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A:el A,bra,haneons Boktr., KarlslaoDs 1066

ordf . i I{. S. F,;

Till l(arlskrona 1956

Minns Du när Du täljde Din första barkbåt? Minns Du
den första seglatsen, en plankstumf med pinne till mast
och ett svällande råsegel av fyrkantigt papper? Det var ett
stort ögonblick, när den sköt fart med riktiga små svall-
vågor. Då kunde man både bygg och sköta farkosterna.
Med åren blev de större, där kom den lilla ekan med säck-
väv hissad som segel och slutligen den vuxne klubbmed-
lemmens moderna kappseglare. De flytetygen bygger inte
vem som helst! Och dock, just vid vår kust och särskilt i
Karlskrona S. S. finnas åtskilliga f,örfarna män med ge-
digna kunskaper, säkert öga och händig hand. De har lyc-
kats med även svåra och mycket förnämliga skapelser. De
visar sig också som överlägsna rorsmän på sina båtar, som
tävla med de varvsbyggda om framgäng pä vära regattor.
Yarje Lr motser vi med spänning nyheter och glädjas åt
dem.

Nu skola vi samlas i Karlskrona. Försumma då inte till-
fället se båtmodeller och detaljer i båtbyggeriets ädla
konst! Både Varvsmuseum och Blekinge museum bjuder
på värdefulla och vackra ting. När vi "pratar båt" blir
det om både konstruktionsfinesser och kappseglingens
knep och hemligheter.

Att själva seglingarne bli spännande och givande det vet
vi alla, sorn haft glädjen njuta av frisha vindar på Karls-
kronafjärdarnes blåsiga, blla vatten. Karlskrona och
K. S. S.-kamraternas Dragsö som trivsam träffpunkt för
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diskussion. Där vet vi att vi möts av
thamnen och stor gästfrihet i det ut-

,,rlå:,-:JlT-l 
skraporna gnissla, fernissa och färg förnyavara skutors make-up, segel och besättningar tririma, tillregattan rgt6.

Vi råkas i juli till årets tävlingar och glada samvaro.
Ordf, i K. S. ,S.;

I(arlsärona Segelsä t Is hap
bälsar ucilhornmen till Hanöreganan

1956

Torsten Rietz,
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Karlskrona Segelsällskaps förhoppning att det även skall
skänka omväxling och nöjsamma svårigheter. Sällskapet
är också övertygat om, att Flanöregattan t956 skall bjuda
mänga hårda och ärliga duster och att vära gåstande seg-

larvänner skall finna sig väl till rätta i våra hemfarvatten.

För ett segelsällskap är naturligtvis båtarna A och O.
Men det är dessutom nödvändigt atr pä ett bra och billigt
sätt kunna vinterförvarabätarna, sliptaga dem vid behov
under sommaren, ha tillgång till mastkran m. m. Inom
Karlskrona Segelsällskap har dessa frägor liksom i de flesta
andra sällskaplösts i egin regi. I början drogos visserligen
utan större svårighet de relativt små båtarna upp på går-
darna längs stadens stränder men år r9o8 inköptes den på
Saltö dåvarande sydudde belägna, stadsingenjör Tedenius
tillhörande villan Saltö Utkik, det kringliggande området
arrenderades och genom utfyllning och planering ordnades
lämplig plats för båtarnas vinterförvaring, varjämte bryg-
gor och slip byggdes. Många äro de roliga historier och
minnen, som skulle kunna berättas från Saltö Utkik, men
utrymmet tillåter inte detta här, och dessutom ska vi ju
ha något att tala om på kvällarna under Hanöregattan.
Ar r952, när stadens fiskehamn måste utvidgas, var Saltö
Utkiks historia färdigskriven och Karlskrona Segelsäll-
skap var tvunget att flytta. Ett flertal platser voro på för-
slag, men utan större meningsskiljaktigheter bestämdes att
förlägga sällskapets hamn och klubbhus till Kille*rken på
Dragsö.

Så återuppstod Saltö Utkik i Dragsö Utkik.

När Karlskrona Segelsällskap fu ry53 fyllde 5o år
kunde detta högtidlighållas med öppna kappseglingar med
start och mål utanför Dragsö. Då var klubbhuset använd-
bart men anläggningarna i övrigt hade icke hunnit färdig-
ställas. Slip med uppläggningsplats samt bryggor sakna-
des. Det besvärligaste var emellertid att djupet i Killeviken
icke var tillräckligt och muddring är mycket kostsam.

