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Ärade läsare,

Du håller i din hand ett sammandrag av 50 händelserika år i Borgå inom
navigation för fritidsbåtfarare. Bakom händelserna står att finna en stor skara hän-
givna skeppare. Med ett idogt arbete har de uträttat så mycket att de må kallas ”jät-
tar”. Dagens styrelsemedlemmar och övriga funktionärer i klubben har det lätt att
fortsätta detta verk stående på dessa jättars axlar. Detta föranledde oss att ge
historiken detta namn (se fotnoten).

Arbetet inom en navigationsklubb, liksom arbetet att ta fram denna historik, är
i sanning ett arbete inom den tredje sektorn. Det är något som vi ställer upp att arbeta
för med all den kraft och iver vi har möjlighet att ge. Men vi är också tvungna att
prioritera. Övrig verksamhet inom klubben kan vara mera akut, och livet utanför
klubben, i våra familjer och i våra ”civila” tjänster, kan göra det svårt att finna nog
med tid och entusiasm att utföra påtagna uppgifter. Så gick det med denna historik. Vi
hade som mål att utkomma med den i mars 2008. Vi skriver idag november 2008.
Här har vi ett klassigt fall där tredje sektorn fått vika för första sektorn, familjen, och
andra sektorn, förvärvslivet.

Vi i redaktionen beklagar förseningen, men kan å andra sidan vara nöjda med
att vi skriver mars även om året är 2009! Vi vill också påpeka att alla felaktigheter
och felskrivningar i skriften inte är avsiktliga utan är uppenbarliga misstag. Vi tror
att läsaren får ett stort nöje av publikationen.

Vi hoppas också att läsaren uppskattar det massiva stöd vi har fått av över 100
annonsörer i publikationen. Vi förutsätter att ni tar del av deras tjänster och återgäl-
dar deras kontribution i mån av möjlighet.

Borgå mars 2009
Redaktionen

fotnot:

     Sir Isaac Newton skriver i ett brev till The Royal Society om hur han kunnat åstadkomma
      så mycket att ”om jag har sett längre än andra så beror det på att jag stått på jättars axlar”.
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Finlands Navigationsförbunds hälsning
till 50-åriga BNK!

Vårt lands första navigationsförening
grundades redan år 1947 av en grupp
bestående av 18 fritidsbåtsförare och två
yrkesskeppare. De hade avlagt en
östersjöskepparexamen inför Sjöfartsverkets
överinspektör Arvo Sainio. Som lärare
verkade den legendariske Stig Westerlund.
Intressen för den frivilliga navigations-
utbildningen ökade och nya föreningar
grundades främst i våra kuststäder. Med
tanke på Borgås läge och den rika skärgården
som breder ut sej utanför åns mynning var
det självklart att också Borgå fick en egen
Navigationsförening; Borgå Navigations-
klubb. Ett stort tack bör riktas till de
framsynta personer som för jämt 50 år sen
insåg vikten av att sprida kunskap i
navigation och allmänt sjövett bland båtfolk
i Borgånejden. Trots alla moderna
elektroniska rackerier är och förblir
kunskaperna i den elementära navigationen
ett måste för alla som rör sej till sjöss.

Samma år som BNK grundades bildades
även Finlands Navigationsförbund som en takorganisation för det ständigt ökande antalet
navigationsföreningar. Förbundets uppgift är att leda skepparutbildning, sammanställa och övervaka
examina samt se till att allt sker i god anda och i gott samarbete med de berörda myndigheterna. I
sitt arbete behöver Förbundet sina medlemsföreningars stöd likväl som Förbundet stöder föreningarnas
verksamhet. I synnerhet de aktiva föreningarna är de stöttepelare som gör att det hela kan ros i land.
Till dessa föreningar hör Borgå Navigationsklubb. Som ett tecken på det goda samarbetet firar
Finlands Navigationsförbund sitt 50-års jubileum tillsammans med Borgå Navigationsklubb i Borgå.

Happy Birthday bästa Borgåskeppare. Fortsätt på samma kurs och håll kölvattnet rent och tack för
det goda samarbetet under alla dessa 50 år.

Franz Bachér
Ordförande för FNF
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Medborgarsamhället finns det?

Det talas väldigt mycket om Med-
borgarsamhället nu för tiden. Likaså är
det väldigt mycket snack om Tredje sek-
torn, ett Levande föreningsliv och en
Meningsfull fritid. Men är det nån som
har sett det här Medborgarsamhället,
eller existerar det endast på det retoriska
planet, i festtal och jubileumsskrifter?

Eller, om vi vänder på steken: Spelar det
någon roll i det stora hela om ett litet
gäng sitter och studerar kustnavigation
på tisdagskvällarna, eller om man träf-
fas i goda vänners lag på Repholmen
eller under festliga former firar den egna
föreningens jämna år? Och är detta
verkligen en verksamhet som skall un-
derstödas med skattemedel?

Jag vill påstå att svaret på alla dessa frå-
gor är ett stort, tveklöst JA! Det frivil-
liga, ideella arbete som Navigations-
förbundet i Finland, Borgå Naviga-
tionsklubb och många, många andra
föreningar och organisationer utför, har
en stor betydelse som sträcker sig mycket längre än enbart till t.ex. den konkreta utbildnings-
verksamheten.

Själva det faktum att vi har ett stabilt, välfungerande nätverk av frivilliga aktörer som bedriver en
långsiktig, etablerad utbildnings- och föreningsverksamhet är ett ovärderligt inslag i vårt samhälle.

Inte enbart att segla är nödvändigt. Det måste också finnas någon som lär oss segla och ser till att vi
upprätthåller våra kunskaper.

På Borgå stads och alla borgåbors vägnar har jag glädjen och äran att gratulera Borgå Navigationsklubb
och önska allt gott för kommande seglingssäsonger.

Marcus Henricson
Stadsdirektör

Skärgårdsskeppare
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50 år och vad sen ...?

Bästa skeppare, att fylla 50 år är en vattendelare. Samtidigt som man ser tillbaka på vad som
åstadkommits är man tvungen att blicka framåt för att göra det klart för sig vad som måste göras.
Vila på lagrar kan man inte göra. När vi ser på 50 år av verksamhet inom BNK för att trygga
sjösäkerheten i våra vattendrag kan vi stolta klappa oss på bröstet för det vi har åstadkommit.
Antalet skeppare som i Borgå genomgått våra kurser är avsevärt och kvaliteten hos våra skeppare är
hög! I Borgå är det viktigt att studera vidare, ända till högsjöskeppare vilket vi denna vår igen har
erfarit.

Samtidigt står vi inför en ny utmaning. Efter 50 år av traditionella kurser i teoretisk navigation är vi
beredda att ta steget ut till en utvidgad utbildning på det praktiska planet. Behovet att kunna utfärda
internationellt gångbara förarbrev ledde för ett antal år sedan till att man i alla båtförbund började
utröna möjligheterna till praktisk skolning i att hantera båt och hur detta på bästa sätt kunde testas i
någon typ av examenskörning. I navigationsförbundet fattades snabbt ett beslut att de s.k.
kommodorsbevisen skulle frångås, och i BNK omfattade vi genast denna tanke. Sedan dess har nya
sökande av internationellt förarbrev varit tvungna att antingen ty sig till det examenskörningskoncept
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En jubileumshälsning till BNK från BMI

för motorbåtar som vi har utarbetat i klubben eller genomgå den test som PORY:s lärare har tagit
fram för segelbåtar. Vi är i början på detta arbete och de närmaste tio åren skall dana fram ett nytt,
mera mångsidigt koncept. Och detta är helt på sin plats. Den snabba utvecklingen mot allt större,
kraftigare och mer tekniskt utrustade farkoster ställer nya och högre krav på dem som skall kunna
kalla sig skeppare.

Inom BNK har vi under de sista tio åren sett en stor förändring i verksamheten. Vi har fått in nya
förmågor både som aktiva medlemmar och som aktiva funktionärer. Åldersstrukturen har förändrats
till det yngre. Nya idéer och nya åsikter har strömmat in. Det är bra att en 50 år gammal förening kan
förnya sig, den bör kunna göra det! Vi har haft många stora projekt och meningsutbytena har inte
alltid varit de vänligaste, men med facit i hand kan jag i dag se att vår förening har ridit ut stormen
och kan med tillförsikt gå vidare mot nya utmaningar och genomföra nya stordåd inom navigationen.
Jag önskar BNK all framgång i detta värv.

Rabbe Lutz
Kommodor
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Våren 1957 fanns det en navigationskurs under rubriken nyheter i Borgå MI:s kursutbud. Ett och ett
halvt år senare hösten 1958 stod följande att läsa i det tryckta kursprogrammet: ”En Navigationsklubb
kan bildas och hållas på fredagar om intresse finns”. Nu 50 år senare är det alldeles uppenbart att
intresse fanns. Borgå Navigationsklubb grundades och blomstrar i sin verksamhet och de
svenskspråkiga navigationskurserna förverkligas i gott samarbete mellan BNK och BMI med innerligt
engagerade lärare och goda examensresultat.

En av orsakerna till att samarbetet är såväl lätt som trevligt är att bägge parter har gemensamma mål:
att kursdeltagarna lär sig så effektivt som möjligt, att informationen är tydlig och att allting löper så
smidigt som möjligt. Vi har t.ex. tillsammans här i Borgå utvecklat en extra effektivitet och flexibilitet
i Skärgårdsnavigationskurserna; kvällarna med räkneövningar finns det två lärare på plats och i regel
hålls två parallella kurser vilket gör att kursdeltagarna vid förhinder kan komma en annan kväll i
stället för att hinna med i kursen.

Navigationskurserna passar utmärkt ihop med BMI:s verksamhetsidé, att på det egna modersmålet
lära ut viktiga färdigheter som behövs för att klara sig på till havs och i trånga farleder. Om skepparna
som rör sig i våra farvatten känner sig säkra ombord är det lättare för alla att njuta fullt ut av båtliv
och skärgård.

Skärgårdsnavigation godkänns även som kursprestation i gymnasiet och i yrkesskolorna, vilket innebär
att mamma, pappa och tonårsbarn kan gå på samma kurs. Ju flere ombord som behärskar navigationen
desto bättre är det för sjösäkerheten. Jag vågar också tro att hela familjen har det intressantare
ombord om alla får turas om att navigera.

Som tidigare seglingsgast och numera hängiven kajakpaddlare vet jag att det är först som ”kapten på
egen skuta” jag lärt mig navigera riktigt på riktigt. Det har varit intressant att märka hur mycket
inlärningen stimuleras av det faktum att man själv är tvungen att ta det fulla ansvaret för sin båtfärd.

Med tanke på framtiden har jag som rektor ofta fått frågan om det alls kommer att behövas
navigationskurser eftersom de elektroniska navigationsinstrumenten blir allt vanligare. Elektronik till
sjöss är till mycket stor glädje och nytta, men kan aldrig ersätta det sunda förnuftet, förmågan att
göra egna säkerhetsbedömningar på basen av väder och vind och förmågan att hålla tillräckliga
marginaler genom att bedöma de andra båtarnas hastighet, styrförmåga och väjningsskyldighet.
Dessutom kan elektroniken gå sönder och då den gör det är det oftast inte lugnt och vackert väder
ute till havs.

Borgå Navigationsklubb r.f. tillönskas lycka och framgång i sin fortsatta strävan så att det i framtiden
finns allt flere välinformerade, säkra och lugna skeppare i vår skärgård.

Maria Malin
Rektor och kustskeppare
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IN MEMORIAM

Per-Olof ”Putte” Lindquist
1921 - 1997

Kommodor 1960-1979
Hederskommodor 1980-1997

Helge Hansson
1942 - 1992

     Kommodor 1981-1991
     Hederskommodor 1992



11

IN MEMORIAM

Anne Granqvist
1938 - 2006

Sekreterare 1979-1986
Vicekommodor 1987-1988

Carl ”Calle” Lindh
1923 - 2007

Sekr./vicekom. 1965-1977
Navigationslärare 1965-1992
Hederskommodor 1998-2007
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BNK:s styrelse 2008

Rabbe Lutz
Kommodor

Marina Sjöholm
Vicekommodor

sekreterare

Robert Wiksten
ledamot

disponent

Mathias Grönqvist
ledamot

webmaster

Anders Hagman
ledamot

Kristian Neuvonen
ledamot
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Borgå Navigationsklubb r.f. firar i år sitt 10-årsjubileum och kan med tillfredsställelse se tillbaka
på sin hittillsvarande verksamhet. Från en rätt blygsam start våren 1958 som underavdelning till
Navigationssällskapet i Finland r.f. blev klubben hösten 1959 en självständig registrerad förening.
Sedan dess har Klubbens medlemsantal stadigt stigit och befinner sig i dag i storleksordning på en
hedersam femte plats bland Finlands Navigationsförbunds 24 medlemsföreningar.

Klubbens verksamhet går i främsta rummet ut på att genom att anordna olika kurser bibringa
intresserade amatörer kunskaper i navigation enligt av Finlands Navigationsförbund uppställda
kursprogram. Vidare skall Klubben genom olika övningstillfällen, såväl teoretiska som praktiska,
göra det möjligt för medlemmarna att vidmakthålla sina kunskaper och ytterligare uppöva dem.

De första åren präglas även av en livligt besökt kursverksamhet och först sedan medlemsantalet
stigit och behövligt antal funktionärer stod till förfogande kunde verksamheten inriktas även på
olika övnings- och tävlingstillfällen. Att alla dessa olika kurser, övningar och tävlingar har kunnat
genomföras är resultatet av ett uppoffrande arbete av alla de klubbmedlemmar som städse varit
villiga att ställa sig till Klubbens förfogande.

Då Klubben nu i anledning av sitt första jubileum utger denna skrift är det ett lämpligt tillfälle att
rikta ett varmt tack till alla de institutioner, firmor och företag och till alla de enskilda personer,
ingen nämnd och ingen glömd, som genom sin förståelsefulla inställning till Klubben och dess
ändamål på sätt eller annat understött och underlättat Klubbens verksamhet.

Borgå Navigationsklubb går nu in i sitt andra decennium med den förhoppningen att allt flere
segel- och motorbåtsägare inom dess verksamhetsområde efter avklarad navigationsexamen skall
kunna hissa den blåvita kompetensstanderten med ratten, en standert som redan blivit ett begrepp
på gott sjömanskap vid våra kuster och i våra insjövatten.

Till sist vill jag rikta mitt personliga tack till alla medlemmar i styrelsen och de olika
ommittéerna och till alla klubbmedlemmar som genom sitt uppoffrande arbete gjort klubben till
vad den i dag är.

Borgå i maj 1968. P-O. Lindquist
Kommodor

BNK:s historiker genom tiderna
Följande skrifter är tagna ur klubbens utgivna historiker vid jubileumen 10, 20, 25, 30 och 40 år.
De omfattar kommodorernas hälsningar eller annan relatering av de gångna åren.

10
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Borgå Navigationsklubb r.f. höll sitt konstituerande möte den 13 maj 1958. Klubbens första
kommodor var sjökapten Runar Lindbohm och den var till att börja med en underavdelning till
Navigationssällskapet i Finland.

Vid det första verksamhetsårets utgång uppgick medlemsantalet till 20 skeppare. Den 23.10.1959 då
årsmöte hölls, beslöts att bilda en självständig klubb. Till dess kommodor utsågs HS Per-Olof
Lindquist, som sedan dess beklätt denna post.

Under februari-april 1959 hölls den första skärgårdsskepparkursen i Borgå Medborgarinstituts regi.
Som lärare verkade sjökapten Edgar Karlsson. Följande år hölls en kustskepparkurs med kommodoren
i Finlands Navigationsförbund Stig Westerlund som kursledare. Skärgårds- och kustskepparkurser
har härefter årligen hållits. År 1965 verkade HS Carl Lindh för första gången som lärare och har
sedan dess lett skepparkurserna i Borgå. Även högsjöskepparkurser har hållits då tillräckligt antal
deltagare anmält sig. Därjämte har skepparkurser hållits ute i bygderna såsom i Haiko, Hammars,
Tolkis, Vålax, Emsalö m.fl. orter. Vid dessa kurser har HS Börje Holmberg verkat som lärare.

På klubbens försorg uppmättes år 1961 en knopsträcka på Orrbyfjärden. Sommaren 1967 erhöll
klubben dispositionsrätten till Repholmen av herr Lars Wallin. Sedan en flaggstång anskaffats och
rests förrättades den första flagghissningen av kommodor Lindquist sommaren 1972, då även ett
skjul för att betjäna tävlingsverksamheten och andra nödvändiga aktiviteter uppfördes.

Redan 1969 byggdes den första pontonbryggan på materialkommittens försorg. Dess ordförande
under åren 1965-75 var KS Bengt Sjöström. Bryggan har flere gånger förstorats eller förnyats.

Klubben har sedan sin tillkomst bedrivit övnings- och skolningsverksamhet, ofta i tävlingsform. Är
1960 tävlades för första gången om vandringspriset ”Skeppsklockan” i teoretisk terrester navigation.
Om ”Barometern” tävlades första gången 1965.

Åren 1965, 66 och 67 deltog Borgå Navigationsklubb jämte fem andra navigationsklubbar med ett
tvåmannalag i tävlingen om Helsingin Navigaatioseuras skeppsklocka. Tävlingen gällde nautisk
frågesport. Borgålaget vann alla tre gångerna och behöll klockan.

År 1965 hölls den första frågesporttävlingen om det av HAB donerade vandringspriset ”Stopet”,
som sedermera efterträtts av andra vandringspris. Tävlingen har årligen hållits. Sommaren 1965
tävlades för första gången om ”Kompassen” i praktisk terrester dagnavigering. Följande år infördes
tävlingen om ”Lantärnan” i praktisk terresternavigering..

20
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Det bör nämnas, att av någon outgrundling anledning ”väderlekstjänsten” oftast haft storm och /
eller regn på programmet vid tiden för de två sistnämnda tävlingarna. Dessutom rådde under
nattävlingen 1977 en så tät dimma att varje försök att beskriva densamma skulle avfärdas som
skepparhistoria.

Att tävlingarna trots detta genomförts utan egentliga olyckstillbud vittnar om gott sjömanskap hos
såväl de tävlande, som tävlingskommittén och funktionärerna.

Klubbens förtjänsttecken i guld och silver instiftades år 1964. År 1971 införde klubben en bords-
standert som utdelas åt förtjänta personer eller institutioner. Till tioårsjubileet erhöll klubben av
Navigationssällskapet i Finland vandringspriset ”Ratten” som utdelas åt den medlem som gjort sig
förtjänt av epitetet ”Årets skeppare”.

KS Ingmar Gustafsson donerade 1972 vandringspriset ”Propellern, vars syfte är att stimulera intresset
för långfärder. Sådana har klubbmedlemmarna även företagit bl.a. till Köpenhamn, genom Göta
och Strömsholms kanal, till Gotland och Åland.

Vidare utdelas årligen Kommodorens pokal och intressepokalen för ådagalagt gott kamratskap
resp. intresse inom klubben samt ”Pias servis” för förtjänstfull insats inom ”marktjänsten”.

Sedan år 1970 har klubbaftnar regelbundet hållits under vilka gemensamma, aktuella ngelägenheter
diskuterats, klubbmedlemmar har berättat om sina resor, ofta beledsagade av filmer och dias. Föredrag
har hållits om sjövägsregler, segling, båt- och skutbygge, signalering, olika tävlingar och övningstillfällen
bl.a. i splits och knopslagning.

Sommaren 1974 besökte klubben för första gången kollegerna i Ekenäs Navigationsklubb på
Stuvuholmen. I resan, som samtidigt var ett övningstillfälle, deltog c:a 40 medlemmar fördelade på
11 båtlag. Härefter har klubbarna årligen besökt varandra så att borgåskepparna vartannat år besökt
Ekenäs och vartannat vice versa.

Klubben har vidare företagit exkursioner till bl.a. Wärtsiläs varv i Åbo, planetariet i Tammerfors,
sjöfartsmuseet och Pommern i Mariehamn, Orrengrunds och Varlax lotsstation.

Det har sedan 1960 varit tradition att avsluta vinter- och inleda sommarverksamheten med en
skepparbal vid månadsskiftet maj-juni, vid vilken diplom från vinterns skepparkurser utdelas, likasom
vandringspris och förtjänsttecken.

Av det föregående torde framgå att Borgå Navigationsklubb varit och är en aktiv klubb, som kan
erbjuda sina medlemmar många olika verksamhetsformer. Man får hoppas att allt fler skeppare
”mönstrar på” på allvar och att Borgå Navigationsklubb, som nu sätter kurs mot sitt tredje decennium,
gynnas av förlig vind.

P-O.  Lindquist
kommodor
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Då Borgå Navigationsklubb höll sitt konstituerande möte den 13 maj 1958 kunde de närvarande väl
knappast ana att klubben från en blygsam början på 20 medlemmar skulle växa till över 400 skeppare
ett kvart sekel senare. I synnerhet som klubben gett upphov till tre separata föreningar: Porvoon
Kipparit, WSOY:n venekerho och Nesteen venekerho. Flera av våra finskspråkiga skepparvänner
har sålunda fått sin första teoretiska utbildning inom vår navigationsklubb.

Till en början var klubben en underavdelning till Navigationssällskapet i Finland men redan vid
årsmötet den 23.11.1959 beslöt man att bilda en självständig navigationsklubb. Till kommodor
utsågs HS Per-Olof Lindquist som sedan under de följande 20 åren skulle komma att inneha
kommodorskapet.

Stig Westerlund, Finlands Navigationsförbunds mångåriga verksamhetsledare och klubbens
hedersmedlem, ledde den första kursen i navigation 1957-1958. På våren följande år började kurserna
hållas i Arbetarinstitutets regi. Som lärare verkade sjökapten Edgar Karlsson och året därpå var Stig
Westerlund ledare för en kustskepparkurs. Efter detta har kurser i skärgårds- och kustnavigation
hållits årligen. Från 1965 har HS Carl Lindh lett kurserna, vilka från 1968 kompletterats med en
högsjöskepparkurs. Kurser har också hållits ute i bygden, bl.a. i Hammars, Tolkis, Haiko och i
Grännäs. Vid dessa kurser har HS Börje Holmberq funqerat som lärare.

Sedan sin tillkomst har klubben bedrivit övnings- och skolningsverksamhet, ofta i tävlingsform.
1960 tävlades för första gången om vandringspriset ”Skeppsklockan” i teoretisk terrester navigation.
Om ”Barometern” hölls första tävling 1965. Sedan dess har tre skeppsklockor funnit sin slutliga
ägare, likaså vandringspriset i nattnavigering ”Lantärnan” och priset i dagtävlingen ”Kompassen”.
Helsingin Navigaatioseura hade 1965 donerat en präktig skeppsklocka som pris i nautisk frågesport.
Med ett tvåmannalag tog Borgå Navigationsklubb tre år i följd hem segern och fick skeppsklockan
för alltid 1967 . År 1965 donerade Helsingfors Aktiebank ett tennstop att cirkulera som vandringspris
i sjöfartskunskap.

På klubbens försorg uppmättes 1961 en knopsträcka på Orrbyfjärden.

Sommaren 1967 erhöll klubben av Lars Wallin dispositionsrätt till Repholmen som ligger vid nordöstra
sidan av Emsalö. Den första flagghissningen förrättades där av kommodor Lindquist sommaren
1972. Ett skjul uppfördes för tävlingsverksamheten och 1969 byggdes den första pontonbryggan
på materialkommitténs försorg. Dess ordförande var under åren 1965-1975 Bengt Sjöström. Bryggan
har flera gånger förstorats och förnyats.

25
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Klubbens förtjänsttecken i guld och silver instiftades 1964. Guldmärket har hittills tilldelats sex personer.
Finlands Navigationsförbunds förtjänsttecken i silver har tillfallit tio klubbmedlemmar och guldmärket
fyra personer, Edgar Karlsson, Per-Olof Lindquist, Börje Holmberg och Carl Lindh.

1971 införde klubben en bordsstandert som utdelas till förtjänta personer eller institutioner. Till
tioårsjubileet erhöll klubben av Navigationssällskapet i Finland vandringspriset ”Ratten” som tillfaller
medlem som gjort sig förtjänt av epitetet ”Årets skeppare”.

KS Ingmar Gustafsson donerade 1972 vandringspriset ”Propellern” vars syfte är att stimulera intresset
för långfärder. Sådana har klubbmedlemmarna också gjort bl.a. till Köpenhamn, genom Göta och
Väddö kanaler, Saima kanal, till Gotland och Åland.

Årligen utdelades också Kommodorens pokal för gott kamratskap och Intressepokalen för aktivaste
deltagande i klubbverksamheten. Pias servis ges för förtjänstfull insats inom ”marktjänsten” och
Puttes kanna för bidrag till underhållningen vid klubbens sammankomster.

En sak som under de senaste fem åren kommit att prägla styrelsens arbete och engagera medlemmarna
blev ändringen av klubbens stadgar. Dessa hade ju kvarstått i praktiskt taget oförändrad form sedan
starten 1958 och var i behov av en revidering för att motsvara tidens krav. Moderniseringen av
stadgarna var till stor del Picken Stjernbergs förtjänst även om den slutliga formen något avvek från
hans förslag. På årsmötet 1980 genomgicks förslaget punkt för punkt men de omfångsrika protokollen
fann inte nåd hos föreningsregistret som returnerade alltsammans och extra möten kunggjordes
under hösten 1982. Nu var dock intresset synnerligen lamt och förslaget till stadgeändring kunde
klubbas av utan diskussion. I och med detta blev klubbens hemort Borgå landskomun - en ändring
som väckt ett visst motstånd men som dock ansetts motiverad med tanke på klubbens fasta anknytning
till Borgå landskommun som hyresvärd och med verksamheten en stor del av säsongen förlagd till
kommunen.

Den krets ur vilken klubbmedlemmarna värvas är ju de nyutexaminerade skepparna från
Medborgarinstitutets kurser. Till inte ringa grad beror säkert det ökade intresset för kurser av detta
slag på den inspirerande och kunniga läraren Calle Lindh. Efter en början för 18 år sedan har Calle
hunnit hålla 41 kurser. 942 personer har deltagit i hans tentamina och hela 873 har avlagt godkänt
prov, dvs 93%, vilket bör anses som en mycket meriterande siffra med tanke på att kurserna är
omfattande och sker på en ofta knappt utmätt fritid. Ännu 1966 hölls ingen kurs i högsjönavigering
i Borgå och det fanns endast tre högsjöskeppare inom klubben. I detta nu har 111 högsjöskeppare
avlagt examen, vilket visar på ett ökat intresse också för fortsatta studier.

Sitt genomarbetade och överskådliga undervisningsmaterial har Calle Lindh dokumenterat genom
tre läroböcker med övningsexempel som han i egen regi utgett under åren 1979-1981 - böcker som
t.o.m. väckt intresse hos Kungliga Biblioteket i Stockholm!

En mångsidigare utbildning inom navigationens område har efterlysts och diskuterats livligt bl.a. av
navigationslärarna. 1979 hölls Finlands första kurs i nautisk meteorologi med meteorolog Claes
Biström som lärare. 1981-82 hölls en första signalistkurs och våren 1981 en kurs i VHF-radiotelefoni.
Under 1981 har dessutom hållits kurser för yrkesmässig sjötrafik på Pellinge. Själva skeppartiteln har
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nu och då varit föremål för diskussioner är den missvisande och kanske alltför anspråksfull- och vad
borde man få i stället. Frågan har som så många gånger förut strandat på just detta - vad skall man
få i stället!

Den allt överskjutande frågan för klubben blev under sommaren och hösten 1980 den aviserade
försäljnigen av Repholmen. Denna hade med åren blivit ett kärt och välbesökt tillhåll för
klubbmedlemmarna och eftersom man blivit alltmer beroende av en fast verksamhetspunkt under
sommarhalvåret, diskuterades det uppkomna läget minst sagt livligt. Diskussionerna ledde till en
överraskande aktivitet som bl.a. resulterade i en välbesökt och omtalad nödraketdemonstration
med inbjudna gäster. Att Borgå landskommun inköpte Repholmen och klubben, tack vare en
förtjänstfull insats av Helge Hansson, kunde trygga sin dispositionsrätt genom ett arrendekontrakt till
år 2001, kan väl nog allmänt betraktas som den bästa lösningen. Skuldsättning med räntor och
amorteringar hade säkert blivit en oskäligt stor börda för den ansvariga styrelsen.

Redan före ägobytet hade frågan om uppförandet av en paviljong på Repholmen aktualiserats.
Frågan dök upp varje gång deltagarna efter strapatsrika tävlingar i en råkall blåst stod under ett
fladdrande och droppande plasttak i väntan på resultatet. En byggnadskommitté under Sven Öhmans
fasta ledning skötte papperskriget, planerade, ritade, skaffade virke och tack vare en beundransvärd
arbetsinsats bland medlemmarna kunde taklagsöl firas redan den 13 juni och paviljongen högtidligen
invigas den 1 augusti 1981. Som ansvarig byggmästare fungerade Kalle Andersson. De collegeskjortor
med klubbens märke, som anskaffats, såldes med effektivitet av Ulli Ehrstedt och gav ett välkommet
bidrag till kassan. Genom klubbmedlemmarnas uppoffrande insatser och ett flertal donationer från
enskilda och firmor, av vilka speciellt må nämnas impregnerat stolpvirke från Sydfinska Kraft,
kunde paviljongen uppföras på otroligt kort tid och till så facila kostnader, att klubben i intet skede
behövde uppta lån.

Intresset för den praktiska tävlingsverksamheten har år för år ökat. Tidigare hade man svårigheter att
få tillräckligt många båtlag att ställa upp, numera tycks problemet vara att få funktionärer då alla vill
vara med och tävla. Börje Holmberg ledde de första åren tävlingskommittén medan Calle Lindh
tog över 1968. Från 1975 blev Helge Andersson tävlingsledare i fyra år och efter honom har tävlingarna
letts av Ulf Högström, Helge Hansson och Jan Karlsson. Ett flertal tävlingar har uppgjorts av Ralle
Lindblad. Vandringspriser har slutat vandra och nya har kommit till. KS Per-Åke Adolfsson skänkte
1981 till klubben ett vandringspris för bästa BNK-båt i nattnavigering och Kar-Foto donerade ett
klubbvandringspris för samma tävling medan klubben själv anskaffade ett pris till dagtävlingen.

Efter det Torsten Johansson för andra gången hemfört ”Stopet” för bästa teoretiska sjöfartskunskap
har Helsingfors Aktiebank välvilligt donerat ett fjärde tennstop som vandringspris.

Ett något ovanligt diplom utdelades den 1 maj 1982 då klubbens hittillsvarande enda världsomseglare,
Stig Eriksson, lade till vid åkajen med Diana III.

Vid klubbaftnarna har medlemmarna haft möjlighet att med likasinnade diskutera båtköp,
sjösättningsbestyr, haverier och annat på gott och ont som är en del av båtentusiasternas vardag.
Bland intressanta reseskildringar vid träffarna kan nämnas Erik ”Kire” Karlssons föredrag från
breddgrader där man möter litet andra navigeringsproblem än dem vi är vana vid i våra vatten. På
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programmet har vidare stått information om den nya farledsutmärkningen, naturvård, båtförsäkring,
tävlingsgenomgång, lanternbestämmelser, sjökortsövningar, deccanavigering, sjöräddningstjänsten
m.m.

Under de senaste fem åren har Klubben också upptagit resor och olika slag av exkursioner på sitt
program, men verksamhetsform som delvis låg nere efter den lyckade Mariehamnsresan 1974.
1981 gjordes en veckoslutsresa till Stockholm där man bl.a. besåg regalskeppet Wasa och Sjöhistoriska
museet. 1982 besöktes båtmässan, planetariet i Tammerfors och på hösten företogs en kryssning till
Tallinn.

Stor uppslutning har de olika evenemang haft som stått utanför den vanliga klubbaftonens ram. År
1979 hade klubben besök av sibbo- och ekenässkeppare och hyrde för ändamålet Segelpaviljongen
på Rönnskär dit över fyrtio båtar sökte sig. Den traditionella vårbalen med utdelning av diplom och
vandringspriser och förtjänsttecken har alltid ett säkert publikunderlag. Andra större tillställningar har
varit invigningen av paviljongen och klubbens julfester. Vid festerna har klubben haft nöjet att som
speaker få sådana erkända förmågor som Picken Stjernberg och Erik Läckström. Besöken hos
Ekenäs Navigationssällskap på Stuvuholmen som inleddes 1974 har fortsatt vartannat år och varje
gång lockat ett stort antal båtfarare. Utfärderna till Ekenäs har ju samtidigt varit ett ypperligt tillfälle
till praktisk navigering, vilket de teoretiska kurserna inte kan erbjuda.

I samband med det ändrade utprickningssystemet förmedlade klubben via Kar-Foto över 200
sjökort. Också på annat sätt har navigationsklubben kunnat ge sitt bidrag till sjösäkerheten. Under
1980 verkade inom klubben en femmanna-kommitté under ledning av KS Torsten Johansson, som
avgav förslag till förbättring och komplettering av farlederna. I utlåtandet föreslogs bl.a. en
uppmuddring av Fladan.

Från november 1980 fick Finlands Navigationsförbund en ny verksamhetsledare efter kommodor
Stig Westerlund, nämligen HS Freyvid Stenström, borgåfödd, som tog sin första examen i
skärgårdsnavigation redan 1962 och alltså hör till klubbens tidigaste medlemmar.

Vid årsmötet 1980 avgick klubbens mångåriga kommodor Per-Olof Lindquist. Utan hans
banbrytande insatser och hans förmåga att välja goda medhjälpare hade klubben knappast varit det
den är i dag. Som ett tack för sin verksamhet klubben till fromma utsågs Putte Lindquist till Borgå
Navigationsklubbs hederskommodor.

Klubbens nuvarande kommodor Helge Hansson har bl.a. arbetat för upprättandet av ett fungerande
båtregister vid eventuella sjöräddningssituationer samt för en förteckning över klubbåtarnas
radioutrustning och anrop.

De gångna fem åren har i Borgå Navigationsklubbs historia varit fem synnerligen aktiva år med
synbara resultat att glädjas åt och arbeta vidare på. Borgåbygden är ju sedan gammalt känd för sina
sjötraditioner men också allmänt kan man skönja en positivare inställning till sjösäkerhet och utbildning.
Den bästa jubileumsgåva man kan önska Klubben är väl att denna utveckling fortsätter.

Anne Granqvist
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När man skall försöka summera ihop intryck från Borgå Navigationsklubbs göranden och låtanden
under de sistförflutna fem åren är det en hel del minnesbilder som sitter på näthinnan. En del flimrar
hastigare förbi medan andra envist biter sig fast och återkommer gång på gång. Hur har det gått för
klubben under denna tid? Vad har vi åstadkommit, vad nytt har kommit till? Har vi kunnat samla
skarorna? Har vi genom klubben kunnat förmedla ett ansvar för gott sjömanskap och en glädje att
få njuta av vår vackra skärgårdsnatur?

Den ökade småbåtstrafiken har lett till att Navigationsförbundet sett över sina examensfordringar.
De nya fordringarna i kust- och skärgårdsnavigering togs första gången i bruk hösten 1983. Numera
krävs för provet i skärgårdsnavigation bl.a. kunskaper i vissa delar av sjölagen, fiskerilagen, tullagen
och lagen om sjöräddning. Dessutom fordras insikter i sjömansskap, första hjälp och meteorologi.
Också sjöfartsstyrelsen har skärpt kraven för det internationella förarbrevet som kompletterats med
flaggningsregler, tolkning av väderlekskartor och första hjälp. Det här har lett till ett behov av
specialkurser som klubben kunnat tillfredsställa tack vare sin outtröttliga lärare Calle Lindh. Han har
tagit initiativet till VHF-kurser och till en kurs i meteorologi med Claes Biström som sakkunnig
lärare. Hans gedigna kunskaper utnyttjas också av förbundet i vars examensnämnd han sitter sedan
1987. Något helt nytt inom den privata navigationsundervisningen lanserades av Calle under våren
1986. Då startade nämligen den första kursen i landet i Oceannavigering och tidvattenlära. De elva
som deltog i kursen och blev godkända erhöll ett specialkomponerat och handgjort diplom.

