinatkontroll på GPS. Vi hade gjort Dög (distans över grund) ungefär fem
bågminuter utsatt på storcirkeln (=sjömil). Hemåt, mot vind och sjö. Vi hade alltså
seglat. Istället för drivankare hade vi rustat igång ett vattensegel,
undervattensballong, som strömmen glupskt nappade tag i. Under rådande
förhållande skulle Utöfyren ha dykt upp över horisonten efter något i stil med en vecka
(uge på tuborgska). Så kan det gå.
Alla, eller åtminstone de flesta, som rört sig på vattnet har i något skede fått
bottenkänning. Också undertecknad.
Det inträffade norr om Horsö, holmen mellan Hangö och Bromarf som ryssar och
finnar turvis härskade över vid senaste stora landskamp. Plötsligt stod Laxen stadigt
på. Fullt fram eller back ledde bara till att röken stod svart om aktern. Försöken att med
ankaret varpa båten fri lyckades inte. Allt som gick att flytta på stuvades om till ena
sidan för att vränga båten flott. Inte heller det lät sig göras. Den ansvarige ombord
ombads redan att ta till VHF för att kalla på hjälp. Det gör man ju inte förrän i yttersta
nöd. Då platsen var skyddad och vädret inte kunde klandras, liksom inte provianten,
var läget långt ifrån pinsamt. Låt tiden jobba, heter det. I detta fall, låt fantasin spela.
Drivankaret, fallskärmen, vattenseglet. Räddningen fanns ju under däck. Mastlinan
fästes i trådknippets nedre ända som hissades upp i masttoppen. Vinden kom lämpligt
från sidan. Sedan kastades hela sidentygsbyltet upp i luften för att omedelbart fyllas av
den labra vinden.
Dehär försöket lyckades. Ankaret där uppe i skyn vrängde båten så att det bara
skramlade några gånger under kölen innan allt var över. Det blev rentav bråttom till
rodret för att få båten på rätt kurs innan nästa land kom emot.
Eftersom ankaret var hissat föll det
sig naturligt att resten av dagen segla
i Bromarfarkipelagen. Bara medvind. Så gick det den gången.
Till Hasse W vill jag säga att vad som
ovan står skrivet är inga rövarhistorier. Vad lära vi härav. Att det
går att hoppa från flygplan med ett
drivankare, att man kan segla med en
fallskärm, oberoende av om den
befinner sig under eller över ytan.
Man kan vidga sina vyer eller nå
högre höjder blott man låter sig
bogseras hängande i ett ankare.
R.A.
Såhär fungerar ett drivankare
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HONDA
YAMAHA
VOLVO-PENTA
YAMARIN BÅTAR
LINDER BÅTAR
BÅTTILLBEHÖR

Oy BN Bilservice Ab
Service

Västanbyvägen 1 10600 Ekenäs
direkt tel. (019) 221 0221
tel. (019) 221 0200
fax (019) 221 0225
bertel.niemi@bnbilservice.fi
www.bnbilservice.com
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EN FÖREGÅNGARE I SIN BRANSCH!
VVS-FÖRETAGET MED SERVICE SOM
SPECIALITET
VI UTFÖR:

- OLJEBRÄNNARSERVICE
- VATTEN OCH AVLOPPSARBETEN
- MATERIALFÖRSÄLJNING

Formansallén 11 Ekenäs,

019 - 241 2600, 0400 - 474 050

www.ekenassb.fi

Utombordare, reservdelar och service

LINDQVIST
Reparation & Service
Borgbyvägen
5, Pojo
Du hittar oss
vid Borgbyvägen
5, Pojo
www.lindqvistrep.com
(Pojo industriområde)
Tel. 019-245 3330 FAX 019-245 3333 Mobil 0400-312 316
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www.ebfm.fi
Vi representerar

- Vi tar båtar till försäljning.
- Finansierings- och
bytesmöjlighet!!!
- Service
- Transport