7

Visscrligen har Karlskrona stad som ersättning för av säll-
skapet nedlagt arbete på Saltö och som hjälp till flyttning-
en ställt r 2 t ooo kr till sällskapets förfogande, men ävcn
om det klart, att utflyttningen
dll ra ekonomiska svårigheter
far er kostnader för slip, upp-
lags gått att bemästra med till
buds stående medel för så vitt icke Direktör Carl E.
Lindwall, Karlskrona, på det mest storartade sätt biträtt
sällskapet. Karlskrona SegelsäIlskap srår därför i djup
tacksamhetsskuld till honom, vilket det är mig en kär
plikt att här framföra.

Anläggningarna pä Dragsö Utkik äro nu färdiga att
tagas i bruk. Det är med glädje Karlskrona Segelsällskap
dll Hanöbuktens Seglarförbund framför sitt tack för att
förbundet har velat celebrera invigningen av Dragsö
Utkik med att dit förlägga ry56 ärs Hanöregama.

Till sist ett mycket oiletlgt påpekand.e.

Killevihen på Dragsö är en av stadens populäraste bad-
platser. Segelsällskapet och de badande har alltid varit de
bästa vänner och det beror på att de har ett storr gemen-
samt intresse: Att hålla vikens varren rent och fritt från
bakterier. Sopor och avfall får därför naturligrvis inte

av omtanke om vattnets renhet som klubbhusets toalett-
rum icke äro moderna utan utrustade på gammalt heder-
ligt sätt.

l-:
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Till allas trivsel ha vi ordnat det så här:

För d.arnerna har reserverats toalettrummet i klubb-
husets källarvåning med därintill liggande rum. Nedgång
från kapprummet på västra verandan.

För herrarna har ordnats tvättrum i verkstadens inre
del. Herrtoaletter finnas vid uppläggningsplatsens västra
sida.

För alla finnas då härliga bad i rent vatten alldeles
utanför samtliga båtrelingar.

Med seglarhälsning

G, Soabn.

ATBIN
MARINMOTORER 5-150 hK

STYR,'AAN
Typ O-4ll 40 hk

De mindre molorerno, som kon
ulruslos med ALBIN MOTORS
stöllboro propeller med speci-
ellt segellöge, år ideolisko som
hiölpnotorer i segelb6lor.

?#'åq?iff'.. AIBIN M0T0R
KRISTINEHAMN TET I5O OO VÄXELALLT

som berör efl välsorterad skeppshandel,

sösom' Wire, Kötting, Tögvirke, Segel- och Presen-
ningsduk, Komposser, Lontörnor, Ankore och
Skeppsbeslog, Brönn-, Smöri- och Linolior, Fisknöt,
Gorner, Olieklöder, Gummiklöder, Stövlor, Blö-
kiöder, Slongor och Remmor med tillbehör. Oliko
slogs pockningor, Asbestgorn och -popp m. m.

försäljes till billigaste pris av

Carl F. Bobergs Skeppshandel
Speceriet och Konseraer

Drottninggoion 6l Tel. 384 & 77 Korlskrono

AXEL ABRAHAMSONS
BOKTRYCKIRI BOKBINDERI

TEL.777 KARTSKRONA TEL.7624



DACRON.

IöRSIIRKT

DACRON-förstärkt Over
Sea gabardin, skrYnkel
fribehandlad, vattenavstö'
tande och fläckawisande
år materialet i denna per
fekta bil ocb seglardress.
Jackan i ledig och elegant
Sportlineskärning komplet-
teras med ett par väl-
skurna byxor med perfekt
passform.

Herrfrån...88:-
Dam 98: -Barn,l2 Lt . . 762 -

SPECIATAFFÄR
IKONFEKTION FOR
DAM., HERR. OCH
BARNKTÄDER

Klöder för helo fomilien
Borgmösloregoton l7 Tel. 1825, 1835

Hanöregattans program

Onsd.agen d.en 4 jwli.

Kl r8.oo Invigning av Dragsö Utkik
Kl r9.oo Hanöregattans högtidliga invigning
Kl r9.3o Invigningsmiddag i klubbhuset.

Torsdagen den 5 jwli
Kl ro.oo Simrishamn-Rönneseglingen
Kl ry.oo Karlshamns-seglingen
Kl zo.oo-z4.oo Seglarträff med dans i klubbhuset.