Alla dessa kurser har kompletterats med exkursioner och föredrag i bl.a. kompasskompensering,
båtförsäkring och skadeansvar, typbesiktning av båtar, demonstration av brandbekämpning m.m.
Sedan 1983 har klubben utvidgat vinterhalvårets teoriundervisning med praktiska övningar till sjöss
för nyblivna skeppare. Klubben har också aktivt arbetat för sjösäkerheten och gjort förslag till
förbättring av de inre farlederna i Borgå landskommun med uppvaktning hos Väg och Vatten.
Exkursioner har gjorts till Skärgårdsmuseet i Rönnäs, till Pörtö sjöbevakningsstation, till Sjöfartsmuseet
i Mariehamn och till Vasavarvet i Stockholm. Redan1984 lyckades klubben engagera Harri Harkimo
som vid en klubbafton berättade om sin förestående världsomsegling.

30
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Ett nytt aktiverande inslag inom den teoretiska sektorn kom till 1986 då Finlands Motorbåtsförbund,
Finlands Navigationsförbund och Finlands Seglarförbund ordnade en tävling i sjökortsnavigering. I
den första uttagningen hade klubben två finalister bland de 20 bästa i landet och följande år var
BNK:s Erkki Häggman några futtiga poäng från finalplats i den nordiska sluttävlingen.

Klubben har fortsatt med sina dag- och nattnavigeringar. Tvådagarstävlingar har hållits och man har
också sökt sig till den östra skärgården då Emsalövattnen börjar bli rätt sönderkörda vid det här
laget. För att smidigare klara av banläggningen inköptes ”Snöret” 1983, en öppen glasfiberbåt för
tävlingsbruk och transporter. Porvoon Kipparit, Nesteen Venekerho, WSOY:n Venekerho, Sibbos
Karinkiertäjät och BNK har under vintern 87-88 uppgjort gemensamma tävlingsregler som i huvudsak
grundar sig på de regler BNK sammanställt och redan tillämpat i flera år. Reglerna finns publicerade
i årets Marina.

Paviljongen på Repholmen har alltsedan den byggdes 1981 blivit en naturlig träffpunkt under
sommarhalvåret. Över 1000 besök varje sommar vittnar om dess popularitet. Utnyttjad också av
andra föreningar och långväga utländska gäster ger den Borgå landskommun som holmägare och
Borgå Navigationsklubb en icke oäven goodwill. Naturen visar inte heller tecken på slitage, en sak
som varit påfallande på den kommunägda intilliggande Furuholmen.

Under 1984 började man planera för, som det hette, en servicebyggnad på Repholmen. I klartext
betydde det att vi skulle bygga en bastu. Hur det nu var började man tycka att iden trots allt inte var
så lyckad. En bastu måste ju alltid eldas av nån för att kunna utnyttjas. Och så måste den städas.
Ganska snart övergick man till att tala om att förstora paviljongen i stället - och den iden föll i god
jordmån. Långsidan mot skogen öppnades och tillbyggdes med 42 m2. På våren 1986 hölls tio
talkotillfällen där fyrtio personer jobbade för högtryck för att få bygget färdigt till slutet av maj. Den
skara på ett dussin trogna som deltog i bygget varje veckoslut skall ha allt erkännande. De visade
igen att talkoandan lever stark inom klubben. Primus motor för paviljongbygget var Kalle och
Helge Andersson, gemenligen kallade slavdrivare med en märklig förmåga att få arbetet att löpa
undan. Lagom till vårbalen den 31 maj kunde den förstorade paviljongen tas i bruk. Installeringen av
telefon föregående höst gjorde att också icke-båtburna lättare kunde ordna med transport.

Vårbal med skeppardimission ute på Repholmen blev en succé. Många andra stora fester med mat
och dryck har hållits under årens lopp. Här har programkommittén stått för en verklig prestation
och det är i mycket deras förtjänst att tillställningarna blivit så lyckade. En storträff hölls i juli 1987 då
Östnylands Allmogebåtförening, Sibbo Navigationssällskap och Ekenäs Navigationsklubb
sammanstrålade på Repholmen. Ekenästräffarna med turvisa besök varje sommar sedan 1974 har
gett många oförglömliga minnen och nya vänner.

Navigationsförbundet gav klubben möjlighet att delta i Båt -87 i Helsingfors. Handelsinstitutets
elever hade förverkligat utställningskommitténs idéer och fått en välfungerande avdelning med en
blinkfyr som intressant blickfång. Många nya kontakter knöts med föreningar och båtfolk.

Vid ett extra klubbmöte den 18.11.87 beslöts att inom klubben bilda en motorbåtssektion och
anhålla om medlemskap i Finlands Motorbåtsförbund. De förberedande arbetena sköttes mycket
förtjänstfullt av klubbens sekreterare Stig Öhman och medlemsskapet blev klart i början av 1988.
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Samma vår inleddes besiktning av medlemmarnas båtar, vilket efterlysts av många som en möjlighet
till nedsatta försäkringspremier. Vad som i framtiden kommer att gälla som grund för rabatt har
diskuterats inom försäkringsbolagen där man alltmera börjat gå på en sådan linje att godkänd
skepparexamen skulle ge lägre premie. Och det är väl på den vägen man borde avancera för att
säkerheten till sjöss skall bibehållas på acceptabel nivå. Har man råd att köpa en ny snabbgående båt
har man också råd att betala besiktning. Men denna är ingen garanti för ett behärskat körsätt på sjön.

1986 gjordes en rundfrågning bland medlemmarna för att få reda på vad medlemskapet innebär
och vad det ger. Det var inte många som svarade men de som hade besvärat sig gav säkert uttryck
för vad mången i klubben uppfattar som väsentligt: intryck och idéer av varandra. Att få vara
tillsammans med båtfolk. Få besöka Repholmen. Ingen större nytta men nöje av tröjan... Träffar fina
vänner med samma intresse. Nytta i mitt arbete, men mera nöje på fritiden... På frågan: På vilket sätt
kunde verksamheten göras intressantare och mera givande, löd ett av svaren så här: Regerande
klicken bör upplösas. Då skulle medlemmarnas intresse öka. Det är svårt när några kan och vet allt!!!
Kanske skäl för den ”regerande klicken” att begrunda sina göranden och låtanden. Självgodhet
brukar aldrig vara populärt!

Nytta och nöje, det är ord som speciellt i Borgå Navigationsklubbs verksamhet går hand i hand. Låt
oss hoppas att vi, då vi nu går in i vårt fjärde decennium, skall kunna förena dessa två i samvaron
med våra skepparvänner för vilka sjöliv och båtar blivit en mycket väsentlig del av fritiden.

Anne Granqvist



23

När Borgå Navigationsklubb i år firar sitt 40-årsjubileum med att bland annat låta publicera denna
matrikel gör man det efter en paus på tio år. Så lång tid har förflutit sedan senaste matrikel gavs ut:
fyrtio år för en förening i en gammal stad som Borgå är kanske inte så anmärkningsvärt, men för en
navigationsklubb är åldern hög. Faktiskt är BNK den sjunde äldsta klubben i Finland bland
Navigationsförbundets 140 medlemsföreningar.

Redan 1948 började man i Borgå ordna kurser i navigation. I dem deltog yrkesfolk som behövde
kompetens men också amatörer. Under årens lopp hölls flera kurser men klubben inledde sin
verksamhet officiellt först den 13 maj 1958 då det konstituerande mötet ägde rum.

Klubbens förste kommodor blev kapten Runar Lindbohm med Uriel Järnström som vice. I styrelsen
satt förutom dessa Ture Nyström, Ebba Björkvall, Birgit Fellman och som suppleant Kurt Paetau.
När det begav sig var medlemsantalet tjugo och klubben verkade som en underavdelning till
Navigationssällskapet i Finland. Men redan följande år blev klubben en självständig förening. Till
kommodor utsågs Per-Olof Lindquist som skulle komma att leda klubben i tjugo år.

I stadgarna för Borgå Navigationsklubb sägs, att klubbens ändamål är ”att befordra intresset för
och förkovra kunskap i navigation bland amatörsjöfarande samt att genom sin verksamhet bereda
medlemmarna tillfälle till praktisk förkovran i sina teoretiska kunskaper i navigation”.
Genom att medlemsskap i en klubb underlydande Finlands Navigationsförbund nästan utan undantag
förutsätter godkänd skepparexamen är skolningsverksamheten a och o och navigationsläraren en
nyckelfigur. Borgå Navigationsklubb har i detta avseende varit lyckligt lottad. Från 1964 handhade
Calle Lindh undervisningen som från 1968 också omfattade högsjöskepparkurser och under årens
lopp ett otal specialkurser. Klubben har haft ett fruktbart och vällöpande samarbete med Borgå
Medborgarinstitut under alla dessa år. Från 1990 lyckades Calle Lindh engagera Rabbe Lutz som
lärare och denne har fortsatt med de välbesökta kurserna, från hösten 1995 med bistånd av Li
Lindqvist.
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Intresset för fortsatta studier har ökat hela tiden inom medlemskåren och 1997 hade hela 27 % av
skepparna avlagt examen i högsjönavigation. Utan att närmare gå in på skolningsverksamheten, som
beskrivs på annan plats i denna matrikel, kan vi bara konstatera att Borgå Navigationsklubb, med
undantag för de första åren, aldrig behövt importera lärare utifrån.

BNK hade från början sitt säte i Borgå stad. Då klubbens fasta punkt var Repholmen på kommunens
mark, ändrades hemorten till Borgå landskommun. Med kommunsammanslagningen kom
hemortsfrågan att sakna betydelse men klubbens bordsstandar fick ett nytt utseende med de tre
laxarna. Från 1990 härstammar den första egna klubbflaggan. Samtidigt fastställdes det nya särmärket
som förutom på flaggan och vimpeln i fortsättningen används som klubbens emblem i alla andra
sammanhang. Idén till det nya märket är utformat av Stig Öhman.

Medlemsantalet har under åren växlat. Mest medlemmar hade klubben 1991, eller 518. Efter det har
antalet skeppare varierat och var vid årsskiftet 1997-1998 457 personer. Trots att medlemsavgiften
inte är hög för en båtklubb kan den dock i viss mån avskräcka, kanske främst dem som i mycket är
passiva medlemmar. För att i någon mån råda bot på tendensen att av flera i samma familj endast en
bibehåller sitt medlemsskap beslöt man vid årsmötet 1998 att rabattera avgiften för övriga
familjemedlemmar. Hur det utfaller återstår att se.

Att idka båt- och skärgårdsliv upplevs av många som sommarens höjdpunkter - inte minst om man
har en brygga att lägga till vid och kan träffa likasinnade båtentusiaster. Klubben hade förmånen att
sommaren 1967 få dispositionsrätten till Repholmen, den lilla skogbevuxna holmen vid nordöstra
sidan av Emsalö. I tretton år lät ägaren Lars Wallin klubben fritt vistas på holmen. År 1980 blev en
försäljning aktuell och diskussionens vågor gick höga - skulle man våga sig på ett köp eller skulle
holmen gå till en privat köpare? Borgå landskommun inköpte Repholmen och klubben fick ett
förmånligt arrendekontrakt på 20 år - mycket tack vare Helge Hanssons skickliga agerande i frågan.

Taglagsöl firades på Repholmens paviljong den 13 juni 1981 och den förstorades 1986. Repholmen
utnyttjas i glädjande hög grad av klubbmedlemmarna och deras vänner. Hus, inventarier och bryggor
fordrar ständig översyn och allt som kan göras har gjorts på talko. Så har också BNK i sitt kunniga
och villiga talkofolk en tillgång som är guld värd. I början av 90-talet skaffades en året runt brygga
och förtöjningsbojar, utebelysning och en ny större generator. En utomstående lägger märke till den
minimala åverkan på miljön och den prydliga omgivningen.

I god tid innan arrendekontraktet gick ut började man inom klubben utreda möjligheterna till en
fortsatt vistelse på Repholmen - väl vetande att den med sitt ideala läge väcker intresse också på
annat håll i vår stad.

Underhandlingar har förts mellan staden och Roland Holm och Rabbe Lutz från klubbens sida.
Att hyran skulle vara en annan än vad man avtalade för tjugo år sedan blev klart. Under denna vår
har man dock förhandlat fram ett nytt arrendekontrakt. Visserligen har hyran stigit men klubben
har nu monopol på sin del av holmen och kan fortsätta att kalla sina medlemmar till en trygg
båthamn med väl underhållna hus och bryggor.

En motorbåtssektion bildades inom klubben 1987 och från våren 1988 har medlemmarna kunnat
få sina båtar sakkunnigt besiktigade av Stig Öhman och hans medhjälpare.
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En orsak till bekymmer är det svaga deltagandet i de praktiska navigationstävlingarna. Tröskeln för
de nyexaminerade skepparna verkar vara hög trots att tävlingskommittén lockar med särskilda
nybörjarklasser och talar om övningar i stället för tävlingar. Speciellt de senaste åren har deltagarantalet
sjunkit till ett minimum så att ett enda tävlingslag från BNK deltog i dagstävlingen 1997.

Då problemet verkar vara detsamma i andra båtklubbar sammanslogs tävlingarna för Porvoon
Kipparit och BNK vilket verkar vara ett vettigt arrangemang då veckosluten är få och konkurrensen
om fritiden stor.

På det teoretiska planet har klubben ända sedan 1987 varit med också i större sammanhang. Det året
ordnades för första gången en tävling i sjökortsnavigering av Finlands Motorbåtsförbund, Finlands
Navigationsförbund och Finlands Seglarförbund. På något undantag när har BNK varje år haft
fimalister i sluttävlingen. Trots att framgång hittills saknas i den nordiska finalen kan BNK stoltserat
med hela fyra finländska mästerskap, ett genom Calle Lindh och tre genom Björn Liljeberg.

Klubbaftnarna under vinterhalvåret har som tidigare stått på klubbens program. Förutom de
traditionella ämnena som knop- och splitsaftnar, båtvård och nautisk frågesport har man haft info
om sjöbevakning och sjöräddning, brandsläckarövningar, presentationer av hamnar, för att inte tala
om en högaktuell föreläsning om algblomning i Finska viken som samlade ett stort antal intresserade.

Kontakterna med Ekenäs- och Sibboklubbarna har fortsatt liksom med Porvoon Kipparit. Intressanta
exkursioner har gjorts till Masa-Yards, sjöräddaren Ossi Barck och till Stockholm. Denna vår företogs
en mycket uppskattad resa till den stora svenska båtmässan i Älvsjö. Resan, välplanerad av Rabbe
Lutz, började dramatiskt med 23 sekundmeters vind som stänkte vatten ända upp på tolfte däck.
Men ingen missade trots det den stora utställningshallen följande morgon.

De flesta träffar sommartid, med vårbalen som säsongens höjdpunkt, hålls sedan många år ute på
Repholmen. Att stå för program, förplägnad och allt det praktiska på en holme utan landförbindelse,
utan el och vatten, är en prestation. Repholmskommit-tén med disponenten i spetsen och
programkommittén har klarat uppgiften med bravur.

Ända sedan 1974 har Ekenäsklubben och BNK turvis gästat varann. Båtfärderna och samvaron
med de alltid lika gästvänliga eke-näsborna har gett oss många fina minnen.

En ny båtklubb, Borgå Motorbåtsklubb, startade 1994. Eftersom avlagd skepparexamen inte är ett
villkor blir klubben ett alternativ för den som inte gått kurs. En del skeppare är medlemmar i båda
klubbarna och ett fruktbart samarbete är vad man önskar sig för bägge föreningarna.

Det nya decennium som Borgå Navigationsklubb nu går in i kommer att föra med sig förvänt-
ningar  men också utmaningar i en värld som ständigt förändras. Låt oss hoppas att klubben även
i fortsättningen kan samla skarorna till en meningsfull fritid, där medlemmarna har nytta och nöje
av sina lärdomar i vår vackra och unika skärgård.

Anne Granqvist
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Klubbens 40-årsfest firades både i Borgå stad och på Repholmen. Vädret var det bästa möjliga med
sol och behaglig värme. J.L.Runeberg hade reserverats för ändamålet. Under dragspelsmusik på
kajen tog styrelsens representanter, kommodor Roland Holm, vicekommodor Rabbe Lutz och
sekreterare Bent Andersson emot hälsningar från andra klubbar i både Borgå och också längre ifrån,
samt av andra organisationer och samarbetspartners. Efter detta bar det i väg till Repholmen. Båten
var proppfull och de andra resenärerna på väg till Helsingfors kunde bevittna hur Ingmar Gustafsson
tog in Runeberg till bryggan på Repholmen, där en uppyntad holme och båtar med festflaggning
tog emot de festdeltagare som inte kunda angöra med egen båt. Kommodor Roland Holm höll
välkomsttalet varefter enligt gammal sed följde utdelning av diplom, vandringspris och förtjänsttecken.
Därefter följde en läcker supé under vilken Rabbe Lutz höll festtalet. Kvällen avrundades med dans
och musik till tonerna av Repholmsbandet.

Under de år som förflutit sedan 40-årsfesten har mycket skett inom klubben. Roland Holm avgick
efter jubileumsåret och Rabbe Lutz tillträdde som kommodor och innehar denna post ännu vid
klubbens 50-årsjubileum. Under denna tid har som vicekommodor fungerat först Stig Rikberg och
sedan 2003 Marina Sjöholm. Stig Rikberg har också fungerat som disponent till år 2002. Torsten
Spring tog vid åren 2003-2004 och sedan 2005 har Robert Wiksten verkat som disponent. Som
sekreterare har  Agneta Blomqvist verkat i två år och efter det Marina Sjöholm. Birgitta Creutziger
har fungerat som programchef, i styrelsen t.o.m. 2004 och efter det utanför styrelsen. Övriga
styrelseledamöter under de gångna tio åren har varit Bent Andersson, Bjarne Creutziger, Lars Snellman,
Jörgen Gustafsson, Mathias Grönqvist, Anders Hagman och Kristian Neuvonen.

Förutom programkommittén har också Repholmskommittén haft en betydande roll, ledd av
disponenten. Tävlingskommittén avslutades efter år 2000 och den föga tävlingsversamheten har letts
av Rabbe Lutz. Det har gällt sjökortsnavigeringstävlingen på hösten och frågesportstävlingen om
”Stopet” på våren. En nyhet på detta område kan dock konstateras. Förra året ordnades för första
gången i klubbens historia en BNK-regatta, där erfarna seglare tillsammans med mindre erfarna
gastar från diverse motorbåtar ställde upp i en ädel tävling på Svartbäcksfjärden. Primus motor för
detta evenemang var och är Hannu Rimaila. Evenemanget går av stapeln igen detta år och det ser
lovande ut att vi kan få tillbaka en liten del av den försvunna tävlingsandan.

50
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Som medlemssekreterare fungerade Anne Granqvist fram till år 2000. Medlemsregistret överfördes
på en ny databas och handhades av Rabbe Lutz och sedan 2005 tillsammans med Jörgen Gustafsson,
som fr.o.m. detta år helt övertagit uppgiften. Motorbåtssektionen som lotsats av Stig Öhman sedan
den startades år 1988 övertogs år 2000 av Robert Sjöström som fortfarande basar för 5 besiktningsmän.
Valberedningen har först letts av Torsten Spring och sedan 2005 av Stig-Olof Östergård.
Skattmästarposten innehades av Madeleine Michelsson t.o.m. år 2000. Därefter sköttes dessa funktioner
av Rabbe Lutz och fr.o.m. detta år innehar Minna Björkman posten som skattmästare. Kommittérna,
främst program- och Repholmskommittén har under dessa år haft en stor skara medlemmar, många
av dessa har deltagit i arbetet under många år, för att inte säga flera årtionden, men samtidigt kan
man konstatera att under de senaste åren har ett stort gäng nya medlemmar kommit med i arbetet
och bidragit avsevärt till trivseln i klubben och på Repholmen.

Undervisningsverksamhet har fortgått på MI och behandlas utförligare i ett senare stycke.
Båtbesiktningen har varit mycket aktiv och vid utgången av föregående år fanns det 54 båtar i
klubbens register, av dessa är 6 segelbåtar. Medlemsantalet har hållit sig mycket konstant de senaste
tio åren varierande mellan 448 och 455 vid årets slut. I januari tillförs de nya skärgårdsskepparna och
vid årsslutet avlägnas de som upprepade gånger underlåtit att betala sin medlemsavgift. I maj 2008
är medlemstalet 475 av vilka 131 är högsjöskeppare, vilket utgör nästan 28%. Detta torde vara ett
rekord i landet. Hedersmedlemmarnas antal är nu 20. Av medlemmarna är 26% damer. Den äldsta
medlemmen är 91 år och den yngsta 15 år. Våra skeppare är ett segt folk, trots ett bra tillskott på nya,
yngre skeppare har medelåldern under det senaste årtiondet stigit från 48 till 51 år. Medlemsavgifterna
har hållits på moderat nivå, från 70 mark 1999 har den stigit till 20 euro detta år. Övriga medlemmar
i matlaget betalar halva priset. Besiktningsavgiften har stigit från 70 mark till 15 euro för årsbesiktning
och 35 euro för grundbesiktning.

Utdelningen av förtjänsttecken har fortgått, dock en aning restriktivare än tidigare. Under 1999-2008
har klubben utdelat 5 st förtjänstecken i guld och 6 st  i silver. Dessutom har klubbens borsstandard
utdelats till 8 olika skeppare och organisationer. Båtförbundets silvermedalj har getts åt en skeppare
och densamma i brons åt 3 st. Navigationsförbundets förtjänsttecken har utdelats i guld, silver och
brons, vardera 1 st.

Vandringspriserna har utdelats som tidigare på vårbalen, säsongsavslutningen, julfesten och på årsmötet.
De gamla vandringspriserna i dag- och nattnavigering har tillfallit klubben då dessa tävlingar inte
mera stått på programmet. Per-Åkes pokal utdelades sista gången år 1999. I stället har efter 40-
årsjubileet tillkommit två nya pris, ”Glädjefyren”, som sedan 1999 utdelats på julfesten åt den skeppare
som spridit mest glädje i klubben, och ”Skepparen”, sedan 2007 omdöpt till ”Calle Lindhs
minnesplakett”, som utdelas på vårbalen till studieårets bästa elev, eller som på annat sätt förtjänstfullt
avklarat en eller flera examina. Av de gamla vandringspriserna slogs år 2003 Puttes kanna och Pias
servis ihop till ett pris, Puttes och Pias servis.

Sjökortsnavigeringstävlingen har genomförts som ”hemarbete” och har resulterat i 4 olika
klubbmästare under de senaste tio åren. 4 gånger har också en eller flera blivit kallade till det finska
mästerskapet i sjökortsnavigering. En gång hade deltagarna förhinder och de övriga har inte lett till
samma fina resultat som tidigare år. Bästa prestation är i år då Jim Eriksson placerade sig på 5.e
plats.
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Samarbetet och träffarna med andra klubbar har fortsatt, dock kanske i mindre grad än tidigare.
Ekenäsborna besökte oss 1999 och 2004, Navigationssällskapet 1999, Sibboborna 2004, våra båtar
har besökt Stuvuholmen och Fårholmen, och vi gjorde en resa till Jakobstad och sammanträffade
med Jakobstads segelsällskap år 2004. De lyckade resorna till båtmässan i Stockholm under 90-talet
fick ingen fortsättning p.g.a. minskat intresse. Också den planerade resan till London och Greenwich
år 2001 inhiberades. Ett antal skeppare besökte under några år Kipparits grisfest i augusti och lyckades
få till stånd att det gångbara språket på Kipparits paviljong var svenska.

Klubbens programverksamhet har genomgått stora förändringar. Vårens och hösten dubbla
klubbkvällar bantades ner till en kväll per årstid. Åren 2000-2001 försökte vi på en träff i januari,
Midvinterspelen, men efter två gånger avtog intresset. Båtmässan har dock alltid intresserat
medlemmarna, varannat år står en gemensam bussfärd till båtmässan i Helsingfors på programmet.
De senaste åren har ett nytt talko, vintertalkot kommit med i programmet, och det har fått ett stort
antal skeppare att ställa upp. I år inhiberades detta talko p.g.a. obefintliga isar. Säsongsöppningen
med städtalko är alltid lika väl besökt. Vårbalen har under de senaste 10 åren kunnat genomföras i
det bästa väder den sista (med några undantag) lördagen i maj. Det är ett växande antal nya skeppare
som årligen kommer ut för att få sina diplom och bekanta sig med klubben och Repholmen.
Vanligtvis är det ”Murena” som har skött om skjutsen ut till holmen och sedan några år tillbaka har
Murena gjort en extra tur på kvällen till Kuggen så att de som inte önskat festa till småtimmarna har
haft möjlighet att deltaga i festen. Med ett undantag har Reholmsbandet stått för musiken, vilket
tacksamt noteras av alla festdeltagare.

Sommaren  har förflutit i både talkoarbetandets och i egen regi. I början av augusti står
”Familjenavigeringen” på programmet och denna dag har haft varierande program. År 2006 hölls
denna dag som ”öppet hus” för allmänheten och ett tjugotal stiftade bekantskap med Repholmen
och BNK. De senaste åren har vi aktivt tagit i beaktande de allra minsta. På familjenavigeringen och
också på de andra festerna har vi lyckas samla allt fler barn i olika ålder. Genom att göra Repholmen
och hela vår verksamhet mer ”barnvänlig” lyckas vi nå ett större antal familjer med små barn.
Resultatet har varit positivt och vi kommer att fortsätta med att rusta upp Repholmen också för de
allra minsta.

Säsongsavslutningen besöks årligen av ett stort antal skeppare, 40 -50 deltagare är vanligt, och där
röstas ju dessutom om vem som detta år skall få ”Kommodorens pokal”, vandringspriset som
endast en gång kan ges åt någon av de närvarande, som visat gott kamratskap och andra förtjänster.
Under de senaste åren har säsongen dock fortsatt för allt fler båtfarare och möjligheterna att besöka
Repholmen efter avslutningen har beretts och använts av många. Höstsäsongen avslutas med julfesten
som traditionellt hålls i trakten runt Luciadagen på Hammars ungdomsförenings lokal. Deltagarantalet
är varje år 70-80. Förutom traditonell skinka, lotteri och musik till Repholmsbandet har det under
årens lopp bjudits på extra program som en eller flera medlemmar skapat och som gett festen  ännu
mera att minnas. Kråkskrämmorna skämde bort oss i flera år, år 2003 fick vi uppleva en ”riktig”
Lucia i Bjasses och Birgittas skepnader, och andra fina sketcher har uppvisats. En ny programpunkt
är utdelandet av diplom för ”ofrivilligt simmande”, en tradition som påbörjades med sittande
kommodor och som varje år av någon underlig orsak omfattas av en allt växande skara av alltför
glada skeppare.
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Efter upphörande av Midvinterspelen är det årsmötet i början på februari som öppnar säsongen.
Mötet har traditionellt hållits på Seurahovi. Sedan 2002 har detta möte följts upp med en gemensam
supé, som samlat 20-30 medlemmar. En ny tradition är också att varje år inbjuda en viss grupp att
deltaga i supén på klubbens bekostnad. Sådana grupper har varit bl.a. hedersmedlemmarna, besiktarna,
bastugruppen osv. Diskussionerna på årsmötena har varit sakliga och förhandlingarna har kunnat
hållas utan problem, med undantag av åren 2004 och 2005, då bastufrågan var aktuell. Om detta litet
senare.

Styrelsen har hela tiden sammanträtt på Grand där klubben har tillgång till olika faciliteter efter
behov. Ett litet skåp och kaffekokningsmöjlighet gör detta bekvämt för styrelsen att sammankomma
mitt inne i staden, i skillnad från tidigare system där styrelsen sammanträdde hos de olika
styrelseledamöterna. Också klubbkvällarna, såvida de inte betytt exkursioner av olika slag, har hållits
på Grand. Kan nämnas att BNK var den första föreningen som så att säga ”flyttade in” till Grand
då detta koncept infördes.

Tyngdpunkten i vår verksamhet ligger dock på Repholmen och särskilt under de senaste 10 åren har
detta accentuerats. Moderniseringen av Repholmen började med ett stort projekt, att draga elektricitet
till holmen. Våren 2000 drogs en ledning från Emsalö till Repholmen och den 17 juni kunde strömmen
kopplas på. Det gamla dieselaggregatet var historia. Hösten 2001 beslöts att en grillstuga, senare
kallat ”lusthuset” skulle byggas på ÖNY och sommaren 2002 monterades den på Repholmen.  År
2002 erbjöds klubben möjligheten att ansluta sig till ett vattenlag som skulle ha inneburit att vi fått
vatten till holmen. Detta behandlades noga i styrelsen, som till sist avböjde erbjudandet på grund av
kostnaderna, men som samtidigt beslöt tillsätta en arbetsgrupp under ledning av Bent Andersson,
vilken skulle utreda både ur praktisk och ekonomisk synvinkel huruvida en bastu kunde byggas på
Repholmen med tillhörande behov av färskvatten. Åsikterna i klubben var synnerligen starkt delade
om denna sak. På årsmötet 2003 togs inga nya initiativ utan arbetsgruppen fortsatte sitt arbete. Till
årsmötet 2004 presenterade styrelsen ett förslag som innebar fullmakt för styrelsen att förverkliga
projektet ifall vissa noggrant definierade villkor kunde uppfyllas. För första gången på mycket länge
var motsättningarna ytterst stora. En sluten omröstning godkände styrelsens förslag med rösterna 19
- 12. Styrelsen kunde nu gå vidare, men stämningen i klubben var ytterst inflammerad. Styrelsen
lyckades inte uppfylla de krav den själv framställt för årsmötet inom fastslagen tid och projektet såg
ut att rinna ut i sanden. P.g.a. generalplanen för holmen kunde inte en bastu byggas på land, varav
hela planeringen gick ut på att placera den på en ponton vid stranden, vilket tekniskt sett var helt
acceptabelt. Under hösten 2004 fick dock styrelsen till kännedom att undantagstillstånd kunde sökas.
Inom en mycket kort tidsrymd gjordes detta och ett undantagstillstånd erhölls för en max. 25
kvadratmeter stor bastu. Nu marcherade styrelsen snabbt. Vid årsmötet 2005 presenterade styrelsen
ett nytt fullständigt förslag till en landbaserad bastu. Diskussionen gick igen hög, men denna gång
lyckades man nå ett bättre samförstånd med mycket större majoritet. Styrelsen fick fullmakt och
arbetet fortsatte med målet att premiärbada i bastun våren 2006.

Efter många förslag till bastu, bl.a. kommodorens många excel-ritningar på allehanda futuristiska
bastukonstruktioner, enades man om ett färdigt paket, som dock en aning modifierades för att
bättre passa klubbens behov. Som tack för sina försök belönades kommodoren senare med
utnämningen till klubbens första bastukommodor. Bastun uppfördes av ett gäng profesionella arbetare
under en veckas tid i september. Allt övrigt arbete utfördes av ett stort gäng talkoarbetare, vid ett
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tillfälle knegade nästan 50 medlemmar med olika uppgifter i samband med projektet. Förutom
bastun grävdes en brunn som gav någorlunda acceptabelt vatten för bastun. Röjandet av området
var ett stort arbete och den gamla vessan flyttades och moderniserades på ett nytt ställe. Antalet
talkotimmar som lades ned på projektet överstiger långt 1000 och efter att bastun stod färdig har
arbetet bara fortsatt. Bastun fick senare en terass och en egen brygga och i övrigt har hela holmen
snyggats upp och gjorts alltmer attraktiv.  Och som planerats, den 13 maj 2006 kunde bastun invigas,
skålande i skumvin kunde skepparna bevittna hur Max Uddström, som klubbens yngsta kustskeppare
genom tiderna, och hans farfar Nisse Uddström, som representant för de allra äldsta medlemmarna
i klubben tillsamman klippte av bandet och förklara bastun färdig att tas i bruk.

Bastuprojektet med alla andra små projekt som anknöts till det var en veritabel satsning för framtiden.
Åsikterna för och emot var starka och motsättningarna så stora att sådant inte skådats i klubben
sedan 1971, då klubben splittrades i en finsk- och en svenskspråkig förening. Å andra sidan medförde
projektet att ett stort antal nya krafter kom in i talkoarbetet och senare med på olika funktionärsposter.
Entusiasmen var stor och efter fulländat verk kunde alla konstatera att det var det värt. Motståndet
mot bastun har sedermera avtagit under de följande åren och i dag kan man konstatera att klubben
står enad igen, att vi har en allt bättre funktionerande stödjepunkt, att vi har en växande skara nya,
och unga, medlemmar som är villiga att dra sitt stå till stacken och deltaga i klubbens arbeten och
ställa upp för ansvarsfulla ledarposter.

Den 15 mars detta år kunde klubben fira sitt 50 årsjubileum på ÖNY under de bästa omständigheter.
Vi stod samtidigt värd för Finlands Navigationsförbunds 50 årsfest med gäster från
navigationsklubbarna i hela landet. För navigationslärarna och för funktionärerna betydde detta ett
lärarseminarie på Haikko och följande dag förbundets årsmöte på samma plats. Mest betydande var
dock festen där 100 klubbmedlemmar och över 50 representanter för både förbund, och
navigationsklubbar och andra inbjudna, deltog. Arrangemangen var perfekta och Borgå
Navigationsklubb kunde än en gång ståta med att stå i spetsen för navigationsklubbarna i Finland.

Rabbe Lutz
kommodor
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Navigationsundervisningen i Finland, för fritidsbåtförare, i den form den nuförtiden har startade
först efter kriget, närmare bestämt 1947. Då började de första skepparkurserna på initiativ och
ledning av sjöfartsrådet Arvo Heikki Sainio. I början var det inte många deltagare, men intresset
ökade stadigt. Innehållet i kurserna varierade och bestod av både teoretiska och praktiska övningar.
T.ex. i den astronomiska navigeringen fordrades mycket vidlyftiga övningar och riktiga
positionsbestämmelser med hjälp av sextant. Detta visade sig vara ekonomiskt betungande och
undervisningen kom att alltmer betona den teoretiska sidan. Genom att helt övergå till teoretisk
undervisning kom förstås en del av charmen att gå förlorad, men samtidigt öppnade detta dörrarna
för de breda folklagren. Navigationsundervisning blev någonting som varje fritidsbåtförare kunde
delta i utan större ekonomiska belastningar.

År 1958 grundades Finlands Navigationsförbund för att stå som takorganisation för det ständigt
växande antalet navigationsklubbar i landet. Samtidigt ville man koordinera undervisningsverksamheten
samt övervaka densamma. Det är nu som våra nuvarande kurser börjar utforma sig och få det
innehåll och de fordringar som idag gäller. Det är klart att mycket har ändrats under 40 år, särskilt
gällande innehållet i kurserna. Också vår nuvarande indelning i tre grader, skärgårdsskeppare,
kustskeppare och högsjöskeppare kom till först i början på 60-talet. Ännu så sent som 1964 hölls en
kombinerad skärgårds- och kustskepparkurs i Borgå. De bättre eleverna blev kustskeppare och de
med sämre resultat skärgårdsskeppare.

Undervisningen i Borgå startade vintern 1957 med första examen våren 1958 då 9 kustskeppare och
3 skärgårdsskeppare blev utdimitterade. En av kustskepparna var nuvarande hedersmedlemmen i
BNK HS Herbert Georgs. Kursledare var kommodor Stig Westerlund från Helsingfors.