Juhta båttrailer säljes och uthyres.
Suomi och Särki båtar.
Förmånliga pris. Begär offert. Det lönar sig

EKENÄS BÅTFÖRMEDLING K. HOLM
Gammelboda tel. 0400-488 885, FAX / TEL 019-246 2969 även kvällar
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JUSSARÖ
#F(DNX
¹Û¾¡Úy?ƒI

-

besökshamn
bastu
café
mötesutrymme
båttransport

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

BRANDSLÄCKARE SERVICE
Industrigatan 10600 Ekenäs
Tel. 019 - 241 3429 0400 - 805 347 Fax. 019 - 246 1281
Brandsläckare: Försäljning, Fyllning, Besiktning
Även luftflaskor Besiktning o fyllning

GULD & SILVER

Tel. 019-2411 016

OY

BEN-DIX AB
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Problem med dieseln?

LÖSER DEM!
Ring 019-241 6755
email diesel.korpela@co.inet.fi

OY MERIBEL MARINE AB
- polyester harts
- gelcoat
- glasfibermattor

- härdare
- tillhörande verktyg m.m.
- även i små mängder

HANGÖVÄGEN 74 (infart vid EKE-MARIN) Tel. 0400 - 538 589
Fax 019 - 246 2431

HUMMELDAL

N 59°56,7´ E 23°06,46´
Uthyres:
Flying Albatross 870 motorbåt.
Snurrebåtar, 4-5m, 4-40hv.
Fritidsstugor 16-60 m2.
Terrängridning med Fjord och Tinkerhästar.

Kontakta: Berit Sundell Tel 019-202 057 / 040-5462 945
www.hummeldal.net
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Kråkholmen 2
10600 Ekenäs

Vard. 8-17
Lörd. 9-13

Ekenäs
Köp och Sälj Ab
Öppet:
onsdag, torsdag, fredag kl. 16.15 - 19
lördag kl. 10 - 14

Rådhustorget, Ekenäs

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

VÄLKOMMEN!

Hempels BÅTFÄRGER och LACKER

Torngatan 3, 10600 EKENÄS
Tel. 019-241 1585

A

Norra hamnen Ekenäs 019 241 1790
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www.ekenasport.fi

MARINBODEN
VÄLSORTERAD BÅTTILLBEHÖRSAFFÄR MED ATMOSFÄR OCH PERSONLIG SERVICE

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

KB PENEVA KY
INDUSTRIGATAN 3
10600 EKENÄS
045-1138176
info@peneva.fi

- 22 -

LINDBLADS RAKSALONG
Besättningen i trim sedan 1938
Tel. 241 1566
Stationsvägen 1, Ekenäs

Med Magellan GPS hittar du alltid rätt
och med Humminbird
ekolod mäter du djupet
lätt
Kom och bekanta dig med den senaste teknologin!!

