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SALAR,DE JAGMIG SEGLA
Fddd som landkrabba nA
Ostgcitasliitten tog det 20 

-6r

innanjag fick prova pA seg-
ling fiir fiirsta g6ngen och 30
ir innan jag fiirdades pA
egen kbl. Dragningen till
vatten och hav mAste alltid
ha funnits i min sjiil och
dven om en krabba fiirflyt-
tar sig lAngsamt n6r den till
sist tillbaka till sitt riitta
element.

Tidig kiirlek till vatten
I fostervattnet lyckades jag
hAlla mig kvar en halv m6-
nad extra genom att ligga
pA minsta mdjliga svaj.
Sedan drejade jag bi rtitt
l6nge trots att vattnet fiir-
svann, det vatten som ftjrs6-
ker Aterskapa den havsmil-
jd drir livet en gAng uppstod.

Mina lilla protest medfiir-
de dock inget annat.dn att
jag ftiddes i Vzidurens i sttil-
let ftir Fiskens stjdrntecken
men likafullt pi en liten
gArd lingt fr6.n havet, ndra
stationssamhdllet FAselsta.

Viittern - stort vatten
Sveriges ndst stcirsta insjri,
Vdttern, lig visserligen ba-
ra en landmil bort men pi
girden fanns vare sig bil el-
ler badrum si en badbalja
med upphinkat vatten pA
grdsmattan ftirblev den
stdrsta vattensamling jag
lyckades fi syn pA under
mina fiirsta tvA eller tre 6r.

"Vem har burit dit allt
det?" utbrast jag ftirundrad
di jag ftirsta gAngen sig
Vdttern. Det iir ju onekligen
en rdtt bra fr6ga. Asynen av
Frebergaviken sijder om
Motala var ju ocksA enorm i
jrimftirelse med badtunnan.
Den kolossala vattenspe-
geln d6k dessutom upp
mycket pl0tsligt efter ett
krdn pA den stig vi gick pi.

Efter att varsamt lyfts
ned frAn paketh6llaren pi
mammas cykel gick vi hand
i hand genom en skog, dver
ett jdrnvdgsspir, sedan fiir-
bi ett vitmilat fyrhus och
ned mot en stor badvik med
linggrund sandstrand som
av nigon anledning kallas
ftir "Jerusalem".

SJ grejars imskolan
Ska man'dgna sig 5t sjdliv,
somjag kom att gdra, dr det
bra att kunna simma. Den
flitige rektorn, med ansvar
dven ft ir simundervisning-
en, i den lilla kommunen
Aska lyckades dvertala SJ
att bygga en refug och lata
t6gen pA banan Mjdlbl'-
Krylbo stanna vid Jerusa-
Iemsbadet.

Inte en isbjiirn
Si kom det sig attjag kunde
ika tig till simskolan i
Jerusalemsbadet ndgra ar
senare. Vdttern dr en Cjup
och kall sjb men det var r
den jag lt irde mig simma.
Om vattentemperaturen
var under 12 grader blev
simundervisningen in-
stiilld!

Som seglare badar man ju
gdrna i havet varje morgon
- om inte annat si av hygie-
niska skiil. An i dag utgtir
12 graders vattentempera-
tur den griins ddr jag mcijli-
gen civervdger att avsti frAn
morgondoppet.

En dag di det var avslut-
ning i simskolan kzinde jag
den sttjrsta vanmakt nigon-
sin <iver att inte ha b6t. Min
nio Ar 6ldre bror var med pA
skolavslutningen och nAgra
av hans kompisar kom ro-
ende i en Vdtternsnipa (som
man dven kan sdtta mast
och segel pA).

De plockade upp min bror
{tir att gemensamt bescika
6n Fjuk. Jag frck inte ftilja
med! Jag ansAgs - sdkert
med rdtta - vara ftir litenl
Minga gAnger kom jag se-
nare att sti vid Vatterns
strdnder och fundera pA hur
de smA holmarna sAg ut pA
andra sidan, hur det skulle
vara att gi iland pi dem och
hur Ostergbtlands strdnder
tar sig ut sedda frAn sjbn.

Militiira eskapader
Tack vare den intelligens
som kdnnetecknar vir ftir-
svarsmakt kom jag att
framftira ett fartyg ftir ftir-
sta g6ngen under min tvA
mAnaders militairtjzinst pA
KA2, Kustartilleriet i
Karlskrona.
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Pa den tiden. rrrr 't virr
1970 ,  f i c k  t t t an  i t t t e : t r ) l ' i r : . 1
mAnga resor hem sonr nll.
Som regel stannade de f ' le--
ta av oss, 36 spinkiga nrt 'n
ack  sa  pah i t t i ga  un5 :a  n r i r n .
i  p luton fem kvr t r  l
Karlskrona under helgernir.

