Kommodoren har ordet
En av föreningens medlemmar hälsade på hemma hos mej en kväll, det första han
sade när vi träffades var, hör du, nu är det endast sexton veckor kvar tills båten skall
sjösättas.
Vad kan vara trevligare att höra en vinterkväll, då man har svårt att kunna erinra sej
hur trevlig en sommardag kan vara i vår vackra skärgård. År 1993 är ett år i föreningens historia som vi med glädje kan minnas som det fyrtionde verksamhetsåret.
På hösten kommer styrelsen att visa den vördnad en fyrtioåring behöver få, genom att
ordna en jubileumsfest, separat från årsmötet, där jag hoppas få se och bekanta mej
närmare med gamla och unga människor, äldre och yngre föreningsmedlemmar i en
festlig och trevlig atmosfär.
En del av oss tar säkert för sej av feststämningen i ett tidigare skede, det vill säga
på vårvintern då vi skall besöka Borgåborna, vilka "lovat" oss en riktig festkväll
med Borgåmått. Den exakta festplatsen har tillsvidare hemlighållits för oss, vilket
naturligtvis ger en lite extra krydda åt hela besöket.
Till slut vill jag officiellt tacka de medlemmar som frivilligt ställt upp i föreningens
styrelse, för att genomföra den planerade verksamheten.
Personligen tror jag att denna styrelse har förmågan och viljan att klara uppgiften,
såsom även tidigare styrelser gjort.
kommodor
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Skrivbordsnavigering (FM-uttagning)
Vinterträff med Borgå Navigationsklubb i Borgå.
Avfärd med buss klockan 16.00 (c:a)
Sista inlämningsdag för Gungstolsnavigering del I
Navigationsseminarium i ESS:s klubblokal klockan 13.00
(tema öppet, kolla annons i VN)
Tentamen i navigation (kust- och skärgårds-)
klockan 18.00-22.00
Vårmöte med diplomutdelning (skärgårdsnavigation)
klockan 19.00 på Svenska Klubben
Skepparträff med diplomutdelning (vårens tenter)
på Knipan klockan 19.00
Sommarträff med navigationstävling. Samling klockan
13.00 på Stuvuholmen.
I fjol fick vi en ny båt med och tävla, vilken båt blir det i år?
Repholmsträff med Borgånavigatörerna
Tentamen i navigation (kust- och skärgårds-)
klockan 18.00-22.00
Nattnavigationstävling
Jubileumsfest klockan 19.00 i Befattningsofficersmässen
Knopafton klockan 19.00
Årsmöte klockan 19.00.

EKENÄS NAVIGATIONSKLUBB r.f:s styrelse
1992 - 1993

Vi tackar alla våra annonsörer och sponsorer och uttrycker
samtidigt våra förhoppningar om ett gott och givande framtida
samarbete!
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Ekenäs navigationsklubb 40 år
Föreningen har igen nått en milstolpe i sin verksamhet som är värd att notera.
Det är fyrtio är sedan medlemmarna i Ekenäs Segelsällskap, Kaarlo W.
Palmroth, Anders Munsterhjelm, Elvi Broman, Holger Nyman och Lars-Olof
Falck hade besök av kommodoren för Navigationssällskapet i Finland, R.
Jansson, som var här för att informera om sällskapets verksamhet. 1952 hölls den
första kursen för erhållande av skärgårdsskepparexamen i Ekenäs. Ett trettiotal
deltagare anmälde sej till kursen. Kursledare vid detta tillfälle var disponent R.
Jansson.
I den första kursen deltog 16 personer, därav sex damer, vilka alla godkändes.
Följande kurs hölls hösten 1953 och leddes av doktor Anders Munsterhjelm.
Det fanns nu 29 skärgårdsskeppare i Ekenäs och tanken på att bilda en egen
förening började ta form.
1953 då föreningen bildades, fungerade bankdirektör Palmroth som kommodor.
Ekenäs Navigationsklubb är den andra i ordningen av bildade navigationsklubbar i Finland.
Ekenäsföreningen var också en av de fem föreningar som var initiativtagare till
bildandet av Finlands Navigationsförbund. Förbundet bildades 1958.
Föreningens grundare vill vi komma ihåg med tacksamhet, för att de gjort det
möjligt för oss navigationsintresserade i Ekenäs, i dag cirka fyra hundra personer,
att samlas och diskutera kring ett gemensamt tema.
Fyrtioåringen igen, kommer vi att uppmärksamma genom att inkommande
höst fira dess jubileum på Befattningsofficersmässen i Dragsvik.
Den röda tråden i föreningens historia har varit, och är att utbilda skeppare till
goda navigatörer.
Denna verksamhet är i dag förlagd till Ekenäs Medborgarinstituts lokaliteter,
och för undervisningen svarar Ekenäs Navigationsklubb.
Föreningen utbildar årligen ett fyrtiotal skärgårdsskeppare, ett tjugotal
kustskeppare, samt vart tredje, fjärde år ett tjugotal högsjöskeppare.
Den praktiska sidan av undervisningen har varit betydligt svårare att kunna
aktivera, varför det i framtiden komrner att vara just denna, föreningen kommer
att satsa på, likaså på information om elektronisk navigationsutrustning samt dess
användning.
Den praktiska och teoretiska navigationsundervisningen tror vi, att också i
framtiden kommer att intressera Ekenäsborna, då man beaktar den stora skärgård
vi har till vårt förfogande, med dess smala farleder, likaså hur båtintresset
expanderat det senaste årtiondet.
Med detta som grunder tror och hoppas vi att föreningen kommer att gå en
aktiv tid till mötes och hinna avverka många milstolpar på färden.
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I 1993-ÅRS TÄVLINGAR KÄMPAR VI
OM FÖLJANDE VANDRINGSPRISER:
Sampobolagens v-pris
Finlands nav.förb. V-pris
Lindermans v-pris
Åke Nemlanders v-pris
ESS v-pris
H.M. Bromans v-pris
Ratten
Börjes v-stop
Äras den som äras bör.

