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Vy från vackra Skratten. Foto: Inga-lill Bruno
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Ordföranden sommarord

Så står vi här här igen och
stirrar sommaren i vitögat:
Hur har du tänkt dig med sol
och värme i år då?
Förra sommaren känns inte så
avlägsen, visst var det lite väl
mycket av det goda? Började
inte ett uppfriskande
sommarregn kännas som något
behövligt?
Å andra sidan kan ett
sommarregn bli lite
överdrivet. Vi var på Ornö för
några år sedan och såg
effekten av 169 mm regn på
en timme. Det var inte fråga
om att marken skulle ta upp
vattnet, utan om att vattnet tog
med sig marken – cirka en
meter djupt!
Upphör man någonsin att
förundras över hur vackert det
är i skärgården? Skönheten
sitter i mötet mellan vatten och
öar, vare sig de är prunkande
gröna eller kargt grå. Det
dyker upp nya sköna vyer hela
tiden, när man lyckas upptäcka

ett nytt framkomligt sund eller
hitta ett nytt grund.
Många seglare tycker det är
tråkigt att åka motorbåt,
känner behovet av att trimma,
hitta snabbaste vägen, göra bra
slag, jämföra sig med
närliggande båtar.
Hinner kappseglaren se allt det
vackra, saknar öskådaren
spänningen när han glider
fram över fjärden?
I Sverige är sommaren väldigt
kort, så oberoende av vilken
typ av segling man föredrar så
gäller det att passa på att
njuta! Gärna i en fridfull lävik!
Vid pennan
Bosse

Alla farleder leder till...
Förra årets väder var ju
oslagbart, eller..., kan vi
hoppas på ännu bättre?
Vecka 29 börjar redan
söndagen den 14 juli då vi
samlas på Härsö för det årliga
försöket att ta oss till just
det...

...Trosa!
Måndag den 15:e vid 9-10
tiden är det samling på
bryggan för att vi gemensamt
ska planera dagens och de
följande dagarnas rutt.
Som tidigare år kommer varje

dags mål läggas in i
Facebookgruppen
Gäddiseskadern så har du
Facebook kan du gå med i
gruppen. Annars går det bra
att ringa mej 0708-662360 och
fråga om du vill ansluta under
seglingen.
Viktigt att ta med sig är sill
med tillbehör och ett glatt
sinnelag!
Tidigare år har vi hållit oss
undan civilisationen så bunkra
för en knapp veckas segling.
Välkomna!
Hälsar Tor Hedvall (t.f.
eskaderledare

Hamnhörnan. Jacob tipsar:
– glöm inte masten
Denna gången blir det en
kort hamnhörna eftersom det
mesta är gjort och havens
fasor väntar oss istället.
Det finns lite kvar, en
brygga som ska spikas ihop,
en flaggstång som ska målas
färdig och sättas upp,
vattenventiler som ska bytas
och lite annat smått och gott
men som väl är finns ett
stabilt gäng med restjobbare
som är redo att entusiastiskt
sona sina brott.
Innan midsommar bör det

Det går bra nu!

vara i hamn. Glöm inte
masten till
midsommarseglingen!

Boo Fyr – Lilla Skratten
Så här gick det:
1. Mattias Malmros
2. Stefan Gylleby
3. Per Pettersson
4. Jacob Hagberg
5. Mikael Salomonsson
DNF Christian Barkstadt
DNF Göran Svensson
DNF Niclas Carlsson

Bryggrace på Skratten

Björne monterar sänken/kätting medan Stene och Kaxe tittar på.