Vi kom ifran hela Sr-eri-
ges r ike och ef ter  hogskole-
studier samt 1-tterl igare 16
manaders milit:irtj einst for-
vantades v i  b l i  radar tekni -
ker med sergeants grad.

Pa midsommaraf lon gds-
tade vi Lyckeby folkets park
kunde vi lyssna till Arne
Kvick som sjiing "Rosen".
Enligt reglementet var jag
iftjrd grA permissionsuni-
form medan de flesta av mi-
na kompisar bytte i buskar-
na till civila kltider.

Andra pAfund var att pi
sdndagskvdllarna rigga
snubbeltrAd kopplad till en
vattenhink 6ver ddrrposten
pA logementet. NAgon av de
skriningar som hade {tirmA-
nen att kunna Aka hem un-
der helgen kunde dA drab-
bas av en ljudlig, ibland
dven vAt. dverraskning ndr

cle kom tillbaka. Vi andra
lag i sAngarna och lAtsades
sovrr och vdntade pi smy-
sancle steg i kon'idoren vid
n r  i dna t t .

Bat lan
)Iest agnade vi oss annars
at de blekingeekor och den
n'amastade valb6t som re-
gementet ft rnaimligt stiillde
till var fritids fbrfogande.
Det fanns dven en seglar-
skola. Fdr att fi IAna en bAt
krdvdes dock att nAgon i be-
sdttningen hade fiirarintyg
eller skepparexamen.

En lcirdagsmorgon kom
Schbnmayer och hans kom-
pisar, som alla hade skep-
parexamen, in pi logemen-
tet och svor river att de inte
fAtt kvittera ut nigon bAt.
Dagunderofficeren som li-
nade ut b6tarna hade ndm-
Iigen fatt fel namnlista.
Hans lista ftirtecknade inte
de viirnpliktiga sorn hade
nautisk kompetens. I stiillet
hade han rAkat fi listan
tjver de som gick i segelsko-
la.
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005 Liljerum som deltagit
pA segelskolan i tv6 hela da-
gar sflg vilr chans. Vi knal-
lade upp till dagunder-
offrceren som glatt liste upp
bitskjulet och utan besvdr
lamnade oss storsegel, fock.
spri, 6ror, roder, livbtilten
osv. Vi fanns ju pa l istan.

Premiirturen
Vi riggade med nagon sva-
righet ekan och da en bris
fi irde oss ut pa Grdsr iken
vinkade vi artigt till
Schdnmayer och de andra
som stod kvar pa stranden.
Att kunskaper i navigation
kan vara rdtt bra att ha blev
uppenbart ibr oss ndr vi ef-
ter ett tag "inte riktigt vis-
ste var vi var".

En lettare grundstritning
var vi ocksA med om och vid
ett tillfrille htill en ira ndst-
an pA att flyta ifrAn oss. I
det strilande solskenet och
den latta vinden tog vi oss
emellertid sA smaningom
til lbaka ti l l  kasernerna in-
nan det blev miirkt.

Att segla hem i bidevind
visade sig var betydligt svA-

rare dn att slcira ut.
"Regdaguoff' prickade en-
ligt givna instruktioner av
alla dterldmnade persedlar
som stod pa kvittot och liim-
nade det tillbaka . (Se bild).
Han s6g niijd ut. Allt sttim-
oe .

Egen bAt
Hur jag senare kom att kri-
pa en egen liten 20 fots se-
gelbit och befara ostkusten
frAn Stockholms skdrgird
till Utklippan, navigera i
Blekinge skiirg6rd utan
sv6righeter men ndra nog
trriffas av blixten, hitta
Christians 0 i tat dimma,
segla i de danska farvatt-
nen och hitta "den bla lagu-
nen", vara inblast i Riigen
och segla civer Oresund i
mdrker och minusgrader dr
- som man sdger - en annan
historia. Vdttern da? Jo att
ankra upp nedanfiir
Omberg och simma in i
Rcidgavlegrottan den varma
sommaren 1991 var under-
bart.

Orjan Krircgd,rd, F50
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6ppettider
Vardagar 9 - 1 I Lunchstdngt 1 2.30 - 1 3.30

F.o.m 23.9 t.o.m 28.10 l1rdagsdppet mellan 10 -13

adress

HENSONS TVATT
Koppargatan g 294 35 Lomma Tet 04t)-41 26 3G
TVATTO IMPREGI{ERING '  REPARATION

METALLVARUHUSET

SEVART SORTIMENT.  .  .

VI  LAGERFOR:

- Lister, profiler, ror och plAt i
koppar, massing och aluminium

- DurkplAt
- Strukturbehandlad plAt i

koppar och mdssing

PERSONLIG SERVICE I VAR BUTI K - LAG ERFORSALIITI II.IC
0ppn: Vardagar 7.30-16.00 - Lunch 1 1 .45-12.30

VALKOMMEN TILL

Det fttta alternativet

METALLVARUHUSET
Malm6lagret Tel 040-38 91 20 - Fax 38 91 39
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