tillfaller bästa skepparen
tillfaller första navigatören i bästa båt
tillfaller andra navigatören i bästa båt
tillfaller skepparen på båten med den bästa positionsbestämningen
tillfaller bästa skepparen, då alla tävlingar minus en
sammanräknas
tillfaller bästa navigatören
tillfaller person som förtjänstfullt arbetat för sjösport
och förening
tillfaller årets funktionär

ATT NAVIGERA ÄR NÖDVÄNDIGT
Själva livet liknas ofta vid en resa.
Vi är hela tiden på väg någonstans.
Det är det inte alltid fråga om en rörelse i rummet, utan kanske enbart en rörelse i
tiden eller kanhända en rörelse i tanken eller fantasin.
Med nuvarande tekniska hjälpmedel är det dessutom inte alltid så enkelt att veta
vad som är verklighet och vad som är fantasi eller dataspel.
Funderingar av den här typen uppstår när vi så småningom använder samma
dataskärm för att utföra navigationsuppgifter i haten, ta in sjökort och väderkartor
via satelliter, och om vi så vill, nästan samtidigt spela ubåtsjakt som dataspel.

På skepparkurserna brukar det komma fram att navigationen egentligen bara är fråga om två
saker:
- att veta var man är, dvs positionsbestämmning
och
- att veta vart man är på väg, dvs kurssättning.

Till detta kan man kanske tillägga att det också gäller att komma säkert framåt, dvs att
undvika grundstötningar och kollisioner samt att klara av storm och sjögång.

Den första delen, positionsbestämningen eller orienteringsdelen, är ofta den
viktigare, därför att den inte går att ändra på, - efteråt.
Målsättningen, kurssättningen, kan man ju alltid vid behov korrigera efterhand.

Man behöver ju inte fundera särskilt länge för att inse, att de ovanstående två uppgifterna
måste man lösa i de flesta av livets skeden. Om man inte gör det själv så är det någon annan
som gör det för dig, föräldrarna, samhället (skatteverket), marknadskrafterna, ödet eller Gud.