Så var det dags igen för
öppningshelg av L:a
Skratten.
Jag minns tillbaka när vi,
jag och Björn, skötte
tillsynen av nämnda
holme, i början av 70talet med två barn.
Vi bodde i

startpaviljongen och tog ut
en kamin (kuriosa att den
kom från Kanarieöarna)
för att få lite värme.
Vi hade egen motorbåt,
dåvarande Gäddis, ingen
segelbåt.
Vårt kylskåp var en liten
jordkällare strax utanför

trappen vid stigen och bara
ett dass.
Vår föregångare bodde i
nuvarande förrådet, för att
så att säga hjälpa oss bli
varma i kläderna.
Efter den här
nostalgitrippen så tänkte
jag berätta lite om årets
öppningshelg.
Vi kom fram på lite olika
tider men till slut var
styrkan samlad och vi
kunde börja jobbet.
Årets öppningshelg var en

aning annorlunda för några
bryggor skulle placeras ut
också.
Stene åkte till fastlandet
och hämtade sänken,
kätting mm, samtidigt
hämtades kockan, Lena,
och luncherna för helgen.
Björne monterar
sänken/kätting medan
Stene och Kaxe tittar på.
Under tiden fortsatte det
egentliga arbetet med
själva ”öppningen” av
holmen.

När Leif hade grävt fram den fantastiska jorden från mulltoan så hämtade
Gun den för att använda vid planteringen.

Lunchpaus – Leif, Stina och Yvonne.

Stina tvättade fönstren
på klubbhuset.

Yvonne och Lena skurade
inomhus.

Här har bryggan lagts på plats och vi kan se dykarna, Claes och Leo, leta
efter gamla sänken. Det saknas förstås landgångar mellan dem.

När Leif hade grävt fram
den fantastiska jorden från
mulltoan så hämtade Gun
den för att använda vid
planteringen.
Ny jord för fortsättningen
- gullviva, mandelblom,
violer och orkidéer
blommade!
Berättat och plåtat av
Inga-Lill Bruno

Gunsan satte upp med hjälp av
Stina den nya vimpeln.

Gäddisprofilen:

Rodersugen lillasyster
talar ut
Berätta lite kort om dig
själv!
– Det mest intressanta om mig
i det här sammanhanget är
antagligen att jag är syster till
Kurre Winblad som varit aktiv
medlem i Gäddis sedan många
år och som nu är
hedersmedlem.
Kurres och mitt seglarliv
startade tidigt i pappa Stenes
sexa. Våra liv gick sedan åt
olika håll. Han gick på sjön
som ganska ung och jag
flyttade till södra Sverige i 12årsåldern med mamma som
träffat en ny man där.
– Efter studier i Lund och jobb
i Malmö under några år
träffade jag min dotters pappa.
Han kom från Västkusten och
seglade – dock för guds skull
inte i ”bräckt vatten”.
– Inte förrän vi flyttade
tillbaka till Stockholm och han
”vågade testa” att segla på
ostkusten och såklart blev helt

Ginmarinering av förtampen. Efter
20 år undrar man hur i hela friden
tampen alls är förankrad.

överväldigad. Trots detta
blev vår saga inte så lång utan
det blev för mig att klara mig
själv såväl på land som i
vatten. Och det har gått prima.
Nog om detta.

Hur/När kom du in i
Gäddis?
- Faktiskt ganska sent i livet.
Eftersom jag bodde i Skåne
tills jag blev 30 år och då jag
aldrig ägt någon båt utan hyrt
varje sommar har det inte
funnits skäl för mig att bli
medlem i någon båtklubb. Inte
förrän brorsan bytte sin
tävlingspompösa femma mot
en S 30 som han inte hade
några som helst
kappseglingsambitioner
för.Han frågade mig om jag

ville vara kapten på hans båt
vid Gäddis-seglingarna, detta
då han utgick från att den
båten inte skulle ha några som
helst chanser att nå bra
resultat.
– Att ha lillasyster som kapten
urskuldade ju då också en hel
del för honom som skicklig
seglare... För mig som absolut
inte är någon
tävlingsmänniska så var det
helt ok. Bara jag kom ner i
båten så försvann alla sorger
och bekymmer och vilken båt