VNB-Auto , Horsbäck
tel. 020 745 8360

www.
VÄLKOMMEN ATT BESÖKA
EKENÄS NATURUM
Stallören, (mittemot simmis)
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MEDLEMMAR
Styrelsen är medveten om att följande medlemsregister är bristfälligt. Nagon
kanske inte mera har intresse av att vara med, men värre är att det pa grund av
olyckliga omständigheter har”tappats bort” medlemmar. Därför efterlyser vi nu
dem som fallit ur registret och fortfarande vill vara med.
Ni som nu fatt ENSLINJEN, var snälla och hjälp oss. Be skepparvänner som ni
märker att inte finns med att kontakta nagon i styrelsen. Vi behöver namn,
skeppargrad och noggrann adress. De som fatt ENSLINJEN trots ofullständig eller
felaktig adress, hjälp oss att uppdatera adressregistret. Det är viktigt för hela
Navigationsklubbens existens att medlemsregistret är korrekt och levande.
Skicka adressuppgifterna per e-post till adress@ekenasnavigationsklubb.net eller
kontakta Harras tel 0400-528743 (kvällar).
ADAMSSON ANDERS
AHLFORS BERT
AHLFORS GÖRAN
AHLQVIST BRITA
AJALIN TAISTO
ALLE´N HENRY
ALM BJARNE
ALTNER ROLF
ANTIN PATRIK
ASPLUND INGMAR
BACKMAN CHRISTER
BACKMAN ULF
BERG GUNNAR
BERGLUND BJÖRN-OLOF
BERGLUND DICK
BERGLUND GÖSTA
BERGLUND STAFFAN
BERGLUND STIG
BERGSTEN ANDERS
BERGSTRÖM BROR
BERGSTRÖM DAG
BERGSTRÖM MARIANNE
BJÖRK INGA
BJÖRK MARKUS
BJÖRKENHEIM BENGT
BJÖRKLUND BÖRJE
BJÖRKLÖF LARS
BJÖRKQVIST ANN-KRISTIN
BJÖRKQVIST BROR
BJÖRKQVIST PIRKKO
BLOMQVIST ROGER
BOSTRÖM JOHN
BOSTRÖM LARS
BOSTRÖM MAX
BRANDT CECILIA
BRUNCRONA CECILIA
BUSSMAN ANNIKA
BUSSMAN CARL-JOHAN
BUSSMAN ROGER
BÄCKMAN GÖRAN

*
***

BÄCKMAN KARIN
BÄCKMAN PATRIK
BÄCKMAN PER-ERIK
BÖCKELMAN THOMAS
BÖHME FREDRIK
CARLSSON CAMILLA
CARLSSON RONNIE
CARPELAN NANCY
CARPELAN PATRIK
CARPELAN ROLF
DAHLSTRÖM TOM
DANIELSSON GÖRAN
DEGERLUND GREGER
DEGERLUND LEIF
DEGERLUND STEFAN
EHRSTEDT BENGT
EHRSTEDT JARL-JOHAN
EKBERG MIKAELA
EKBERG TAGE
EKEBOM ULF
EKLUND CHRISTER
EKLUND GUNNAR
EKLUND THOMAS
EKSTRÖM LEIF
ELORANTA TERO
ENBERG TOR
ENGSTRÖM ANDRÉ
ENGSTRÖM HENRY
ENGSTRÖM MONICA
ENLUND GUNILLA
ERROLL ERIK
EWALDS NILS
FAGERHOLM ANNE
FAGERHOLM JOHN
FAGERHOLM KJELL
FAGERHOLM LEILA
FAGERSTRÖM CURT
FAGERSTRÖM LARS-ERIK
FAGERSTRÖM PATRIC
FAGERSTRÖM STURE

**
**
*
***
***
*
***
*
***
*
**
**
*
*
*
***
**
*
***
**
***
**
**
**
**
*
*
*
**
**
*
***
*
**
*
*
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*
*
*
*
*
*
**
**
***
**
***
**
**
*
**
*
*
**
**
***
***
*
**
*
**
*
*
*
**
**
**
*
***
*
*
***
***
*
***