Ofta har man väl den känslan, att många mänskor praktiskt taget aldrig har tid eller ork att
fundera på den andra uppgiften, utan nöjer sig med att på ett ungefär veta var dom befinner
sig, men vackert så.
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Hur vet man då var man är?
Den enklaste formen av orientering kunde man kanske kalla erfarenhetsorientering.
Jag har varit här förut. Man kan kanske tala om ett slags erfarenhetsrevir. Under hela
sin livstid utvidgar vi vårt erfarenhetsrevir. Vi lär oss hitta rätt, fast vi kommer
längre och längre bort från hemhamnen. Beroende på hur aktiva vi är blir vårt
personliga "revir" större eller mindre.
Många kommer förstås inte alltid att tänka på att det är betydligt svårare att hitta rätt
i regn och storm och mörker än i vackert väder.
Det är i svåra förhållanden som kunskaper och färdigheter är guld värda.
När vi nått gränsen för våra egna tidigare erfarenheter är det naturligt för oss att dra
nytta av andras tidigare gjorda erfarenheter.
De första hjälpmedlen som användes av sjöfarare var de sk.
seglingsbeskrivningarna, eller farledsbeskrivningarna, i dem var nedtecknat
iakttagelser och erfarenheter från tidigare gjorda resor.
Seglingsbeskrivningarna kompletterades så småningom med skisser och mätningar
och på detta sätt uppkom under årens lopp sjökort och kartor.
Med hjälp av kartor och sjökort underlättas orienteringen avsevärt.
En bild säger som bekant mer än tusen ord, och ger alltid en mycket överskådligare
föreställning av verkligheten.
Sjökortens tillförlitlighet var länge ett ganska svårt dilemma, för det är ju så att det
som man ser nedpräntat utgår man ofta från att stämmer fastän så inte alltid är fallet.
De första sjökorten överensstämde med verkligheten bara alldeles i närheten av de
mest frekventerade farlederna, medan den som valde att röra sig utanför de normala
lederna var tvugna att iaktta större försiktighet, men fick i gengäld möjlighet att göra
nya upptäckter och uppleva både besvärliga situationer och orörda paradis.
Som vi märker stämmer ovanstående likaså väl in på livets seglats.
Så länge man trampar på i väl upptrampade stigar, kan man känna sig ganska
säker, men den som avviker från rutten bör vara på sin vakt, men har också nya
möjligheter.
Lägesbestämningen är trots allt relativt enkel så länge vi har fästpunkter inom
synhåll. En känd landkontur eller udde, en fyr eller ett kyrktorn, som vi säkert
kunnat identifiera gör att vi tryggt kan rita in vår position.
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Men så fort fästpunkterna försvinner under horisonten kommer kanske
osäkerheten smygande.
Var är vi egentligen?
Ibland kommer jag att tänka på historien om kamelfararen i öknen. Han som
använde ett sandpapper som karta - det fanns ju i alla fall bara sand
överallt.
Atlantseglaren är ju på sätt och vis i samma situation, vatten så långt ögat
ser i alla riktningar.
Egentligen spelar det kanske inte så stor roll för atlantseglaren att vid varje
ögonblick känna till sin exakta position så länge han är ensam på havet, men
när han närmar sig kusten är det desto viktigare.
Därför är det viktigt att vi hela tiden har möjlighet och tillräckliga kunskaper
att bestämma vårt läge.
Kännetecknande för en god navigatör är inte att han lyckats få ett så stort
antal observationer som möjligt, utan att han kan utvärdera och bedöma
pålitligheten av läget med hjälp av de observationer han har.
Ett intressant kapitel är de tekniska hjälpmedlen som sjöfararen idag har till
sitt förfogande: ekolodet, radarn, deccanavigatorn och numera
satellitnavigatorn.
När dessa ytterligare kombineras med databehandling, som praktiskt taget
har obegränsad minneskapacitet dvs kan lagra all världens sjökort samt en
massa annan information och som i sin tur kan kopplas till fartygets
autopilot och antikollisionsradar, frågar man sig snart vad mänskan
egentligen behövs till.
Jo mänskan finns fortfarande med för säkerhets skull, ifall de tekniska
rackerierna skulle klicka, men då gäller det förstås att kunna använda