Under tiden 1958 - 1969 hölls i Borgå 17 olika kurser i skärgårds- och kustnavigering av lärarna Stig
Westerlund, Runar Lindbohm, Edgar Karlsson, P.O. Bergman, Ralf Lindblad och Bengt Sjöström.
Under åren 1964 - 1971 verkade Börje Holmberg som lärare för 13 skärgårdsskepparkurser och 10
kustskepparkurser, av dessa var 13 på svenska och 10 på finska. Börje Holmbergs bana som lärare
i klubben avslutades då de finskspråkiga navigatörerna inom klubben beslöt att grunda sin egen
klubb, Porvoon Kipparit, år 1971. Splittringen av klubben i två klubbar med vart sitt eget modersmål
kom till efter en längre utveckling inom klubben och skall inte ses som någon större språkstrid.
Tillkomsten av Porvoon Kipparit hälsades väl av båda parter. Det blev lättare att kunna sköta
undervisningen då den kunde genomföras på ett eget språk.

De första 40 åren

Undervisning i 50 år   av Rabbe Lutz
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Det här betydde också att skolningsverksamheten blev placerad på en enda mans axlar. Calle Lindh
hade gått kustskepparkursen för P.O. Bergman i Helsingfors och skrivit sin examen 1964. Han blev
tillfrågad av klubbens kommodor ”Putte” Lindquist huruvida han kunde tänka sig tillträda som
lärare. Hösten 1965 påbörjade sedan Calle sin första skärgårdsskepparkurs och i januari 1966 kunde
han utdimittera sina första skärgårdsskeppare, 11 st. Av dessa är ännu HS Leif Backman, KS Boris
Granqvist, KS Per Juslin, SS Bertel Karlsson medlemmar i BNK. Calle fortsatte omedelbart med en
kustskepparkurs som i maj 1966 resulterade i 7 nya kustskeppare. Calle gick själv högsjöskepparkursen
och på hösten 1967 började han sin första högsjöskepparkurs som lärare med examen i maj 1968
och 19 godkända prestationer! Bland dessa finner vi nuvarande klubbmedlemmarna Leif Backman,
Sigvar Ekholm, Albert Forsell, Herbert Georgs, Ulf-Erik Gustafsson, Uriel Järnström, Paul Lönnqvist
och Olof Rask.

Kurserna hölls ända från början till största del på Borgå Arbetarinstitut, sedermera Borgå
Medborgarinstitut. Samarbetet med MI har alltid fungerat synnerligen bra. Detta beror till mycket
på att institutets rektorer alltid varit mycket välvilliga till att bereda plats för navigationsundervisningen.
Å andra sidan kan man säga att dessa kurser alltid varit välbesökta och hört till de mest eftertraktade
i MI. Det har varit vanligt att kurserna flera gånger varit ”överbelagda”, som t.ex. år 1978 då Calle
hade 70 elever på en skärgårdsskepparkurs. Behovet har varit så stort att det under många år anordnats
parallellkurser för att hålla deltagarantalet per kurs på en rimlig och hanterlig nivå. Ändå har det hänt
att intresserade har varit tvungna att stå på ”väntelistan” och kanske få återkomma nästa år.

Kurser har också hållits på Borgå Svenska Folkskola, på Kråkö, i Hammars, i Tolkis, på ÖNY, och
de finska kurserna på finska medborgsarinstitutet, på Neste och hos WSOY. Efter 1971 är skådesplatsen
alltid MI på Skepparegatan med möjliga utflykter till Martagården eller Borgå Gymnasium.

Calle Lindhs lärarbana skulle visa sig slå alla rekord. Som enda lärare i klubben gick Cålle in med stor
entusiasm som skolningschef. När han 1992 utdimitterade sina sista elever kunde han se tillbaka på
62 ”traditionella” kurser. Under dessa 27 år kunde Calle prestera 1330 godkända examina. 759
skärgårdsskeppare eller längre hunna kan tacka Calle för sina insikter och färdigheter i navigering.
Calle delade ut 1206 diplom på klubbens vårbaler och kanske den största höjdpunkten var då han
på klubbens 30-års jubileumsbal kunde dela ut sitt 1000:e diplom till Krister Hedenstam.

Förutom de tre ”vanliga” kurserna i navigation tog Calle också initiativ till olika specialkurser. De
vanligaste bland dessa var kurser i VHF samt kurser i tidvattenlära och oceannavigering. Kurser om
magnetkompassen har hållits och kurs i meteorologi anordnades med hjälp av utomstående sakkunniga.
Calles insats sträckte sig dock inte bara till att leda dessa kurser. Det fanns inget bra kursmaterial att
tillgå som passade våra finländska förhållanden och examenskrav. Calle sammanställde under sina
många år som lärare exempelsamlingar för både skärdårdsskepparkursen, kustskepparkursen och
högsjöskepparkursen. Med hjälp av dessa digra övningsböcker och det föreläsningsmaterial som
Calle målmedvetet byggde upp kunde man i klubben uppvisa strålande resultat i kursexamina. När
Navigationsförbundet i slutet på 80-talet började uppgöra egna kursböcker kunde man till mycket
bygga på Calles material. Nuvarande kursböcker, vilka är skrivna av Kaj-Erik Löfgren, omfattar alla
kurser och har omredigerats flera gånger.

Innehållet i de olika kurserna har växlat under alla dessa år. Navigationsförbundet har hela tiden
aktivt följt med den allmänna utvecklingen inom fritidsbåtfarandet och har med gott betyg lyckats
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förnya sig och fordringarna för de olika examina. Man har kontinuerligt sett över kursernas innehåll,
flyttat delar av kurser till andra kurser och lämnat bort endel material. Skärgårdskepparkursen har
blivit en gedigen grundkurs i navigation med vikten på elementär kunskap i navigation tillsammans
med behärskandet av alla de behövliga sjövägsreglerna. Till denna kurs hör självfallet också betonandet
av gott sjömansskap och hänsynstagande till andra medtrafikanter och i skärgården bosatta personer.

Den litet mera krävande matematiken har flyttats till kustnavigationen. Positionsbestämningar, förutom
de enklaste, och utförlig deviationsbestämning är nu en del av denna kurs sedan detta årtionde. På
lagsidan har man medtagit lagarna rörande utlandstrafiken. Meteorologin är fortsättningsvis en viktig
del av denna kurs. Bestickräkningens andel har minskats men har inte och kommer inte att avskaffas.
En nyhet från de sista åren är en kort introduktion i tidvattenslära. För tillfället står högsjöskepparkursen
under behandling och senast år 1999 kommer antagligen nya examensbestämmelser att träda i kraft.
Man kommer till en viss grad att ta med storcirkelnavigering grad i examen. I den astronomiska
navigeringen har man under den sista tiden minskat månens betydelse. Månen har endast ”deltagit”
i den s.k. jokerfrågan, vilken är frivillig och endast strävar till att finna årets vinnare av Sainios
vandringspris. Navigationsförbundet övervakar klubbarnas navigationsundervisning, främst via
examensnämden som går igenom alla prov. Proven föranstaltas numera endast två gånger i året, i
december och i april. På grund av att dessa examensresultat i endel fall leder till och berättigar till
officiella intyg av statliga ämbetsverk, som t.ex. internationella förarbrev, har förbundet beslutat
intensifiera sin övervakan av klubbarnas navigationslärare och någon typ av auktorisering av lärarna
kommer eventuellt att bli aktuell.

Calle Lindh avlutade sin lärarbana 1992 och har sedan följts av lärarna Rabbe Lutz sedan 1990 och
Li Lindqvist sedan 1995. Det är lyckligt för klubben att kunna ha flera kompetenta lärare då detta
ger möjligheter att kunna erbjuda förutom de vanliga kurserna även specialkurser i olika ämnen.
Under de senaste åren har sådana kurser hållits i VHF, tidvattenlära och användning av radar. Denna
vår hölls för första gången en repetitionskurs för ”gamyler”, som bestod av innehållet i både
skärgårdsskeppar- och kustskepparkursen. Kursen hade 24 deltagare av vilka de äldsta hade fått sina
diplom på 60-talet! Behov för sådana kurser finns alltså och lärarna strävar att kunna erbjuda sådana
i den grad resurserna räcker till och efterfrågan finns.

Den stora frågan har alltid varit hur man bäst kan följa upp de teoretiska kurserna med praktiska
övningar. Det har ankommit klubbarna att i sitt program ordna olika typer av övningar och tävlingar
för att ge denna praktiska handledning. Intresset för dessa aktiviteter har dock stadigt sjunkit, kanske
är det benämningen ”tävling” som många ryggar tillbaka för. Navigationsförbundet har tillsammans
med Finlands Båtförbund utarbetat ett koncept för organisering av praktiska navigationsövningar
och detta program kommer att utvecklas inom klubben till nästa  säsong. Meningen är att kunna
erbjuda ett veckoslut med praktiska uppgifter både under dagen och under natten för de nya
skepparna. Den springande punkten är förstås ekonomin. Klubben bör kunna ställa upp med ett
tillräckligt antal båtar och förare med intresse och kunskap i navigering samtidigt som de direkta
kostnaderna bör kunna finansieras så att tröskeln inte blir för hög för deltagarna. Det här är en av de
viktigaste målen för klubben under de kommande åren inom navigationsundervisningen.

( detta är direkt från 40-årsmatrikelns ”undervisning i 40 år”)
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De följande 10 åren (1999-2008)

Under perioden 1998-2008 har det skett en del förändringar i undervisningen. De tre skepparkurserna
kvarstår som tidigare och innehållet i kurserna har inte nämnvärt ändrats. Kursboken i skärdsnavigation
har uppdaterats, i kustnavigationen har en helt ny bok tagits i bruk. Dessutom har man förflyttat sig
tillbaka till sydligare breddgrader. Nuvarande Carta Navigationis är över Finska viken med Finlands
och Estlands kuster som navigationsmål. Tidvattensströmmarna uträknas utgående från ett fiktivt
tidvatten baserat på Hangö udd. I den astronomiska navigeringen har man övergått till att varje år
kvarhålla år 2000:s Nautical, vilket tyvärr har lett till att uppgifterna i examen allt mer har börjat likna
varandra. Detta beslut gjordes för att minska på kostnaderna för anskaffandet av studiematerialet.
Antalet nya högsjöskeppare minskar varje år i landet och man kan förstå examensnämden
ställningstagande. I BNK har intresset hållits på samma höga nivå med en kurs vart tredje år och
senast denna vår kunde en ny kurs på 10 elever skriva godkänd examen till fullo. Några gånger har
”snabbkurser”, s.k. uppsamlingsheat för de som inte klarat examen, påfylld med några helt nya, som
bra visat sig klara denna snabba forcering, hållits under vårterminen. Vi har också hållit fast vid att
helt och hållet tillämpa en fullständig Nautical i arbetet.

Förutom de ”vanliga” skepparkurser har även andra kurser hållits. VHF har stått på programmet
varannat år och genom att förena krafterna med Porvoon Kipparit har examen kunnat ordnas
nästan varje gång  på Borgå MI. Ett par kurser i Elektronisk navigering har hållits med främst GPS
och radar som huvudämnen. Radardelen har dessutom utgjort den teoretiska delen till en radarkurs,
som senare under sommaren eller hösten fortsatt med en praktisk del. Denna har utförts med 3-4
elever per båt på Kipparits båt och har gjorts under ett veckoslut. På detta sätt har 9 radardiplom
kunnat utdelas i klubben. Dragare av dessa kurser har hela tiden varit Rabbe Lutz.

Övriga teoretiska kurser har varit Utvidgad tidvattensberäkning, Oceannavigering, och senast en
kurs som kombinerade båda. För att ge medlemmarna möjlighet att repetera har två repetionskurser
hållits. Den första var en kurs i enbart sjövägsreglerna, där ett större antal ”gamla” skeppare från 60-
och 70-talet kunde bevisa att repetionen var nödvändig. Den andra var en sammanslagen skärgårds-
och kustkurs under en termin, som i forcerat tempo behandlade det väsentliga i dessa kurser. Lärare
för dessa var Rabbe Lutz.

Under de senaste åren har CEVNI-kursen blivit populär. Den behandlar sjövägsreglerna på de
europeiska inre farvattnen, dvs. kanaler, floder och sjöar, och den är en förutsättning för att man
skall kunna erhålla ett internationellt förarbrev för fritidsbåt med I-märket i brevet. Utan detta har
man inget att göra på dessa farvatten. Kurser har hållits av Rabbe Lutz och Anders Hagman.

Antalet lärare har varierat och ibland har bristen på lärarkrafter lett till att inte alla önskade kurser har
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kunnat genomföras. Li Lindqvist avslutade sin lärarbana år 2003 efter 9 år. Året 2001 ställde Mats
Roos upp och drog en skärgårdsskepparkurs. En flyttning till Norge gjorde en fortsatt lärarkarriär
omöjlig. Åren 2002-2003 verkade Åsa Nystedt som lärare för varsin skärgårds- och kustskepparkurs.
Hon har dessutom fungerat som inhoppare vid akuta fall. År 2006 började nyblivne högsjöskepparen
Jens Rönn med sin första skärgårdsskepparkurs, som åtföljdes av en kustskepparkurs. Han har nu
avklarat 3 + 2 av dessa kurser och utgör ett gott tillskott till våra lärarresursser. Anders Hagman
tillträdde våren 2008 med CEVNI-kursen. Bristen på lärare har tidvis omöjliggjort klubben att
kunna erbjuda alla de kurser, som det funnits efterfrågan på. I dag ser läget mycket bättre ut och det
finns hopp att vi skall få ännu en ny lärare i en nära framtid. Med Jens Rönns tillträde har vi de tre
senaste åren kunnat köra med pararellkurser i skärgårdsnavigation så att eleverna kunnat  ”hoppa
över” mellan kursdagarna i fall det uppstått hinder. Detta har gjort att flera elever kan fullfölja
kurserna ända till examen. En annan nyhet som vi kunnat presentera, med MI:s bifall, är två speciella
räkneövningskvällar under hösten där förutom läraren en ”hjälplärare” finns på plats för att se till att
varje elev får den bästa möjliga personliga undervisningen. Detta har klart synnats i examensresultaten.
En tredje nyhet har varit att kursdeltagarna varje gång efter genomförd examen har samlats på
Grand för att få höra resultaten, få de rätta lösningarna och på ett trevligt sätt avsluta kursen tillsammans
med sina medelever.

En annan nyhet på skolningsplanet har varit den praktiska ”ingeniörskörningen” som infördes år
2007. Det gjordes ett beslut i Navigationsförbundet redan år 2005 att inga sk. kommodorsbrev
mera skulle få skrivas, dvs. intyg där kommodoren intygade att skepparen i fråga besatt de praktiska
färdigheter, som erhållandet av det internationella förarbrevet förutsätter. Tillsammans med förbundet
gjordes en handlingsplan upp för en examenskörning. Förbundet ordnade en skolningskurs och
Bjarne Creutziger blev genom denna auktoriserad att genomföra en sådan examenskörning. I dag
har han utfört två körningar med godkänt resultat och det är att vänta att denna versamhet kraftigt
kommer att öka. I förbundet planerar man redan förberedande praktiska kurser i båthantering som
skulle leda till denna examenskörning. Dessa körningar gäller dock endast motorbåtar. När det gäller
segelbåtar besitter ingen i klubben den kompetens som enlig PORY, purjehduksen opettajat ry,
behövs för en sådan examen. Vi har därför i stället kontakt med en kompetent lärare i Pory, som
sommaren 2007 examenskörde och godkände 4 medlemmar i vår klubb.

Sammarbete mellan förbunden och främst mellan klubbarna i Navigationsförbundet har förbättras.
Lärarna sammankommer två gånger i året, ett lärarinfo bör besökas vart tredje år för att lärarens
auktorisering skall bestå och utvecklingen av kurserna sker både i arbetsgrupper och på gräsrotsnivå.
I Borgå är samarbetet mellan klubbarna gott och främst mellan BNK och Kipparit diskuteras
aktuella skolningsfrågor mycket.

Rabbe Lutz
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Till sist några statistiska uppgifter:

Från BNK:s grundande har 150 kurser (skärgård, kust och högsjö) hållits. Över 1500 nya skeppare
har dimitterats. Godkända examensresultat är 2400 st, hudningsprosenten är 8% vilket är en ungefär
normal nivå i landet. Av de godkända har ca. 92 % tagit diplom, vilket har lett till att nyrekryteringen
av medlemmar inte varit något problem.

Under de senaste 10 åren har vi följande statistik (1999-2008):

       kurser       godkända     underkända

skärgårdsskeppare 17 221 20
kustskeppare 10 109 13
högsjöskeppare   5   34   6

summa 32 364 39

Under åren har ett antal elever skrivit fulla poäng, 30, i examen.
Beaktande Calle Lindhs kurser och alla de kurser med lärare efter
Calle Lindh ser statistiken ut så här:

skärgårdsskeppare 12  st  1 %
kustskeppare 14  st  2 %
högsjöskeppare 28  st 12 %

Det senaste läsåret 2007-2008 gav följande resultat:

skärgårdsskeppare 29  st
kustskeppare 14  st
högsjöskepapre 10  st

VHF-certifikat 6  st
CEVNI-diplom 3  st

____

summa examen 62  st

underkända prestationer 3  st

tagit diplom 91  %
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Det har nu gått tio år sedan vi började med besiktning av medlemmarnas båtar. Starten var rätt så
blygsam med 17 båtar den första säsongen, men intresset har ökat stadigt och sommaren 1997 hade
vi 67 båtar införda i BNK:s båtregister. Resultatet är gott med tanke på att det på orten finns
åtminstone fyra andra föreningar som erbjuder besiktning åt sina medlemmar. Men det finns säkert
ännu flere båtar inom vår förening som kunde fås med i verksamheten och som därmed skulle få
rätt att använda BNK:s klubbflagga i aktern på båten.

Varför behöver då en fritidsbåt besiktas? Jo, utgångspunkten för behovet är, att upprätthålla säkerheten
till sjöss. Eftersom fritidsbåtarna rör sig i samma vattenområden som yrkessjöfarten så gäller för
dem samma ”trafikregler” och båtarna bör också vara tillräckligt säkra för att inte orsaka fara
varken för sina användare eller för övriga sjöfarare.

Yrkessjöfartens säkerhet övervakas av myndigheterna både beträffande utbildning av manskap och
fartygens sjövärdighet. Deras resurser räcker dock inte till att övervaka t.ex. fritidsbåtarnas sjövärdighet.
Här kommer båtorganisationernas frivilliga säkerhetsbesiktning med i bilden. Den här verksamheten
är godkänd både av myndigheterna och av försäkringsbolagen som beviljar vissa lättnader i båt-
försäkringarna. Seglar- och motorbåtsförbunden har gemensamt uppgjort regler och direktiv som
styr verksamheten och sköter också om skolningen av föreningarnas besiktare.

Besiktningsdirektiven har sitt ursprung i säkerhetskontrollen av tävlingsbåtar, både segel- och motor-
båtar, och har vidareutvecklats så att de omfattar alla typer av fritidsbåtar. Direktiven delar in båtarna
i sex olika besiktningsklasser som baserar sig på båtens typ och användningsområde. Klasserna A1
och A2 avser båtar som är självförsörjande och rör sig på öppet hav, klasserna B1 och B2 täckta eller
ruffade båtar som rör sig vid kusten eller i skärgården och klasserna C1 och C2 gäller närmast
öppna fiske- eller utflyktsbåtar. Kraven på båtens konstruktion och sjöduglighet samt säkerhets-
utrustning är givetvis olika för de olika klasserna, och bör motsvara förhållanden där båten används.

När en båt införs i föreningens båtregister görs en grundbesiktning som förnyas vart femte år.
Utrustning och lättslitna eller utbytta delar besiktigas årligen. På basen av grundbesiktningen utfärdas
ett båtcertifikat där besiktningsklassen noteras. Certifikatet är giltigt ända till, nästa besiktning, dock
senast till den 30 juni följande år. Om båten byter ägare eller om man t.ex. byter motor i båten så
görs en ny grundbesiktning och ett nytt båtcertifikat utfärdas. Certifikatet bör alltid medföras i båten
och uppvisas åt övervakningsmyndighet om han så önskar.

Grundbesiktningen utförs då båten är på land och gärna är tömd på lös utrustning. På utsidan
granskas skrovets material, propeller, axel och roder samt skrovgenomföringar. På däcket granskas
bl.a. räcken och förtöjningsbeslag, luckor och fönster. Inne i båten granskas spanter, förstyvningar

Båtbesiktning 1988-1998
av Stig Öhman
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och kölfastsättning. Vidare motorinstallationer, slangar, avgasrör och elledningar samt batteriernas
fastsättning. I många båtar finns dessutom spis och värmeapparat som granskas med tanke på
brandsäkerheten.

Vid den årliga besiktningen som utföres då båten är i sjön och fullt utrustad granskas närmast båtens
lösa utrustning. Hit hör t.ex. ankare, förtöjningslinor, fendertar, båtshake och paddel. Också båtens
säkerhetsutrustning granskas. Hit räknas främst flytvästar åt alla ombordvarande, livboj, nödraketer
och släckningsutrustning. Dessutom bör i båten finnas bl.a. sjökort, ficklampa, länspump samt verktyg
och reservdelar. Förutom ovan nämnda utrustning bör i varje båt naturligtvis finnas i sjövägsreglerna
nämnda lanternor och ankarljus, signalfigurer och ljudsignalanordning.

Finlands inträde i EU medför också ändringar i båtbesiktningen eftersom vi måste anpassa oss till
gemensamma europeiska direktiv för fritidsbåtar. Vilka ändringarna är, och när de träder i kraft är
ännu oklart, närmast kommer besiktningsklasserna att ändras från nuvarande sex till fyra. Till de här
ändringarna får vi återkomma senare när vi vet mera!

Båtbesiktningen utföres inom BNK så att vi ordnar några besiktningstillfällen i början av båtsäsongen
vid bryggor på olika ställen i staden. Om inget av dem passar, så kontakta gärna någon av besiktarna,
det ordnar sig nog säkert. Som jag redan tidigare nämnde så vill vi gärna ha fler båtar med i vår
verksamhet som syftar till att förbättra säkerheten till sjöss. Kanske vi träffas redan nästa säsong!

Det har gått tjugo år sedan BNK började med båtbesiktning av medlemmarnas båtar. 17 båtar blev
besiktade den första säsongen, men intresset ökade stadigt och för tio år sedan hade vi hela 67 båtar
i BNK:s register. Efter 2007 säsongen har vi 54 båtar i vårt register. I början var det två besiktare
som skötte om att BNK:s båtar blev granskade. Stig Öhman och Carl-Gustav Grönqvists
arbetsbörda ökade snabbt och det började sökas efter en besiktare till. Det var mycket lätt att
”övertala” mej att börja med båtbesiktning. Och mera ”anställningar” har gjorts under dessa 20 år.
Ola Salin, Bjarne Creutziger, Mathias Grönqvist och Anders Hagman har säkert blivit bekanta
för många av våra medlemmar.

Båtbesiktning 1999-2008
av Robert Sjöström
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Men får vem som helst bli besiktare? Här följer ett utdrag ur besiktningsmannens hanbok::

Besiktningsmannen (sovinistiskt eller hur?) skall vara myndig och han skall ha erfarenhet av båtliv. Det
är till fördel om han har yrkesmässig utbildning eller erfarenhet av båtkonstruktioner, -utrustning
eller -anordningar. I allmänhet är de själva båtägare, varvid umgänget med andra båtägare är naturligt.
Besiktningsmannen hör till klubbens förtroendevalda och är ofta i sin uppgift den viktigaste länken
mellan båtägaren och klubbens ledning. Besiktningsmannen är inte en tjänsteman och inte heller
förbundets funktionär, och han borde inte uppträda som sådan. Besiktningsmannen uppgift är att
vägleda och ge goda råd åt båtägaren angående anskaffning och användning av utrustning. Samtidigt
är han sakkunnig i frågor rörande båtens konstruktioner och sjösäkerhet. Besiktningsmännen har en
speciellt stor betydelse då det gäller att få båtfolket att inta en sjösäkerhetsvänlig attityd.

Då apparater och instrument ständigt utvecklas måste besiktningsmannen hela tiden studera och
hålla sina kunskaper a’jour. Mången båtägare vet emellertid mera än besiktningsmannen om t.ex.
elektronikutrustningen i sin båt, och då är det ingen skam för besiktningsmannen att lyssna på båtägaren.
Dessa kunskaper kan behövas i någon annan båt! Det är synnerligen viktigt att båtägaren litar på
besiktningsmännen. Därför hör till besiktningsmannens egenskaper ärlighet, måttfullhet och opartiskhet.

Och sedan skall man på skolbänken. En veckosluts lång kurs krävs det för att man skall få besikta
båtar. Sedan är det var 8.de år en endags fotsättningskurs.

Varför behöver då en fritidsbåt besiktas? Utgångspunkten för behovet är, att upprätthålla säkerheten
till sjöss. Eftersom fritidsbåtarna rör sig i samma vattenområden som yrkessjöfararna så gäller samma
”trafikregler” och båtarna bör också vara tillräkligt säkra för att inte orsaka fara varken för sina
användare eller övriga sjöfarare. Yrkessjöfartens säkerhet övervakas av myndigheterna både beträffande
utbildning av manskap och fartygens sjövärdighet. Deras resurser räcker inte till att övervaka t.ex.
fritidsbåtarnas sjövärdighet.

Här kommer båtorganisationernas frivilliga säkerhetsbesiktning med i bilden. Besiktningsverksamheten
är godkänd av både myndigheterna och av försäkringsbolagen som beviljar vissa lättnader i
båtförsäkringarna. Seglar- och motorbåtsförbunden (FSF och SVEL) har gemensamt uppgjort regler
och direktiv som styr verksamheten och sköter också om skolningen av föreningarnas besiktare.
Finlands Navigationsförbund (FNF) ingick år 2001 ett avtal med FSF och SVEL om att gemensamt
använda besiktningssystemet.

Den viktigaste grunden för besiktningsverksamheten är Sjötrafiklagens 463/1996 3. Kapitel 8 §: ”En
farkost skall vara så konstruerad och till sitt skick och övriga egenskaper sådan att den är trygg på alla
de farvatten där den används”. Också 6§ bör beaktas: ”Som förare på en farkost får inte fungera en
person som inte med beaktande av förhållandena inte innehar tillräcklig ålder, förmåga eller
skicklighet”.

Besiktningsdirektiven har sitt ursprung i säkerhetskontrollen av tävlingsbåtar, både segel-  och
motorbåtar, och har vidareutvecklats så att de omfattar alla typer av fritidsbåtar. Direktiven delar in
båtarna i fyra olika besiktningsklasser som baserar sig på båtens typ och användningsområde. I
början var det sex besiktningsklasser (A1, A2, B1, B2, C1 och C2) och när egna båtresor till Estand
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blev aktuella så tillfogades en sjunde klass (B1+) som skilde sig från B1 närmast att lantärnorna skulle
vara godkända för internationella farvatten och att det skulle finnas en VHF-telefon ombord.
Besiktningsklass 1: Öppet hav. Båtar som lämpar sig för färder på öppet hav och som kan vara
självförsörjande i behövlig omfattning (t.ex. Östersjön, Nordsjön och Medelhavet).

Besiktningsklass 2: Kusten. Båtar som till sin konstruktion och sitt skick lämpar sig för färder på
havet i närheten av kusten och som kan vara självförsörjande i behövlig omfattning (t.ex. Bottenviken
och Finska viken).

Besiktningsklass 3: Skärgården. Båtar som till sin konstruktion och sitt skick lämpar sig för
färder i skärgården och på insjöarna. Det omfattar Finlands kuster och insjöar, Ålands hav, Finska
vikens innersta del till Viborg och Saima kanal, samt under gynnsamma förhållanden Kvarken och
sträckan Helsingfors - Tallin.

Besiktningsklass 4: Skyddade vatten. T.ex. öppna båtar.

När en båt införes i föreningens båtregister görs en grundbesiktning som förnyas vart femte år.
Utrustningen och lättslitna eller utbytta delar besiktas årligen. På basen av grundbesiktningen utfärdas
ett båtcertifikat där besiktningsklassen noteras. Certifikatet är giltigt ända till nästa besiktning, dock
senast till den 30 juni följande år. Om båten byter ägare eller om man t.ex. byter motor i båten så
görs en ny grundbesiktning och ett nyt båtscertifikat utfärdas. Om man ”hoppar” över ett år så skall
båten grundbesiktas på nytt. Certifikatet bör alltid medföras i båten och uppvisas åt
övervakningsmyndighet om han så önskar.

Grundbesiktningen utföres då båten är på land och gärna är tömd på lös utrustning. På utsidan
granskas skrovets material, propeller, axel, köl och roder samt skrovgenomföringar. På däcket granskas
bl.a. räck och förtöjningsbeslag, luckor och fönster och på segelbåten masten och vajrarna. Inne i
båten granskas spanter, förstyvningar och kölfastsättningen. Vidare motorinstallationer, slangar,
avgasrör och elledningar samt batteriernas fastsättning. I många båtar finns dessutom spis och
värmeapparater som granskas med tanke på brandsäkerheten.

Vid den årliga besiktningen som utföres då båten är i sjön och fullt utrustad granskas närmast båtens
utrustning. Hit hör t.ex. ankare, förtöjningslinor, fendertar, båtshake och vid behov paddel. Också
båtens säkerhetsutrustning granskas. Hit räknas främst flytvästar åt alla ombordvarande, livboj,
nödraketer, brandvarnare och släckningsutrustning. Dessutom bör i båten finnas bl.a. sjökort, ficklampa,
länspump samt verktyg och reservdelar. Förutom ovan nämnda utrustning bör i varje båt naturligtvis
finnas i sjövägsreglerna nämnda lantärnor och ankarljus, signalfigurer och ljudsignalsanordning. Bör
beaktas att sjökortet skall vara av papper och inte ett elektroniskt i datorn. Säkerhetsutrustningen och
navigationsutrustningen är i allmänhet sådan att den inte behöver ström.

Senaste år var det ungefär 280 båtklubbar som besiktade sin medlemmars båtar. Runt 12000 båtar
besiktas på fritidsbåtssidan varje år.
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Eftersom klubbens namn och centrala verksamhet rör sig om navigation, har, för uppehållandet av
de praktiska kunskaperna, tävlingskommittén redan från klubbens grundande haft en betydande
roll.
Fastän verksamhetens namn är tävling, har vi under åren försökt utveckla den så, att tröskeln för
deltagandet skulle bli lägre. Försök har gjorts med nybörjarklasser med lättare tävlingsuppgifter samt
friare former , så kallade familjenavigeringar. Deltagarantalet har dock förblivit lågt.
Tävlingskommitténs första uppgift för året är att under en av vårens klubbaftnar anordna en fråge-
tävling som kallas ”Stopet”. Namet har tävlingen fått efter det vandringspris som utdelas till segra-
ren. Tävlingsformen har under en längre tid varit en frågesport med alternativa svar. Frågorna har
oftast nautisk anknytning , men inte heller lokala historiska eller geografiska frågor har utelämnats.
Deltagarantalet i denna tävlingsform har rört sig kring 10, trots att kaffe med dopp är tradition på
dessa klubbaftnar.
Den första egentligt stora utmaningen kommer någon av de första veckosluten i juni då årets dag-
navigeringstävling går av stapeln. För att även de som inte på nära håll följer med navigationstäv-
lingar skall få en uppfattning om vad det handlar om skall vi här berätta om de olika faser och
uppgifter en navigationstävling innehåller.
Det börjar med att banläggaren lägger ut de tänkta kontrollbojarna på ett sjökort, efter det tar han
ut kurser och distanser längs den rutt han har tänkt sig att tävlingsdeltagarna skall köra. För att
navigatören skall hållas varm använder han förstås olika alternativ, kompasskurser , rättvisande kurser
och bäringar om vartannat. Ofta läggs till tävlingsuppgiften några knoppiga frågor om sjöfartsregler
eller motsvarande: På detta sätt byggs så småningom tävlingen upp. Denna fas tar omkring 3-4
kvällar i anspråk. Då tävlingen är gjord ”på papper”, ber tävlingsledaren en eller flera av med-
arbetarna att köra igenom tävlingen på skrivbordet för att kontrollera den (1 kväll). Efter detta
översätts den till finska , eftersom gammal tradition påbjuder att grannföreningen Porvoon Kipparit
utmanas (1 kväll).
När tävlingsdagen kommer, far banläggargruppen ut tidigt på morgonen till Repholmen, plockar
ihop bojar, linor och ankaren, lastar båten och ger sig ut för att lägga ut bojar, riktiga och falska.
Bojarnas placering i geografin kontrolleras med syftlinjer och på senare tid med GPS. När detta är
gjort har förmiddagen gått och det är tid för en matpaus före skepparmöte där anmälning till
tävlingen sker. Starten sker med 15-30 min intervaller och då banans längd är 12-13 sjömil,
medelhastigheten 6 knop, kan man räkna ut att det gått till kvällen förrän den sista båten kommit i
mål.  Då påbörjas granskning och poängberäkning av tävlingsuppgifterna och när det är klart, kan
prisutdelning ske. Efter diverse diskussioner och genomgång av tävlingen är banläggargruppen klar
att plocka upp banan och returnera bojar, ankaren och linor till Repholmen. När så äntligen dagtävlingen
är undan brukar klockan närma sig 22.
Förutom den egentliga tävlingen har kommittén också till uppgift att ordna med pokaler och andra
pris samt sköta om förplägnad (korv och öl) på målplatsen. För att inte ge en alltför arbetstyngd bild
av en dagtävling kan vi berätta att den har många goda sidor också. Man kan till exempel välja start
och målplats. Vi har under årens lopp kommit fram till några nästan idealiska platser. Till exempel
hos Rolf och Marie-Louise Jansson på Pellinge, där servicen varit ypperlig. Kaffe, laxsoppa, plättar

Tävlingsverksamheten 1958-1998
av  Tom Grönqvist
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mm. har stått på menyn för banutläggarna. Ett annat gott exempel finns på östra sidan om Pellinge,
på Svartholmen där Boris och Anne Granqvist har stått för mat och logi samt även bastu för
deltagarna efter tävlingen.
På initiativ av den nuvarande kommodoren har under senare år hållits en lättare version av tävlingen
så kallad familjenavigering Tävlingen har varit lekfull och som namnet säger avsedd för familjer. Den
har ofta lagts ihop med ett knytkalas eller kräftkalas som en första sammankomst då semestrarna är
förbi och båtfolket börjar samla sig vid Repholmen igen.
Den andra stora utmaningen för tävlingskommittén är nattnavigationstävlingen, som går av stapeln
ett veckoslut i början av september. Förberedelserna för tävlingen är ungefär likadan som för dagtäv-
lingen, men själva tävlingen med start klockan 21 drar ofta ut till småtimmarna och då man plockar
upp banan först följande dag, är den tävlingen nog litet mer tidsförödande.
Den sista tävlingen för året är en skrivbordsnavigering som arrangeras av Finlands Navigations-
förbund. Tävlingen är en intern klubbkamp men också samtidigt en kvalificering för finska mäster-
skapet i bordsnavigering som i sin tur är uttagning för det nordiska mästerskapet. I denna tävling
dvs. både finska och nordiska mästerskapet har BNK
ypperliga resultat att uppvisa, närmast genom Björn Liljebergs mångfaldiga mästerskap.
En gammal tradition har varit att Porvoon Kipparit har utmanats i de av BNK ordnade dag- och
natttävlingarna och BNK utmanats i motsvarande Kipparits tävlingar. För att sporra deltagande i de
här traditionella tävlingarna har olika vandringspokaler donerats bland annat av Erik ”Kiire” Karlsson.
Trots detta och även andra åtgärder har deltagarantalet ständigt sjunkit, från att i början på åttiotalet
ha varit 14-15 båtlag till nuvarande 6-8 båtlag. Som en följd härav, då vi vet hur mycket arbete en
tävling fordrar, har Borgåföreningarna kommit överens att tillsvidare ordna endast en dag- och en
nattävling per år.