som vann tyckte jag var helt
ointressant.
- Vid årets trevliga påsklunch i
klubben fick jag av hemlig
källa veta att Kurre på
hamnplan kallat mig för
”rodersugare”. Inge vackert
uttryck om sin lillasyster men
– låt gå! Jag älskade ju att sitta
vid pinn. Vilket jag antar att
rodersugen betyder. Och –
som Kurres ”kapten” blev jag
ju också ”tvungen” att bli
medlem i klubben. En ”börda”
som jag fortfarande bär med
stolthet .
Tilläggas kan att jag utöver att
vara ”kapten” på Kurres båt
också var sekreterare i
klubben ett antal år.
Ditt bästa seglarminne?
– Det finns otroligt många fina
minnen! Och det är klart att –
även om jag inte är någon
tävlingsmänniska – så sved det
inte särskilt mycket när jag
med tre ”landkrabbor” i en 28fotare seglade om en 30-fotare
med fyra herrar som skotade
och bökade och stökade så det
stod härliga till. Men – man
hade ju inte någon S 30 då!
Ditt värsta (pinsammaste)
seglarminne?
– Min devis är att man inte
kan lämna detta livet utan att

ha seglat. Det har inneburit att
jag under årens lopp har tagit
med mig diverse
”landkrabbor” ut i skärgården.
Detta har såklart genererat en
massa kul minnen.
Kanske inte det värsta – något
sådant finns faktiskt inte - men
ett av de både roligaste och
samtidigt lite pinsamma
minnena var från en sommar
då jag seglade med tre tjejer
som strängt taget aldrig sett
vare sig vatten eller skärgård.
– Efter en sömnlös natt på
Sandhamn tog vi natthamn på
"Rodersugen, jag?
Låt gå! Jag älskade
ju att sitta vid pinn."
en trevlig liten ö vars namn
jag glömt. Väl iland
upptäckte en av tjejerna att
det kryllade av myror på ön.
Hugaligen ! Vad göra? Jo,
dränka förtampen med gin.
Då blir myrorna fulla, ramlar
av tampen och dränks! Sagt
och gjort!
– Att se tre
Östermalmsdamer stå och
hälla en helflaska gin på
förtampen var förvisso
roligt. Att mina drajor för

hela veckan därmed gick åt
fanders var däremot så lagom
kul!
Vad är bra med Gäddis?
– Jag tycker att
sammanhållningen och
gemenskapen i klubben är
jättefin. Att man gör många
saker tillsammans. Och att
klubben har en hel del
aktiviteter som inte enbart är
inriktade på segling är också
positivt för oss som inte har
båt i klubben.
– Tjejsektionens årliga möte är

"Att mina drajor för
hela veckan därmed
gick åt fanders var
däremot så lagom
kul..."
jättekul! Och den årliga
ärtsoppan man som senior
medlem blir bjuden på varje år
är kanonmysig, särskilt om
Sten-Gunnar gjort den.
Smaskens!
Vad tycker du sämst om?
– Jag vet inte hur det är nu för
tiden. Men på min tid som
sekreterare höll
styrelsemötena på långt in på
natten. Ibland var man inte

Vart tog Lollos draja vägen?

hemma förrän kl 02.00. Och
skulle sedan upp på jobbet kl
06.00. Det gillade jag inte. I
övrigt finns det inget jag inte
tycker om.
Några planer för framtiden?
– När bror min beslöt sig för
att sälja sin båt blev jag lite
orolig. Han som tillbringat
hela sitt både yrkesliv och
privatliv på vatten? Hur skulle
detta gå? Men – jag har aldrig
hört honom antyda att han
saknat båtlivet. Tvärtom! Vid
den första midsommaren efter
försäljningen hyrde Kurre och
Anita ett hus i Stavsnäs och på
midsommarafton utbrast
Kurre: Herregud vad det är
fantastiskt att sitta torrskodd
en hel midsommarafton!
– För ett par år sedan krossade

jag mitt ena knä och i det
andra har jag artros. Det gör
att jag känner mig alltför
osmidig för att längre våga ta
med mig orutinerade tjejer på
seglingar. Så, likt storebror
blir det fortsättningsvis att fira
sommar mest på land. I år blir
det en lägenhet i Visby dit min
lilla familj kommer och firar
midsommar med mig.
– De mest angelägna