kompassen och sextanten.
Eller om det skulle bli störning i elförsörjningen, ett mycket allvarligt
riskmoment. Ingen kan garantera en jämn elförsörjning i alla förhållanden.
Eller så har priset på prylarna varit för högt för den egna budgeten, vilket
kanske är det vanligaste när det gäller fritidsbåtar. Men priset på elektroniska
prylar sjunker ju faktiskt hela tiden.
En god regel är väl att använda så många hjälpmedel och så mycket
automatik som man har möjlighet till, utan att för den skull bli helt utlämnad
och utan en chans att klara sig om nånting skulle strejka.
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När fästpunkterna är långt borta och kanske litet suddiga är det ofta andra
faktorer, som påverkar vår kurssättning än närmaste vägen mot målet.
Vi frestas att segla dit vädret verkar vackrast. Eller kanske låter vi oss drivas med
strömmen i stället för att kryssa emot. Att röra sig mot ström och vind är alltid
besvärligare.
I sådana situationer är det i alla fall bra att minnas den viktigaste regeln i
kappseglingstaktik: Du kan slå dina slag hur du själv vill, men varje slag bör föra dig
närmare målet.
Det här förutsätter ju förstås att du har ställt upp ett mål för dig.
Det händer dessutom påfallande ofta att ett uppställt mål betraktas som det
slutgiltiga målet, trots att det bara är en etapp på vägen. Men under varje etapp
gäller det ju att navigera så att skutan inte går på grund och förliser, och att i god
tid göra kursändring om du hamnat på kollisionskurs.
Med säker seglats förknippar vi ofta begreppet "sjömanskap".
Gott sjömanskap innebär ju i praktiken att man med alla tillbudsstående medel
förhindrar att båten och utrustningen nöts och slits och att båt, utrustning och
manskap är i bästa tänkbara skick för att göra seglatsen säker också om vädret skulle
slå om och förhållandena bli svåra.
l ovanstående kan också innefattas besättningens färdighet att klara av sina uppgifter
i alla tänkbara situationer, som kan uppkomma.
Färdigheterna, kunskaperna, finns det inga genvägar till. Enbart utbildning, skolning
i kombination med praktik och erfarenhet ger kunskap och färdighet.
På skepparkurserna lär vi oss grunderna i positionsbestämning och kurssättning,
samt sjövägsreglerna för att undvika kollisioner på seglatsen, men tyvärr måste vi
skaffa största delen av praktiken och erfarenheterna i verkliga livet.
Om du har tur, får du följa med som gast på en båt med en erfaren skeppare förrän
du själv får ansvar för båt och besättning. Då behöver inte du vara tvungen att lära
dig allting med försök-och-misstag-metoden.
Vi märker alltså att vi kan tillämpa både navigationsfärdigheter och kunskap i
sjömanskap i många av livets situationer. Både i storm och stiltje.
ATT NAVIGERA ÄR NÖDVÄNDIGT
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Skeppare träffas också på vintern...
Då jag på vintern 1974 satt och kämpade med Finlands Navigationsförbunds tentamensuppgifter för att klara examen i skärgårdsnavigation kunde
jag inte undgå att höra övervakarnas diskussion. Man planerade nämligen att
göra en bilresa till Borgå för en träff med Borgå Navigationsklubb.
Jag vet ej om denna resa någonsin blev av, jag blev medlem i ENK på vårmötet 1974 och fick då först intresse av, och insyn i ENK:s verksamhet. Det
kan hända att det var enbart styrelsemedlemmar från våra föreningar som
träffades för att pejla intresset för ett framtida samarbete.
Den första vinterträffen som drogs igång som en aktivitet för medlemmarna
var i alla fall under vintern 1975, då en hel busslast Borgåskeppare kom till
Ekenäs. Vi träffades då på Svenska Klubben.
Nästa vinterträff var 1976 i Borgå, på Svenska Klubben där, och så får vi
faktiskt gå ända till vintern 1992 förrän BNK och ENK skulle ha nästa vinterträff. Vi träffades på Svenska Klubben, vilken blev helt fullsatt.
Orsaken till att det blev en så lång paus med våra vinterträffar vet jag inte,
kanske det berodde på personbyten i båda föreningarnas styrelser. Sommarträffarna fortsatte nog som förut, turvis i Borgå och i Ekenäs skärgårdar.