Fredagen den 6 jwli
Kl ro.oo Christianstads-seglingen
Kl ry.oo Ronneby-Sölvesborgs-seglingen
Kl zo.oo-z4.oo Seglarträff med dans i klubbhuset.

Lörd.agen den 7 jwli
Kl ro.oo Karlskrona-seglingen
Eftermiddagen reservtid
Kl zo.oo-or.oo Seglarträff med dans i klubbhuset.

Söndagen den 8 juli
Kl ro.oo Förbunds-seglingen
Kl r7.oo Förbundsmiddag med prisutdelning i klubb-

huset.
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PETTERSSONS

BLECK- E PIÄTSLAGERIVERKSTAD
ERIC PETTERSSON

REKOMMENDERAS
TeL920 Hontverkoregqton 25 Tel. 920

Sekr. i II. S. F.:

Hanöbuhtens Seglarftirbund

fylhr 25 år

Stellan \fulff. Det skulle emellertid dröja ända till r93r
innan förslaget blev verklighet, och den drivande kraften
var då direhtör Gustaf Sundgren från Kristianstad. vid

!.,S. F, Den 19 april ry3r hölls första förbundsdagen och
f<irbundets första reg tta gick samma år i Karlshamr,, ,o-
låg centralast till.

Under årens lopp ha ansökningar om inträde i förbun-
det inkommit från sällskap i såväl norr som söder, men på
grund av det klart geografiskt begränsade område, för-

pazfr,ys
Klä)ez
Bättre och billigare

R:ing 627
Parkgatan t

T/tozoondctt
Kon/itozi

Drottninggoton 2l
Tel. 73 00

KARTSKRONA

margarin
tag med

Nederlag:
S. Smediegoton 2

Tlla6lzz

MELBA margarin
MELBA på segelturen

THURE \UTAHLGREN
Telefon l6 60

w
SPORTAFFAR,
Hontverkoregolon 6

Tel. 20 38
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bundet enligt stadgarna skall innesluta, ha endast tre an-
sökningar beviljats, nämligen för Karlskrona Blekingseke-
sällskap r937, Simrishamns Segelsällskap r94r och Ronne
Sejlklub 1948. Genom dessa nyanslutna sällskap ha de från
begynnelsen till antalet fem stjärnorna omkring initialerna
HSF i förbundets standert nu kommit att bilda en gyllene
kedja av åtta sexuddiga stjärnor. Over r ooo seglare äro
med i HSF och antalet båtar, som bruka deltaga i regat-
torna håller sig omkring 6o-7o stycken, något beroende
pL v ar seglingarna hållas.

HSFrs regattor ha under de z5 ären varit anordnade i
Hanöbuktens samtliga svenska städer och r95z för första
gången på danska vatten i Ronne. Respektive sällskap ha
ståft som arrangör och värd för regattan. För att tillmötes-
gå ett önskemål om en så centralt belägen plats som möjligt
med i görligaste mån neutrala banor för kappseglingarna,
arrangerade förbundet själv regattorna r9r3 och ry54 i
Hällevik på Listerlandet, vilken plats synes bjuda bästa
och renaste banor, goda starter, tillräckliga tilläggsplatser
och ypperliga bad- och campingmöjligheter.

z5 ärha alltså farflutit och med årets regatta ha zz sä-
dana avhållits - z3 om man vill räkna med seglarträffen
på Karön utanför Ronneby under kriget. Om - givetvis
utom födelsedagsbarnet själv - något namn skall nämnas
förutom stiftaren Sundgren, som kvarstod som ordförande
till juli 196, dä han valdes till hedersledamot, så är det
HSF:s ordförande sedan r943, alhjämt skötande klubban
vid våra sammanträden, doktor Torsten Rietz. Dessa två
ha betytt mera för HSF än någon annan i vån förbund
och deras arbete till segelsportens fromma har varit av
stort och oskattbart värde.