Åren 1999-2008
av Rabbe Lutz

Försöket att hålla kvar dag- och nattnavigeringstävlingarna i samarbete med Kipparit lyckades inte.
BNK:arnas intresse att deltaga tog helt slut. Efter några år beslöts att upphöra med hela
tävlingskommittén. Kvar på programmet står endast frågesporttävlingen ”Stopet” som årligen går
av stapeln på vårens klubbafton. Undertecknad har stått för de kluriga frågorna alla dessa år. Den
andra tävlingen är sjökortsnavigeringstävlingen i november-december som har gjorts som
”hemarbete”. Så värst stor spridning i vinnarna har inte setts, ävenom de sista årens resultat ger
upphov till hopp om förnyelse. Till finska mästerskapet har kallats 3 personer, dessa har deltagit 3
gånger, och det bästa resultatet under dessa tio år är Jim Erikssons femte placering i år.

En ny tävling har dock sett dagens ljus: BNK-regattan i början på juni har varit mycket uppskattad
med 6 båtar med de två senaste åren. I tävlingen deltar klubbens segelbåtar, som tar med sig villiga
BNK:are som gaster för att stifta bekantskap med konsten att segla för vind. I år fördes tävlingen
enligt LYS-metoden och segraren Anders Hagman kunde få njuta av att bli ikastad från bryggan
efter fullbordad seger. Hoppeligen kommer vi i denna aktivitet att kunna återfinna den gamla BNK-
kämparglöden.
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Paviljongen på Repholmen har alltsedan den byggdes 1981 blivit en naturlig träffpunkt under
sommarhalvåret. Våren 1986 beslöts att paviljongen skulle förstoras och lagom till vårbalen den 31
maj kunde den förstorade paviljongen tas i bruk. Vårbal och, skeppardimission ute på Repholmen
blev en succé.  En storträff hölls i juli 1987 då Östra Nylands Allmogebåtförening, Sibbo Naviga-
tionssällskap och Ekenäs Navigationsklubb sammanstrålade på Repholmen.
Vårbalen har för många BNK:are alltid varit en start av den årliga båtsäsongen. Det har faktiskt varit
svårt att få båten förtöjd vid Repis-bryggan om man har lämnat sin ankomst till sista minuten.
Sämjan och en god BNK-anda har dock alltid gett rum.
Skeppardimissionen och en god middag är viktiga programnummer på vårbalen. För många är
sockret på bottnen när Repholmsbandet börjar sina första melodier. BNK-fester och Repholmsbandet
hör ihop, det är de flesta överens om.
Lekfulla tävlingar har också satt sin prägel på klubbens verksamhet på Repholmen. Ekenästräffarna
med turvisa besök varje sommar sedan 1974 har gett många oförglömliga minnen och nya vänner.
Även under vintern har ordnats turvisa träffar.
Julfesten på Veckjärvi lokal blev genast från början en årlig tradition med sin fina julmat, borden
dignade under de olika rätterna, och så dansades det igen till Repholmsbandet. Även maskerader har
ordnats på Veckjärvi lokal. På alla fester har vi hållit ett lotteri för att få in lite medel för kommande
sammankomster.
Många andra stora fester med både mat och dryck har ordnats under årens lopp. Här har program-
kommittén stått för en verklig prestation och det är i mycket deras förtjänst att tillställningarna blivit
så lyckade.

Programkommittén -1998
av Torsten Spring

De senaste 10 åren
av Birgitta Creutziger

År 1995 blev jag medlem i BNK och ett par år senare deltog jag första gången som utomstående
hjälpreda på julfesten i Hammars.
Efter ett år som medlem i programkommitén åtog jag mig uppgiften som ordförande efter
Margaretha (Teta) Holm.  Programkommiténs medlemmar har under alla dessa år varit i stort sett
samma personer.  Vi har bra gemenskap och när vi har kommit överens om vad som skall göras
och vad vi skall bjuda på, gör var och en sina uppgifter och slutresultatet blir en lyckad fest utan
större problem.  Innan allting är i ordning kan det behövas en styrketår som håller magnerverna i
skick och stämningen på topp i köket.
Förutom vi ordinarie medlemmar har vi även många andra som hjälper till vid våra tillställningar.
Detta gör att det efter alla fester och evenemang har känts bra.  Ett stort tack riktar jag även till alla
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gäster.  Festerna har förlöpt lugnt och bra helt utan bråk och även följande dag har det varit lätt att
städa när allting har hållits i skick och ingen har spytt under bordet.

Vårbalen

En av våra största och mest krävande festerna under året är vårbalen med skeppardimission. Allt
skall fraktas ut med båt och det är alltid spännande att kolla om allting har kommit med ut eller om
någonting har glömts hemma.  Största delen av maten görs i land som hämtas ut och görs färdigt på
Repis. En stor förbättring på Repholmen blev det när vi fick el till holmen.  Tidigare fraktades alla
färska råvaror ut inlindade i tidningspapper och kyllådor och avkylda med ”kylkallar”.  Var det
varm försommar uppfyllde vi knappast egenkontrollen i fråga om obruten kylkedja, men allt gick
bra och ingen beklagade sig över att huvudvärken på söndagen berodde på maten. Nuförtiden har
största delen av båtarna kylskåp och till Repholmen har det införskaffats kyl/sval skåp som räcker
till vårt behov av kylförråd.
Tidigare användes ett bensindrivet elaggregat som gav energin åt orkesterns förstäkare och  paviljongens
lampor.  Under kvällen  kunde bensinen ta  slut i aggregatets bränsletank och orkestern tystnade och
lamporna slocknade.  Som tur var blev det ingen panik.  Mera bränsle i tanken så fungerade allt igen.
Nuförtiden har elledningarna räckt till både för behoven i paviljongen, bastun och på bryggan.
Belastningen på elnätet är säkert ganska hög under en vårbal.
Gasspisen som vi har i köket har tjänat troget och är verkligen snabb och bra.  Vi har utvidgat
kokmöjligheterna med en liten gasspis och två gasbrännare så någon elspis saknar vi inte. Nytt
gårdskök fick vi även.  D.v.s ett utomordentligt bra arbetsbord på baksidan av paviljongen där vi
kan förbereda maten och har fina möjligheter att diska efter festerna.
Programmet under vårbalen har följt gammal tradition med tal av kommodoren, utdelning av
skeppardiplom och vandringspris.  Mat och dans till Repholmsbandet som har haft möjlighet att
nästan  alla gånger spela på våra fester.  Även lotteriet brukar vara en succé med många sponsorer
som ger vinster.  Ibland har vi funderat om det skulle behövas något annat program men stämningen
brukar vara i topp från början och efter maten vill alla dansa och ibland har man den känslan att
kvällen tar slut på hälften så mera program ryms inte med. Ljudstyrkan  i paviljongen är även så hög
att det skulle vara svårt att överrösta sorlet med något program.
Antalet gäster har stadigt stigit och i fjol våras var det verkligen trångt, men med lite god vilja rymdes
alla in och efter maten blev det gott om utrymme när alla rörde på sig och det var en fin
försommarkväll som det brukar vara på våra vårbaler.

Sommarevenemang

Under sommaren  har vi inte så många organiserade evenemang.  De flesta åker på långseglats.  En
ny aktivitet vars fader och initiativtagare  är Hannu Rimaila är Repholmsregattan som är en lekfull
regatta där vi icke seglare även har möjlighet att lära oss seglandets ädla konst.  Efteråt har det bjudits
på  fin (sjö)rövarstek.
Under familjenavigeringen  i början på augusti  har det prövats på olika aktiviteter.  Vi har bjudit in
gäster från våra broderföreningar.  Vi har bla. varit på gästbesök till Aparnäs och vi har också besökt
Lillfjärden.  Den största uppslutningen har i alla fall de familjenavigeringar haft som har riktat sig till
hela familjen.  Murena har startat från staden och medlemmar utan båt har kunnat besöka Repis.
Där har ordnats skattjakt och andra roliga lekar.  Korvgrillning hör förstås till programmet.
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Vinters aktiviteter

Efter säsongsavslutningen  börjar så att säga inneaktiviteterna.  Första åren hade vi fyra klubbkvällar.
Vi har haft besök av  bland annat  Lamor:s representant och en försäkringsbolagens
skadegranskare.
 Även exkursioner  till flera platser har gjorts:
Ossi Barck: sjöräddningsbåten som inte längre är i Borgå
Carnival Pride: Vi fick under ledning av Lasse Snellman besöka lyxfartyget som nuförtiden kryssar
i Karibien. Om fartyget var smakfullt inrett kan man vara av många åsikter men lyxigt var det.
Österstjärnan: Vi fick även besöka byggplatsen för Österstjärnan. På sammas gång besökte vi även
Lovisa kärnkraftverk.
Kuggom båtbyggarskolan: Vi gjorde även en exkursion till  Kuggom båtbyggarskola och bekantade
oss med restaureringsprojektet Daphne.
Varvet på Kråkö var också värdar för en kväll.
Nya brandstationen med släckningsövningar var en nyttig klubbkväll.
Midvinterkväll med bastubad, simning, mat och trevligt samvaro hade vi  på Sannäs gård.
I Ursas observatorie i Helsingfors fick medlemmarna bekanta sig med stjärnhimlen.
Båtmässan i Helsingfors  med buss var under de första åren välbesökt men under de senaste åren
har intresset för denna aktivitet minskat.  Senast var vi 12 medlemmar i en stor buss.  Det kändes lite
tomt.  Det är så många av medlemmarna som åker på båtmässa på egen hand.
Några år ordnades en resa till båtmässan i Stockholm.  De som var med hade en lyckad resa med
intressant program.
En annan långresa som vi har gjort gick till Jakobstad där vi bekantade oss med österbottnisk
båtbyggarkonst av första klass, nämligen Swan och Baltic.  Vi hade även en kvällssits med Jakobstads
båtklubb.  Resan var trevlig och det var lite funderingar på att vi skulle göra en resa i något annat
vädersträck.  Detta har i alla fall inte ännu förverkligats.
Till slut blev det svårt att hitta på nya intressanta aktiviteter och när klubbkvällarna infaller under
arbetsveckan har intresset minskat.  Detta har resulterat i att antalet klubbkvällar har reducerats till
två, en på hösten och en på våren.

Julfesten

Vinterns stora höjdpunkt som under de senaste tio åren har varit på Hammars ungdomsföreningslokal.
Tidigare var julfesterna i Veckjärvi lokal men vi flyttade till Hammars ”Unkan” med fin utsikt över
Haikofjärden. ”Unkan” har ett fint kök och ordentliga varma inneutrymmen lämpar sig bättre för
våra behov.  Även antalet julfestfirare har stadigt ökat och stämningen har varit god.  Efter en
värmande glögg brukar stämningen vara i topp.  På julfesten serverar vi traditionell julmat och här
har vi haft lite program.   Vi  har haft besök av bla. kråkskrämmor, julgubbar och -gummor, skäggig
lucia och bastutomtar.

Vårsäsongens  startskott brukar vara årsmötet i februari och efter den börjar vi redan fundera på
sommarsäsongen
Ett år går fort och plötsligt märker jag att 10 år har förflutit sedan jag tog över. Med glädje kan jag
konstatera att klubben har fått många nya unga medlemmar som kan ta över och som  kommer
med nya utvecklingsidéer.
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Repholmen, med sin paviljong, utgör den centrala punkten för klubbens verksamhet under båtsäsongen.
Holmen har arrenderats av Borgå landskommun, sedermera Borgå stad sedan 1981. Paviljongen,
som är uppförd som talkoarbete av klubbens medlemmar, är öppen för klubbens medlemmar
under sommaren från inledningen med brygg- och städtalko samt flagghissning i maj till
säsongavslutning med flagghalning i medlet av september. Vid Repholmen finns bryggor med bojar
och plats för ett trettiotal båtar. Vattendjupet i leden in till Repholmen och vid bryggan är så stort att
det inte utgör någon begränsning för de flesta fritidsbåtar som rör sig i våra farvatten.

De ivrigaste skepparna brukar av tradition inleda säsongen med att fira Valborg och första maj på
Repholmen och de senaste besöken, av de uthålligaste skepparna, på hösten brukar vara i oktober.
Till Repholmen kan klubbens medlemmar komma när som helst och även ta med sig en skepparvän.
På ”Repis” försiggår också vanligvis de gemensamma samlingar och festligheter som klubben
anordnar under båtsäsongen. Här firas såväl vårbal med utdimittering av nyblivna skeppare som
säsongavslutning på hösten.

Repholmen har också fungerat som samlings- och målplats vid ett otal navigationstävlingar.
Eftersnackets vågor har bland de tävlande mången gång gått högre i paviljongen än vågorna i sjön
under själva tävlingen.

Här har man möjlighet att i en rätt välskyddad hamn i vår vackra skärgård njuta av sjöliv på ett
överkomligt avstånd från stadens övriga hamnar. Hamnen är skyddad för vindar från de flesta
riktningar. Då Repholmen ligger inomskärs vid nordöstra ändan av Emsalö ställer det inga större
krav på det flytetyg man behöver för att ta sig ut till holmen för att utnyttja de möjligheter till
fritidssysselsättning som finns på holmen.

Man kan njuta av vackra sommarkvällar i aftonsolens brand vid ”strandbaren” och övernatta vid
bryggan. Vid sämre väder och vid kallare tider kan man bänka sig framför en sprakande brasa i den
öppna spisen inne i paviljongen och grilla en korvstump eller något annat ätbart och ta sig en tår på
tand och ha det gemytligt bland likasinnade skepparkamrater. Det har berättats oräkneliga skeppar-
och andra historier vid ”ljugarbänkarna” på bryggan. Hit kan man komma med hela familjen och då
stranden är långgrund kan den användas till simning även av de allra minsta.

Repholmen omges av Borgå stads fiskevatten där man, med vederbörliga tillstånd, kan idka fiske av
olika slag. Otaliga är de gäddor och abborrar och andra fiskar som dragits upp ur vattnen kring
holmen. Man kan ströva omkring i naturen och bekanta sig med växt- och fågellivet på och kring
holmen. Dessa fria möjligheter till rekreations- och annan fritidssysselsättning har möjliggjorts av att
många av klubbens medlemmar gjort mycket frivilligt arbete för att göra Repholmen till det den
idag är, vår oas i skärgården.

Repholmen -1998
av Stig Rikberg
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Vår oas i skärgården
av Robert Wiksten

Orden för rubriken står att läsa i klubbens 40-års historik där man berättar om Repholmen. Då som
nu är Repholmen vår oas i skärgården och den har fortsatt att utvecklas till en allt mer trivsam plats där
det finns något för var och en oberoende av ålder. Båtantalet som besöker holmen har ökat för varje
år som går, det beror säkert på att Repholmen  är beläget på ett kort avstånd från centrum, även om
betydelsen av den utmärkta bryggan säkert har en lika stor betydelse. Bryggorna har genomgått en
förändring så att en gammal brygga som fanns mellan den nuvarande stora bryggan och bastubryggan
har rivits och dessa båtplatser har ersatts genom att man skarvade den nuvarande stora bryggan på
längden. Bastubryggan är det senaste tillskottet i bryggor. Dennes uppgift är att i första hand fungera
som badbrygga för bastugästerna, men den används också av de som tycker om att bada i solsken
för solen skiner alltid på Repis säger ett gammalt ordspråk.

Väl när båten år förtöjd och man tar sig i land möts man av en holme som nu har mera ljus, den täta
skogen som skuggade paviljongen och stranden har snyggats upp, träd och buskar och sly har
huggits ner, förstås med lov och i samråd med markägaren . Den ursprungliga strandbänken och
bordet har ersatts med tre bänkar som finns runt den nuvarande vedgrillen, som byggdes av tegel
från den gamla öppna spisen inne i paviljongen, därtill har det ännu byggts ett stort bord mellan
vedgrillen och lusthuset med formen av en ”mutter” och därtill rejäla stockbänkar. Lusthuset, ja där
kan man söka skydd för blåst och regn eller kanske avnjuta en god middag, som man har tillrett på
grillen utanför, eller en fin sommarkväll  endast av den vackra solnedgången.

Öppna spisen revs inne i paviljongen och ersattes av en ny som murarmästaren murade så att den
skulle ta till vara värmen bättre än den gamla. Nåja, om skorstenen hade varit längre så hade draget
i skorstenen säkert varit bättre: Som det nu är när man endast eldar när det är kallt och rått ute, då är
det ofta också lågtryck, så tyvärr tar röken oftast  samma väg ut som muraren, alltså genom dörren.
Detta kan man undvika om man har finhuggen ved som man tänder med och sätter pinnarna
stående i ugnen när man tänder. Samtidigt sätter man eld på en pappersbit i sotluckan. Detta är ju en
del av njutningen med livet i skärgården.

Denna murarmästare var kanske den första avlönade arbetskraften genom tiderna som har anlitats
på Repholmen för att utföra ett arbete för talkokrafterna förr som nu är nog hela klubbens styrka
och tillgång på Repholmen. Och den andra gången avlönad arbetskraft användes var när bastun
uppfördes, men den saken beskrivs närmare under en annan rubrik. Sist men inte minst bör väl
nämnas det lilla nödvändiga att toaletterna även har ersatts med komposterande kärl som är mycket
trevligare än de gamla.

Som avslutning vill jag ännu konstatera att dessa arbeten som nämnts här är bara en del av de
åtskilliga talkotimmar  som har gjorts av klubbmedlemmar på Repholmen. Många har även jobbat
hemma i sina garagen på någon sak som inte har nämnts här, men det allra värdefullaste med dessa
talkon är väl ändå att nya bekantskaper knyts och likaså vänskapsband mellan människor som man
inte annars skulle träffa och umgås med för på Repholmen är alla likvärdiga!
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Det blev en gång en bastu...
av Marina Sjöholm

Tanken att bygga en bastu på Repholmen var redan aktuell då paviljongen förstorades 1984 och
BNK gjorde ett legoavtal med Borgå landskommun. Med jämna mellanrum har diskussioner om
en bastu förts, ibland i uppbyggande anda och ibland mindre enhälligt.

Hösten 2001 då styrelsen sammankom till sitt första möte efter sommaren gick man i sedvanlig
ordning igenom sommarens händelser. Man kunde bl.a. notera att det planerade lusthuset blivit
färdigt och att det på ett positivt sätt bidragit till större trivsel på Repholmen. Diskussionen gick
naturligt till Repholmens framtida visioner. Hur månne medlemskåren nu skulle förhålla sig till en
bastu? Även vattenfrågan togs upp till diskussion, eftersom det kommunala vattennätverket skulle
dras till Tolkis.

Våren 2002 tillsätter BNK:s styrelse en arbetsgrupp, vars uppgift är att reda ut möjligheterna att
bygga en bastu och få sött vatten till Repholmen. Arbetsgruppen skippar ganska snart tanken att få
sött vatten till Repholmen via kommunens vattennät, men utredningarna om att kunna bygga en
bastu fortsätter. Arbetsgruppen kommer efter ett idogt arbete fram till att endast en pontonbastu
kan ankras på Repholmens norra sida.

På årsmötet 2004 tas frågan om byggandet av en bastu på Repholmen upp på agendan. På mötet
ges följande röster, 19 st för, 12 emot och 1 blank röst. Styrelsen får mandat till juli 2004 att fortsätta
med förberedelsearbetena gällande byggandet av en pontonbastu. Mandatet går ut och ärendet tas
upp på nytt hösten 2004 på styrelsens möte. Nu vinklas ärendet så att det kanske kunde finnas en
möjlighet att få undantagslov för byggande av en bastu på Repholmen. Förundersökningar görs och
en ansökan om undantagslov lämnas in ännu hösten 2004. Samma dag som BNK firar sin julfest kan
man läsa i Borgåbladet att undantagstillståndet beviljats.

På årsmötet 2005 presenteras BNKs budget och i den ingår även de beräknade kostnaderna för
byggandet av en bastu på land. Ungefär hälften av projektet (10.000˛) kommer att finansieras med
lånemedel. Fem BNKare lovar ställa upp som borgenärer. Årsmötet röstar om byggandet av en
bastu och rösterna faller 26 för och 5 emot.

På årsmötet beslöts även att bastun införskaffas som ett färdigt huspaket och själva uppförandet
sköts av yrkesfolk. Årsmötet beslöt också att en brunn grävs på Repholmen i närheten av bastun.
Övriga arbeten ss. trädfällning, uppförande av grunden, brunnsgrävning, elarbeten och avlopp görs
på talko.

Året 2005 gick i arbetets tecken ute på Repholmen. Bastuprojektet födde en sådan arbetsiver och
go-anda att många andra arbeten också blev gjorda. I mars i samband med vårvinterjippot fraktades
tegelstenar, ler- och murbruk till den nya öppna spisen ut till Repholmen med hjälp av snöskotrar.
Också de mycket omtalade komposterande toalettkärlen fraktades ut. En del träd fälls västerom
Paviljongen för att ge Repholmen ett mera luftigt intryck.
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På själva säsongsöppningen och vårtalkot rivs den gamla öppna spisen inne i paviljongen, bänkar
byggs vid stranden så man skall kunna njuta av kvällssolen och av en del av de gamla tegelstenarna
från den gamla öppna spisen byggs en utegrill. Utedasset flyttas längre söderut för att ge plats åt
bastun och de komposterande kärlen installeras.

Veckan efter vårtalkot kom muraren och murade upp spisen. Den kunde provköras på
midsommaren. Alla byggnaders plåttak målades ett veckoslut i juni och utedasset fick ny röd färg. I
slutet av sommaren hålls ännu ett trädfällningstalko på platsen där bastun ska byggas.

Det stora bastutalkot 9.-11.9.2005

Fredag: talkot börjar på Tolkis lastningsbrygga. Pråmen som skall frakta allt byggmaterial till
Repholmen lastas, grävmaskin, brunnsringar, sand, bergull, takfilt, impregnerat virke för bryggan,
hela bastupaketet, traktorsläpkärran och mycket mycket annat lastas på pråmen, som dock blir
tvungen att köra två resor till Repholmen. Grävmaskinen körs i land och arbetet med grunden
inleds. Så småningom anländer flere och flere talkodeltagare och en stor del av betongplattorna
placeras på sina rätta ställen redan på fredag kväll.

På lördag fortsätter arbetet med pelarna och grunden för skorstenen och brandmurarna. Brunnen
grävs och ringarna läggs på plats. Vattnet är sött men tyvärr ganska rostigt. Duger dock bra som
bastuvatten. Den nya elkabeln från elstolpen till bastun grävs ned i mycket stenig och besvärlig
terräng. Pråmen töms på allt material. Fönster- och dörrkarmarna samt dörrarna behandlas med
mögelskyddsfärg. Ett separat talko pågår på bryggan. Ca. 20 m av bryggan samt landgången får
nytt virke. Traktorsläpkärran tas iland och lastas till två skalmars höjd med allt tänkbart bråte och
skräp som samlat sig under årens lopp på Repholmen. Talkojobben fortsätter på söndag och mycket
mera än beräknat blir gjort.

Vecka 39 kommer byggherrarna och monterar upp bastun.

Nästa veckoslut inspekteras deras arbete och omgivningen städas upp och bastun mögelskyddas.
Tanken föds att månne bastun kunde färdigställas så långt att den kunde provbadas ännu denna höst.
Sagt och gjort under veckan görs vissa förberedande arbeten, bl.a. läggs klinkerplattorna på golvet
och skorstensplåtarna bockas.

Nästa veckoslut plåtas skorstenen, lås, beslag, sotluckor samt bastuugnen och grytan monteras på
plats. På kvällen kan bastun provköras och konstateras fungera.

Sedan sommaren 2005 har förutom de sedvanliga underhållsarbetena ss lövkrattning, städning av
byggnaderna, upputsning av omgivningen samt fällning av torra träd följande arbeten utförts:
simbrygga till bastustranden, terrass framför bastun, trästig från terrassen till simbryggan, stort bord
framför lusthuset, ny trappa till paviljongen, rännor till bastun och paviljongen, ny landgången till
bryggan.

I nära framtid skall yttre ändan av bryggans bredverk förnyas, men före det skall bojarna få nya
tyngder och kättingar och trasiga bojar ska bytas ut..  I och med att bastun byggts har Repholmen
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fått en helt ny status som klubbens fasta punkt under sommaren. Det är skönt att komma ut i veckan
eller till veckoslutet och ta sig ett bastubad. Den diskussion som fördes att medlemskåren skulle
splittras om en bastu byggs har visat sig vara helt obefogad.

BNK är idag en ännu mera attraktiv klubb för nya och gamla skeppare än tidigare.

50-årsjubiléet

BNK firade sin 50 års fest tillsammans med Finlands Navigationsförbunds 50 års jubileum lördagen
15 mars 2008 kl. 18.30 på Östra Nylands Yrkesskola i Haiko. I festligheter deltog 151 gäster.
Festmåltiden tillverkades som elevarbete av skolans studerande på kocklinjen. Vi uppvaktades bl.a.
av Espoon Kipparit, Porin Navigaatioseura, Hämeenlinnan Navigaatioseura, Helsingin
Navigaatioseura, Kouvolan Kipparit, Salon Navigaatioseura, Tampereen Navigaatioseura, Jyväskylän
Veneseura, Finlands Sjöräddningssällskap, Finlands Seglarförbund, Porvoon Kipparit, Finlands
Navigationsförbund, Sibbo Navigationssällskap, Turun Navigaatioseura, Vasa Navigationssällskap,
Borgå stad, Aktia banken, Examensnämnden. Både Finlands Navigationsförbunds ordförande Frans
Bachér och vår kommodor, Rabbe Lutz, höll tal och delade ut respektive föreningars förtjänsttecken.

BNK:s kommodor Rabbe Lutz tilldelades Navigationsförbundets förtjänsttecken i guld.

Rabbe Lutz i egenskap av BNK:s kommodor delade ut följande förtjänsttecken:

BNK:s förtjänsttecken i guld: Roland Holm, Stig Rikberg, Birgitta Creutziger och Tom
Grönqvist

BNK:s förtjänsttecken i silver: Björn Liljeberg, Lars Snellman, Robert Wiksten, Stig-
Olof Östergård, Nils Eriksson, Krister Fagerström, Boris Granqvist

BNK:s bordsstandard: Carina Kervinen, Sparbanksstiftelsen, Repholmsbandet

Finlands Navigationsförbunds förtjänsttecken i brons: Jens Rönn

Finlands Båtförbunds förtjänsttecken i silver: Robert Sjöström

Finlands Båtförbunds förtjänsttecken i brons: Bjarne Creutziger, Ola Salin, Mathias
Grönqvist

Michael Oksanen fungerade som ”toastmaster” under kvällen och Stefan Paavola stod för
programmet. Kvällen avslutades sedan till toner av Repholmsbandet, förstärkt med Stefan
Paavola, och gästerna kunda ta sig en sväng om på dansgolvet. Bilder från festen finns av
trycktekniska skäl på sidorna 113-114.
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Menu

Laxmousse på Salladsbädd

Crème Ninon

Oxfilé Wellington
Madeirasås

Pariserpotatis
Legymer Julienne

Vitchokladtårta
Hallonsås

Kaffe

Drycker:

Vittvin
Rödvin

Likör eller
Cognac

Svartvinbärsbladdryck
Svagdricka

BNK:s 50-årsjubileumsfest

BNK:n 50-vuotisjuhla

Menu

Lohimousse ja salaattia

Crème Ninon

Häränfile Wellington
Madeirakastike
Pariisinperunat

Legyymit Julienne

Valkosuklaatorttu
Vadelmakastike

Kahvi

Juomat:

Valkoviini
Punaviini
Likööri tai
Konjakki

Louhisaarenjuoma
Kotikalja

Suomen  Navigaatioliitto 50 v

Finlands  Navigationsförbund 50 år15.03.2008
Östra Nylands Yrkesskola
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Stadgar

Stadgar för Borgå Navigationsklubb rf.
( godkända på årsmötet den 13.2.2009 )

§1
Klubbens namn är Borgå Navigationsklubb rf., dess hemort Borgå och dess officiella språk svenska.

§2
Klubbens ändamål är att befordra intresset för och förkovra kunskap i navigation bland fritidsbåt-
farare samt att genom sin verksamhet bereda medlemmarna tillfälle till praktisk förkovran i sina
teoretiska kunskaper i navigation. Klubben är medlem i Suomen Navigaatioliitto-Finlands
Navigationsförbund rf. Klubben kan också söka medlemsskap i andra båtorganisationer. För att
uppfylla klubbens ändamål kan klubben anordna kurser och praktiska övningar samt utöva allmän
upplysningsverksamhet.

§3
Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse som består av kommodor, vicekommodor och fyra
ledamöter. Kommodoren och vicekommodoren väljs för ett år i sänder, övriga ledamöter för två år,
av dessa avgår hälften årligen. Styrelsen utser inom eller utom sig sekreterare och skattmästare.
Styrelsen är beslutför då tre medlemmar är närvarande, av vilka åtminstone en är kommodoren eller
vicekommodoren. Vid behov kan styrelsen tillsätta olika funktionärer och organ.

§4
Klubbens namn tecknas av kommodoren och vicekommodoren tillsammans eller av någon av dessa
tillsammans med sekreteraren eller skattmästaren.

§5
Klubbens räkenskapsår är kalenderåret. Bokslutet och verksamhetsberättelsen bör lämnas till revi-
sorerna för granskning senast tre veckor före årsmötet.

§6
Till ordinarie medlem i klubben kan styrelsen antaga person som avlagt av Suomen
Navigaatioliitto-Finlands Navigationsförbund rf. godkänd examen. Till understödande medlem
kan styrelsen antaga övrig person, som därom anhåller och som av styrelsen ses värdig därtill. Un-
derstödande medlem kan inte väljas till styrelsen.

§7
Person som på ett förtjänstfullt sätt gynnat klubbens verksamhet, kan av styrelsen kallas till he-
dersmedlem. Styrelsen kan föreslå att person kallas till hederskommodor och detta skall omfattas
av klubbmöte. Klubben kan endast ha en hederskommodor.
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§8
Medlem, som önskar utträda ur klubben, bör skriftligen anmäla därom till styrelsen eller dess ord-
förande eller vid klubbmöte för anteckning till protokollet. Medlem, som skadat klubbens anse-
ende, avsiktligt brutit mot dess stadgar eller lag och god sed, kan av allmänt möte med kvalifice-
rad majoritet, dvs. med 2/3 av de avgivna rösterna, fattat beslut uteslutas ur klubben. Styrelsen har
rätt att med enkel majoritet avlägsna medlem från klubben, som upprepade gånger underlåtit att
erlägga medlemsavgift eller andra avgifter.

§9
Klubben har rätt att äga fastigheter samt mottaga donationer och testamenten.

§10
Klubben sammankommer till årsmöte inom februari månad och till extra möten, som skall hållas
då föreningsmötet så beslutar eller då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en ti-
ondedel av föreningens röstberättiga medlemmar kräver det för behandling av ett angivet ärende.
Kallelse till möte bör ske genom annons senast en vecka före mötet. Annonsering kan ske i ortens
ledande svenskspråkiga tidning, eller på klubbens hemsidor eller i klubbens publikationer.

§11
Vid klubbens årsmöte behandlas följande ärenden:

1. Konsateras att mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutfört.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två prokolljusterare och två rösträknare.
4. Godkännande av föredragningslista för mötet.
5. Föredras styrelsens verksamhetsberättelse.
6. Föredras bokslutet samt revisorernas berättelse.
7. Beslutes om fastställande av bokslutet och om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

samt övriga redovisningsskyldiga.
8. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan.
9. Godkännande av budgeten och fastställandet av medlemsavgiften.
10. Val av kommodor.
11. Val av vicekommodor.
12. Val av styrelseledamöter för de i tur avgående.
13. Val av två revisorer samt en suppleant för dessa.
14. Val av ordförande för motorbåtssektionen.
15. Val av ordförande för valberedningskommittén.
16. Behandlas andra frågor som nämnts i kallelsen till mötet.
17. Styrelsens anmälningsärenden.
18. Övriga ärenden (som avses i föreningslag §24).

§12
På klubbens möten har varje ordinarie medlem, hedersmedlem och hederskommodor en röst. Un-
derstödande medlem har inte rösträtt, men nog närvaro- och yttranderätt. Röstning med fullmakt
är icke tillåten.

§13
Omröstningar på klubbens möten är öppna om ingen kräver sluten omröstning. Om rösterna faller
lika avgör ordförandens röst, dock inte i val, där lotten avgör.
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§14
För beslut om ändring av klubbens stadgar erfordras, att beslutet fattas av tvenne med minst en
veckas mellanrum hållna klubbmöten samt att vid vardera av dessa möten beslutet understöds av
minst ∫ av antalet avgivna röster.

§15
Upplöses klubben överlåtes dess medel till någon i Borgå verksam inregistrerad svenskspråkig för-
ening, som har navigation, segel- eller motorbåtsport på sitt program, eller till Suomen
Navigaatioliitto-Finlands Navigationsförbund rf.

§16
l sådana fall som icke i dessa stadgar nämnts följes föreningslagens bestämmelser.

Allmänna stadgar för Borgå Navigationsklubbs
tävlingar  (dessa stadgar är för närvarande inte i kraft p.g.a. att klubbens tävlingar har upphört)

§1
Tävlingarna är öppna för klubbens medlemmar och övriga intresserade.

§2
Tävlingarna uppgöres av klubbens tävlingskommitté, vilken består av en ordförande och behövligt
antal medlemmar. Dessa utses årligen, vid verksamhetsårets början, av klubbens styrelse.

§3
Tävlingskommittén kan vid behov anlita utomstående personers hjälp vid uppgörandet av tävling-
arna.

§4
Som pris för segrarna i de olika tävlingarna uppställes av klubben anskaffade eller av utomstående
personer eller inrättningar donerade vandrings- eller engångspriser.
Ytterligare kan utdelas individuella pris enligt följande:
F ö r s t a p r i s , om deltagarantalet är 1 - 4 tävlingsenheter. Första och andra pris, om
deltagarantaletär 5 -9 tävlingsenheter.
Första, andra och tredje p r is, om delta-garantalet är större än 9 tävlingsenheter. Om tävlings-
enheten är större än en person utdelas ett motsvarande antal likvärdiga pris.

§5
Om tävlingsdeltagare är missnöjd med tävlingsarrangemanget bör därom omedelbart skriftligen
meddelas till tävlingskommitténs ordförande eller vid hans frånvaro till närvarande täv-
lingsarrangör, dock senast vid tävlingens avslutande.
I anledning av gjord anmärkning uppgöres skriftligt protokoll, varav framgår anmärkningens art
och tävlingskommitténs beslut, varefter protokollet inlämnas till styrelsen, som slutgiltigt avgör
ärendet.

§6
Om tävlingsdeltagare är missnöjd med tävlingspoängsättningen bör ett skriftligt besvär inlämnas
till klubbens styrelse, senast inom sju (7) dagar efter tävlingsresultatens offentliggörande. Fram-
förda besvär behandlas av klubbens styrelse, vars beslut är slutgiltigt.

§7
Klubbens styrelse äger rätt till komplettering och ändring av tävlingsstadgarna.
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Stadgar för kommodorens pokal
Donator: Per-Olof Lindquist, Borgå 1968

§1
Vandringspriset gäller gott kamratskap
§2
Vandringspriset är öppet för klubbens medlemmar
§3
Vandringspriset tilldelas medlem, som vid klubbens tillfällen under det gångna året, visat prov på
gott kamratskap.
§4
Vandringspriset utdelas årligen vid säsongavslutningen, varvid de närvarande väljer intecknaren
genom slutna röstsedlar. Om två eller flera medlemmar erhåller samma röstetal avgöres intecknaren
genom lottdragning.
§5
Samtidigt med vandringspriset erhåller intecknaren som egen en liten minnespokal.
§6
Samma person kan inte erhålla två inteckningar. När vandringspriset är fulltecknat tillfaller det
klubben.
§7
Vandringspriset utdelas första gången vid 10-års jubileet av donatorn till av honom vald
intecknare.