FALCK EVA-MARIA
FALCK FREJ
FORSBERG HILDING
FORSBLOM SUSANNA
FORSBLOM TOMAS
FORSELL NILS
FORSMAN BÖRJE
FORSSMAN HENRIK
FORSSTRÖM KARL
FRIMAN PER-OLOF
GERKMAN MATS
GOTTBERG CAROLA
GRANHOLM GHITA
GRANSTRÖM BJARNE
GRÜNN ANN-CATRIN
GRÜNN TOMAS
GRÖNBERG BJÖRN
GRÖNHOLM REGINA
GRÖNQVIST JAANA
GRÖNQVIST JAN-OLAV
GRÖNQVIST KAJ
GRÖNQVIST KURT
GRÖNQVIST OLOF
GRÖNROOS EVA
GRÖNROOS JOHANNES
GRÖNROOS RALPH
HAGERT DOROTHEA
HEMANUS GÖRAN
HILDEEN RENI
HJORT CHARLES
HOLM CARL-MIKAEL
HOLM CARL-OLOF
HOLMBERG BO-ERIK
HOLMQVIST ROBERT
HOLMSTRÖM CARITA
HOLMSTRÖM HÅKAN
HOLMSTRÖM JONAS
HOLMSTRÖM LEIF
HOLMSTRÖM MAGNUS
HOLMSTRÖM TOMMY
HONGELL BARBRO
HULTGREN CARL-MAGNUS
HULTGREN HENRIK
HÖGLUND JAN-ERIK
HÖGLUND KJELL
ILLMAN ULLA
JANSSON RAINER
JERN LENNART
JOHANSSON GUY
JÄÄSKELÄINEN JUHA
JÖNSSON INGVAR
KARME TOM
KESKIKYLÄ ANTERO
KIVELÄ JAN-PETER
KLINGENBERG ANNA
KROGARS JAN-ERIK
LAGERSTRÖM CHRISTER
LANDEN FREDRIK
LEINO JOUKO
LIND MARIE

*
***
**
**
**
**
**
*
*
*
*
**
**
*
*
*
**
*
*
***
*
*
**
**
*
**
***
*
***
**
*
**
**
*
**
*
*
*
**
**
***
***
*
***
*
***
**
*
*
*
***
**
***
*
**
***
**
**
***
*

LINDBLAD CARL-GUSTAV
LINDBLAD KIM
LINDBLAD STIG
LINDBOM MIKAEL
LINDERMAN BÖRJE
LINDGREN GUSTAF
LINDGREN JOHAN
LINDGREN RAGNAR
LINDHOLM HENRIK
LINDHOLM KENNETH
LINDHOLM PER-ERIK
LINDHOLM ROBERT
LINDQVIST GUN
LINDQVIST LARS
LINDQVIST TONY
LINDROOS BENGT
LINDROOS FREDRIK
LINDROOS PETER
LINDSTRÖM CURT
LINDSTRÖM HÅKAN
LINDSTRÖM SVEN
LINDSTRÖM TOR
LJUNGGREN ALEXANDER
LUNDSTRÖM TOR-BJÖRN
LUNDSTRÖM-LEINO HILLEVI
LUPALA TONI
LÖFROOS SNÖFRID
MALMBERG PEHR ERIK
MALMEN JAN-ERIK
MARTIN NIKLAS
MASALIN ROBERT
MATTILA JUKKA
MECKLIN HANS
METZNER THOMAS
MÖLLER NILS
NEIGLICK VIRVE
NEVALAINEN SAMI
NYBERG HENRIK
NYBERG RUNE
NYBERG VIVAN
NYBOM LEIF
NYLUND DANIEL
NYLUND LARS-ERIK
NYLUND MAGNUS
NYLUND MIKAEL
NYMAN HANS-ERIK
NYSTRÖM MONICA
NYSTRÖM OLOF
NYSTRÖM ROGER
NYSTRÖM SVEN-OLOF
OJA TAUNO
PALMROOS MIKAEL
PHILSTRÖM LEIF
PIPONIUS ULF
POUSETTE CARL-GÖRAN
REHN MARIKA
REHNMAN LOTTA
REHNSTRÖM CAJ
ROSENDAL ROGER
ROSENLUND OLOF
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*
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*
*
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*
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RUNDQVIST HANNES
RUNDQVIST ROBERT
RÅSTEDT KALLE
RÖBERG HELENA
RÖNNBERG HARRAS
RÖNNBERG JERKER
SAHLSTEDT YRJÖ
SANDBERG JARI
SANDBERG MICHAELA
SANDELIN BJÖRN
SANDQVIST FELICIA
SARKANEN STEFAN
SAVIOLAINEN-NYLUND MARJATTA