Kappseglingar ha inställts för att total stiltje rått, och
seglingar ha inställts för att vindens kraft och fräsande
brott över vältrande vågtoppar genom sin mäktighet omöj-
liggjort varje start. Men har startkulan väl hissats, då
gjorde det inget om gott eller dåligt väder rådde, då kom-

rt

mo de, stora båtar och små, med välstående vita marconi-
segel eller med vind- och vattenslitna, kanske gräa, gaffel-
eller sprisegel, de kommo, styrda av gamla grånande rors-
män, som visste allt eller det mesta om kappseglingsregler

- och teknik, men också av unga, ännu ej helr genomsal-
tade "skeppare", som ännu inte känt en rakklinga mot sitt
skinn. Men alla voro de besjälade av en enda ranke - art
vinna, eller åtminstone få en placering i prislistan.

Och så som alla dessa båtar genom åren legat och snort
framför startlinjen och trängts vid rundningsmärkena
under det stora äventyret Hanöregattan, med den enda
önskan atttaga ut allt av båten för att göra en god segling,
så skulle man kunna säga atr. det också gått till vid HSF:s
förbundsdagar. Förslag ha fötts och förkastats, gamla reg-
ler ha anpassats efter nya tiders krav, olika meningar och
uppfattningar ha brutits mor varandra och ordskiftena ha
många gånger kunnat vara hetsiga. Men som en röd tråd
har, punkt efter punkt och år efter år, den enda tanken
genomlupit diskussionerna och skönjts i morionerna -HSF:s och segelsportens väI. Med ett vänsällt och ärligt
handslag ha vi mötts, och med ett lika ärligt och varmt
handslag ha vi skiljts. Så som seglare ju alltid ha gjort och
så som jag hoppas de alltid skola göra.

Sten Verleström.
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I.

2.

3.

4.

t.

Hanöregattans ledning

och funktionärer

Seglingsnämnden

Ordf. : Gustay Sundgren, Christianstad
Harry Nilsson, Karlskrona SS

Vakant, Ronneby SS

Sten \[erkström, Karlshamns SS

Vakant, Sölvesborgs SS

Hjalmar Zander, Simrishamns SS
Peter Vulf, Rönne Sejlklubb.

Funktionärer

Regattachef: Sven Persbeck
Bitr. regattachef och presschef: Kjell Frödeberg
Hamnkapten: Gunnar Karlsson
Klubbmästare: Harry Blomqvist
Inkvarteringschef: Harry Nilsson

Seglingsföreskrifter

Kappseglingsbanor utdelas av regattaexpeditionen.

För samtliga kappseglingar gålla Svenska Seglarför-
bundets kappseglingsregler rgyo med i Hanöbuktens
Seglarförbunds stadgar angivna. ändringar.

Seglingsnämnden utgöres av valda ledamöter ur de till
HSF anslutna segelsällskapen.

Starten sker vid Dragsö Utkik.
Framför prisdomaretribunens ballongstång äro ut-
lagda z bojar försedda med gröna flaggor. Ens med
ballongstången och bojarna befinner sig uppe i land
ett vitt triangelmärke,

Mållinjen är densamma som startlinjen och passeras i
motsatt riktning som vid starten.

Bansignaler
Senast fem minuter före start visas under med- eller
motsolsflaggan, vita bokstäver på svart botten angi-
vande den bana som skall seglas. (Se banbeskriv-
ningen.)

Startsignaler. En halv timma före första start vid varje
kappsegling hissas å signalmast vid prisdomaretri-
bunen gul flagg, om banan skall seglas medsols, blå
flagg, om banan skall seglas motsols. Fem minuter före
första start gives lystringssignal för den ifrägavarcn-
de startens båtar. Då starterna sedan gå med fem mi-
nuters mellanrum, blir startsignalen för första starten
samtidigt lystringssignal för andra starten osv. Start-
kulan, som befunnit sig å startmastens topp, faller när
lystringssignal gives, ned till mastens nedersta svarta
fält. För varje minut stiger kulan hastigt ett fält för
att en minut före den utsatta starttiden befinna sig i
topPen.

t.

6.
2.

7.
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På utsatt tid gives startsignal samtidi$ som startkulan
faller ned till nedersta fältet. Under alla förhållanden
gäller för alla starter startkulans fallande som start-
signal,

8. Återkallelse. Skulle någon båt starta för tidigt, blåses
i mistlur och anropas i högtalare samt uppsättes den
felande båtens återkallelsenummer (svart på vit bot-
ten).
Äterkallad båt måste ätervända och på nytt passera
startlinjen på sätt, som seglingsnämnden godkänner
och måste vid återvändandet för ny start hålla undan
för båtar i samma start.