Stadgar för intressepokalen
Donator: HS Helge Andersson

§1
Vandringspriset gäller visat intresse för klubbens verksamhet.
§2
Intressetävlingen är öppen för alla klubbens medlemmar.
§3
Tävlingstiden gäller från verksamhetsårets början till dess slut och prisutdelningen förrättas vid
vårbalen.
§4
Medlem, som deltar i klubbens allmänna sammankomster, erhåller en (1) poäng per gång.
Till allmänna sammankomster räknas årsmöte, skepparafton, klubbafton, tävling, sjökortsövning
och exkursion.
§5
Den eller de medlemmar, vilka under verksamhetsåret uppnått flesta poäng, erhåller en inteckning
i vandringspriset, samt ett första pris. Andra och tredje pris utdelas inte.
§6
Vandringspriset är evigt vandrande och tillfaller klubben då det är fulltecknat.
§7
i övrigt gäller de allmänna stadgarna.
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Stadgar för Puttes kanna
Donator: HS Per-Olof Lindquist

§ 1
Vandringspriset tilldelas klubbmedlem, som under föregående verksamhetsår på ett förtjänstfullt
sätt medverkat i klubbens programverksamhet.
§2
Prisutdelningen förrättas vid vårbalen.
§3
Samma person kan inte erhålla två inteckningar.
4§
När vandringspriset är fulltecknat tillfaller det klubben.

Stadgar för vandringspriset ”Pias servis”
Donator: Elisabeth Lindquist

Vandringspriset tillfaller person som på ett förtjänstfullt sätt skött de praktiska arrangemangen
(bespisning etc.) vid klubbens tävlingar och sammankomster.

Dessa två vandringspriser slogs år 2002 ihop till ett vandringspris ”Puttes
och Pias servis”, vilket utdelas årligen enligt samma kriterier som de
båda tidigare prisen.

Regler för tävlingen om propellern
Donator: HS Ingmar Gustafsson, Borgå 1982

§1
Tävlingen avser att stimulera intresset för långfärder med motorbåt och är öppen för alla medlem-
mar i Borgå Navigationsklubb r.f.
§2
Vinnare i tävlingen är den befälhavare, som under seglationssäsongen under samma resa med start
och/eller mål i hemhamnen tillryggalagt den längsta distansen.
§3
Tävlingslaget består av en person - befälhavaren - men besättningens storlek är obegränsad. Båt och
befälhavare får ej bytas under resan.
§4
Distansen beräknas enligt den rutt befälhavaren uppgett. Besöket på varje ort bör på lämpligt sätt
bestyrkas, t.ex. på något av följande sätt
- Anteckning på loggkortet eller i loggboken av lots, tull, sjöbevakning, polis eller annan myndig-
het, av navigations- eller båtklubb eller av två andra trovärdiga personer.
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- fotografi, taget under resan i kännspak omgivning. Tävlingsdeltagare bör senast den 30 septem-
ber till styrelsen lämna ett ifyllt loggkort samt eventuella loggböcker, intyg, tullpass, fotografier
samt övriga för tävlingens avgörande erforderligt material. Blankett för loggkort fås av styrelsen.

Stadgar för tävlingen om vandringspriset stopet
Donator: Helsingfors Aktiebank, Borgå 1967

§1
Tävlingen gäller frågesport i sjöfartskunskap.
§2
Tävlingen är öppen för alla klubbens medlemmar.
§3
Tävlingen hålls årligen under våren, dock senast vid skepparträffen i maj då prisutdelningen för-
rättas.
§4
Tävlingsenheten består av en person.
§5
Tävlingsvinnaren får en inteckning i vandringspriset, samt ett första pris. Andra och tredje pris
utdelas inte.
§6
Vandringspriset tillfaller den tävlingssegrare, som erhållit tre (3) inteckningar i följd eller fem (5)
inteckningar sammanlagt.
§7
I övrigt gäller de allmänna stadgarna.

Övriga vandringspriser

Ankaret,  donator Roland Holm

Utdelas till den som gjort den bästa hamnpresentationen under året.

Glädjefyren,  donator BSS

Utdelas till den som spritt glädje i klubben och aktivt bidragit till en god stämning.
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Jannes rosett,  donator Jan-Erik Nyqvist

Utdelas årligen åt en medlem som gjort den största blundern eller haft maximalt otur under
båtsäsongen.

Sjökortsnavigering

Utdelas åt vinnaren i de finska uttagningstävlingarna för finskt mästerskap i kartnavigering.

Calle Lindhs minnesplakett, t.o.m. år 2006 ”Skepparen”,
donator Olle Andersson

Utdelas åt den av läsårets elever, som i en kurs eller i en kombination av flera kurser stått för den
bästa prestationen i klubben.

Ratten,  donerad av Navigationssällskapet i Finland

Utdelas åt en person som aktivt bidragit till navigationsundervisningen.

Utdelningen av vandringspriserna sker vid följande
tillfällen:

Årsmötet: Sjökortsnavigering, Propellern.

Vårbalen: Intressepokalen, Puttes och Pias servis, Ratten, Stopet, Calle Lindhs minnesplakett

Säsongsavslutningen: Kommodorens pokal

Julfesten: Jannes rosett, Ankaret, Glädjefyren.

Priserna utdelas på basen av styrelsebeslut, som tar i beaktande
prisernas stadgar i den mån detta är möjligt. Vandringspris kan
lämnas outdelat för ett eller flera år.
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Förtjänsttecken

Finlands Navigationsförbund rf:s förtjänsttecken i guld

1968 Per-Olof Lindquist 1978 Carl Lindh 1990 Sven Öhman
1969 Edgar Karlsson 1986 Bengt Sjöström 1993 Torsten Johansson
1974 Börje Holmberg 1989 Anne Granqvist 2008 Rabbe Lutz

Finlands Navigationsförbund rf:s förtjänsttecken i silver

1962 Edgar Karlsson 1978 Torsten Johansson 1983 Helge Andersson
1963 Per-Olof Lindquist 1978 Bengt Sjöström 1986 Anne Granqvist
1963 Börje Holmberg 1979 Leif Backman 1988 Helge Hansson
1968 Carl Lindh 1979 Tor Sjöblom 2005 Rabbe Lutz
1978 Ingmar Gustafsson 1979 Sven Öhman

Finlands Navigationsförbund rf:s förtjänsttecken i brons

1993 Tom Grönqvist 1996 Björn Liljeberg 2008 Jens Rönn
1993 Rabbe Lutz 1998 Li Lindqvist

Finlands Båtförbund rf:s förtjänsttecken i silver

1998 Stig Öhman 2008 Robert Sjöström

Finlands Båtförbund rf:s förtjänsttecken i brons

1998 Carl-Gustav Grönqvist 2008 Bjarne Creutziger 2008 Mathias Grönqvist
1998 Robert Sjöström 2008 Ola Salin

Borgå Navigationsklubb rf:s förtjänsttecken i guld

1967 Per-Olof Lindquist 1983 Sven Öhman 1998 Björn Ehrstedt
1967 Stig Westerlund 1988 Karl Andersson 2003 Rabbe Lutz
1968 Börje Holmberg 1988 Anne Granqvist 2008 Tom Grönqvist
1971 Carl Lindh 1993 Helge Andersson 2008 Roland Holm
1976 Torsten Johansson 1993 Stig Öhman 2008 Stig Rikberg
1977 Bengt Sjöström 1998 Torsten Spring 2008 Birgitta Creutziger
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Borgå Navigationsklubb rf:s förtjänsttecken i silver

1964 Per-Olof Lindquist 1977 Solveig Andersson 1993 Bertel Bagge
1964 Börje Holmberg 1977 Birger Melander 1993 Ulla Blomqvist
1964 Börje Brunberg 1978 Karl Andersson 1993 Åke Hällsten
1964 Uriel Järnström 1978 Ralf Andersson 1993 Rolf Jansson
1964 Herbert Georgs 1978 Erik Blomqvist 1993 Torsten Spring
1964 Stig Westerlund 1978 Katharina Johansson 1996 Tom Grönqvist
1965 P.O.Bergman 1979 Bror-Erik Lindholm 1998 Rabbe Lutz
1965 Bengt Sjöström 1981 Anne Granqvist 1998 Robert Sjöström
1966 Carl Lindh 1981 Ulla-Lena Ehrstedt 1998 Sofia Frejborg
1967 Olof Rask 1983 Björn Ehrstedt 1998 Roland Holm
1968 Tor Sjöblom 1983 Stig Brandt 1998 Madeleine Michelsson
1968 Viking Eklund 1983 Karl-Erik Hamström 2003 Li Lindqvist
1968 Gunvor Andersson 1983 Anita Karlsson 2003 Birgitta Nyqvist
1970 Torsten Johansson 1984 Erik Karlsson 2003 Stig Rikberg
1970 Rea Sjöblom 1984 Erik Läckström 2003 Birgitta Creutziger
1972 Ingmar Gustafsson 1984 Arne Sundman 2004 Anita Spring
1973 Leif Backman 1986 Ulf Högström 2004 Margareta Holm
1973 Eskil Nymark 1986 Jan Karlsson 2005 Bjarne Creutziger
1973 Kurt Aarnio 1986 Tom Petas 2005 Bent Andersson
1973 Birger Lindholm 1988 Nils Byman 2006 Marina Sjöholm
1974 Sven Öhman 1988 Lars Lang 2008 Boris Granqvist
1975 Bror Åkerlund 1988 Bo Rikberg 2008 Nils Eriksson
1975 Ralf Lindblad 1988 Gottfrid Sirén 2008 Robert Wiksten
1976 Helge Andersson 1988 Anne Öhman 2008 Olle Östergård
1976 Jarl-Olof Floman 1988 Stig Öhman 2008 Lars Snellman
1976 Tom Lindblad 1989 Carl-Gustav Grönqvist 2008 Krister Fagerström
1977 Bo Hägglund 1989 Ole Malmsten 2008 Björn Liljeberg
1977 Märta Hägglund 1991 Ann-Marie Andersson 2008   Solveig Vuorela

Borgå Navigationsklubb rf:s bordsstandard

1972 Per-Olof Lindquist 1975 Ekenäs Navigationsklubb 1981 Porvoon Kipparit
1972 Navigationssällskapet 1976 Torsten Johansson 1986 Bengt Sjöström

i Finland 1976 Borgå Segelsällskap 1988 Finlands Navigations-
1973 Börje Holmberg 1978 Nesteen venekerho förbund
1973 Carl Lindh 1978 Stig Westerlund 1988 m/s J.L.Runeberg
1974 Lars Wallin 1980 Sven Öhman 1990 Karl Andersson

nya standardet:
1997 Åke Hällsten 2006 Borgå Segelsällskap

1992 Helge Hansson 1998 Freyvid Stenström 2006 Rabbe Lutz
1992 Ole Malmsten 1998 Sibbo Navigationssällskap 2007 Gottfrid Sirén
1992 Anita Karlsson 1998 Borgå stad 2008 Sparbanksstiftelsen
1993 Carl Lindh 1998 Borgå medborgarinstitut i Borgå
1993 Ekenäs Navigationsklubb 2000 Ari Kautto 2008 Carina Kervinen
1995 Torsten Johansson 2001 Franz Bacher 2008 Repholmsbandet
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Kommodorens pokal Ratten Propellern
(Per-Olof Lindquist) (Navigationssällskapet) (Ingmar Gustafsson)

1968 Börje Holmberg
1969 Carl Lindh Ragnar Norrgård
1970 Bengt Sjöström Carl Lindh
1971 Ralf Lindblad Ingmar Gustafsson
1972 Torsten Johansson Torsten Johansson Märta Hägglund
1973 Helge Andersson Tor Sjöblom Torsten Johansson
1974 Solveig Bomberg Bengt Sjöström Ari Kautto
1975 Bo Hägglund Bror-Erik Lindholm Olof Lindholm
1976 Tom Lindblad Birger Lindholm Gösta Meriluoto
1977 Tor Sjöblom Karl Andersson Markku Koponen
1978 Karl Andersson Erik Karlsson Tage Hyrkki
1979 Birger Lindholm Konni Sittnikow Johan Alm
1980 Anne Granqvist Per-Erik Stjernberg Erik Karlsson
1981 Ulla-Lena Ehrstedt Nils Uddström Erik Karlsson
1982 Bengt Sundberg Stig Eriksson Erik Karlsson
1983 Stig Brandt Boris Granqvist Erik Karlsson
1984 Tom Petas Henrik V.A.Heikel Erik Karlsson
1985 Helge Hansson Erkki Häggman/Leif Häggman Bertel Bagge
1986 Ann-Marie Andersson Leif Wikström Bertel Bagge
1987 Ole Malmsten Ingmar Gustafsson Bertel Bagge
1988 Åke Hällsten Herbert Lönnfors Stig Öhman
1989 Ulla Blomqvist Bertel Bagge Kim Karlsson
1990 Torsten Spring Stig Öhman Bertel Bagge
1991 Carl-Gustav Grönqvist Carl Lindh Henry Orrman
1992 Björn Ehrstedt Rabbe Lutz Stig Öhman
1993 Anita Spring Robert Sjöström Nils Melander
1994 Roland Holm Roland Holm Torsten Spring
1995 Margaretha Holm Carl-Gustav Grönqvist Nils Eriksson
1996 Robert Sjöström Björn Liljeberg Stig Öhman
1997 Stig Rikberg Li Lindqvist Stig Öhman
1998 Birgitta Nyqvist Stig Rikberg Rabbe Lutz
1999 Jan-Erik Nyqvist Jan-Erik Nyqvist Johan Andsten
2000 Boris Granqvist Helge Andersson Nils Eriksson
2001 Bjarne Creutziger Robert Sjöström Nils Eriksson
2002 Birgitta Creutziger Rabbe Lutz Marina Sjöholm
2003 Hasse Wahlberg Freyvid Stenström Marina Sjöholm
2004 Anja Rikberg Åsa Nystedt Bjarne Creutziger
2005 Robert Wiksten Rabbe Lutz Roland Holm
2006 Rabbe Lutz Jens Rönn Svante Siggberg
2007 Nils Uddström Mathias Grönqvist Marina Sjöholm
2008 Hannu Rimaila  till minnet av Hasse Fagerström

Utdelade vandringspriser
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Intressepokalen I: Pias servis Puttes kanna
1971 Carl Lindh (Elisabeth Lindquist) (Per-Olof Lindquist)

Intressepokalen II
(Helge Andersson)

1974 Carl Lindh
1975 Carl Lindh Rut Andersson
1976 Helge Anderson Lena Blomqvist
1977 Helge Anderson Estrid Melander
1978 Helge Anderson Solveig Bomberg
1979 K.Andersson/T.Johansson/B.Sjöström Märta Hägglund
1980 Anne Granqvist Marita Backman
1981 Erik Karlsson Gea Sundberg J-O.Floman
1982 Helge Anderson/Björn Ehrstedt Åsa Ollas Björn Ehrstedt
1983 Stig Brandt Ulla-Lena Ehrstedt Helge Andersson
1984 Helge Andersson Ann-Marie Andersson Tore Andersson
1985 Helge Andersson Anita Karlsson Carl Lindh
1986 Helge Andersson/Solveig Andersson Tua Malmsten Erik Läckström
1987 Helge Andersson Anne Granqvist Torolf Söderberg
1988 Stig Öhman Maj-Christin Bagge Ann-Marie Andersson
1989 Stig Öhman Ulla Grönqvist Stig Brandt
1990 Helge Andersson Ann-Marie Andersson Solveig Andersson
1991 Jan-Erik Nyqvist Ulla Blomqvist Torsten Spring
1992 Jan-Erik Nyqvist Anita Spring Tom Grönqvist
1993 Harry Frejborg Birgitta Nyqvist Harry Frejborg
1994 Torsten Spring Sofia Frejborg Margaretha Holm
1995 Torsten Spring Margaretha Holm Torsten Spring
1996 Torsten Spring Birgitta Nyqvist Börje Nordström
1997 Torsten Spring Anja Rikberg Robert Sjöström
1998 Helge Andersson Ingeborg Mansner Anita Spring
1999 Roland Holm Anita Spring Ulla-Lena Ehrstedt
2000 Rabbe Lutz Margaretha Holm Birgitta Creutziger
2001 Birgitta Creutziger Anja Rikberg Bjarne Creutziger
2002 Stig Rikberg Birgitta Nyqvist Marina Sjöholm
2003 Solveig Andersson Fred Halttunen
2004 Helge Andersson Lasse Snellman Fr.o.m. 2003 sammanslogs

2005 utdelades inte Birgitta Creutziger Puttes kanna med Pias servis

2006 Nils Eriksson Harriet Wiksten och utdelas som Puttes och

2007 Olle Östergård Bjarne Creutziger Pias servis.

2008   Robert Wiksten  Annika o. Johanna Wiksten
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Stopet Ankaret Jannes rosett
(HAB) (Roland Holm) (Jan-Erik Nyqvist)

1971 Torsten Johansson

1975 Bengt Sjöström ”Stävan”

1976 Carl Lindh
1977 Torsten Johansson
1978 Torsten Johansson
1979 Bengt Sjöström
1980 Erik Karlström
1981 Torsten Johansson
1982 Torsten Johansson
1983 Torsten Johansson
1984 Torsten Johansson
1985 Bengt Sjöström
1986 Bengt Sjöström
1987 Torsten Johansson
1988 Stig Öhman
1989 Torsten Johansson
1990 Åke Hällsten
1991 Stig Öhman
1992 Torsten Johansson
1993 Torsten Johansson
1994 Rabbe Lutz Stig Öhman
1995 Stig Öhman Börje Nordström Bo Rikberg
1996 Stig Öhman Torsten Spring ej utdelad

1997 Stig Öhman Ole Malmsten Torsten Spring
1998 Rabbe Lutz Rabbe Lutz Roland Holm
1999 Stig Öhman Roland Holm ej utdelad

2000 Helge Andersson ej utdelad Robert Wiksten
2001 Roland Holm Marina Sjöholm Roland Holm
2002 Kaj Segersven Marina Sjöholm Leif Törnroos
2003 Stig Öhman Rabbe Lutz Olle Östergård
2004 Bjarne Creutziger Tove Lutz Rainer Liljestrand
2005 Lasse Snellman Stig Öhman Patrik Bergman
2006 Hannu Rimaila Tove Lutz Roland Holm
2007 Lasse Snellman ej utdelad Markus Nystedt
2008 Elisabeth Kvikant-Hagman
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Glädjefyren Sjökortsnavigering dito
(BSS) Klubbmästare: finska mästerskapet

1987 Erkki Häggman
1988 Carl Lindh Erkki Häggman 4
1989 Rabbe Lutz Carl Lindh 1
1990 Carl Lindh
1991 Björn Liljeberg Carl Lindh 3
1992 Rabbe Lutz Björn Liljeberg 1
1993 Björn Liljeberg Björn Liljeberg 11
1994 Björn Liljeberg Björn Liljeberg 7
1995 Björn Liljeberg Björn Liljeberg 1
1996 Rabbe Lutz Björn Liljeberg 1
1997 Rabbe Lutz Björn Liljeberg 20
1998 Repholmsbandet Rabbe Lutz Rabbe Lutz 10
1999 Kråkskrämmorna Rabbe Lutz Björn Liljeberg 14
2000 Ole Malmsten Rabbe Lutz
2001 Torsten Spring Rabbe Lutz
2002 Åke Hällsten Björn Liljeberg
2003 Anja Rikberg Rabbe Lutz
2004 Bjarne o. Birgitta Creutziger Hannu Rimaila
2005 Robert Wiksten Rabbe Lutz
2006 Stefan Paavola Rabbe Lutz Rabbe Lutz 9
2007 Hannu Rimaila Jim Eriksson Jim Eriksson 5

         Skepparen Sainios hederspris
             fr.o.m. 2007: Calle (bästa högsjöskepparexamen i Finland)
            Lindhs minnesplakett
           (Olle Andersson) Elev Lärare

1988 Rabbe Lutz Carl Lindh

1997 Björn Hamström Rabbe Lutz

1999   Minna Wesslund
2000   Susanna Sjöblom
2001   Rabbe Eklund
2002   Robert Johansson
2003   Åsa Nystedt
2004   Jessica Lökfors
2005   Jörgen Gustafsson
2006   Carl-Oscar Wickström
2007   Jim Eriksson
2008   Petra Pettersson
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Per-Åkes pokal BNK:s dagnavigering

1981 Christer Sundman/Bengt Michelsson
1982 Nils Byman/Björn Ehrstedt Lars Lang/Bo Rikberg
1983 Björn Ehrstedt/Nils Byman Ralf Andersson/Helge Andersson
1984 Leif Häggman/Erkki Häggman Leif Häggman/Erkki Häggman
1985 Leif Johannson/Hardy Blomfeldt Bo Rikberg/Lars Lang
1986 Bengt Michelsson/Helge Andersson Bo Rikberg/Lars Lang
1987 Leif Häggman/Erkki Häggman Leif Häggman/Erkki Häggman
1988 Leif Johannson/Hardy Blomfeldt Birgitta Nyqvist/Jan-Erik Nyqvist
1989 Birgitta Nyqvist/Jan-Erik Nyqvist Bo Rikberg/Lars Lang
1990 Björn Ehrstedt/Nils Byman Leif Johansson/Hardy Blomfelt
1991 Bertel Westerlund/Björn Liljeberg Bertel Westerlund/Björn Liljeberg
1992 Bertel Westerlund/Björn Liljeberg Bertel Westerlund/Björn Liljeberg
1993 Björn Ehrstedt/Nils Byman Bertel Westerlund/Björn Liljeberg
1994 Torsten Spring/Jan-Erik Nyqvist Robert Johansson/Leif Johansson
1995 Robert Johansson/Leif Johansson Robert Johansson/Leif Johansson
1996 Robert Johansson/Leif Johansson Robert Johansson/Leif Johansson
1997 Torsten Spring/Jan-Erik Nyqvist
1998
1999 Helge Andersson/Jan-Erik Nyqvist

Helges pokal Kar-Foto:s nattnavigering

1982 Nils Byman/Björn Ehrstedt

1983 Björn Ehrstedt/Nils Byman

1984 Leif Häggman/Erkki Häggman

1985 Leif Johansson/Hardy Blomfeldt

1986 Bengt Michelsson/Helge Andersson

1987 Leif Häggman/Erkki Häggman
1988 Nils Byman Leif Johansson/Hardy Blomfeldt
1989 Nils Byman Birgitta Nyqvist/Jan-Erik Nyqvist
1990 Nils Byman Björn Ehrstedt/Nils Byman
1991 Björn Liljeberg/Torsten Spring Bertel Westerlund/Björn Liljeberg
1992 Björn Liljeberg Bertel Westerlund/Björn Liljeberg
1993 Nils Byman Björn Ehrstedt/Nils Byman
1994 Robert Johansson Torsten Spring/Jan-Erik Nyqvist
1995 Robert Johansson Robert Johansson/Leif Johansson
1996 Robert Johansson

Övriga tillfallna vandringspriser

Skeppsklockan I Kompassen I

1966 Börje Holmberg      1975    Ralf & Tom Lindblad
Barometern I Lantärnan I

1968 Bengt Sjöström      1976 Ingmar Gustafsson/Paul Lönnqvist
Skeppsklockan II Skeppsklockan III

1970 Bengt Sjöström      1978 Bengt Sjöström
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             MEDLEMSFÖRTECKNING  VÅREN  2008

                      ***  Högsjöskeppare

                       **   Kustskeppare

                        *    Skärgårdsskeppare

                       Utan grad

Årtalet efter namnet är (det sista) inskrivningsåret.
(på 1900-talet anges det med de två sista siffrorna i året, på 2000-talet med endast den sista siffran)

Hedersmedlemmar

*** Andersson  Helge  71

*   Andersson  Tom-Hilding 59

** Björkman  Inga  76

** Brunberg  Börje  59

**  Ehrstedt  Björn  77

** Frejborg  Signe  64

** Granqvist  Boris  66

*** Grönqvist  Tom  73

*** Hällsten  Åke  69

** Johansson  Torsten  59

*** Karlsson  Edgar  59

Michelsson  Madeleine  93

** Nyholm  Per-Eric  62

*** Rask  Olof  61

** Sirén  Gottfrid  83

** Sjöström  Bengt  61

*** Stenström  Freyvid  62

*    Uddström  Nils  75

Wallin  Lars  72

*** Öhman  Stig  83

Ordinarie medlemmar

** Adolfsson  Kjell  8

* Ahlers  Tom  90

*** Ahlnäs  Björn  1

* Ahlnäs  Sebastian  4

* Ahlnäs  Harriet  4

** Ahlqvist  Marcus  7

** Ahlroos  Susanne  88

* Ahlskog  Christel  77

*** Ahlskog  Göran  73

* Aho  Sebastian  6

*** Ahoranta  Jari  92

*** Allen  Thomas  1

** Alm  Berndt  69

* Alm  Johan  3

** Andersson  Ann-Marie  80

** Andersson  Bo  71

** Andersson  Helena  75

** Andersson  Ralf  74

*** Andersson  Solveig  72

** Andersson  Sune  82

*** Andersson  Tore  78

* Andersson  Finn  93

** Andersson  Bent  96

* Andersson  Anne  98

** Andersson  Heidi  2

** Andersson  Jenny  3

* Andersson  Fredrik  4

* Andersson  Catarina  6

* Andersson-Sihvonen  Peggy  97

*** Andsten  Johan  91

* Anttila  Jari  4

* Appelgren  Gun  87

** Baarman  Håkan  98

* Baarman  Mats  4

* Backman  Joakim  89

*** Backman  Leif  66

* Backman  Sten-Olof  78

** Backman  Ulf  78

** Bagge  Margaretha  89

** Bagge  Per-Erik  89

* Berg  Jens  86

* Bergman  Patrik  5

* Bergman  Pernilla  8

** Bergström  Nina  86

** Bergström  Ralf  86

* Bergström  Bettina  8

* Björklund  Magnus  96

* Björklund  Mathias  4

* Björklund  Jörgen  8

* Björkman  Minna  6

* Björkman  Peter  6

* Björkstrand  Alf  99

*** Blomfeldt  Tom  91

*** Blomfelt  Hardy  75

*** Blomgren  Tomas  90

*** Blomqvist  Ove  81

*** Blomqvist  Ulla  81

*** Blomqvist  Agneta  94

** Blomqvist  Joakim  4

* Blomqvist  Peter  8

** Blöcker  Torolf  72

*** Bojers  Sebastian  2

** Bomberg  Gunnar  80

*** Bomberg  Johan  79

*** Bomberg  Marina  95
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** Borg  Fredrik  3

*** Borgström  Bo  82

*** Boström  Börje  78

** Brandt  Stig  81

*** Brunberg  Göran  89

*** Byman  Nils  80

*** Bäckström  Bertel  1

** Bärlund  Fredrik  6

** Bärlund  Jörgen  6

** Creutziger  Bjarne  96

** Creutziger  Birgitta  96

* Dahlqvist  Carina  88

** Danielsson  Peter  86

*** Dunderfelt  Hasse  87

* Ehrstedt  Ulla-Lena  77

** Ekholm  Leif  70

* Eklund  Tony  94

*** Eklund  Rabbe  1

*** Eklund  Ronny  1

* Eklund  Kirsi-Marja  5

* Ekman  Eva  98

** Eriksson  Joakim  94

** Eriksson  Edgar  73

*** Eriksson  Nils  90

* Eriksson  Per-Olof  78

** Eriksson  Stig-Ove  75

** Eriksson  Mikaela T  2

*** Eriksson  Jim  7

** Eriksson  Daniel  7

** Eriksson  Anders  8

** Eriksson  Mikaela S 8

* Eriksson  Carola  8

* Fagerholm  Per-Gunnar  80

** Fagerholm-Mård  Pia  0

*** Fagerstedt  Börje  86

*** Fagerström  Krister  96

*** Fagerudd  Martin  94

** Fagerudd  Päivi  4

* Fagerudd  Markus  6

* Fagerudd  Dan  6

** Ferin-Törnroos  Gun-Britt  4

** Floman  Jarl-Olof  73

* Fodstad  Jonas  97

** Forsberg  Ralf  73

*** Forsén  Elof  89

* Forsman  Tina  7

* Forssell  Johan  8

* Fredrikson  Jonas  99

** Fredrikson  Filip  4

* Fredrikson  Heidi  4

* From  Jan  8

*** Glans  Jouni  95

* Granell  Fredrik  6

** Granlund  Göran  60

** Granqvist  Guy  76

*** Green  Christian  89

** Green  Eva  6

*** Grönholm  Peter  4

** Grönlund  Tage  76

** Grönlund  Pontus  97

** Grönlund  Niclas  8

** Grönmark  Erik  70

** Grönqvist  Mathias  94

** Grönqvist  Carl-Gustav  83

* Grönqvist  John  89

*** Grönqvist  Hans  97

** Grönqvist  Dan  4

* Grönqvist  Johan  5

**   Grönqvist  Frank  8

** Grönroos  Stig  95

** Grönroos  Greger  8

*** Gustafsson  Ingmar  88

*** Gustafsson  Ulf-Erik  63

** Gustafsson  Ralf  1

* Gustafsson  Johan  1

*** Gustafsson  Jörgen  4

*** Gustafsson  Carina  4

* Gustafsson  Kim  6

** Haglund  Stig  4

** Hagman  Anders  5

** Hakkarainen  Helena  2

** Halttunen  Fred  95

*** Hamström  Karl-Erik  70

** Hamström  Kenneth  90

*** Hamström  Björn  95

Harjunpää  Juha Esko  94

 ** Hassel  Mona  3

** Haupt  Arto  85

** Hedenstam  Håkan  95

** Heinonen  Bjarne  88

** Helander  Lars-Erik  79

*** Helenelund  Christer  97

* Henricson  Harriet  8

*** Henriksson  Christer  76

** Henriksson  Larry  6

* Henriksson-Sederholm  Britt-Lis  8

*** Hoge  Mårten  73

** Holm  Margareta  87

** Holm  Roland  87

* Holmberg  Jukka  5

* Holmberg  Mikael  6

** Holmberg  Magnus  8

* Holmberg  Anton  8

* Holmén  Kaj  97

* Holmström  Jonas  4

*** Holst  René  0

** Hongell  Micaela  2

** Hongell  Thomas  6

* Hopea  Maarit  2

* Hoviniemi  Josefin  3

* Hurme  Guy  6

* Hurme  Kristina  6

** Hägg  John  1

** Hägg  Robert  4

** Häggblom  Sebastian  7

* Hägglund  May  97

** Häkkinen  Birgitta  3

* Höglund  Monica  5

** Höglund  Markus  6

** Högström  Jens  84

*** Högström  Ulf  73

*** Ingman  Hilding  93

** Jansson  Rolf  73

* Johansson  Lars  78

*** Johansson  Leif  77

* Johansson  Lolan  88

** Johansson  Sam  89

*** Johansson  Tom V.  82

*** Johansson  Robert  91

** Johansson  Kristian  9
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** Johansson  Tom M.  3
** Johansson  Anders  0
* Johansson  Ludwig  6

* Johansson  Ralf  7
* Johansson  Peter  8
** Juslin  Olof  89

** Järvi  Tom  7
* Järvinen  Johan  7

* Karlqvist  Krister  1
*** Karlsson  Katharina  70
** Karlsson  Lars  88

*** Karlsson  Rune  77
** Karlsson  Annika  4
** Karlsson  Stefan  4

** Kautto  Ari  86
*** Kjällman  Patrik  88
** Kjällman  Peter  91

* Kjällman  Tanja  96
** Kjällman  Jimmy  99
* Korpilammi  Anita  92

* Krogars  Karin  7
* Kronholm  Anders  7
* Kronstedt  Simon  7
** Kronstedt  Kim  7

*** Kronvall  Matti  85
** Kuhavuori  Seppo  8
** Kuhlberg  Olof  69

*** Kvarnström  Christian  91
*** Kvikant-Hagman  Elisabeth  7

*** Lang  Lars-Erik  77
*** Lang  Sune  96
* Laurinkoski  Helena  80

* Lehto  Gun-Maj  87
* Lehtola  Jenna  7
*** Leppänen  Anne  7

*** Liljeberg  Björn  85
*** Liljestrand  Rainer  96
** Liljeström  Gunnar  93

* Liljeström  Johan  99
* Lindberg  Harriet  85
* Lindberg  Jonas  96

** Lindén  Allan  89
*** Lindfors  Eivor  88
* Lindgren  Henrik  84

** Lindman  Anders  1
*** Lindroos  Nanny  89
* Lindroos  Peter  81

* Lindroos  Robert  81
** Lindroos  Göran  7
* Lindroth  Mikael  7

*** Lindström  Dick  70
* Lindström  Ole  85
* Lindström  Benita  92

** Lindström  Stig-Göran  92
* Lund  Mikael  91
** Lund  Gustav  97

** Lutz  Jeannette  88
*** Lutz  Rabbe  87
** Lutz  Rasmus  87

** Lutz  Tove  87
*** Långvik  Berndt  97
* Löfman  Mats  7

** Lökfors  Kjell  70
* Lökfors  Stig  70
*** Lökfors  Jesper  4

** Lökfors  Jessica  4
** Lönn  Jeanette  81
*** Lönnström  Krister  80

** Lönnström  Mikael  91

** Magnusson  Kjell  93

** Magnusson  Dorrit  92
** Magnusson  Kenneth  91
** Magnusson  Maria  93

* Magnusson  Linda  96
* Magnusson  Lotta  1
* Malin  Anna  6

* Malmberg  Marie  8
** Malmborg  Christina  95
** Malmsten  Ole  84

*** Mansner  Henry  91
*** Mansner  Ingeborg  96
* Marjamaa  Marianne  91

** Marjamaa  Johan  91
* Mattsson  Jerker  3
*** Melander  Nils  64

** Melander  Jonna  3
** Mikander  Pirjo  93
** Mikander  Henrik  93

* Myllynen  Mika  0

*** Mård  Tommy  1

*** Neuvonen  Kristian  7

** Nordman  Kurt  63
* Nordström  Jeanette  6
*** Nordström  Börje  93

* Nordström  Sandra  8
* Nuolioja  Vivan  86
* Nyberg  Calle  94

*** Nyberg  Anders  89
** Nyberg  Clas  71
** Nyberg  Leif  2

*** Nyblom  Rainer  76
* Nybondas  Tomas  7
* Nygård  Kaj-Erik  8

*** Nyholm  Tom  92
* Nyholm  Birger  79
*** Nyholm  Micaela  98

* Nyman  Göran  72
* Nymark  Markus  3
** Nyqvist  Birgitta  86

*** Nyqvist  Jan-Erik  85
* Nyqvist  Nils  65
*** Nystedt  Åsa  90

*** Nystedt  Markus  3
** Nyström  Fredrik  95

** Oksanen  Michael  8
*** Olin  Paul-Erik  79
** Olin  Susanne  93

*** Ollas  Bill  96
** Orrenius  Hans-Erik  7
* Orrenius  Satu  7

*** Orrman  Ann-Mari  75
** Orrman  Tor-Gunnar  75 *
Orrman  Siv  92

*** Othman  Leif  77
* Ottosson  Camilla  94
* Ottosson  Birgitta  97

** Paavola  Stefan  0
* Parviainen  Kim  4

*** Petas  Tom  79
*** Petas  Åsa  79
*** Pettersson  Petra  8

*** Pfaler von  Christina  2
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*** Ramm-Schmidt  Peter  81
** Rehnstrand  Bror  78
*** Rikberg  Bo  71