SJÖBERG BÖRJE
SJÖBERG HANS
SJÖBLOM ROGER
SJÖBLOM ULF
SONNTAG GITTE
STARK PAMELA
STEPHAN-SUNDSTRÖM ETHEL
STOOR PATRIK
STRANDBERG MARIANNE
STRANDBERG MATTIAS
SUNDBLOM KLAUS
SUNDBLOM MARTIN
SUNDBLOM MARTINA
SUNDELL GUY
SUNDSTRÖM ANN-MARI
SUNDSTRÖM CHRISTINA
SUNDSTRÖM GREGER
SUNDSTRÖM GUY
SUNDSTRÖM LARS-ERIK
SUNDSTRÖM PER-ERIK
SUNDSTRÖM SUNE
SUNDSTRÖM SVEN
SUNDSTRÖM TORD
SUNDSTRÖM-MILDH TOVE
SUOMINEN-LINDSTRÖM GUNILLA

SVARTSTRÖM KAROLA
SÖDERLUND CHRISTIAN
SÖDERLUND INGMAR
SÖDERSTRÖM BILL
TAKALA VILLE
TAHMO CHRISTIAN
TAHMO PERNILLA
THUREN CLAS
TIHVERÄINEN KALEVI
TUOMELA KARI
TÖRNROOS TOM
UGGELDAHL BJARNE
VAARIMO MARLENE
VAARIMO PENTTI
WALLÉN MÅNS
WALLENIUS STEFAN
WALLS TOMAS
VASANKARI JOUNI

**
*
***
**
**
*
*
*
*
**
*
*
*
**
*
*
*
**
***
**
*
*
*
*
**
**
***
**
*
**
**
*
**
**
**
*
*
*
*
*
***
***
*
*
*
*
**
**
***
**
***
***
*
***
***
**

WASS TAGE
WENBERG DANI
WENDELIN VILHELM
WESTERLUND KAJ
WESTERLUND KERSTIN
WESTERLUND KIM
WESTERHOLM ALEXANDER
WESTERHOLM BO ERIK
WIBERG SARI
WIGREN MAGNUS
WIGREN TOM
WIKBERG ANNA
WIKSTRÖM ANDERS
WIKSTRÖM ERIC
WIKSTRÖM HANS
WIKSTRÖM JÖRGEN
WIKSTRÖM NIKLAS
WINBERG GUNILLA
WINSTEN BO
VIRRANVUO ANETTE
WOLFF CARL-GUSTAF
WREDLUND KAJ-MIKAEL
VUORIO TAISTO
YRJÖNEN KLAUS
ZITTING JOAKIM
ÖBERG TOMMY
ÖBLOM-BERGLUND GUN
ÖRNMARK JOHAN
ÖSTERBERG GUN
ÖSTERMAN HENRICA

*
*
**
*
*
*
*
**
*
*
*
*
*
**
**
**
*
**
*
*
***
**
**
**
**
***
***
*
*
*

2
***
59
**
95
*
130
---------------------------------------Sammanlagt
286
***
**
*

= SJÖKAPTEN
= HÖGSJÖSKEPPARE
= KUSTSKEPPARE
= SKÄRGÅRDSSKEPPARE

Nya skärgårdsskeppare 2007
ENGSTRÖM ANDRE
ENGSTRÖM MONICA
FRIMAN PER-OLOF
GRÖNROOS JOHANNES
HOLMSTRÖM HÅKAN
JERN LENNART
LINDHOLM ROBERT
STRANDBERG MATTIAS
TAKALA VILLE
WENBERG DANI
WESTERHOLM ALEXANDER
WIGREN MAGNUS
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Bangatan 14 EKENÄS
Tel 0207 - 433 280

STARTA OCH AVSLUTA BÅTUTFLYKTEN
MÄTT OCH NÖJD.
PROVIANTERA RÄTT NER I MAGEN HOS

NORRA HAMNEN EKENÄS
Tel & fax 019-241 2000
www.no-1.nu
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