9' starttidet 
,o.rd"g fredag lördag söndag

Skärg.-kryssare

över 6,9 NL lo.oo rt.oo
Skärg,-kryssare

upp till 6,9 NL ro.ot rt.ot
Stora separatkl. ro.ro rt.ro
Kosterbåtar

över y,y NL ro.rt tt.rt
Folkbåtar ro.2o tt.2o
Kosterbåtar
y,y NL o. mindre to.2t tt,2t
Mindre separatkl.

Carmenbåtar

Blekingsekor

Kanoter ro.3o rt.jo

ro. Fullständigt startprogram
klubbhuset.

rr. Skriftlig protest, åtföljd av dubbel anmälningsavgift,
vilken återfås om protesten gillas, skall senast r timma
efter det att den prot.rt.r"ttle båten avslutat segling-
en, yara inlämnad till seglingsnämnden.

t9

rz. Ti.dsbegränsning. Längsta tid per distansminut enligt
banbeskrivningen är (mätetalen enligt Nl-regeln):

, upp till 3 36 min. ;z sek
' 3,r-4 34 ,, 42 ',4rr-5 33 ,, 20 "5,r-( 3r ,, i8,,

6rt-7 lo ,, j J ,,

7rr-8 30 ,, OO ),

8,r-9 29 ,, oo,,
gJ-ro z8 ,, 37 ),

rorr-rr z8 ,, 07 ,,
rrrr-rz 27 s, 37 ,,

Vid fartberäkning räknas därvid endast banas sträck-
ning. Intet krysstillägg göres. Därest samtliga i en seg-
ling deltagandebätar blivit diskvalificerade, skall seg-
lingen gå om eller startavgiften återbetalas beroende
på seglingsnämndens beslut.

r3. Kappseglings uppskjutande. För femton minuters upp-
skjutande hissas på signalmasten vid startplatsen code-
standert - röd och vit vimpel, stående fårger - en-
sam.
Vid ytterligare uppskjutande sänkes och hissas samma
standert för varje femton minuters period och lossas
ett skott för varje ändring av signal.

t 4. K ap p s e glingens ins tälland e eller avbr y tand e. Inställes
eller avbrytes kappseglingen hissas signal "N" - vit-
blårutig flagg - på signalmasten vid startplatsen var-
jämte ett fartygmed samma signal hissad, signalerande
med mistlur eller dylikt, går genom banan.

r5. Båtar utan permanent nummer måste föra nr-dukar
enligt HSF:s bestämmelser ry46. Siffrornas höjd 3o
cm. Dukarna skola vara fästa vid sjöliket på minst 1/r

höjd från toppen räknat.

ro.oo rt.oo ro,oo ro,oo

ro.ot rt.ot ro.ot ro.ot
ro.ro rt.ro ro.ro Io.Io

ro.rt rt.rt ro.rt ro.rt
ro.2o t5.2o ro.2o ro.2o

to.2t tt.25 ro.25 to.25

ro.Jo rt.3o ro.3o ro.3o

anslås å anslagstava i
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Fosli g helsre po roli o n er

Af liir s- o cb lägenbet sinr edni.ngar

Scbaktning ocb sprängning för
aatt en s erui.c e o c h aol o p p sl e dnin gar

Allmänna bestämmelser

Hanöregattans kappseglingar den 5-8 juli r9J6,
vilka ledas av regatrans seglingsnämnd, äro öppna för
båtar inregisrrerade i HSF eller tillhörandå-erkänt
segelsällskap.

Klassindelning
Klass A: _G1upp r: Skärgårdskryssare över 6,9. Grupp
z: Skärgårdskryssare 6,o-6,9. Grupp 3: Skärgåråi-
kryssare under 6,o,
Klass B:- Stora separatklassen omfattande östersjö-
och- kustkryssare samt med dem jämförliga yachter
med mätetal enl. NL fr. o. m. y,o och uppå1.
Klass C,: Grupp r: Kosterbåtar över 6,9. Grupp z:
Kravellbyggda kosterbåtar 5,5-6,9. Grupp 3: kfi"k-
byggda kosterbåtar j,J-6,9. Grupp 4r-koite.båtar
under y,;.
Klass D: Folkbåtar.
Klass E: Carmenbåtar.
Klass F: Blekingsekor.
KIass G: Mindre separatklasserna.
Klass H: Kanoter.
Scglingsnämnden äger att inordna yachter som ej äro
direkt hänförliga till någon av hår nämnda klasser
eller också attläta sådan yacht tävla ensam men mot
annan klass som bestämmes av seglingsnämnden.
Mätning: Båt som deltager i kappseglingen skall inne-
ha giltigt mätbrev enligt den av HanAbiktens Seglar-
förbund tillämpade Nl-regeln.
Seglingsnämndens beslut får ej överklagas.
F örklaring. Förklaring enligt Svenska Seglareförbun-
dets regler, att alla regler och föreskrifter under kapp-
seglingen iakttagits, skall vara inlämnad rnur"rt .ft..
den vinnande bårens ankomst.