** Rikberg  Göran  84
*** Rikberg  Stig  86
*** Rimaila  Hannu  97

* Rimaila  Kristoffer  1
** Ristola  Inge-Maj  85
*** Roos  Lars  78

** Rosenlöf  Valter  8
** Rosenström  Rolf  69
* Rosenström  Per-Olof  91

* Rosenström  Timo  3
* Rosenström  Tim  5
*** Rosenström-Bojers  Petra  2

** Rosqvist  Camilla  6
*** Rönn  Jens  96

* Sahlberg  Robert  96
** Salin  Ola  92
*** Sandberg  Kenneth  89

* Sandberg  Christian  5
** Sandberg  Sebastian  5
** Sandelin  Peter  5

* Sarkala  Henrik  98
** Schoultz von  Martin  7
** Sederholm  Patrick  8

*** Sederquist  Bo  4
** Seger  Einar  85
* Siggberg  Karin  1

*** Siggberg  Svante  2
* Silén  Henrik  1
* Sirén  Corinna  6

* Sirén  Philip  6
*** Sjöblom  Rea  67
** Sjöblom  Tor  65

*** Sjögård  Ulf  98
*** Sjöholm  Marina  97
*** Sjöholm  Göran  97

** Sjölund  Fjalar  84
*** Sjöström  Robert  87
* Skand  Camilla  7

*** Skog  Bjarne  89
* Smeds  Simon  7
*** Snellman  Lars  96

** Sonntag  Stig  79

* Spring  Tarja  92
** Spring  Kurt  92
* Spring  Carl-Johan  95

* Spring  Anita  90
*** Spring  Torsten  89
* Stade  Torolf  78

* Starck  Daniela  99
* Stark  Henry  89
* Stenberg  Kaj-Erik  66

* Stenberg  Kenneth  1
** Stenström  Staffan  90
* Stolt  Christina  97

*** Strandberg  Svante  77
*** Strömfors  Mikael  89
** Sundberg  Bengt  77

* Sundbäck  Karin  88
** Sundbäck  Liselott  2
* Svärd-Eriksson  Tea  86

* Syrjäkari  Sari  8
* Söderberg  Torolf  86
* Söderholm  Gunilla  7

* Söderström  Maria  6

** Tallberg  Bror  88

** Tallberg  Tom  82
** Tallberg  Viking  70
** Tallberg  Rune  3

** Tallberg  Kjell  4
* Tallsten  Rainer  88
* Toivanen  Tauno  85

** Torckell  Tina  4
** Tukiainen  Pertti  89
*** Tupala  Mikael  93

** Tyrsky  Thomas  90
* Tyrsky  Anders  3
** Törnblom  Rolf  79

*** Törnroos  Tom  77
* Törnroos  Leif  99
* Törnroos  Olav  99

* Törnroos  Heidi  0

** Uddström  Birgitta  75

** Uddström  Marina  84
** Uddström  Nils-Erik  84
** Uddström  Max  6

* Vikström  Stefan  3
* Viljala  Harriet  90
*** Virta  Tom  84

* Vuorela  Solveig  5

* Wahlberg  Hans  0

** Weckström  Maj-Britt  95
*** Weckström  Markus  91
*** Weckström  Bo  97

*** Weckström  Michael  97
*** Weckström  Mats  3
* Wesslin  Nina  8

** Wesslund  Minna  99
* Westerbladh  Jens  7
* Westerlund  Bertel  81

* Westerlund  Thomas  89
** Westerlund  Peter  0
* Westerlund  Mikaela A  2

*** Wickström  Carl-Oskar  6
*** Wickström  Annika  6
** Wikgren  Miro  7

* Wikholm  Lars  97
*** Wiksten  Jan-Patrik  8
** Wiksten  Robert  92

* Wiksten  Hjördis  89
* Wiksten  Karita  98
** Wiksten  Annika  5

* Wiksten  Johanna  5
*** Wikström  Gunilla  89
*** Wikström  Kenneth  89

** Wilen  Jerker  7
** Wilenius  Kaj  81
* Winqvist  Stefan  6

* Åkermarck  Carola  83

** Öberg  Stig-Håkan  69
* Öhman  Jennie  91
*** Österblom  Henrik  83

** Östergård  Stig-Olof  92
* Östergård  Frank  97
* Östergård  Jan-Erik  3

** Östergård  Dorrit  5
*** Österlund  Gunnar  78
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BNK:s BÅTREGISTER 31.12.2007
nr Båtnamn Båttyp Namn Skall grund

besiktas år

1 Margareta Marsund 906 Creutziger  Bjarne 2009

3 Minea Bayliner 2850 Östergård  Stig-Olof 2009

4 Marinka Sea-Bella Petas  Tom 2008

5 Fanni Flipper 700 Bäckström  Bertel 2011

6 Solveig lll Täckt motorbåt Andersson  Helge 2008

7 Anna Bella 655 Ekman  Eva 2011

8 Farina Simola 900 Roos  Lars Erik 2010

9 Sirian Storebro Royal Cruiser 31 Rikberg  Stig 2010

10 Charlotta Bella 8000 Bergman  Patrik 2010

11 ****** Bella 621 DC Helander  Lars-Erik 2012

12 Mariana Finnexpress 83 Snellman  Lars 2012

13 Jessie II Fjord Lindblom  Carl-Olof 2009

14 Pangaea Finn 26 Gustafsson  Jörgen 2009

15 Caroline Marino 8000 Rikberg  Bo 2008

16 Magnolia Nordic 79 Nuolioja  Tapani 2009

18 ****** Yamarin 74 C Baarman  Håkan 2012

19 Cajsa Sea-Star 670 Granqvist  Boris 2009

20 Bellamia Bella 8001 Nymark M/Häkkinen V 2011

22 Blondina II Marino Piraya Allen  Thomas 2012

23 Mariva Saga 27 Fagerudd  Martin 2012

25 Mistress Meriline 8000 Ehrstedt  Björn 2011

26 Kalimera Marino Barracuda Holm  Roland 2008

27 Tea II Minor 28 Cabin Eriksson  Nils 2010

28 Bamse Sea-Bee 27 Öhman  Stig 2008

29 Malena Täckt motorbåt Andersson  Sune 2008

31 Tornita Seiskari S27 Spring  Torsten 2008

32 Carelina Tristan 820 Wahlberg  Hans 2011

33 Kleopatra 1/4 ton Törnroos  Leif 2010

34 Juno Marsund Mansner  Henry 2008

35 Westa Flipper 630 cc Lindman  Anders 2010

36 Nauti-lus Minor 29 DC Hägglund  Markus 2011

37 Chock ll Nimbus 29 CN Malmsten  Ole 2009

38 Chico Täckt motorbåt Nyqvist  Birgitta 2008

39 HuxFlux Linjett 32 Rimaila  Hannu 2011

40 Vesivalo Falcon 26 Fantino Björkman  Minna 2011

42 Sardina Buster XL Jansson  Rolf 2010

43 Gaia Segelbåt s3s Blomgren  Tomas 2010

45 Nela III TG 6000 Sportcruiser Stark  Henry 2009

46 Siv Överbyggd Forsberg  Ralf 2010

50 Armida Ohlson 29 Sjöholm  Marina 2009
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52 Delfina Haiveli 900 Eklund  Ronny 2009

53 Sofi Flipper 760 Nordström Å/Ottosson B 2009

57 Johanna Bella 7000 Marjamaa  Johan 2008

58 Nadine Trålartyp Salin  Ola 2009

59 ****** Yamarin 59 Day Cruiser Nevonen  Kristian 2012

60 Claudia Marino 9000/Barracuda Liljestrand  Rainer 2011

61 Pikku Myy Delvis Överbygd Östergård  Kristian/Ole 2012

62 Helena Bayliner 2850 Wiksten  Robert 2012

63 ****** Delvis Överbygd Rosenström  Tim 2012

64 ****** Delvis Överbygd Lindgren  Henrik 2012

66 Henrika III Flipper 909 Ahlroos  Susanne 2011

68 Shamu Nordic 800 Mikander  Lars-Henrik 2008

70 Myra lll Marino 7000 Ingman  Hilding 2008

71 Lady Carin Nova 52 Mitrax Ky/Hägg R. 2012

Medlemsantalet 1958 - 2007
(medlemsantalet fastställes årligen den 31.12)

År SS KS HS HM Totalt År SS KS HS HM Total
1958 4 15 1 0 20 1983 129 185 88 8 403
1959 7 17 1 0 25 1984 130 192 90 7 413
1960 17 34 2 1 54 1985 133 189 90 7 414
1961 15 51 2 1 69 1986 133 175 96 7 406
1962 33 51 2 2 88 1987 121 181 92 7 396
1963 35 56 2 2 95 1988 145 203 104 7 454
1964 45 73 3 2 123 1989 153 230 102 7 488
1965 50 90 3 2 145 1990 154 221 118 19 496
1966 54 106 2 3 165 1991 171 231 114 18 518
1967 61 112 5 3 181 1992 166 224 117 20 509
1968 65 114 28 3 208 1993 164 214 105 23 487
1969 68 171 26 3 268 1994 174 209 122 21 510
1970 105 191 30 3 329 1995 182 226 123 21 536
1971 89 164 28 3 284 1996 133 195 110 19 443
1972 111 161 32 4 308 1997 143 185 124 15 457
1973 111 166 47 4 328 1998 141 175 122 20 443
1974 102 167 46 4 319 1999 149 175 122 19 451
1975 104 156 58 4 325 2000 145 180 118 18 448
1976 111 168 60 4 343 2001 141 188 118 18 452
1977 110 174 58 4 346 2002 136 184 124 19 449
1978 142 161 75 5 379 2003 146 176 128 20 455
1979 131 174 74 5 380 2004 147 180 124 20 455
1980 134 169 81 4 385 2005 149 169 128 18 450
1981 139 188 81 5 409 2006 155 163 127 17 448
1982 132 176 96 6 405 2007 153 178 121 16 455

Anmärkningar
Bortfallet år 1971 förorsakades av splittringen av klubben och grundandet av Porvoon Kipparit
Bortfallet år 1996 beror på att ett stort antal skeppare avlägsnades ur rullorna pga. obetalda
medlemsavgifter. Denna kontroll hade under de senaste 10 åren inte skötts.
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Fritidsbåtars rätt att använda en
föreningsflagga, istället för Finlands
nationalflagga, är unik i världen. Den går tillbaka
till år 1861 då kejsar Alexander II godkände
stadgarna för Finlands första segelförening,
Nyländska Jaktklubben (NJK). Samma år
godkändes NJK:s flagga, vit med ett blått kors
och Nylands vapen i det övre inre fältet. Förebild
var den ett år tidigare fastställda flaggan för
Flodjaktklubben i S:t Petersburg, vit med ett blått
kors och stadens vapen i övre inre fältet!
Furstendömet Finlands flagga var på den här
tiden helröd med ett gult vapenlejon i mitten.
Finlands nuvarande blåvita flagga stadfästes i maj
1918. Strax därefter ändrades föreningsflaggan
så, att den fick ett smalt vitt kors utanpå det blåa,
och stadfästes med en förordning 17/1919.

Efter kritiska diskussioner om
båtföreningars rätt till egen flagga med bl.a.
sjösäkerhet som argument, gavs en ny förordning
år 1983. I den infördes vissa skyldigheter gällande
rätten att använda föreningsflaggan, bl.a. följande:
båten besiktigas årligen, båten införs i föreningens
register och ett certifikat ges åt båtens innehavare.
Samtidigt förpliktas båtföreningen att övervaka
flaggans användning så, att vid uppdagade fel
kan rätten indras av Sjöfartsstyrelsen, som är
övervakande myndighet.

Diskussioner om en egen
klubbflagga för BNK:s båtar startade helt
naturligt sommaren 1988 då medlemmarnas båtar
besiktigades för första gången. Styrelsen beslöt
under hösten att skaffa en egen klubbflagga.
Eftersom BNK:s dåvarande symbol på bl.a.
vimpeln inte godkändes av Riksarkivets
heraldiska kommitté, beslöt man att av

medlemmarna inbegära förslag till särmärke för
den nya flaggan. På årsmötet i februari 1989 fanns
det endast två förslag, och tiden förlängdes därför
till den 15 april. Inom utsatt tid fanns det tio förslag
varav många innehöll gemensamma element
såsom en ratt och ett kommunvapen. Av dessa
valde styrelsen några som kommodor Helge
Hansson presenterade för Juhani Vepsäläinen på
Heraldiska kommittén. Undertecknads förslag
med Borgå landskommuns vapen i en ratt på
blåa vågor godkändes efter några ändringar.
Flaggan med symbol ritades med ett tekniskt
ritprogram (MicroStation) på en 386-dator (!) för
att få mått och proportioner riktiga för
flaggtillverkaren. Efter att Seglarförbundet och
Motorbåtsförbundet godkänt förslaget
inbegärdes ännu Borgå landskommuns tillstånd
att använda kommunens vapen i flaggan.

I november skickades en officiell
anhållan om ”Förenings rätt att föra
specialflagga” till Sjöfartsstyrelsen med alla övriga
lov bifogade. Godkännandet daterat den 15
januari 1990 är undertecknat av sjöfartsråd Heikki
Valkonen och jurist Inkeri Vilén. Flaggsymbolens
heraldiska beskrivning är: Ett svart roder, vari Borgå
landskommuns vapensköld,  uppstigande ur ett löst,
medelst karvskuror bildat, blått kavlepar.

Offert inbegärdes av tre
tillverkare, och våra första flaggor och vimplar
kunde beställas. Samtidigt skaffades en stor
klubbflagga samt vimplar till Repholmens
flaggstång. Senare skaffades också bordsstandar
på marmorfot att dela ut åt medlemmar och
samfund som på något speciellt sätt befrämjat
BNK:s verksamhet. Det hade tagit oss två år från
de första diskussionerna tills vi fick vår nya flagga.

Klubbflaggan
av Stig Öhman
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Hur och när vi skall använda våra
flaggor och vimplar finns utförligt berättat i
Båtförbundens gemensamma Flagg-
reglemente, det senaste från år 2004. Förutom
att följa dessa regler, förutsätter man allmänt att
befälhavare i klubbflaggad båt bör uppvisa s.k.
”gott sjömanskap” när han rör sig på sjön. ”Gott

sjömanskap” finns knappast definierat någon-
stans, men det kan betyda bl.a. att man känner
till och följer lagar och förordningar som gäller
trafik och säkerhet till sjöss, att man har kunska-
per i navigation och behärskar sin båt i alla situa-
tioner. Dessutom tycker jag att ”gott sjömanskap”
innefattar HÄNSYN! Att ta hänsyn till till an-

dra människor i båtar och på
stränderna, att ta hänsyn till
naturen: m.a.o. att undvika
störande körning och oljud
nära stränder och bryggor,
stora svallvågor i smala far-
leder och trånga sund samt
nedskräpning på stränder och
i vattnet.

Fritidsbåtarna
ökar i antal hela tiden, det
kan till och med bli lite
trångt ibland något vecko-
slut. Vi som kör med klubb-
flagga i båten borde föregå
med gott exempel gällande
gott sjömanskap och hänsyn.
På det sättet kan vi alla tri-
vas bättre på sjön!

När kan klubbflagga föras ?
 av  Rabbe Lutz

NÅGRA ENKLA REGLER ATT FÖLJA:

Klubbflagga får endast föras av båt registrerad i
klubben. Dessutom bör båten vara besiktad.
Förra årets besiktning gäller dock fram till den
30 juni.

Klubbflagga får föras under klubbens
seglationssäsong. Före flagghissning på

säsongsöppningen och efter flaghalning på
säsongsavslutning bör klubbflagga inte föras utan
nationsflaggan bör användas.

Det är dock inte ett direkt brott mot
flaggreglemente att använda klubbflagga utanför
seglationssäsongen
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Högtärade Kommodor

Ett varmt tack för brevet av den 16 dennes.

Då Marina Sjöholm ringde mej trodde jag mej förstå, att det var önskvärt att jag skulle
medverka i någon publikation.

Jag hör dåligt och har dåligt förstånd men organisationer brukar önska en lite utvidgad
version av sitt medlemsblad till julen. Jag är en Alltid Redo-scout!

Då min hälsa vacklar, och man inte ska uppskjuta till morgondagen det som man kan göra i
dag, satte jag mej vid datorn och försökte åstadkomma ett kåseri av lagom längd.

Då jag läser 16-julibrevet ser jag att jag blott delvis har tillmötesgått dess önskningar. Jag har
fjäskat iväg.

Jag borde ha minskat på subjektiviteten och ökat objektiviteten.

Nu är jag övertygad om att övriga skribenter håller sej till sak, och jag blir bara en liten fågel,
som sjunger efter egen näbb.

Det är naturligtvis tillåtet att förkorta, korrigera och komplettera min text, och jag insisterar
inte på att den ska gå i tryck.

Kanske jag ändå lyckas säja, att navigationskklubbarnas betydelse växer med trafiken till havs,
och att de allt flera, stora båtarna med många hästkrafter och med skeppare, som inte är
värda namnet. Tidningarna berättar varje dag om roderfyllerister, som har glömt ordspråket:
där vinet går in går vettet ut.

Navigationsklubbarnas predikament består i att de inte når alla som de borde nå, och vilka
saknar den ödmjukhet, som krävs då man ställer sej inför havets anlete.

Motorbåtar med 500 hästar är inga leksaker. Jag tackar för förtroendet.

Gottfrid Sirén

Yngst och äldst i klubben
Vi vände oss till klubbens ”Grand Old Man” och till vår yngste kustskeppare genom tiderna och
bad dessa att att sätta ner några rader till denna historik. Vår veteran kom dessutom med ett
trevligt följebrev som vi publicerar till först:
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Rubriker och löpsedlar lovar ofta mer än de håller.
Så ock i detta fall. Men det började bra, allt tydde
på att drömmen skulle förverkligas. Ödet ville
dock annorlunda...
Då man frågade mej som barn vad jag ville bli,
svarade jag: ”Kapten!” Bakgrunden kan spåras i
att min far var halvpartsägare i en sandskuta, och
hans skildringar av färder och livet ombord var
avgörande för mitt barnsliga yrkesval. Jag blev
inte kapten, men med god vilja kunde man säga:
nästan...

G.K. Backman hette föreståndaren för folkskolan
i Lovisa. Han var en båt- och seglingsentusiast
och blev min lärofader.

Vi seglade till sjöfästningen Svartholm, 10 km
ute i lovisaviken. Vi seglade vidare till Täktarn,
en bit längre ut och hälsade på fiskarfolket där.
Vi begav oss österut till Mogenpört.
Av någon anledning hade han fått så stort
förtroende för sin elev att han sade: du får ta
båten när du vill, jag skall bara visa var seglen
förvaras.
Jag gjorde som han sade, och jag tog mina vänner
med mej på seglatser, som dock alltid begränsade
sig till lovisaviken. Båten hette Ellen och var en
centerbordare.
Det gick lyckligt. Gud är tydligen de dårars
förmyndare.
Jag hade knappt tagit studenten, så kom kriget
och då fanns det annat att göra under fem år än
att sällskapa med Ellen. Jag blev lite krigsinvalid
under vinterkriget och lite mera under
fortsättningskriget, och sedan var det inte att tänka
på att klättra upp i en segelbåtsmast.
Men jag tappade inte mitt intresse för navigation.
Bland mitt lilla bokförråd i korsun fanns en
lärobok i navigation! Den blev ryssarnas rov
liksom allt annat då de stormade fram på

Karelska näset den 10 juni 1944. Vi flydde, liksom
hela Finlands arme ända till Ihantala. Alla av mina
korsukamrater klarade inte flykten med livet i
behåll.
Och sedan...? Ja, det blev universitetsstudier till
magistergraden, studentnationsliv, men inget
saltstänk.

Jag blev vd för Nylands Tryckeri Ab på
Fabiansgatan invid Kaserntorget. Vi tryckte bland
annat Frisk Bris sedan gammalt - den enda
svenska specialtidskriften för segling.
Jag bytte jobb och blev redaktör vid Vasabladet.
Gjorde en del marina reportagen, men stod
därvid inte vid rodret.
Jag bytte igen yrke och blev rektor för Vörå
folkhögskola - Breidablick/Norrvalla - och
förblev landkrabba.

Hur kommer det sig då att jag inledningsvis sade,
att jag ”nästan” blev kapten.
Jo, då min goda vän och lärare rektor Kurt
Gustafsson gick i pension från Östra Nylands
folkhögskola hade han vänligheten att be mig bli
sin efterträdare. Jag accepterade och
blev därigenom automatiskt även föreståndare
för Pernå fiskarskola, som verkade inom
folkhögskolans ram.

Han sade att jag särskilt skulle beflita mej om
fiskarskolan och dess elever. Vilket jag gärna
gjorde. Med Carl-Johan Slotte som arkitekt
byggdes bl.a. ett nytt pojkinternat och en
luftkonditionerad hall för båtbygge.
Förutom att jag fungerade som lärare vid
fiskarskolan ”auskulterade” jag vid
navigationsundervisningen och kunde också följa
med elevernas färder med fisketrålare. Om man
är chef för en skola, som undervisar i fiske och
navigation på en nivå, sam bedöms i Helsingfors,

Mitt saltstänkta liv ...
av Gottfrid Sirén
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så kan man advocera sig till att man blev nästan
kapten.
Jag ägde en folkbåt, som jag döpte till Noak
(efter världens fösta framgångsrika
skeppsbyggare ), men först i och med min
flyttning som pensionär till Borgå kunde jag börja
ägna mej åt navigation på allvar. Grundbultarna i
sammanhanget blev Borgå Navigationsklubb och
Borgå medborgarinstitut, som undervisade i
klubbens regi. jag beundrade stort min
navigationslärare och avlade de två första
kurserna, och följde sedan ännu sporadiskt med
i den tredje.

Av någon outgrundlig anledning valdes jag sedan
in i Borgå navigationsklubbs styrelse, där jag
trivdes utomordentligt väl - med bl.a. många
resor till Repholmen.
Bröderna Wright stod för världens första styrbara
flygplan 1903 då deras självbyggda plan Kitty
Hawk flög 260 meter. 66 år senare steg Neil
Arnistrong ned ur Apollo II-kapseln på månen.
Människans urgamla hopplösa dröm om att
kunna resa till månen var därmed förverkligad.

Yngst i klubben
av Max Uddström

Jag har fått den äran, att som yngsta kustskeppare
i Borgå, skriva en berättelse om mig.

För mig har det alltid varit naturligt att vara på
sjön, eftersom vi bor på Emsalö vid havet.
Jag och min familj brukar varje sommar åka några
veckor på båtsemester i den finska skärgården.
Det bästa med att vara på sjön är att man får se
nya hamnar. Dessutom är det roligt att färdas
med båt för att havet aldrig är likadant som det
var förra gången man åkte där, med tanke på
väder och vind.

När vi var i Nagu, sommaren 2005, blev det tal

om att jag skulle börja gå skärgårdsskeppar-
kursen. När jag klarade den kursen, vintern 2005,
ville jag fortsätta med kustskepparkursen som
jag klarade våren 2005. Därmed blev jag, som
12-åring, Borgås yngsta kustskeppare.

Min egen båt heter Olga och den har min famos
far och fafa byggt. Det är en gammal träbåt som
är plastad på utsidan. När jag fick Olga, byggde
jag ett styrsystem på den och satte fast en motor.
Med den motorn gjorde hon 6 knop. Jag tjärade
henne innifrån och målade bottnet. När jag blir
stor skulle jag vilja bli kapten på ett stort fartyg.

Utvecklingen av kommunikation till lands, till
sjöss, i luften och i etern har sedan 1903 varit
explosionsarta och konsekvenserna har inte
uteblivit.
När man i tidningen läser om någon kvinnlig
tonårsrattfyllerist, som blåst över tre promille ,
inser man att vägen till trafikkultur är både lång
och stenig, men inser samtidigt att betydelsen och
ansvaret växer med trafikens och hästkrafternas
expansion. Ödet ville inte att jag skulle bli kapten,
men har inte kunnat hindra mej från att vara med
om många och långa sjöresor: På Medelhavet, i
den danska arkipelagen, på färder till Färöarna,
Island och Grönland, med resor vid dess västkust,
och i öster seglats på Onega-sjön.
Självfallet har jag accepterat vänners inbjudan till
kortare seglatser också, även om jag sällan därvid
stått vid rodret.

Saltstänk blev det inte, men däremot nog sjöluft
med Borgå mått. Jag är tacksam och stolt över
att jag varit en av er i Borgå navigationsklubb.

Lycka till med seglatsen till sekeljubileet. Frisk Bris!



82

Under de första åren av
navigationsundervisning för fritidsskeppare var
undervisningsmaterialet mycket varierande, be-
roende på tillgången av sjökort och kompendier
på de orter där kurserna hölls.

Uppgörandet av examina för
navigationskurserna blev därför ganska besvärligt
eftersom undervisningskortet ofta bestod av det
lokala sjökortet, varför Förbundets examens-
nämnd föreslog att ett gemensamt sjökort skulle
uppgöras för alla navigationskurser över hela lan-
det.

Den 7.12.1959 förevisades ett
förslag till undervisningssjökort för förbunds-
styrelsen. Kortet var uppgjort av sjöfartsrådet
Erkki Mattila, DI Heikki Tuori från Sjöfarts-
styrelsen och förbundets verksamhetsledare Stig
Westerlund. Sjökortet som grundade sig på
gamla ryska mätningar från början av 1800-ta-
let var uppdelat så att på kortets högra halva
var ortnamnen på finska, på mitten var ort-
namnen på finska och svenska och på vänster
sida var texten på svenska.

Den 31.1.1960 godkändes försla-
get till Carta Marina av Förbundsstyrelsen, var-
efter den första upplagan tryckets, 1000 st i två-
färgstryck. Dessutom trycktes samtidigt en liten
fyrlista över fyrarna på Carta Marina. Det kan
nämnas att Sjöfartsstiftelsen beviljade ett under-
stöd på 130 000 mk för arbetet med Carta
Marinan.

I början sköttes försäljningen av
kursmaterialet till navigationskurserna av Mari-
tim Ab.

Man sålde ett paket bestående av
Carta Marina, fyrlista och deviationstabell till ett

pris av 200 mk. När sedan navigationskurserna
började spridas mera över hela landet, blev det
här systemet för tungt, varför man på styrelse-
mötet den 13.4.1969 beslöt att all försäljning
ytterom Helsingforsregionen skulle ske direkt
från förbundets kansli.

Följande skede i materialutveck-
ligen skedde när Kaj-Erik Löfgren gjorde ett för-
slag till sammanställning av gamla examens-
uppgifter som skulle användas som övnings-
uppgifter på kurserna. Förslaget godkändes på
styrelsemötet den 18.3.1978 och gavs namnet
Övningsexempel för skepparkurserna på svenska
och trycktes i 3000 exemplar på finska och 2000
exemplar på svenska.

År 1981 kom sedan följande
större förändring av Carta Marina när det nya
utprickningssystemet trädde i kraft vid Finlands
kuster. Förändringen genomfördes med stöd och
hjälp av Sjöfartsverkets kartavdelnings geodet
Jaakko Ollaranta.

På förbundsmötet 1988 beslöts
att Kaj-Erik Löfgren skulle sammanställa en lä-
robok i navigation, baserad på olika lärares un-
dervisningsmaterial. Boken fick på svenska nam-
net Navigationens grunder I Skärgårdsnavigation.
Som grund för alla övningsexempel i boken var
Carta Marina och fyrlistan till kartan. Skärgårds-
boken utkom 1989.

Följande skede i utvecklingen av
kursmaterialet skedde på lärarseminariet 1989 då
material till en lärobok för kustskeppar-
undervisningen samlades in. Boken samman-
ställdes av Kaj-Erik Löfgren och fick namnet
Navigationens grunder II Kustnavigation.
Övningsuppgifterna i boken var till stor del

Carta Marina - Navigationsförbundets
flaggskepp

av Freyvid Stenström
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gjorda på Norra Östersjöns översiktskort som i
ett senare skede byttes ut till Bottenvikens
översiktssjökort.

Redan på 1980 talet frågades det
efter en lärobok i astronomisk navigation. En
sådan sammanställdes av Kaj-Erik Löfgren, och
den finska läroboken utkom år 1992, den svenska
upplagan utkom först år 2000.

2003 var ett år av stor betydelse
för förbundets undervisningsmaterial, då påbör-
jades den stora sjökortsreformen. Carta Marina
och alla böcker och fyrlistan skulle omändras till

Internationella WGS-84 systemet. Det här arbe-
tet utfördes med hjälp av sjöfartsverket och Kaj-
Erik Löfgren, och år 2005 kunde så den nya (blåa)
Carta Marinan tryckas. Samtidigt utkom också
den nya fyrlistan och skärgårdsläroboken på båda
språken.

Med kustmaterialet var det an-
norlunda. I samband med förnyandet av sjö-

korten flyttades Carta
Navigationis av ekono-
miska skäl till västra Fin-
ska vikens översiktssjökort,
och samtidigt flyttades och
konstruerades fiktiva
tidvattensberäkningar till
västra delen av kortet.

Den nya Carta
Navigationis utkom år
2005. Arbetet med kust-
boken och det övriga kust-
materialet påbörjades redan
2003 och vid årskiftet 2005
- 2006 utkom boken på båda
språken.

Av övrigt under-
visningsmaterial som för-
bundet har till kursernas för-
fogande kan nämnas
Cevniboken på svenska och
finska som behandlar trafi-
ken i de europeiska kana-
lerna, Radarkompendiet på
finska samt Meteorologiska
Institutets publikation Väd-
ret och havet på båda inhem-
ska språken mm.

Trots att
undervisningsmaterialet för
navigationskurserna har utö-
kats kan man på goda grun-
der säga att Carta Marina har

varit och är grunden för hela undervisningen av
fritidsskeppare i hela landet.
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Undertecknad gjorde ett försök till att öppna en debatt i Hufvudstadsbladet i sommar om behovet av obligatoriskt
körkort för båtfarare i vissa kategorier. Helt naturligt spårade debatten ut och det blev ett j-kla jomande om
tolkningen av väjningsregler och dylikt. Jag hoppas dock att det lilla frö jag sådde ännu börjar spira och att vi kan få
en debatt mellan båtförare, båtorganisationer och myndigheter. Denna sommars nya erfarenheter till sjöss bara förstärker
mig i mina åsikter.

Rabbe

Om sjövett och båtförarkort

Med anledning av skriverierna om båtolyckan i Ekenäs och HBL:s förtjänstfulla ledare om sjövett
önskar jag få plats för några kommentarer i ämnet. I egenskap av nagitionslärare i över tio år och
som kommodor för Östnylands största båtklubb, Borgå Navigationsklubb, har jag länge dryftat
frågan om nödvändigheten av ett körkort till sjöss.

Det är ett obestridligt faktum att antalet båtar och båtfarare ökar allt kraftigare för varje år i vår
skärgård. Nu är det inte mera fråga om antingen sommarstuga eller båt, nu finns det plats för både
stuga och båt. Samtidigt blir båtarna både större och tyngre samt framför allt snabbare. Båtarna
framförs av folk som i allt större grad saknar tidigare erfarenhet av och kontakt med havet. Dessa
nya förare har ingen gammal tradition att falla tillbaka på, inga föräldrar som lärt dem sedan barnsben
vad sjölivet går ut på.
En del vinlägger sig att gå på de frivilliga kurser i navigation som runt omkring i landet hålls på de
olika medborgar- och arbetarinstituten och som arrangeras av landets över 140 navigationsklubbar
under övervakning av Finlands Navigationsförbund.. En större del struntar dock i denna basskolning
och nöjer sig med den kunskap som GPS-manualen förmedlar. Tråkigt nog är denna kunskap
många gånger både otillräkligt och felaktig. Ut på sjön kommer nya båtförare utan den minsta
kunskap om navigering och om de gällande sjövägsreglerna. Navigationsundervisningen behandlar
i avsevärd grad just sjövett och sjövägsreglerna. När traditionerna saknas kan man inte få denna
information på annat håll.

Jag har uppmärksammat att ett allt större antal båtar för finsk akterflagga eller kör utan flagga, båtar
med klubbflagga tycker jag minskar proportionellt sett. Det här är ännu ett tecken på det ökande
antalet båtförare utan formell kompetens. En stor del av de som genomgår skepparkurserna brukar
”samlas upp” av navigations-, seglar- eller båtklubbarna. På detta sätt lyckas man nå dessa personer
med ny information också efter genomgångna kurser. Det är tråkigt att båtförare med sådan
kompetens är en klar minoritet och deras andel tycks stadigt minska. Antalet personer som årligen
genomgår olika navigationskurser ligger långt under antalet för över tio år sedan, detta fastän
båtbeståndet stadigt ökar. Detta är oroväckande.

Man har sporadiskt diskuterat behovet av ett körkort till sjöss, men inget verkligt arbete för denna
sak har gjorts eller görs. Bör omnämnas att vi i de nordiska länderna är ett undantag i EU i denna
fråga. Man värnar om den nordiska friheten till sjöss, heter det. Till priset av vad, frågar jag? Är det
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så att vi måste få flera tillbud och olyckor som den i Ekenäs förrän klockorna börjar ringa? I
uttalanden av olika berörda personer går åsikterna isär, många gånger tycks också begreppen blandas
ihop. Chefen för Helsingfors sjöbevakningsområde Ari Wan förhåller sig ganska positivt till idén om
ett körkort, men tycker ändå att situationen inte har försämrats på de senaste åren. Mina personliga
erfarenheter talar ett annat språk. Man pläderar för skärptare övervakning som en motvikt till körkortet,
särskilt på grund av det tilltagande roderfylleriet. Raimo Tiilikainen, verksamhetsledare vid Finlands
sjöräddningssällskap, anser å sin sida en obligatorisk förarexamen som byråkratisk och förutsättande
ökad övervakning (sic!).

Ingen talar tack och lov för ett slopande av körkortsexamen på land, vad är det som gör havet så
heligt att här släpper vi ut både kreti och pleti, kunnig och okunnig, ansvarsfull och anvarslös, och ger
dem möjlighet att med allt större, tyngre och snabbare farkoster sätta både sig själv och andra i fara.
Som båtförare tycker jag att jag har rätt att förutsätta att båten som kommer emot framförs av en
behörig person.

Det ökande antalet båtar förutsätter i vilket fall som helst en utvidgad bevakning och ett körkort till
sjöss kommer förr eller senare. Skall vi vänta på order från Bryssel eller nya tragiska incidenter som
i något skede leder till panikreaktioner på politiskt håll ledande till kanske olyckliga ihoprafsade
lösningar. Varför inte sätta igång arbetet nu med siktet inställt på tex. 3-5 år. Den nuvarande
undervisningen i navigation är en bra grund att bygga på och navigationsklubbarna är redo att axla
ett större ansvar tillsammans med myndigheterna.

Rabbe Lutz, Borgå

Vid redigeringen av denna historik kom vi över följande artikel i Borgåbladet den 28.9.1991. Hederskommodor
”Putte” Lindquist interjuvades angående sin 70-årsdag och han uttalade sig om ett körkort till sjöss i positiv anda.
Jag vet inte om det hör till kommodorskapet i BNK att ha denna syn på saken, men jag blev glatt överraskad att
åtminstonde en av mina företrädare haft samma åsikt, och så mycket tidigare. Man undrar förstås varför vi fortfarande
står och stampar på samma ställe...  Här kommer artikeln :

PER-OLOF LINDQUIST, 70 ÅR

Nu det är dags att införa förarbrev för båtförarna

BORGÅ. Nu är det dags att införa förarbrev för vissa båtar. Särskilt muskelbåtarna beter sig
illa i skärgården. För att kunna stävja buskörningarna måste förarbrev införas. De som
genomgått skepparkursen borde få förarbrevet automatiskt.
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Så anser Per-Olof ”Putte” Lindquist som med fast hand styrde Borgå navigationsklubbs
”skuta” i drygt 20 års tid. I morgon fyller han 70 år. I egenskap av kommodor för
navigationsklubben och sitt starka inflytande lade han grunden till båtkulturen i Borgånejden.
- Det måste dock medges att båtkulturen är av rätt så förnäm klass i kusttrakterna. Samtidigt
måste vi komma ihåg att båtarna blivit större, allt flere och snabbare varför det följaktligen
krävs ännu mera skicklighet än tidigare att bemästra båten. Buskörningar förekommer
visserligen i rätt så liten skala, men tillräckligt mycket nog för att utsätta andra för fara,
konstaterar jubilaren.