Under kvällens lopp, alltså vinterträffen 1992 i Ekenäs, blev det förstås tal
om nästa träff, och då nämnde någon av Borgåskepparna (jag säger inte vem
det var), rätt så hemlighetsfullt, att då nästa träff sker i Borgå skulle det vara
i form av en maskerad. Platsen för träffen förblev också okänd, man var på
Borgåhåll mycket förtegna och hemlighetsfulla.
Nåväl, vi ser i alla fall med förväntan fram emot en ny träff, och vad vore
väl bättre än om den blir annorlunda än tidigare.
Frej Falck

GUNGSTOLSNAVIGERING
Hej, alla skeppare, och i synnerhet våra nykomlingar!
Med tanke på sommarens navigationstävlingar har vi denhär gången en
gungstolsnavigering, som alldeles väl kunde vara en riktig tävling. Skillnaden är
bara, att i gungstolen har man tid att räkna och fundera, men i en tävling är tiden
ofta knapp.
Den tävling vi har i samband med sommarträffen i juni görs avsiktligt lättare för att
de nya skepparna som vill komma med inte skall känna tröskeln för hög. Det är faktiskt roligt att tävla, och vi hoppas att få med ett par nya båtar i sommar igen!
Men nu är det vinter och Mange Hultgren fungerar som banmästare i
gungstolsnavigerings första del. För att motivera skepparna att delta har banmästare
Hultgren lovat donera ett nytt sjökort nr. 21 som pris till segraren, alltå till den
som har minst felpoäng. I händelse av flere första placeringar avgör lotten.
Och nu fram med sjökort, passare och transportör(er), starten går! Lycka till i gungstolen!
Sjökort: 21 eller motsvarande. Använd er av missvisning: 4° 0. Fart: 6 knop.
KÖRORDER:
Starta kl. 13.00 i farleden utanför Källviken där Du har bryggan tvärs.
Följ farled (6,1 m-7,3 m) sydvart. Då Du har det sydligare kumlet på Björnholm
tvärs tar Du K=178°, 5, som hålles tills Du når farleden mot Stuvuholm.
Fortsätt i farleden förbi Stuvuholm tills Du skär Svärdsholm-Risholm linjen. Då tar
Du K=276° i 0,5 nm och girar därefter 18° styrbord.
Håll kursen i 3 minuter.
Tag sedan K=272° tills Du har Syndalsholms fyr i riktning Bb 40° och fortsätt kortaste vägen till pos. N 59° 53',19 O 23°14',66.
Efter en paus om 10 min. tar Du K=96° tills Du når farled i O 23°16',71, varefter
Du följer farled (7,3-6,1 m) till startpunkten = MÅLET.
Uppgifter:
Hur mycket är klockan?
I.
Då Du har Lill-Harklans fyr tvärs (på väg söderut).
II.
Då Du tar K=276°.
III.
Då Du kört 8,25 nm.
IV.
Då kumlet ost på Järnö är tvärs Bb.
V.
Då Du når målet.
Positioner:
VI.
Din position 52 min. efter start?
VII.
Då Du har linjemärket på V. Svärdsholmen i B=307° pejlar Du en båt för
ankar
i Bk=258° och 7 min. senare samma båt i B=344°. Vilken är båtens
position?
Övrigt:
1. Då Du kör ovannämnda kurs (K=178,5°) ser Du en motorbåt till styrbord, vilken
Du pejlar med jämna mellanrum och konstaterar att kompassbäringen till nämnda
motorbåt icke nämnbart förändras.
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l a. Vad betyder detta sannolikt i praktiken?
l b. Är det Du eller den nämnda motorbåten som bör väja? (Om Du anser att båda
båtarna är väjningsskyldiga, förklara kort hur dessa bör förfara).
Felpoäng:
Tid: +/-12 sek. = O fp, därefter 6 fp/påbörjad 6 sek.
Pos: +/- 0,01 nm = O fp, därefter 5 fp/0,01 nm.
Bäring: +1-1°, därefter 10 fp/0,5°.
Sjövägsregler: Fråga l a = 0-1 plus-poäng. (Max).
Sjövägsregler: Fråga l b = 0-2 plus-poäng. (Max).

Inte var dethär ju svårt? Är något oklart kan Du ringa Mange Hultgren, tel. 711
882, helst mellan klockan 17.00 och 18.00.
Som tidigare om åren är gungstolsnavigeringen uppdelad på två resor. Den, som
skickat in lösningarna på uppgifterna under första resan, får de rätta svaren och uppgifterna för den andra resan per post. Förutom det pris som doneras av banmästare
Hultgren åt segraren i del I, har alla deltagare chans att få intressepris, som utlottas
oberoende om de insända svaren är rätta eller inte. Är Du med i både del I och del II
kan Du alltså vinna tre pris!
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Svaren på uppgifterna i del I skickar Du senast tisdagen den 16 mars till: Mange
Hultgren
Postbox 15
10601 Ekenäs
Bifoga ett frankerat kuvert med Ditt namn och Din adress på, så får Du uppgifterna
för den andra resan hem i postlådan!