I.

2.

GUNNAR OTTOSSON
POLHEMSGATAN 24 KARTSKRONA TEL. 37 79

N,,{R BITEN SKALL RUSTAS

köp tillbehören hos oss

BÅTBESLAG, gala. ocb förkromat
REPVAROR, cocos, mani.lla ocb bomull, alla

d,imensioner

Lacklär ger, Bottenfärger och F ernissor

Sickli.ngar och Skrapor
G aLo ani. s er in g, f ör ni c klin g o c b | ör kr ornnin g

ombesöries

A.-8. Nyo Jörnhondeln
Tel. 88& 1182, 1826, 4595



t--
i

L

22 
Bemanningsplan. Högsta tillåtna antal ombordvaran-
de under kappseglingen är för båt med mätningstal

6,o el. därunder 3 Personer
6,r t. o. m. 7)o 4 Personer
7'r t.o. m. 8,o t Personer
8,r t. o. m. 9,o 6 Personer

Nationalflagga f.är ej föras under pågående kappseg-
ling, men när mållinjen Passerats efter avslutad seg-

ling bör flaggan omedelbart hissas.

Båi som 
"rrilrtat 

seglingen och passerat mållinjen får
icke åter passera densamma, samt ej heller manövrera
i närheten av målet eller på banan på sådant sätt att
den stör de ännu kappseglande båtarna eller skymmer
prisdomarnas fria sikt.

3, Inom varje klass utdelas ett pris för varje påbörjat
tretal av inom klassen anmälda båtar, startar endast en

båt, äger denna båt rätt att ensam segla banan och

och taga priset. Om seglingsnämnden i en klass place-
rat enärtt en båt, utdelas pris till densamma endast

om den slår pristagare i till storlek inom gruppen när-
maste klass, som startat samtidigt och seglat samma

bana.

4. Följande vandringspriser äro uppställda till tävlan.

Förteckning öaer Il. S. F;s oand'ringspriser

ftu 1956 års regatta

HSF:s vpr för folkbåtar
"66"-pokalen för bästa folkbåt som ej erövrat

annat vpr i samma segling .

HSF:s vpr för stora separatklassen
Hasselbergs vpr för näst bästa båt i sep-klassen
Simonssons vpr för separatklass II .., ,.
HSF:s vpr för Carmenbåtar ....
HSF:s vpr för blekingsekor . .. . Sparven sög

Karlshrona-seglingen

Skärg-kr över 6,9
Sydöstra Sv. Dagbl. vgr för skärg-kr 6,o-6,9 ..
Skärg-kr under 5,o
Kosterbåtar kravell j,J-6,9
Tyska Bryggeriets vpr för kosterbåtar klink

5rJ-6'9
Marittapokalen förkosterbåtar under J,i .,....
Kammarherre Swartlings vpr för näst bästa

koster under t,t .... ,.... .. Akka SöS

ASEA:s svets vpr för stora separatklassen ... .. .

Rönne bys vpr för bästa folkbåt eller om denna
erövrat annat vpr i samma segling, till näst
bästabåt ...Carmencita Sim

KSS:s vpr för Carmenbåtar . . . .

KBS:s vpr for blekingsekor . . . .

Vindypokalen för sista blekingseka

Ro nne b y- S ölv e s b o r gs - s e glin ge n

Borenbergs vpr för skärg-kr över 6,9
Bröderna Sveossons vpr för skärg-kr 6,o-6,9..
Axells vpr för kosterbåtar klink 5,y-6,9 . . . . . .

Sölvesborgs SS:s vpr för kosterbåtar under y,5. .

Knut Rudolphssons vpr för folkbåtar
Nisse Ohrstedts vpr för folkbåtar
Kapten Flenrikssons vpr för separatklass I ....
Sölvesborgs SS:s vpr för blekingsekor .........