Han tycker att de som genomgått någon av de skepparkurser som ordnas på olika håll i
landet, åtminstone har förutsättningar att bära åt sig som folk ute på sjön. Per-Olof Lindquist
var kommodor för Borgå navigationsklubb under åren 1960-80.
Han var också några år ordförande för Automobilklubbens (AK) Borgådistrikt. Klubbmästare
var han för Svenska klubben i 20 år. Han var dessutoms styrelsens sekreterare.
- Jag tror fortfarande på en renässans för Svenska klubben trots att verksamheten inte varit
överdrivet livlig de senaste åren, framhåller han. Jubilaren är agrolog till sin utbildning. Många
borgåbor tycker att den här sortens utbildning inte passar in på den världsvana ”Putte”.

Varför valde du egentligen Högre svenska lantbruksverket i Åbo?
- Allt sedan barnsben har jag varit förtjust i djur och landsbygd. Dessutom är det ett friskt
och självständigt yrke. Jag jobbade på Gumböle gård i Esbo i ett års tid. Det var dock svårt
att få arbete i branschen den tiden varför jag senare blev maskinförsäljare på Labor där jag
sålde jordbruksmaskiner. Den anställningen varade i sju år. Sedan bar det i väg till Shell där
jag verkade i sexton år som industriförsäljare och senare som regionförsäljare. Därefter fick
jag anställning som regiondirektör vid BP där jag jobbade i tio år. Det brittiska oljebolaget
avvecklade emellertid verksamheten så småningom i Finland. 1 den vevan fick jag chansen
att gå i förtidspension vilket jag också gjorde, berättar han. Trots att han är ”fullvärdig”
pensionär så upprätthåller han två småfirmor. Firma P-O Lindquist lånar ut flyttningslådor.
- Efterfrågan på lånelådor har ökat oerhört under de senaste åren. Det här beror på att
lådorna är praktiska och billiga. En låda kostar nämligen endast en mark per dygn, upplyser
han.
Jubilaren har också en oljeagentur som levererar brännolja till över 100 kunder i Borgånejden.

Per-Olof Lindquist är född i Åbo, men var endast ett år gammal när familjen flyttade till
Viborg. Han var litet över tre år gammal när föräldrarna flyttade till Borgå. Så han kan
följaktligen räkna sig som en äkta borgåbo.

Student blev han från Nya svenska samskolan (Lönkan) i Helsingfors år 1942.- LW.
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Min nuvarande båt köpte jag hösten 1963, nästan
20 år sedan, av Fribytarna rf i Borgå, hon hade
av dem använts som övningsbåt sedan 1949 då
hon byggdes på Vator’s varv i Helsingfors sam
71 -an. Hon förde en scoutlilja och numret 71 i
storseglet. 71:an var kraftigt byggd,
granbordläggning på ekspant och -stävar, måtten
var 6,0 x 1,9 meter, djupgång 0,65 meter, en
järnköl på c:a 240 kg var fastbultad under båtens
egen träköl. Segelytan mätte c:a 12 m2,
bomullssegel, bestående av storsegel och fock. I
mitten av augusti 1963 fick jag överta henne av
säljaren, och efter några provseglingar togs hon
på land för en första reparation. Köpebrevet
undertecknades den 11 november 1963.

Våren 1964 fick båten namnet CALYPSO
för att inte behöva kallas 71:an, det kunde ju tolkas
som ett löpande nummer på mina båtar. Vid
sjösättningen i mitten av maj ställde hon sig på
botten, och stod där i tre dygn och tätnade,
därefter kunde jag hålla henne flytande ganska
bra med regelbundna pumpningar en tid
framöver. Helt tät blev hon aldrig, i synnerhet
vid segling arbetade skrovet så att man ibland
behövde pumpa henne efter varje slag.

Hurusomhelst så blev det en hel del segling
den sommaren, en del beroende på nyhetens
behag, men säkert bidrog den dåvarande
besättningen till seglingslusten. Det blev seglatser
runt Emsalö och i Pellinge - vattnen, men så 1965
gjorde vi en tur till Lovisa och följande år en tur
till Ekenäs. Efter detta blev det hemmavatten igen,
beroende på att halva besättningen avmönstrade
på hösten.

Hösten 1969 beslöt jag att bygga om

Min båt
av Bengt Sjöström

CALYPSO, för den dåvarande koffert-ruffen
höll på att ruttna bort, däcket var också i dåligt
skick. Innan vintern kom hade jag rivit bort
alltsammans utom själva skrovet, och fick ta in
båten hos Henry Bärlund, i hans båtlider. Han
hjälpte sedan till med sådant arbete som jag inte
klarade själv. Vi tog loss järnkölen och satte en 8"
planka mellan denna och skrovet, på detta sätt
ökades djupgången med 20 cm vilket också
inverkade på lateralplanet. För att få mera
utrymme inombords, frångick jag stilen med
koffert-ruff, ’och gjorde en form av valdäck i
stället, då fickjag ett stort däck som täcker halva
båten till full bredd, dessutom fick jag hela
bredden tillgodo inne i ruffen, vilken fortfarande
är låg, men bred. CALYPSO hade alltid varit
mycket lovgirig så jag satte dit ett kort bogspröt,
och flyttade ut den gamla focken till klyvare, en
ny fock gjorde jag av ett gammalt segel som Toti
Johansson överlät till mig. Första året hade jag
focken självskotande, med en bom, men detta
var mindre lyckat så jag slopade denna bom
följande vår.

71:an var vit med röd botten då jag övertog
henne, följande år blev hon blå med vitt bälte
och svart botten. Våren 1970 målade jag henne
svart med vitt bälte och röd botten, men den
svarta färgen var precis vad solen tyckte om, så
färgen sprack under sommarens lopp. Skrovet
började likna en zebra innan hösten. Därefter blev
hon rödbrun med svart botten, utan bälte, detta
var den bästa färgen, solen gillade inte rödbrunt,
så CALYPSO fick vara ifred för dom värmande
strålarna.

I juli 1970 gjorde vi en resa till Kotka och
Lovisa, med Ralle Lindblad + en stuert, vi
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’våldgästade’ också Calle Lindh på Vaxholm både
på utoch hemresan. Efter detta blev det igen
hemmavatten.

Hösten 1974 hade CALYPSO blivit så dålig i
skrovet att jag nästan hade resignerat, men så
föreslog min arbetsgivare att jag skulle plasta
skrovet under vintern. Han erbjöd dessutom
varmt utrymme samt lovade att jag skulle få köpa
allt som behövdes för arbetet. Keijo Vehniäinen
ställde upp som sakkunnig plastare, och efter det
jag hade kört bort all gammal färg med
vinkelslipmaskin, lade han på ett nytt, yttre skrov
på CALYPSO, på sina ställen upp till 10 mm
tjockt, därefter får träskrovet göra som det vill
innanför plastskrovet.

Då CALYPSO nu skulle flyta som andra
båtar, ville jag sätta in en liten motor, och köpte
den billigaste som fanns på marknaden, en
KIPINÄ på 5,6 HP, gjord i Kuopio. Dick
Lindström monterade in motorn och satte
dessutom dit sin gamla generator från bilen, så
nu hade jag tillgång till el-ström för lanternor och
annan belysning, jag köpte också en akku till
båten.

Med plastskrov var det inget problem vilken
kulör hon hade, så hon blev svart på nytt, med
röd botten. Även rodret plastades för att hålla
’i evig tid’.

KIPINÄ-motorn var kanske inte gjord för
Finska Vikens vatten utan rostade invärtes med
läckor som följd, dessutom rostade
frikopplingen fast i ett tidigt skede. Då motorn
dessutom hade snörstart var den en aning svår
att få start på, därför planerade jag en
efterträdare, och hösten 1981 köpte jag en
VIRE på 7 HP med el-start och fullständig
koppling. Dick monterade sedan in den våren
1982 med en massa ledningar och annat som
inte funnits på KIPINA-moforn.

Mina gamla bomullssegel hade inte blivit

vackrare med åren, lite jordslag fanns redan då
jag köpte båten, och efter att Toti hade provat
att dra träimpregnering på sina segel, gjorde jag
samma sak. Segiena blev nu tätare än förut samt
tåide att bli våta, dessutom passade den rödbruna
färgen väl tili det svarta skrovet. Snart märkte jag
att det endast uppsköt slutet med några år, därför
planerade jag nya segel av dacron, men då måste
jag även ha ny mast, då min gamla inte ville vara
med längre. Problem uppstod med att få tag på
virke till masten, den borde vara 7 meter lång,
och längsta virket var omkring 6 meter. Jag fick
köpa några furubräder av chefen, han lovade
också att jag skulle få bygga masten på jobbet.
Sommaren 1981 byggde jag masten i början av
vår semester, då det var lugnt på jobbet, alla hade
ledigt på samma gång. Byggde masten som en
låda med 4 ’väggar’, och bibehöll den gamla stilen
med 3/4-rigg med dubbla spridare och fiolstag,
en kraftig rigg som tål det mesta.

1979 hade jag förlängt kölen så att jag fick
balans utan att ha dubbla försegel. Jag kunde nu
kapa bogsprötet och använda endast fock.
Därför köpte jag de nya seglena med ett försegel
+ stor, hösten 1981. Trots att masten är nästan 1
meter kortare än förut är storseglet lika stort,
beroende på att det nu går ända i topp, samt att
buken är på rätt ställe, därför seglar hon bättre
än förut. Dick gjorde alla beslag till riggen enligt
mina skisser och anvisningar, till stående rigg
valde jag rostfri vajer med prässade ändbeslag,
löpande riggen förnyades helt med en lina av
polyestersilke och bomull, vidare köpte jag en
vindmätare att ha i masttoppen.

Våren 1982 hade jag då ny rigg med nya segel,
ny motor, det var endast storbommen som fick
fortsätta, den var gjort 1974 av spruce, så den
håller nog många år till.

Detta var berättelsen om min båt, 20:de säsongen
börjar snart för oss tillsammans.
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Det började valborgsmässoaftonen 1965. Tradi-
tionsenligt firade min familj första maj hos våra
gamla vänner Lindbergs, som då bodde på
Drumsö och allra först åkte Göran och jag på
en rundtur i stan under vilken vi bl.a. besökte
skrotvarvet, som då fanns på Skatudden. Där
hade man nyss hivat en tanker till kajen för
skrotning. Vi tittade på det tomma skrovet, som
dessutom trimmats ned på fören för att
akterskeppet skulle flyta tillräckligt nära.
Livbåtarna hängde kvar i sina däverter och o-
hjälpligt började vi fantisera om vad som kunde
göras med dem. Till saken hör, att min gamla
vän och färdkamrat sedan 1959 ”Torita”, en
träbyggd åtta meters motorbåt, som jag köpt
som nästan vrak och reparerat, hade, jämte sina
förtjänster, även träbåtarnas stora nackdel: att
gistna om hon inte kom tillräckligt tidigt i sjön.
På grund av mitt jobb som skolföreståndare med
en hektisk arbetsperiod i maj och ett stycke in i
juni, kunde Torita ofta sjösättas först närmare
midsommar och jag tyckte att jag tätade
kilometersvis med nåter.

Jag hade också drömt om att igen kunna segla
med min båt och innan jag kom till besinning
hade jag köpt m/t Havskaars järnbyggda
styrbords livbåt Hon var byggd 1945 på
Kockums varv i Malmö för Soya Il,som
Havskaar då hette. Tillsammans med Göran och
ett par av hans arbetskamrater kom vi sedan för
att ta nyförvärvet i besittning. Redan nedfirandet
blev ett äventyr. Under min sjömanstid i slutet
på 40-talet hade jag visserligen deltagit i
livbåtsövningar, men då fartygets akterskepp låg
så högt, räckte varken taljornas vajrar eller lejdaren
riktigt till och då kölen nådde vattenytan, måste
man, hängande i lejdarens sista trappsteg, ta sig
ombord och lossa patentkrokarna så att livbåten

med ett väldigt plask tog vatten. Motorn, ett stort
encylindrigt åbäke av märket Bolinder, motstod
alla försök att starta detsamma, så vi rodde till
Norra hamnen. Det hade nu hunnit bli natt och
var IN ckligtvis lugnt. Följande kväll hade jag
chartrat Åke Nordström och hans fiskarbåt och
vi bogserade ”Havskaar 2” under nattens lopp
hem till Solvik, där hon blev liggande över
sommaren.

På hösten bogserades hon till Borgå och fraktades
på trailer till Östra Nylands Yrkesskola, där mo
torn lyftes ut, skarndäck svetsades in,
rodertrumma likaså och stävrodret ersattes av
ett annat och även andra ändringar gjordes. Trots
allt blev resultatet en besvikelse och båten blev
stående i Gammelbacka skolas tomma vedlider
ända tills skepparkompisen Bengt Sjöström
vintern 1970 kom på besök under vilket vi också
inspekterade Havskaar 2. Bengt var mera
entusiastisk och övertalade mig att fullfölja
projektet så jag putsade skrovet rent från rost
och gammal färg och rostskyddsmålade
detsamma. Båten var helgalvaniserad, men hade
ändå rostat på sina ställen. Sedan följde transport
per lastbil till Kråkö, närmare bestämt Henry Bär-
lunds båtverkstad. Nu följde två vintrar av inten-
sivt planerande och ”firablande” i vilket förutom
Henry och jag själv även Bengt och Tor Sjöblom
deltog.

Så en presentation av båten: Enligt, i relingslisten
på babords bog ingraverade data, är hon 7,28
m lång, 2,48 m bred och avsedd för 29 personer,
hög i fören och med ett, för livbåtar ovanligt,
kraftigt språng, bullig och rymlig trots sin ringa
längd. Det var just den, som utgjorde ett
problem.

Min båt
av Torsten Johansson
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På långfärderna med Torita utgjordes
besättningen av Bengt. Jaffe Floman och min
dotter Katharina. Min fru Anita föredrog oftast
att stanna hemma. Det gällde således att få in
minst fyra, helst fem kojplatser. Tack vare den
höga fören kunde två kojer placeras högre förut
i ”skansen”, som åtskiljs från ”salongen” med
ett tvär- skeppsskott, vilket utgör stöd för
masten. ”Salongskojerna” är till en del (4Ocm)
stickkojer. På styrbordssidan, akterom kojerna är
två klädskåp, toaletten på babordssidan. I
rorhytten är ratten på babordssidan och på styr-
bordssidan pentryt. Akterut är ”båtsmanshytten”
där Katharina logerade. Skåp och stuvningsutrym-
men har byggts in där det funnits ett ledigt utrym-
me: Kättingboxen i förpiken samt plats för reser-
vankaret och tågvirke, under salongskojerna lådor
(”perämiespiironki”) dessutom
stuvningsutrymmen under luckor på ömse sidor
om motorn.

Motorn ja, prisskillnaden mellan en diesel och en
petroleummotor var då så betydande att en trecy-
lindrig 17 hkr:s Wickström petroleummotor instal
lerades. Bränsletankar av de gamla flyttankarna
sammanlagt c:a 100 1 placerades under skarn-
däcket på båda sidor.

För att vid passage under broar, ledningar o.d.
lättare kunna rigga ned valdes ketchrigg. I köpet
ingick livbåtsutrustningen inkluderande sprisegel
av grov orangefärgad duk ( storseglet väger 16
kg ) vilket kunde användas, men som
”vardagssegel” sydde vi av en stor gammal
bommullsfock: fock, storsegel och mesan. Den
fläckiga duken snyggades upp genom att jag
målade den röd med vattenblandat
träimpregneringsmedel. Detta skulle vara ett
provisorium, men segelstället hänger ännu med.
Spriseglet har vi inte använt på flera år. Dels är
spristången, trots att den skarvats på mitten, så
skrymmande, dels börjar skepparens ålder bli
märkbar, men framför allt hotar svallvågorna från
de fartvidunder, som på några få meters avstånd
( också på en stor fjärd ) kör om oss att skaka

ned hela riggen. Egentligen är vi inte så här långt
ännu. Beträffande ombyggnaden bör nämnas att
alla bostadsutrymmen isolerades med styrox och
innanför den faner. Under arbetet med att limma
styroxen med ett speciallim, märkte jag plötsligt
att något var på tok. Jag hade sniffat gasen som
samlades i skrovet och lyckades med mina sista
krafter ta mig upp ur detsamma.

Kajutsargen gjordes av massiv mahogny och nos-
talgiker som jag är, gjordes alla fönster som runda
ventiler i akrylglas utom rorhyttsfönstren och ven-
tilramarna, fjorton stycken, sågade jag ut ur mäs-
singsplåten från flyttankarna. Överhuvudtaget
gjordes allt i gammal fartygsstil. Skotten är vitmå-
lade och inredningen i mahogny. Kojmadrasserna
är klädda med röd sammet. Färgsättningen är
också traditionsenlig. Fribordet är mörkgrönt
med vit brädgång och snobbrand, däcket är
ljusare grönt och kajuttaken ljust gulbeige
(”däckshusfärg”).

Fartyget sjösattes våren 1972 och döptes till GIU-
DITTA efter huvudpersonen ( en femme fatale
) i Franz Lehárs operett med samma namn. Den
första längre resan samma sommar gjordes till
Mariehamn med fru, dotter och Bengt som
besättning och var till att börja med underbar.
Vädret var vackert, vinden akter om tvärs, vi
hissade spriseglet på Hangö västra och
SEGLADE , besökte Borstögumman,
mediterade i Jurmo kapell, seglade tills
spristången brast på Lumparen. I Mariehamn
blev jag påkörd av en paketbil och hittade mig
efter en sju meters flygtur ( enligt polisprotokollet
) efter halvannan timme med hjärnskakning och
en illa tilltygad vrist på centralsjukhuset. Hem-
färden var inte lika munter: Skepparen mestadels
till kojs med gipsat ben, Anita mönstrade av i
Ekenäs för att fara till sin systers bröllop,
Katharina hade en verkligt besvärlig angina och
Bengts glasögon hade flugit över bord. Man
kunde här travestera gamla Byssan lull: ” Den
ena ack så halt, den andra ack så blind, den tredje
har så ont uti halsen”.
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Följande år (1973) företogs som planerat en resa
till Sverige. Via Stockholm gick färden in i Mäla-
ren och från nordvästra hörnet av densamma
upp längs Strömsholms kanal. Besättningen
utgjordes av Anita, Katharina och Jaffe Floman.
Kanalen börjar vid Borgåsund ( ! ) , omfattar
tjugosex slussar, nivåskillnaden 96 m och längden
nästan 100 km. Man är här så långt inne i skogen
att distanserna anges i kilometer. Man far genom
verkliga John Bauer-trollskogar, genom vackra
insjöar och förbi gamla kulturbygder med
bruksorter, slott och herresäten. I Smedjebacken
i södra Dalarna sätter en damm stopp för vidare
framfart.

Denna resa slutade lyckligt ehuru den inte saknade
spännande moment och inslag av dramatik.
Bland annat drog vi lös en större segelbåt, som i
en kraftig åskby gått på grund mellan Mariefred
och Torshälla och låg med c:a 45 graders slagsida.
Mycket annat har Giudittas loggböcker från
tjugofem somrar att berätta, men må det som
slutvinjett konstateras att långfärderna blir allt
kortare, trots att en ny diesel installerats.
Besättningen har fått andra intressen och av
densamma återstår endast ”amiralen” Anita och
skepparen själv, som för ett par år sedan passerat
sjuttiostrecket.

Orrbyfjärdens
fartbana:

Distansen mellan
Risholmen och
Källarholmen är
exakt  1,0 M



92

På Repis finns platser som samlar folk, inte bara
bastun, utan också utegrillen. Där kan lysande
idéer och korven mogna samtidigt!

En sen månskensnatt kryper det fram att
skepparen på s/y Hux Flux blivit tillfrågad om
eventuellt deltagande i den traditionella
segeltävlingen Emsalö – runt den 19 augusti. I år
skulle tävlingen dessutom vara extra festlig för
arrangören, BSS, firar 100-årsjubileum.

Förfrågan föranledde en del huvudbry; kan en
båt från BNK delta i en segelförenings tävling?
Svaret blev ja, från början av år 2006 har båt-
och seglarförbundet gått samman! Man beslöt
att börja anspråkslöst med endast ett båtlag: som
skeppare Hanski, styrman Fagi, segeltrimmare
Marina, kioskföreståndare Kaija och som gaster
Jocke och Andreas.

I strålande solsken och total stiltje kör vi nästa
morgon över till BSS i Kugghamn. Efter
skepparmötet ser vi med förvåningens finger i
häpnadens mun hur man ur grannbåtarna bär ut
all extra barlast, tar fram sina kevlar- och
mylarsegel osv.

I denna stund bestämmer sig vår besättning för
att den alldeles tydligt för dylika evenemang
bristfälliga segelutrustning på båten i stället måste
kompenseras med en bra taktik: ÄT GOTT och
TRIVS TILLSAMMANS, vilket senare visade sig
vara en fullträff!

När sedan vår startsignal ljuder, märker vi till vår

fasa, att vi ännu ligger låååååångt bakom
startlinjen, som sista båt och helt utan vind i seglen
trots ett bra lys-tal ( LYS är ett utjämningstal för
olika båttyper med vilket man räknar ut en
individuell start- eller i målkomsttid).

Framåt eftermiddag, efter några svettiga timmar
ombord, när vinden äntligen vaknar, börjar vi
på allvar förstå vad tävlingen går ut på, bl.a.
väjningsregler, om möjligt, välj alltid
styrbordssida! Emsalö skulle rundas medsols för
att också få in en liten kryss – etapp. Rådande
vind gjorde att vi kryssade ända till Varlaxudden.
Under denhär etappen erfor vi vilken inverkan
en lång vattenlinje och en båts egenskap att stiga
högt upp i vind ger. Och ”Bevare-mig-väl“,
medan vi äter och dricker och trivs tillsammans
susar nån igen förbi oss. Vad vi förlorar i hastighet
vinner vi då det gäller att stiga i vind och efter en
liten stund susar den ”Bevare-mig-väl” åter förbi.

Efter kryssetappen får besättningen blodad tand,
Fagi kräver att ”no ska spinnakern dammas av”.
Att lyfta spinnaker är väl inget problem men med
en inte så erfaren besättning kan dock vissa
problem uppstå: denna gång blir det dock inget
timglas men eftersom nedhalen var olåst går
spinnakerbommen rätt upp och formen på seglet
var inte vad man väntat sig att få se!I stället ser
besättningen ut som sex fågelholkar.
Skepparen hämtar sig först och skriker som en
brandsiren: Skota hem nedhalen! Efter
besättningens yttersta ansträngningar kommer
bommen ner och man ser äntligen det vackra,
vindfyllda ballongseglet i trikolorens färger.

Lysande idéer kläcks runt grillen på
Repis  (ett stycke seglingshistoria...)

 av Hannu Rimaila
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En strålande morgon med blå himmel – och
ingen vind. Idag är det seglingsdag, BNK:s
regatta. ”Kommer du med mig” frågar Stefan,
kaptenen på Aviva. Och till den chansen kunde
jag ju inte tacka nej. ”Tota tar rodret så förbereder
jag seglen med Toije” gav kapten Stefan order.
Repisviken är bläkä så vi kör för motor till
startplatsen efter Kuggsundet. Starten går fast vi
hörde inte det. Vinden är obefintlig och vi rör
oss knappast. Upp med spinnun som är mycket
slö. Hux Flux styr mot Sköldvik för att söka vind.
Avivas röda spinnu hittar en svag vindpust och
skeppet börjar sakta röra på sig. När det börjar
blåsa ligger vi på fjärde plats – och nu bär det av.
Aviva vår smäckra skönhet med sin glidande
form börjar ta fart. Efter första kryssen är vi i
ledningen! Och farten bara ökar. Hux Flux hänger
med och besättningen hojtar och vinkar – månne
dom har något ärende. Kaptenen Stefan och
båtsmannen Toije håsar med rep och seglen och
det går undan. Vilken känsla – underbart. Vid
halva fjärden händer det vi fasade för. Vid en
kryss åker vi för lågt och vår sväng blir sen. Vi
blir förbikörda. Stefan blev inte ändå nervös utan

han uppmuntrade oss gröngölingar jämt så vi
inte tappade humöret. Och så försökte han också
lära oss seglings ABC: följ pilen och brickan upp
i topp, se snören på seglen. Jag gör så gott jag
kan men det är inte så lätt alltid att veta dom
riktiga benämningarna och termerna. Vi har ett
slitet segel som borde förnyas, säger Stefan, och
det är dessutom mindre än det Hux Flux har.
Men undan går det 6-7 knop. Söderom Kalvö
gör vi ett misstag, seglar för nära land och tappar
vinden. Nu ligger vi som trea. Men då vi vänder
vid sydisbojen mot Sköldvik med vinden bakifrån
bär det av. Vi närmar oss Hux Flux hela tiden
och det börjar bli oliiidligt spännande! Men …
sträckan tar slut innan vi kommer förbi. Vilken
härlig känsla när 12 M:s seglatsen är förbi. En
upplevelse jag aldrig glömmer. Vi seglar ända in
till Repisbryggan där vi blir välbemötta av
båtfolket. Ett stort tack till Stefan som tog oss
motorbåtskrabbor med i Aviva. På Repis äter vi
rövarstek ute vid långbordet med ett stort
sällskap av glada skeppare och skepparinnor. På
kvällen i bastun blev det lite öl och mycket snack
om segling!

”Fågelholkarna“ är nu ena enda stora leenden
och stämningen stiger ytterligare, nu över
masttoppen. Farten ökar och vår position
förbättras avsevärt sjömil efter sjömil.
Spinnakersegling är krävande men givande.
Tyvärr led tiden och arrangörerna var tvungna
att förkorta banans längd och tävlingen är över
när vi just kommit i gång!

Placeringen blev en fin 17:e plats av sammanlagt
22 båtlag i stora klassen. Som minne utdelades
en marmorplakett, som nu tronar i pokalskåpet
på Repis.

Vår medverkan födde en ny lysande idé: nästa
säsong hoppas vi inom klubben kunna ordna en
inofficiell ”Emsalö-runt” träningsseglats där våra
klubbmedlemar ställer upp som besättning. Efter
en hård dag till havs känns bastubadet om möjligt
ännu bättre och diskussionsämnet på laven är
garanterat!

Vi hoppas att andra BNK-are också ställer upp i
Emsalö-runt 2007 när denna möjlighet nu finns!

Aviva och jag
 av Torsten Spring
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NAVIGATION TILL TUSEN

av Gottfrid Sirén

     Jorden snurrar kring sin axel och en navigationsklubbs verksamhet snurrar - litet respektlöst
uttryckt - kring navigationen: marint trafikvett, den trygghet, som kommer av kunskap och det
gentlemannaskap som är en förutsättning för att både medtrafikanter och vår vackra skärgårdsnatur
ska leva i ett harmoniskt inbördes förhållande.

      När det gäller Borgå Navigationsklubb personifieras den axel kring vilken navigationsverksamheten
snurrar av Calle Lindh. Klubben fyller jämna år detta nådens år 1988, men klubbens navigationslärare
Calle Lindh kan samtidigt fira ett ännu rundare personligt jubileum: han kommer att kunna utdela
det tusende skeppardiplomet vid klubbens vårbal. En tillbakablick på denna imponerande
kunskapsförmedling är motiverad. Alltså: hur började det?

- För min del började det våren 1964, svarar intervjuoffret. Först blev det en kombinerad
skärgårdsskeppar- och kustskepparkurs med tyåtföljande klubbmedlemskap. Samma höst avgick
klubbens sekreterare Börje Brunberg och dåvarande kommodoren Putte Lindquist fick för sej att
jag kunde överta jobbet. Och inte nog därmed. Han tyckte att det var onödigt att importera
navigationslärare utifrån och att jag lämpligen kunde överta även denna funktion. Hösten 1968
påbörjade jag min högsjöskepparkurs vid Medborgarinstitutet i Helsingfors och snart var jag också
navigationslärare på denna nivå i Borgå. Närmare bestämt från hösten 1969 med 21 deltagare i
förstlingskursen. Vid det här laget har det hunnit bli 54 kurser med 989 utdelade diplom hittills. Vem
som får det tusende är tills vidare obekant, men kretsen av mottagare in spe är redan inringad. Det
blir någon av årets skärgårdsskeppare. Diplomen utdelas i alfabetisk ordning (dock så att primus får
sitt diplom först) och den som befinner sej på den strategiska punkten i alfabetet blir den lycklige.

Låt oss kalla dessa 54 trippel-kurser ”de egentliga”. Inte för att kurser i oceannavigering och
tidvattenlära på något sätt är oegentliga. Det är bara det att de är speciella Borgåuppfinningar när det
gäller navigationsundervisning på vad man kunde kalla amatörnivå. Vem som är pappa för dem
behöver inte i detta sammanhang avslöjas. Men dessa specialkurser har redan väckt uppmärksamhet
på förbundsnivå och delar av dem håller på att inkorporeras i den av navigationsförbundet övervakade
navigationsundervisningen.

En kort kommentar kan här vara på sin plats. Fritidsbåtarna ökar inte bara i antal. De blir allt
större och bättre utrustade. Därav följer att de allt bättre lämpar sig för långa segelturer och därmed
aktualiseras även tidvattenströmmar, som kan uppnå en hastighet av 11 knop. Det är för övrigt
självklart att ju längre rutten är dess viktigare är det att kunna navigera.
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Inom Borgå Navigationsklubb har alltså Calle Lindh beklätt skolningschefens ämbete. Även om
de ovannämnda kurserna har spelat huvudrollen - och för klubbens vidkommande som
rekryteringskälla för nya medlemmar - så är det ingalunda de enda kurser han basat för. Dels har han
varit ”utlånad” för mera professionella behov, bogserbåtskurser och dylikt. Dels har han lett kurser
i marin kommunikation, så kallade VHF-kurser som gett certifikat för skeppsradio-kommunikation
och han har ordnat kurser där specialister på olika områden såsom morsering, signalering och
meteorologi varit föreläsare. Även på sistnämnda plan har Borgåkurserna väckt intresserad
uppmärksamhet i huvudstaden. Det är inte för mycket sagt att Borgåkurserna kan betraktas som
mönster och föregångare när det gäller fritidsnavigationen i Svensk-Finland.

Det sistnämnda förstärks genom de läromedel Calle Lindh utarbetat för alla tre skepparkurser
och som veterligen inte har någon motsvarighet på svenskt hål! i vårt land och som till och med
efterfrågats av finska navigationslärare. Kort sagt: Borgå Navigationsklubb kan i detta avseende
lyckönska sej. En liten men betydelsefull detalj må i detta sammanhang nämnas. Borgå Navigationsklubb
hade vid den tiden då det begav sej att Calle Lindh inskrevs som medlem ungefär 100 medlemmar.
I dag har klubben över 400. Hela äran av denna familjeökning skall inte tillskrivas honom, klubben
har och har haft många andra goda och trogna arbetsmyror, men en betydande del av klubbens
numerära expansion ankommer ohjälpligen på honom.

Och framtiden - hur ser den ut på det personliga planet?

- Jo, en pensionering är nära förestående evad det gäller det civila jobbet.

Och har pensionären in spe några planer på att vidare utveckla klubbens
navigationsundervisningskapacitet?

- Nåja, planer och planer, svarar intervjuoffret lite undvikande. Sådana borde man inte tala om.
Men faktum kvarstår att jag gärna skulle vilja utarbeta en illustrerad upplaga av sjövägsreglerna. Å
ena sidan. Å andra sidan borde kanske mina exempelsamlingar när det gäller skärgårds- kust- och
astronomisk navigation ”sammanbindas”, om uttrycket tillåts, till en bok, med en liten inledande
orientering hur uppgifterna ska lösas inför varje avsnitt. Men, tillägger han, att utarbeta ett läromedel
är en sak, att bekosta tryckningen av detsamma är en annan.

     Då den fria navigationsundervisningen har en betydelse som sträcker sej långt utanför
navigationsklubbarnas krets - för samhället, som på detta vis får ett välbehövligt tillskott av ”marina
körkortsinnehavare” - och då behovet av för ändamålet lämpade läromedel inte heller på finskt håll
är väl tillgodosett, är det minsta man kan säja att Calle Lindh som nybliven pensionär borde få
fortsätta sitt navigationspedagogiska författarskap utan att behöva grubbla över vem som ska stå
för de ekonomiska fiolerna.
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Vi talar ofta om Greklands arkipelag som om vi
menade en skärgård liknande den vi har i Finland.
Det är först när man lägger ut från en hamn i
Grekland och börjar sin färd till följande ö som
man ser skillnaden. Det är verkligen en resa till
följande ö, inte en tripp från holme till holme
som hos oss.

Den som gått skärgårdsskepparkursen och nu
tror sig få navigera bland sjömärken och grund
misstar sig helt. Här behövs kunskaper i
kustnavigering. Avstånden mellan öarna är kanske
inte så stort, men de meteorologiska
förhållandena är sådana att vi har kommit en god
bit på väg när följande ö stiger fram i diset och
då hoppas vi att den gör det just i rätt bäring.
Det är redan 8 år sedan vår familj åkte i väg på
en två veckors seglats från Rodos till Santorini
och tillbaka. Vi var ganska gröna ännu, både när
det gäller segling och navigering, men den
formella kompetensen hade vi förstås. Högtidligt
anskaffade vi de internationella förarbreven för
fritidsbåt, som vi antog behövdes, och som vi
efter detta inte behövde visa upp en endaste gång.
”Vad är det för något?” frågade tjejen på Sun
Sail som organiserade resan.

Det var i juni då vi åkte iväg, Rabbe, Tette, Ras-
mus, Åsa, Cilla och Vivi, Rasmus’ flickvän. En-
dast Tove lämnade vi hemma att regna bort i
vår finländska sommar. Man kommer fint med
flyg till Rodos och när en tom buss med två guider
kommer emot oss som är enda båtlag denna
vecka, kan man inte klaga på servicen. Snabbt
presenteras båten för oss, det blir inget onödigt
tjafs med att räkna antalet skedar eller dylikt som

många gånger vid hyrning av båt i Finland. 3
timmar efter det att vi landat på Rodos är allt
klart med båten och vi kan koncentrera oss på
en svalkande öl i hettan.

Vi åker tidigt ut föl jande morgon. Som vi gissat
finns de nödvändiga kartorna ombord även om
de verkar ganska åldersstigna. A andra sidan finns
det ju inga sjömärken att tala om så det finns
inget behov att göra nya. Höjderna på land är i
fot(vilket vi märker först mot slutet av resan) och
djupen i famnar (6 fot) . Enkelt! Dessutom finns
det en s.k.

Water Pilot ombord, dvs en bok som berättar
ingående om alla hamnar och inloppen till dessa.
Sådana böcker finns över hela Medelhavet och
är mycket viktiga. I övrigt kan man väl navigera
med hjälp av Greklands karta.

Vi sätter kurs mot Symi, en liten ö i närheten av
den turkiska kusten. Vi blev kraftigt varnade att
inte ens i misstag gå över på turkiskt territorialvat-
ten. Inte med grekisk flagg!. På vägen ankrar vi i
en naturvik för att simma och stiftar vår första
bekantskap med ett ankar, som inte håller. Det
är ett plogankar och kan inte tränga in i den
mycket hårda sandbottnen utan blir liggande på
sidan. 30 meter kätting ger förstås lite tyngd åt
fanskapet. Medan vi simmar märker vi alltså för
första gången att båten håller på att glida iväg.
Trevligt.