"Vissa män (såklart
inga Gäddvikare) vill
få seglingen att
framstå som mystisk
och svår och låter
kvinnorna sköta
ruffen medan de
själva gör allt det
”svåra”. Det tycker
jag är oacceptabelt!"
seglingsplanerna just nu är att
få mina 7-åriga barnbarn
intresserade av segling och
om det vill sig så dyker de
kanske upp på Lilla Skrattens
seglarläger när de fyllt 9 år.
– Som framgått tidigare har
jag på olika sätt och med
olika båtar seglat hela mitt liv.
Och det gör mig bedrövad när
jag bland arbetskamrater

under årens lopp hört kvinnor
som varit livrädda för att något
ska hända när de seglat med
sina män. De kan ju ingenting
själva!!
– Vissa män (såklart inga
Gäddvikare) vill få seglingen
att framstå som mystisk och
svår och låter kvinnorna sköta
ruffen medan de själva gör allt
det ”svåra”. Det tycker jag är
oacceptabelt! Alla har rätt att
känna sig trygga och kunna
njuta ombord. Det förutsätter
att alla vet hur man hanterar
olika situationer.
– Detta är naturligtvis
självklart för alla Gäddvikare
men behöver också bli
självklart för andra seglare.
Kanske kan det i min framtid
finnas utrymme för tankar om
hur detta ska kunna låta sig
göras? SIC!

Emma finns inte bara fantasin
- hon är vår nya sekreterare!
Det är jag som fått den stora
äran att ta över rollen som
sekreterare efter Carolina. Jag
heter Emma Wiberg, är strax
över 30-strecket och boendes i
Hässelby.
Till vardags arbetar jag som
revisor på PwC efter studier på
Stockholms Universitet. Mina
seglarkunskaper är ganska
modesta än så länge men min

familj har landställe ute på
Vindö så jag har spenderat
mycket tid skumpandes över
Kanholmsfjärden medelst
motorbåt.
Jag och Ida blev kompisar då
vi gick i samma klass på
Blackebergs gymnasium och
sedan 2003 har jag således
nästlat mig in i hennes familj.

Är allt tack vare
Barkstedts,
eller?

Barkstedts.

Med gott resultat får ändå
sägas även om Christian
Barkstedt försökte abortera
mig på Sandhamn förra
sommaren. Han hävdar dock
att han ämnade säga
”adoptera” men måhända är
det bara en efterkonstruktion.
Med Barkstedts kom så i alla
fall seglingen och även om jag
hitintills mest härjat och
druckit ölbärs i sittbrunnen ser
jag framemot att nu, kanske,
bli en riktig seglare.
För att sätta vår egen prägel på
vår båt byter Aiolos nu namn
till Prillan. Döpt efter Pia och
Christian då det är deras
parnamn (Pia + Chrillan =
Prillan).
Hör ni Kicki Danielssons
fantastiska dänga God morgon
ute på någon ö någonstans i

sommar är det sannolikt jag
som ligger bakom det, ber om
ursäkt i förväg för eventuella
olägenheter jag orsakar. Då
jag vaknar någonstans mellan
klockan 5 och 6 även om jag
har semester så finns det
mycket att fira när det övriga
sällskapet så till slut dyker upp
i sittbrunnen.
Känner man, trots ovan hot
om Kicki, sig lockad av att
lära två glada amatörer att
segla får man alltså mer än
gärna anmäla sig till mig eller
Ida, det vi saknar i erfarenhet
tar vi igen i glatt humör osv...
Och ser man två dårar bränna
in mot Lilla Skratten kan det
kanske också vara en god idé
att kasta upp alla fendrar man
äger och göra sig redo att bära
av!

Glimtar från Gäddis

När båtarna val är i sjön gäller det att hålla vakt så ingen
sjunker. Vad passar bättre än en fest i sittbrunnen då?

Även i Gäddis blev det
bryggfix i år.

Glad och yster hamnkapten nöjd
med vårens arbete.
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