Karlshamns-seglingen

Direktör Ståhles vpr för skärg-kr under 6,o . .. .

Rönnepokalen för skärg-kr under 6,o som ej

erövrat annat vpr i samma segling .

Ragnar Lagerblads vpr för kosterbåtar kravell

23

Sonie Sim

Carmencita Sim
Tharantella Khm
Nike Khm

Förbunds-seglingen

HSF:s vpr för skärg-kr övet 6,9

Nejlikepokalen för näst bästa skärg-kr över 6,9

HSF:s vpr för skärg-kr 6,o-6,9
Rönne Sejlklubs vpr för skärg-kr under 6,o .. '.
HSF:s vpr för kosterbåtar över 6,9

HSF:s vpr för kosterbåtar kravell J,J-6,9 . .. -

Oldboys vpr för kosterbåtar klink y,y-6,o ... .

HSF:s vpr för kosterbåtar under t,t . . .. . .. .' .

Nuv. innehavare

Labella II C 4

Inni Sim

Hansi Rönne

Delfin sös 5,5-6,9
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Biancapokalen för kosterbåtar klink y,y-5,9 . . Cluck
Algot Bengtssons vpr för folkbånr , , . . Carmencita
Karlshamns Hanwerkareförenings vpr för sepa-

ratklass L .. .. . . ... Tharantella
Espersens vpr för blekingsckor,,,,.,.. Lisa

K r i s t ian s t ad s - s e glin ge n

AlmCrs vpr för näst bästa koster kravell j,J-6,9
Hanöhuspokalen för kosterbåtar klink y,y-6,o Cluck
Gustav Sundgrens vpr för näst bästa kosterbåt

under y,y ... Delfir
Gustav Sundgrens vpr för folkbåtar . .. Sonie
Lars-Gusravs vpr för näst bäsra folkbåt ...... Kajsa

S iwr is b amn s- Rönne- s e glit ge n
Ehrnbcrgs vpr för skärg-kr över 6,9 .. . Lalla
Halda AB vpr för kosrcrbåtar över 6,9
Krisrianstads läns Tidnings vpr för kosterbåtar

kravell y,1-6,9 ....
Yngve Perssons vpr för kosterbåtar klink

t, t -6,o ... Cluck
Hotell Sveas vpr för kosterbåtar under ;,; , . . . Delfin
Tidningcn Auroras vpr för folkbåtar Benzo
Färg AB "Internationals" vpr för näst bästa

folkbåt . ... Sonie

I samtliga seglingar och klasser tävlas om rgyo
års prisdomares vpr för bästa bår som deltagit
i samtliga scglingar utan arr ha erhållit pris. ,

Bland Simrishamnsbåtarna rävlas i samtliga seg-
lingar om Allinge-Sandvig-pokelen för bästa
Sinrrishamnsbår i samtliga seglingar som ej
erövrat annat vpr .. Rival

Bland Ronnebybäarna tävlas om Aakirkebys
vpr för bästa Ronnebybåt som ej erövrat
annat vPr

7.

8.

9.

ro.

C4
Sim

Khm
Khm

I I.

r3.

C4

sög
Sim
Q+

C4
sög
Rön

Sim

r2.

2t

Vid beräkning av ddsgottgörelse tillämpas Nl-regelns
tidsgottgörelsetabeller.

Rorsman å tävlande båt, skall vara medlem i till HSF
anslutet eller i erkänt segelsällskap.

Allt deltagande i dessa kappseglingar sker å den täv-
landes och deltagandes egen risk.

Vid protests avgiyande erlägges dubbel anmälnings-
av1ift. Se punkt rr, andra stycket i seglingsföreskrif-
terna.

Anmälningsavgiften är 5: - kronor för varje k"pp-
segling.

Anmälan om deltagande i kappseglingarna skall göras
skriftligen under adress Karlskrona Segelsällskap,
Karlskrona. Anmälan bör var4 åtföljd av fastställd
anmälningsavgift. Anmälningstiden utgår den r juli.

Senast kl. zr.oo anslås å anslagstavla vid klubbhuset
vilka båtar som äro anmälda till följande dags segling-
ar. För båtar, som anmälas efter denna tidpunkt, skall
to proc. förhöjd startavgift erläggas. Anslag om dylik
efteranmälan skall ske senast r timma före stan. Om
force majeure föreligger för båt, som anmälts till seg-
ling, skall båtens anmälningsavgift ätergä efter beslut
av seglingsnämnden.