Bornholm byder dig
velkommen
Bornholm är bebott sedan 3000
f.Kr. År 1688 befriade sig
bornholmarna från det svenska
herraväldet och underkastade sig
danska kronan under Fredrik III. 1945
bombade Sovjet främst Rönne och
Nexö för att köra ut tyska marinen
som bet sig fast här, trots att
Tyskland
redan
kapitulerat.
Bornholm utgjorde nämligen en
lämplig bas vid evakuering av
krigsfångar från östfronten.
Bornholm är en liten holme. Med 8 knop seglar man runt holmen på en arbetsdag. Trots det
ryms här en natur som växlar mellan djupa skogar, bördiga åkrar, karga branta bergsformationer och milsvida flygsandstränder. Vattnet runtom är kristallklart och relativt varmt;
Bornholm har ju inga årligen återkommande istider, vilket säkert bidrar till uttrycket: Bornholm,
Södern i Norden. Över ön kan friska vindar pina sig fram, men regnet besvärar sig sällan ända hit
ut. Orten med de flesta soliga dagarna i hela Danmark heter Svaneke och ligger naturligtvis, var
annars, på Bornholm.
Våren är framskjuten 2-3 veckor jämfört med Jylland, så det går bra att åka ner och ta litet
tjuvstart på den riktiga sommaren.
Holmen har ingen skärgård, men byar och fiskelägen kommer med lämpliga mellanrum och
hittar man bara in mellan de mäktiga "böljebryggorna" ligger båten som Arken i herrens
kukkaro.
Vägarna till Bornholm är ju många, men väl framme är sjökort överflödiga. Hamninloppen
är visserligen bra att känna till på förhand, men skisser över dem finns det i alla
turistbroschyrer som det vimlar av och som det lönar sig att samla och verkligen sätta sig in i
redan i första hamnen.
Som sådan fungerar säkert för de flesta Tejn. Delvis tack vare sitt läge i NE, delvis tack vare
sin stora säkra hamn med faciliteter som uppfyller de kräsnaste skeppamas krav. Härifrån är det
sedan enkelt att fortsätta bornholmsäventyret till sjöss på egen hand, eller till lands med hjälp
av alla broschyrer.
Lägg speciellt vantarna på "Denne uges Bornholm" och den rödgröna av BÅT (bussbolaget) utgivna "Sommerfartplan 1993". Ett sju-dagars busskort kostar cirka 300 DKK och
berättigar till faktiskt allt som BÅT kan erbjuda. Till och med att hoppa på guidade rundturer.
Blir tiden mot förmodan lång på land och skepparen känner sig krasslig så ta förbindelsebåten
från Gudhjem till Christiansö och stjälp en gammel dansk i honom. En dagstur betingar
endast 110 DKK. Eller åk för 180 DKK T/R till Simrishamn, handla taxfritt och
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förtjäna i bästa fall på kuppen.
Dueodde med Danmarks högsta fyr och sandstrand som försvinner i horisonten kan
man inte lämna oupplevd. Att holmen har allt bevisas väl bäst av att man fått tre 18håls golfbanor att rymmas där.
Sättet att leva beskrivs kanske av annonser för ett större byjippo;
(myndigheternas) "Bilfritt centrum med massor av parkeringsplatser". En tre rätters
skaplig meny äter man sig igenom för 100 DKK och en 30 flaskors korg Tuborg får
man på tillbud för 125, fortfarande DKK. Bornholmska ostar (inte alla) stinker
vidrigt, men man behöver ju inte ta allt inhandlat ombord.
Vid ölsiesta på däck blir det lätt diskussion med förbiflanerare. Ett tag frågade en
reslig svensk: har du gått genom Göta kanal? "jo, men det är många år sedan". (I
tankarna: måste man komma till Bornholm för att få råd om slussning?)
Ja, du, jag visste väl det. Jag sa åt polaren, han bakom det stora stopet därborta att
jag ger mig fan på att den där gått kanalen. Jaha, du, javisst ja... jo, jag slussade vid
Motala på den tiden. Nuförtiden så...
Senast i Tejn byter man danska hövlighetsflaggan mot Bornholms egen med grönt
kors, litet senare börjar man spörja vad tres och halvfjerds betyder, och när man
börjar titta på boligheter till salg vet man vad klockan är slagen.
Fisket har också här krympt från de goda åren och hus säljs i snart sagt alla
kvarter. I Snogebaek skulle man blivit ägare till 169 m 2 i delvis två våningar, öppen
spis och naturligtvis egen tomt, för 425.000 DKK.
Bornholm är för båtfararen säkert något i stil med vad Reeperbahn var för Irwin.
Såtillvida att sinne veri vetää uudestaan. Det är bara 820 M T/R om man lite ginar
på vägen. Prova vad bestickräkning ger för distans. På skissen över Tejns hamn
finns koordinaterna
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för inseglad position. Det var dedär med d.lat. och d.long. och departur o.s.v.
Passa annars på att bunkra samtidigt som någon lokal fiskekutter. Det kan vara det behändigaste sättet, speciellt om man på förhand känner till skepparen.
Rolle, skepparn på "LAXEN"