Vi fortsätter färden till Symis hamn, gör vår första
angörning backande in som är brukligt i Medelha-
vet. Båten är över 11 meter, backningen är vår

Seglats i Grekland
av Rabbe Lutz
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första och vinden pressar på från sidan. Vi
behöver dock inte skämmas. Efter oss börjar det
däremot hända. En 44 fots hyrd båt kommer in
med ett helt gäng fransmän ombord. Det verkar
som om endast rorsman vet något om segling
(?) och även hans kunskap tycks begränsa sig till
reglaget on-off på motorn. Det ser ruskigt ut
när de kommer rusande in bredvid oss. I sista
minuten ångrar sig föraren eller så trampar han i
misstag på reglaget, för han övergår till fullt
framåt och går ut snett mot vår för. Vi är som
tur lite kortare så han missar fören med en
hårsmån och plockar i stället med sig bogsprötet
på följande, lite längre, båt till vänster om oss.
Fransoserna kommer sist och slutligen in utan
flera katastrofer och sedan byter en mängd fyrk
händer. Vårt samarbete fortsätter nästa morgon
då de försynt knackar på och undrar om vi har
kablar så att de kan få sina tömda batterier laddade
igen.

Så kom byråkratin. Vi hade ombord en man-
skapslista med kopior, som sig bör. Vi hade blivit
varnade att inte ge bort originalet som har den
synnerligen viktiga officiella stämpeln på.
Hamnpolisen kom snart och ville ha alla papper,
särskilt ville han ha just den officiella stämpeln.
Vi skulle få tillbaka den nästa morgon på
hamnkontoret / polisstationen.

Nästa morgon står jag och köar i en timme på
stationen, fyller i alla världens papper, man vägrar
ge tillbaka manskapslistan, jag betalar en
struntsumma i hamnavgift (kanske 20-30 mark)
och lyckas till sist övertala hamnkaptenen att slå
en stämpel på en av mina kopior av
manskapslistan. Så är det bara att hoppas att
denna kopia skall duga i fortsättningen och inte
leda till någon ruskig grekisk fängelsehåla. Det
verkligt lustiga med episoden var att detta var
den första och sista gången någon frågade efter
detta papper under hela resan! Kanske var det
närheten till Turkiet som gjorde det, eller så hade
grekerna placerat sin hamn- och tullskola just på
Symi.

Före vi avseglade hade vi ännu ett problem att
åtgärda Vattnet var slut! På Rodos hade man
bedyrat att alla tankar var fulla, så enligt detta
hade vi alltså gjort av med 400 liter vatten på en
dag. Det var bara att gå efter vatten, som Rasmus
lyckades forsla till båten i jerrykannor. 100 liter
fick vi och inte en liter mera. Nu stötte vi alltså
på följande stora problem i den grekiska
arkipelagen. Det är ont om vatten.

Vi kollar vår Water Pilot och finner att före Santo-
rini, om ens då, får vi inget nytt vatten. Endast
Kos rätt norrut från oss har vatten. Vi beslutar
oss alltså för Kos som följande mål. Frejdigt iväg
med segel tills vi efter 6 timmar finner att baljan
inte kan stiga i vind. Båten är bra som husbåt,
men med en kry ssvinkel på ca 120 ° kommer
man inte så långt. Medan vi seglar upplever vi
igen det lustiga fenomenet, att om det finns endast
två båtar på hela havet så har dessa skärande
kurser. I detta fall är den andra båten en grekisk
fiskarbåt, som inte fiskar utan går som vanligt
för motor. Föraren står lugnt bakom styrhytten
och pynjar med näten och vägrar blankt känna
till några sjövägsregler. Till sist är det bara att gå
upp i vind för att väja med vår båt och se till att
alla kända internationella handtecken väl repeteras.
Litet senare startar vi motorn och går in till
följande hamn, Niseros. Ingen byråkrati, men nog
en restaurang. Det bästa med de grekiska
hamnarna visar sig vara att det alltid finns en res-
taurang med billig mat och rödvin som egentligen
smakar ganska pyton.

Följande dag bär det iväg till Kos och där gör vi
vår första ”moka”. Angörningsplatserna vid kajen
är fulla. Till höger däremot ligger en massa båtar
för ankar med förlinan indragen till land. Avstån-
det är ca 30 meter, men med en dingy
(gummibåt) går det bra. Ifall den är uppblåst. Vi
kommer in och märker vårt dilemma för sent,
lägger ut ankaret och glider in mot närmaste
granne och undrar snällt om vi kan lägga till i
några minuter så att vi får luft i dingyn (I Sverige
fungerar det här utmärkt). Tyvärr ser vi alltför
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sent att vår granne är ett typiskt exempel på en
medlem av det brittiska folket, och han vägrar
resolut hjälpa oss i vårt predikament. ”You should
be prepared”, säger han vilket i och för sig
stämmer. ”Förlåt en yngling, men vi grejar det
på nolltid”. Nejdå! Med hjälp av vår andra
granne, en vänlig fransman förstås, och en grekisk
gubbe som kommer ut med roddbåt får vi in
förlinan till land och båten förtöjd. Och gott med
tid att försöka hitta på hur dingy-fanskapet
egentligen skall pumpas upp. Under hela tiden
fortsätter diskussionen med Nelson till höger,
som noggrant informeras om varför det brittiska
imperiet bara är en dålig vits numera.
Fransmannen instämmer.

Så kommer vi iland och lyckas mycket snabbt
hitta hamnkaptenen Nicos som livligt
kommenterar vårt mellanhavande med britten,
med att alla engelsmän hör fan till och att
skandinaver först är bra! Han erbjuder oss en
reserverad plats vid kajen, som vi säger att vi
gärna tar emot följande dag då vi skall bunkra.
Vi är alltför trötta för att börja pynja igen med
trossarna. Nästa dag flyttar vi båten och Nicos
organiserar så att vi får vattentankarna och
bränsletankarna fyllda samt ordentligt med is till
kylskåpet. Allt detta för 5000 drakmer (100 mk).
Resten av dagen turistar vi plikttroget, dvs. solar
på badstranden.

Nu kan vi äntligen sätta kurs västerut mot Santori-
ni, vilket betyder att vi far vinden mera från sidan.
Tråkigt nog börjar den förstås dö ut. Följande
mål är Astipalaia, som har en naturhamn Vathi
på sin norra sida. Nu märker vi hur dåligt man
ser de följande öarna. Kos med grannöar
försvinner i god tid bakom oss före vi skymtar
Astipalaia för om oss. Plötsligt stiger ön fram ur
diset och vi finner att vi inte gått mer än ca 3 °
fel. Loggens fel mäter vi till +10%. Efter 58 M
och ca 10 timmar kör vi in i naturhamnen och
ankrar mitt i viken. Enda sällskap är en massa
bräkande får på stranden.

Nästa dag är vinden svag igen varvid vi gör
endast 41 M och ankrar i en skyddad vik vid
följande ö Anafi. Vi simmar och dyker och
konstaterar i det kristallklara vattnet att ankaret
bara ligger och släpar på bottnen. Dock inga
problem denna gång.

En ny dag gryr och vi ställer kursen på Santorini,
30 M. Det är nästan bleke och vi övar oss emel-
lanåt att simma snabbare än båten. Sedan framträ-
der ön ur diset. Santorini, också kallad Thera, är
en sägenomspunnen vulkanö som ca 1450 f.Kr.
hade ett så kraftigt explosionsartat vulkanutbrott
att 2/3 av ön försvann i havet. Den tsunami
(flodvåg) som uppstod och det askregn som
följde anses allmänt vara orsaken till att den
minoiska kulturen på Kreta, ca 120 M söderut,
så plötsligt gick under. Den grekiska arkeologen
Marinatos har tom. framfört en teori om att Thera
varit det sägenomspunna Antlantis. Teorin är
ganska sökt, även om den har en mängd
intressanta detaljer som talar för den. Personligen
placerar jag nog Antlantis utanför Herkules’
stoder.

Det är verkligen en syn att närma sig Santorini
med båt söderifrån. Den nedsjunkna delen är nu
en kratersjö i mitten på vilken en ny vulkanö har
stigit upp under århundradens lopp.

Det som blev kvar av eruptionen bildar nu två
branta halvcirkelformade öar, där den östra är
klart större. Infarterna är i sydväst och i norr. Vi
åker in i kratersjön och sätter kurs på den största
staden Fira, som befinner sig mitt på den större
ön högt uppe på kraterbranten. Staden lyser vit
långa vägar. Det är denna stad som vanligen visas
i turistbroschyrerna över Grekland. Nedanför
Fira finns en liten hamn med kaj dit vi styr. En
officiellt uppträdande gubbe ror emot oss och
dirigerar oss till höger till en annan kaj och han
för vår förlina iland. Dingyjobb alltså igen, men
nu är den åtminstone uppumpad. Gubben
kommer tillbaka och skall ha betalt. Efteråt går
det uppför oss att det bara var en privatföreta-



99

gare som extraknäckte.

Staden ligger 300-350 meter rakt upp och dit
kommer man antingen med åsna eller kabinbana.
Vi tar förstås åsnealternativet och får uppleva en
uppfärd i bästa Formel 1 stil längs en
sicksackgående kullerstensväg. Gänget tas upp i
grupper med en åsnedrivare i kön som lyckas få
sådan fart på åsnorna att t.o.m. Rosberg skulle
blekna. Särskilt omkörningarna i kurvorna är
oförglömliga. Ovanligt tå turister förolyckas dock
här vilket vi tacksamt konstaterade när vi kom
fram. Staden uppe på branten är en av de
vackraste städer vi sett med en härlig utsikt över
hela Santorini och över kratersjön. Vi har också
tänkt besöka Marinatos arkeologiska
utgrävningar i Akrotiri på öns sydsida, men vår
vanliga tur håller i sig: tjänstemännen, läs
biljettrivarna, är i strejk och området är stängt i
ett par dagar. Vi tillbringar två dagar i Fira och
bunkrar ordentlig för återfärden och tar
kabinbanan ned för att bespara nerverna.

Vi hade blivit varnade att bottnen var så stenig
att man skulle använda sig av en ”tripline” i
ankaret, vilket vi gjorde (för att vid behov kunna
dra i ankaret i en annan riktning än
ankarkättingens). Våra grannar, som inte gjorde
det hade hiskeliga problem att få upp sina ankar.
Det var riktigt roligt att följa med när de svettades.
Vårt ankar däremot släppte så där bara. Det
skedde när vi var uppe i staden. Som tur var
fanns Rasmus och Vivi ombord och vi kunde
bra överblicka deras ansträngningar att förtöja
båten på nytt när vi denna gång lugnt red ner till
hamnen.

Något vatten far vi inte. Så det blir att hushålla
resten av färden. Vi hade en vattenmätare
ombord så vi kunde se hur mycket vatten envar
använde i duschen. För duscha måste man efter
att man badat det salta vattnet. Den jävel som
översteg 3 liters konsumtion fick genast höra av
det. Vi hör oss för om väderleken av en
krogägare, som varnar för hård vind, meltemi!

Det ser inte alls så ut och vi måste ju iväg. Vi åker
norra vägen ut, rundar ön och sätter kurs tillbaka
mot Anafi. Nu blåser det upp och inom en halv
timme har vi en fin vind att segla för. Den ökar
och då vi kommer till vår ”skyddade” vik vid
Anafi blåser det redan ca I S meter i sekunden.
Vi lägger ankar både i för och akter med allt
tänkbart kättingtyg vi bara har. Vinden verkar
bara öka och det viner i vanterna.

När meltemin blåser i Grekland kan den göra
det i flera dagar. Den kommer från norr och
fastän vi låg i en sydlig vik hjälper det inte alls. De
grekiska öarna har inga träd att tala om, vilket
betyder att blåsten viner ner längs med öns
topografi och omöjliggör en plats i lä. Vi sätter
på vår ankarvakt med tanke på våra dåliga ankare
och med extra hjälp av Tette som förstås inte
kan sova i blåsten klarar vi övriga oss bra natten
igenom utan att varken blåsa upp på land eller ut
till havs.

Meltemin håller i sig hela följande dag och natt.
Vi har vinden rakt in från sidan och sjön blir allt
gropigare, så vi beslutar att gå med motor mot
Astipalaia. På öns södra sida finns själva byn, men
där finns ingen ledig kajplats mer och på den
oskyddade redden vill vi inte ligga. Vi går vidare
till en mycket skyddad vik i närheten för att
komma i lä. I viken går det ingen sjö, men det
blåser ordentligt.

Nu börjar den verkliga bordellen. Vi bestämmer
oss att angöra med tre linor fast i land i tre olika
riktningar för att vara säkra på att det skall hålla.
Vi anlöper i motvind, någon hoppar i och
simmar iland, tappar linan, ut igen för ny fart
och nytt försök. Linan visar sig vara för kort. Vi
förlänger den och nytt simmande in i land.
Knopen går upp. I sjön är Tette, Rasmus och
Åsa, med dingy och utan. Ut igen för ny fart och
nytt försök. Till slut kommer snilleblixten. Jag
kör fram till stranden med fart och in i sanden
och parkerar. Sedan binder vi fast alla trossar i
lugn och ro och så med full back loss från
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bottnen. Vi kommer loss och kan nu spänna våra
angöringstrossar och avsluta denna manöver som
bara tagit 2 timmar!. Igen har vi lärt oss något
nytt.

Vi ligger verkligen bra hela natten och tom. Tette
kan sova. Nästa morgon fortsätter vi sedan för
segel. Blåsten börjar avta och vi har vår resas bästa
seglats i härlig slöör i en mycket gropig sjö. Det
är slöör man skall segla i Grekland, dvs. man
skall helst hyra båten i Aten och segla den till
Rodos. Detta kan man verkligen göra genom att
betala litet extra. Efter denna härliga dag kommer
vi till ön Tilos och hamnen Livahdi. Kajen är
förstås full då några tyska båtar har lagt till längs
med. Vid stranden ser vi ett litet hål mellan två
små fiskebåtar och dit styr vi nu med vinden in
från sidan. Det är grunt så nu blir det alltså en
”finsk” angörning med fören före. Vi lyckas
komma in mellan de två båtarna i första försöket
utan att göra tändstickor av dem och angöra utan
ett enda ”moka”. Med tanke på att restaurangen
vid kajen är full med folk som noga följer med
proceduren är det skönt att allt fungerar. Med
finsk klubbvimpel i masten vill man inte göra
bort sig. En lokal gubbe kommer till kajen och
slänger ut en tross från sidan, ca 20 meter, så

prick att tom. jag får tag i den. Så är vi väl angjorda
och kan övergå till restauranglivet igen.

Så kommer sista dagen. Blåsten övergår i bleke
under dagen. Vi startar med segel men när farten
sjunker under 0,3 knop måste kapten med risk
för myteri sätta på plåtgenuan. Puttrande åker vi
tillbaka mot Rodos följd av en grupp delfiner
som är mycket nyfikna på oss. Vi kommer in till
Rodos och Vernicos hamn på kvällen och lägger
till vid fören på en annan hyresbåt. Kvällen firar
vi i Rodos’ gamla stad med en övergrillad
hummer, som egentligen är en langustin, och
urdålig betjäning, men vad gör det. Det här är
väl undantaget som bekräftar regeln.
Överlåtande av båten ger inga problem och vi
avslutar bekantskapen med killarna på
hyresfirman med att byta vimplar. Vi har seglat i
13 dygn och avverkat 420 M med allting från
bleke till hård vind. Vi har klåpat det ena och det
andra, men lärt oss en hel del. Och ingen direkt
skada har skett. En fin resa som föder nya tankar
om nya resor i Grekland och Medelhavet. Två
år senare är vi åter på väg, denna gång från
Frankrike till Mallorca. Men det är en annan
historia.
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Den sämsta och den bästa hamnen
av Rabbe Lutz

När vi på morgonen den 4 september lade ut
från Milos i den grekiska arkipelagen var det för
att njuta av en 73 M lång seglats med fulla segel
till dagens mål, ön Santorini, eller Thera som den
också kallas. Denna dag var dock vindarna
ogynsamma och efter att i två timmars tid
konstaterat att vinden inte räcker till mer än 5
knops fart med vår båt Bavaria 38 (eller Bevare-
mig som vi kallade baljan) beslöt vi att lägga upp
plåtgenuan för att komma fram ännu innan
mörknet faller. Med hyrbåt får man nämligen inte
åka på natten i Grekland.

Det gick flera timmar utan att vi såg land
överhuvudtaget tills vi på eftermiddagen lade
märket till svaga ljusa moln ganska högt över
horisonten. De var dessutom i rätt bäring. Vi
kunde konstatera att det var den uppstigande
luftströmmen från Santorini som på detta sätt
manifesterade sig. När vi närmade oss började
vi dessutom se de vitglimmande klipporna på
krateröns högsta rand och någon timme senare
urskiljde vi själva ön.

Det var fjärde gången jag kom till Santorini och
den andra med segelbåt. Liksom första gången
för över 15 år sedan var Tette med och som
övrig besättning hade vi våra vänner Ecki och
Monica, mina kamrater från Rigaresan 1998.
Varje gång är det lika spännande att komma dit
och det absolut bästa sättet är att anlända med
båt. Det är en obeskrivlig upplevelse att segla in
i kratern som omringas av de två öhalvorna, förbi
den nya lavatäckta lavaön i mitten av kratern och
sedan styra in mot huvudstaden Fira, som glittrar
uppe på klipporna 300 m högre upp.

Santorini är den ön som avbildas på nästan alla
turistbroschyrer över den grekiska övärlden. De
vitkalkade husen med blåa knutar vilande tätt
bredvid varandra hängande på en klipphylla högt

över ett blått hav är väl bekant för de flesta. Ön
har en mycket intressant historisk bakgrund. Ca
1450 f.Kr. exploderade vulkanen på ön meden
sådan kraft att verkningarna nådde ända till
Egypten. En tsunami svepte över Kreta som
dessutom ödelades av ett askregn. Man tror
allmänt att denna händelse var den största
orsaken till att den Minoiska kulturen på Kreta
fick ett så abrupt slut. Samma kultur skulle sedan
några århundrade senare återuppstå på det
grekiska fastlandet i Mykene. Endel forskare t.om.
hävdar att Santorini var det sagoomspunna
Antlantis som Platon skrev om. I Akrotiri på
södra Santorini har man grävt fram en hel stad
från denna tid före katastrofen.

Vårt mål är förstås hamnen nedanför Fira, en
hamn som vi hade dåliga erfarenheter från förra
gången, en hamn där alla andra båtars ankare
fastnade i lavastenarna och vårt släppte när vi
själva satt på åsneryggen på väg tillbaka till båten.
Nu stod det dock i Greek Water Pilot att man
kunde lägga fast direkt vid kajen så vi trodde på
detta och styrde in mot hamnen. Det höll på att
skymma så vi hade lite bråttom att komma i land
och ännu hinna ta åsneexpressen upp till Fira
samma kväll. Men det var nog lögn. När vi
närmade oss kajen och stod beredd att ta i en
boj kom hela grekiska nationalgardet ut och
hojtade åt oss och pekade åt oss att köra någon
hundra meter åt höger och lägga oss för ankar
ute på redden. Precis som förra gången. Som
lydiga finländare i den europeiska unionen gjorde
vi som de sade. En annan segelbåt låg redan där
och var fastspänd vid en jättelik boj ca 5 m i
diameter och 2 meter hög över vattenytan. Den
tar vi sa polisen och Ecki styrde båten mot bojen
och jag hoppade som en kråka ombord på bojen
med trossen i handen. Trossen in i en stor
metallögla, ut igen och med resten av trossen
tillbaka till båten som Ecki styrde in på nytt. Det
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var nämligen ganska hård sjögång och vi ville
inte skada vår Bevare-mig. Jag hoppade tillbaka
ombord i fören och drog trossen hela tiden med
mig. Fem meter längre ut fäste jag trossen i egen
part med en pålstek för att på detta sätt inte vid
lösgörningen mera behöva göra akrobattrick på
bojen. Så drog vi trossen till aktern och började
köra mot land. Halvvägs måste vi fortsätta den
med följande och då blev det flera pålstekar. Så
nådde vi en brygga vid kajen där jag hoppade
iland och förtöjde båten med en lång tross i kajen.
Vinden låg hårt i från sidan och båten drev åt
styrbord och pressades mot land. Inte ens
springet som vi lade ut, bestående av skotlinor
för båtens trossar var finito, kunde hålla båten
fast. Så skrapade kölen i standstenarna och vi
märkte att vi inte kunde vara så nära stranden.
Detta igen betydde att vi inte kunde komma i
land mera utan att använda dingyn. Då märkte
vi dessutom att den stora bojen vred sig på grund
av belastningen så att  vår ankringspunkt kom
närmare stranden. Följaktligen kom båten också
det. Ännu mer ut med båten och spänna på i
aktertrossen. Efter en timmes övning kunde vi
så småningom konstatera att båten låg stabilt och
ville inte mera krypa upp på land. Klockan var
nästan 8 och det var mörkt.

Inget tal mera om att åka upp till Fira för att äta
så vi öppnade vintånkan och gjorde supé
ombord på båten. I detta skede meddelade
Monica dessutom att hon skulle inte ha kommit
upp med någon världens åsna, hon hade
fullständig höjdskräck. Så våra manövrar i
Santorinis sämsta hamn var helt onödiga när det
kom till kritan.

Vi överlevde natten utan att spolas i land och vår
avgång lyckades perfekt. Alla knopar hade hållit
som väntat och vi kunde lösgöra oss från bojen
utan besvär. Så gick färden vidare till Santorinis
sydspets där en helt ny marina var under byggnad.
Färden var 10 M och vädret soligt med svag
vind. Hamnen heter Vichlada och ligger bra
skyddad bakom stora vågbrytare. Enda
problemet var att angöra hamnen. Man måste se
upp för ett stort undervattensrev och en gammal
vågbrytare. Men körde man precis som det stod

i Piloten kom man oskadd fram till hamnens
mynning. Hamnen var utformad som en
cirkelbåge där gästplatserna låg innanför bågen.
Vi kollade in ett lämpligt hål mellan två andra
båtar och backade sakta in mot kajen. Våra
blivande grannar, några av dem ryssar, stod och
väntade på att ta emot. Ecki skötte ankarspelet i
fören och jag backade in med ansiktet mot kajen.
Lite kvar tänkte jag och tog i spaken för att
bromsa upp en aning. Men på grund av att vi
backade och jag var vänd bakåt gick riktningarna
lite sekaisin så jag gav båten en rejäl spark bakåt.
En herrans kakafoni utbröt på kajen och jag
kastade om reglaget på full framåt för att
bromsa. Kajen närmade sig och avståndet till
båten sjönk till 1 cm. Så låg den stilla och jag
kunde gratulera mig själv till en perfekt angörning
även under litet dramatiska omständigheter.

När vi väl angjort kollade vi in marinan som säkert
om några år kommer att vara en av de bästa i
den grekiska övärlden. Redan nu fanns det butik
och restaurang där. Butiksföreståndaren ringde
efter en taxi åt oss och efter 20 minuter var vi på
väg till Fira landvägen. Det här sättet att komma
till Fira var mera i Monicas smak. I staden som
ligger uppe på kraterbranten spatserade vi i några
timmar och passade på att förfriska oss på en
massa olika tavernor som alla vätte ut mot havet
som låg där nere 300 m under oss. Fabulöst.
Sedan var det dags för en lång lunch, vi skulle ju
inte segla mera den dagen och taxina stod för
transporterna. På eftermiddagen for vi till
utgrävningarna i Akrotiri för att sköta om den
kulturella delen av resan.

Senare på eftermiddagen var vi tillbaka i båten
och kunde slappna av med några Ouzo under
en solig septemberhimmel, glada över att vi hittat
den här hamnen och undrande vad vi egentligen
hade att skaffa i den förra. Allt väl, två dagar
segling kvar på programmet, och nöjda kröp vi
till kojs helt omedvetna om vilket helvete som
stod och väntade på oss de följande dagarna.
Detta är en annan historia, men jag kan så smått
lätta på förlåten och berätta att vi kom nog bra
fram. Till sist.
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Den femte seglingsdagen grydde med strålande
solsken och en svag bris. I dag skullle vi runda
Santorinis sydspets och sedan börja arbeta oss
tillbaka mot ändhamnen som var Paros. Det
betydde att vi antagligen skulle vara tvungna att
frångå de bekväma bide- och sidovindarna och
i stället köra mera ”tajt” på kryss. Inga problem!

Vi gjorde inte någon större grej att komma tidigt
iväg, vinden var ju lite ”pliisu”, så det var först
vid 11-tiden som vi kastade loss för dagens etapp,
ca 50 sjömil, upp mot Amorgos. Emedan
hamnen och vågbrytarn var lite halvfärdig och
inga egentliga ledmärken fanns att finna frågade
vi i stället en hamnkille hur vi skulle köra ut.
Enkelt, sa han, när vi kommer ut från själva
hamnen är det bara att gå rakt ut i två minuter
och sedan kan vi svänga åt babord. Då går vi
förbi de där stenarna som ligger i vägen, utan
utmärkning.

Så gör vi, men en liten misstanke ligger där och
gnagar, så vi puttrar på i samma riktning ända
tills fyra minuter har gått. Då svänger vi babord
och vår grundspejare Tette börjar väsnas allt vad
hon orkar i fören. Nu har vi hittat grundet !
Tillbaka åt styrbord och ännu en liten bit ut och
sedan kunde vi svänga åt babord. Vi förstod
snabbt vilket ödesdigert fel vi höll på att göra.
Att gå ut i två minuter betyder ju i full fart, 6-7
knop, och inte sådant där ynkligt 1,5-2  som vi
gjorde.

Sedan var det djupt vatten och inga mer problem
(?). Vinden var lätt och vi hissade fulla segel och
det började dra riktigt fint. Vinden ökade alltmer
då vi sakta började runda öns sydspets. Samtidigt
började vi stiga allt mer upp mot vind. Så kom
vi runt hörnet och plötsligt var det full blåst
kranbalksvis i babord. Båten började förstås
kränga värre och vi insåg att nu hade vi för
mycket dukar uppe.Alldeles för mycket ! Vi
hamnade att reva storen och dra ordentligt in på

rullgenuan förrän vi fick båten att liggga lite
rakare. Men nu var det full kryss och även i den
relativt lilla våggången började båten stampa
ganska ordentligt.

Vinden hade ökat på ordentligt under natten och
nu var vi helt utsatta för den. Sjön blev allt
gropigare och om vi skulle ha försökt kryssa i 45
grader lägre kurs hade det gått bra undan. Men
det var åt fel håll. Vi skulle upp mot Amorgos
och inte alls till Kos. I tre timmar försökte vi
tapppert lära båten att kryssa som en ordentlig
Svan utan att den, Bevare Mej, villle lära sig detta.
Gick vi upp i vind för mycket tog farten slut och
vi började stampa, fällde vi ner som vi måste så
närmade sig ön Anafi oroväckande, i stället för
att ha blivit snett bakom oss på styrbords sida.

Halva besättningen hade vid det här laget flyttat
sig inomhus och tyckte inte alls det var kiva längre.
Endast rorsman Rabbe envisades att gå för segel
och prognoserna för vår ankomst till Amorgos
tydde mera på följande morgon än samma kväll.
Vi hade ett annat, lite mindre problem ombord,
nämligen vi saknade en ordentlig stekpanna. Den
hade vi sökt i hamnen Fira när vi gjorde mat
ombord. Nu när vi stampar för brinnkära livet
och Tette ligger på soffan och undrar varför hon
är där och inte på sandstranden i Cote d’Azur så
smäller  det. Spisen slår upp i salongen, från nedre
lådan kommer något utflygande och landar i
soffan. Nu hade vi hittat stekpannan !

Innan fullständigt myteri bröt ut enades vi om
att ta till motorkraften och vända fören dit vi
verkligen ville komma. Vi lämnade storseglet
uppe för att stabilisera båten och med detta
lyckades vi få upp farten till ca 8 knop. Ungefär
1,5 knop lyckades vi låna av vinden när vi gick
för motor. Fortfarande gick det inte att gå rakt
mot målet, vinden var nu nämligen rakt förut. Så
de följande xx timmarna kryssade vi med
motorkraft, än 20 grader åt babord, än 20 grader

...och så bröt helvetet ut.
av Rabbe Lutz
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åt styrbord.

För att lätta på stämningen började vår dieseltank
samtidigt att läcka. Detta borde ha varit avklarat
i starthamnen, men i denna sjögång började
bränslet att sippra ut över salongsgolvet. Bara
lite, men så attt det stank ordentligt och så att det
vatten som alltmer började sippra in i båten, bl.a.
från en icke-tät taklucka, skulle få en härlig
emulsion till stånd. Att efter detta gå på toaletten
var nu ett företag. Båten var ju konstruerad att
befinna sig i 0 graders lutning så det fanns inga
ledstångar varken i taket eller i väggarna. Ecki
som var lite mer tvungen att besöka stället hasade
sig resolut fram på aktern tills han kunde hiva in
sig på toan. Under allt detta njuter Tettte av en
riktig seglingssemester i soffan.

Monica stod emellertid lite bättre på benen och
hon lyckades sköta om att vi som turades om
bakom ratten fick del av livets nödtorf som en
skeppare behöver, mat och bröd och retsina (det
där sista ska ni glömma). Mot kvällen rundade vi
sedan Amorgos västra udde och kunde få en
bättre kurs österut mot Amorgos gästhamn. Det
var riktigt lugnt när vi i solnedgången gled in till
kajen och blev emottagna av hjälpande händer
som talade så att vi riktigt förstod. Nåja, vi var
alltså inte de enda finska turisterna där.

Vi pustade ut på restaurangen och kollade
morgondagens seglats, den sista dagen! Med god
tur skullle vi få sidovind en del av vägen västerut
och sedan värre mothugg när vi skulle vända
norrut mot Paros. Och värre kunde det ju inte
bli.

Igen lyste solen så fint på morgonen och det såg
bra ut. Vi åker iväg i god tid och blir igen tagna
på sängen efter en timme. Vinden hade vridit sig
lite västerut, bara för att jävlas liksom, så vi fick
den emot oss igen. Gårdagens vågkammar hade
fortsatt att växa och nu började sjön på allvar att
komma in. Det var bara att köra för motor igen
med stödseglet uppe. Vakthållningen gick som
föregående dag, Tette vaktade soffan, Monica
stod i dörröppningen och langade mat och dryck
och Ecki och jag turades om att bli sjöblöta

bakom ratten. En tumregel var att kläderna hann
just torka då följande tsunami kom farande.

Som tur är vänjer man sig med grov sjö, man lär
sig parera vågorna och det är riktigt roligt ibland.
Mindre tur är att sjön blev allt grovare och vinden
mer emot under dagens lopp att det blev
vansinnigt roligt, med tyngdpunkten på attributet.
Och vägen hem var mycket lång, och våt. Det
var inga små stänk. Tette lyssnade inne hur vi
kommenterade situationen: ”där kommer en
jävel, det var en storer en.... SHIT !! Så hade vi
igen kört igenom en flera meter hög och flera
meter djup vall av vatten.

Ett sådant stolleprov skulle man aldrig ha gjort
med en motorbåt och även om vår Bevare-Mej
inte visade sig vara någon bra båt att segla med
så kände man dock hela tiden att även om det
var obekvämt, jobbigt värre, vått, rent jävligt, vem
hittade på den här resan?, och tar det här aldrig
slut?, så stod man där bakom ratten, hölll sig
krampaktigt i, undvek attt svälja  alltför mycket
av Medelhavet, och kände att ingen fara här. Jag
har faktiskt aldrig varit rädd att segla, fastän jag
varit med om 28 meters vind, men blöt har jag
blivit , men också denna gång steg ändhamnen
upp framför oss som ett himmelrike i fjärran.

De sista timmarna var helt ”lärrärikamaa” och vi
seglar in I Paros stora hamn, finner det ställe där
vi skall lämna båten och blir emottagna av
bolagets killar. Första frågan: ”Har ni sett av den
där Bavarian (samma båt som vi hade) som gick
på grund i morse och förliste söder om Naxos?”
Det hade vi inte även om vi inte hade varit långt
ifrån deras rutt. Besättningen, från Australien, hade
alla räddats av kustbevakningen. Så det om det
trygga ombord på en segelbåt !

Efter två dagars helvete i kamp mot elementen
var det skönt att nästa dag åka med ruttbåten
tillbaka til Aten och efter ännu en övernattning
flyga tillbaka till Finland där man förvisso kan se
på båten om den duger till något, där vågorna
direkt säger hur det kommer att stampa och där
vinden tar ett stadigt och resolut grepp om seglen
och får båten att klyva sjön som aldrig den!
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Jubileumsfesten den 15 mars 2008

Förbundets ordförande Franz Bacher
 höll hälsningstalet

Artisten och skepparen Stefan Paavola
underhöll med roliga visor

Bnk:s kommodor
Rabbe Lutz

premierades  med
förbundets förtjänst-

tecken i guld
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Många uppvaktningar, här står
Lahden Navigaatioseura i turen

Festtalet hölls av Rabbe Lutz

Diskusioner vid bordet: Rabbe
och Tette Lutz och Franz Bachér

Vicekommodor Marina Sjöholm fäster guld-märket
på emerituskommodor Tom Grönqvist

Toastmaster Miche Oksanen assisteras här av
 Anja Rikberg i ett av de många programmen

ÖNY:s elever presenterar sig efter
fullbordat verk
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Rederi Ab J.L. Runeberg
Tel: 019 524 3331  e-mail: runeberg@msjlruneberg.fi

www.msjlruneberg.fi

Gemytliga reguljär- och
charterkryssningar från

maj till höst.
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Sune Andersson
019-546 616
0400-279 116

VINTERFÖRVARING och
BÅTBYGGERI
på Emsalö
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Hammars
Hamari

bränsle • polttoaineet

Båttillbehör  • venetarvikkeet

Café Måsen • Lokki
Hammars tankningspunkt Kb

Hammarsvägen 1 tel. (019) 573 909
öppet sommartid 9–21
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RESERVERAD
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Veckjärvivägen 1 A, 06150 Borgå
Tel. (019) 524 7711
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VINK passion for plastics

Vink Finland Oy
www.vink.fi

Byggnads-, reklam- och industriplaster

VINK
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Havsvindsvägen 37
06150 Borgå

✆ (019) 581 703
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väskor

Caprados Oy
Tel. (019) 52 32 044, 040-512 33 51

Fax. (019) 52 32 066,
christian.green@saunalahti.fi

Fabriksbutik i Borgå
Mikrokulma

Työpajatie 24, 06150 Porvoo
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Båt

• Service
• Reparition
• Lackering
• Träarbete
• Polering/
• Vaxning

Jonas Krusberg  040 543 7779
Företagarvägen 9 06450 BORGÅ

jonas.krusberg@pp.inet.fi
www.jfk-service.com

M.AHLQVIST
Beställningstransport

-stockbil med släp
Virkesförsäljning

Fraktsågning
0400-210319
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LIVSMEDELSPARTI
BORGÅ  POTATIS

Hyvelspånet 4  06150 BORGÅ

019 521 990
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Borgå Glas
Mästarvägen 28

06150 Borgå

Ab Karlqvist Transport Oy
Lastbil- och paketbilstransporter

Tel. 0400 713 655 eller 0400 809 531

Ab KMR-Trans Oy
Grävmaskins entreprenad samt Bobcat

Alla slags grävarbeten utföres samt
bortkörning av jordmassor

Tel. 0400 809 531
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Mercury, Mercruiser, Honda, Mariner

Service, Reservdelar, Förvaring

Smedjevägen 3, 06150 Borgå
Tel. 0400-504 092,

kee.johansson@pp.inet.fi

VVS-INGENJÖRSBYRÅ
WILÉN AB

Viltvägen 6 E, 06150 Borgå
gsm 040-503 2129

jerker.wilen@elisanet.fi

VVS-planering, konsultering och
övervakning
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