Trolla med undermedlet teflon
Teflon utvecklades 1938 av en kemist vid jätteföretaget Du Pont. I dag finns det ca 350
olika former av Teflon.
Uppfinnaren blev själv inte rik, för han fick sparken strax efter det att forsknings resultatet offentliggjorts. En massa tid hade, som man uttryckte det, "förbrukats på
onödiga saker", som man inte längre hade användning för.
Rymdforskningen innebar nya användningsområden för polytetrafluoroten, som är den
kemiska benämningen av Teflon. Då rymdfarkosternas kapslar återvänder till atmosfären,
uppstår en så hög temperatur att kapseln löper risk att fatta eld. Polytetrafluoroten
skyddar mot friktion och tål stark hetta.
Via rymdfarkosterna kom man in på nya områden och uppfann ett nytt, utmärkt ämne
för pannor och kastruller. Snart utvidgades användningsområdet ytterligare. Teflon
utvecklades till ett ämne, med vilket man kunde skydda textiler från smuts och göra vanliga
tyger vattenavstötande. Teflon-molekylerna bildar ett "pansarskydd" kring tygfibrerna
och förhindrar vatten, olja och fett att tränga in i dessa.
Också för behandlingen av trä-, sten- och betongytor utvecklades ett eget Teflonskyddsämne. Efter en Teflon-behandling hålls byggnadsfasaderna rena och snygga,
varken smuts eller föroreningar fastnar på ytorna.
Bilen behöver inte längre växas, Teflonet håller längre än vaxning. Och med Teflon
kan man också hålla bord och vattenlinjer på båtar rena.
Teflon är fullständigt giftfritt och ofarligt. Det förändrar inte skyddsobjektets yta. Först
när man ser hur vätskedropparna studsar på den ytan och ingen smuts fastnar på den,
märker man att ytan skyddats med Teflon.
SÅ HÄR SKYDDAR DU DIN BÅT:
När det gäller skyddsbeläggning på båtytor måste behandlingen utföras av ett auktoriserat företag, det kan man inte göra själv. Båten tvättas, varefter man med poleringsmaskin breder ut Teflon på båtytan. Behandlingen sker i två etapper och tar flera
timmar i anspråk. Priset är 122 mk/m 2. En båt som behandlats med Teflon behöver ingen
annan skyddsbeläggning efter det, ytorna hålls rena.
I kajutindredningen brukar man i allmänhet undvika ljusa och enfärgade tyger, eftersom de
så lätt blir smutsiga. Med Teflon har man inga sådana bekymmer och kan inreda båten
precis som man vill, utan att tänka på smuts och väta.
Textilerna kan skyddsbehandlas redan på fabriken, men man kan också göra det själv.
Teflon säljs även i konsumentförpackningar och besprutningen är enkel att göra. Det är
dock skäl att minnas en sak, ytan som skall besprutas måste vara ren.
Suffletter och presenningar i en båt blir lätt smutsiga och bleknar snabbt. De dyra
presenningarna måste förnyas ungefär vart femte år. Genom Teflon-behandling kan man
förlänga presenningens ålder med det dubbla, en kännbar inbesparing i budgeten.
Man bör dock komma ihåg att Teflon är en form av plast och att den med tiden slits
genom mekaniskt slitage. Men det är lätt att behandla de slitna ställena på nytt.
Till den finländska marknaden kom Teflon hösten 1991, i Amerika och i Europa är det
redan välkänt. Teflon importeras av Soft Protector. Representant på orten är Skåldö
Båtvarv.
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UTLÅNING AV MATERIAL TILL
ENK:s MEDLEMMAR
När använde Du senast en pejlskiva? I föreningens ägo finns bland annat
en sex-tant, en radiopejlapparat, en pejlskiva, en LA-radiotelefon och en
decca-navigator. Den medlem, som vill låna något av dethär kan
komma överens om saken med föreningens materialförvaltare Bill
Söderström, telefon hem 911-146 19 och till jobbet 911-431 48!