Si6

5. Utlottningsbåt, som ej utlottats, äger ej rätt att del-
taga i tå..rlan om vandringspriser.

6. Utdelning av vandringspris sker endast om minst z
vid Regattan närvarande båtar deltagit i tävlan om
detsamma.
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Allmåinna upplysningar

Regattaexped,ition
Regattaexpeditionen är belägen i klubbhusets nord-
östra del.
Expeditionstid kl 9.oo-r7.oo.
Telefon Karlskrona y96.
Allmän regattai nformation.
Inkvartering, Regattakort.
Programförsäljning.
Anmälning till middagar.
Emottager och utlämnar post.

S e glin g sn ämn d, e n s e x p e d.it i on
Seglingsnämndens expedition är belägen i seglirtgs-
nämndens barac
Expeditionstid kl 9.oo-rz.oo och r4.oo-r Z.oo.
Upplysning om seglingarna. Starttider. Mätnings-
frågor. Tävlingsresultat. Startavgifter. Protestskri-
velser.

Tillträd,e till Dragsö Utkik
Dragsö Utkik är privat område. Tillträde till sällska-
pets område ä$er mot uppvisande av medlemskort
varje medlem i till Hanöbuktens Seglarförbund och
Svenska Seglarförbundet anslutna sällskap samt med-
lem i Kryssarklubben.
Andra intresserade skola uppsöka regattaexpeditionen
för erhållande av regattakort.

Post
Post till i regattan deltagande båtar kan adresseras till
Hanöregattan, Box 3or6, Karlskrona 3.
Denna post avhämtas och utlämnas genom regatta-
expeditionen, där även avgående post kan lämnas.
Vykort och frimärken å regattaexpeditionen.

a

3.
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t.

6.

Telefon
Lokala telefonsamtal och rikssamtal kan utväxlas
över regattaexpeditionen, tel. Karlskrona 596,

Seglarm.åltider
Torsdag den y juli Frukost kl 8.oo, Middag kl r3.oo
Fredag den 6 juli ,, kl 8.oo, ,, kl r3.oo
Lördag den 7 juli ,, kl8.oo
Söndag den 8 juli ,, kl 8.oo.
Pris inkl. serv.-avgift z: 7 y för frukost

i;-;i"" tir iä,,ignii;JJ'iå:l'*f? ;r, och rör-
bundsmiddagen den 8 juli göres till regattaexpedi-
tionen senast två dagar före resp. middagar.

7. O r d, n i n g s | ö r e s k r i I t e r
Det är förbjudet att på stranden eller i vattnet utkasta
avfall av vad slag det vrra rrrä. Uppsamlingskärl
finnes utställda.
Toiletter ombord får ej användas.
Toilettrum för damer finnes i klubbhuset, nedgång
från kapprummet.
Tvättrum för herrar finnes i klubbhusets verkstad.
Herrtoilett finnes vid upphalningsplatsens västra del.
Deltagande båt tilldelas förtöjningsnummer och skall
förtöja i enlighet med detta.
Uppgörande av eld i land är forbjudet.

En viktig förutsättning för att en god och trivsam ord-
ning skall vara rädande i hamnen är att samtliga, såväl
aktivt deltagande som besökande noggrant följa hamnord-
ningen, hamnfunktiorrärers och hamnpersonals anvisning-
ar, och uppmanas därför alla vänligen att iakttaga givna
föreskrifter.

It

Bland öarna och skären

Torkö klosterruin på rToo-talet.

Blekingeskärgården är förhållandevis lite känd; lång-
färdsseglarna stryker snabbt igenom den, och det är inte
ofta någon går in i Djupasund för att ankra under Torkö.
Visserligen har Henrik af Trolle skildrat Karlskrona
västra skärgård i hänförda ordalag och besjungit den, men
det är länge sen nu och glömt, och hans efterföljare Fabian
Månsson är för speciell, även om hans naturskildringar
härifrån är små pärlor i vår littcratur. I dag kan man
för uppgrundningens skull inte följa i Trolles kölvatten
på alla hans seglascr "Bland öarna och skären" - men så

seglade Trollc också en blekingseka, byggd av Abraham
Svcnsson på Tromtö, och den flöt säkerligen, där vår tids
järnkölar blir sittande. Men ännu kan man ta sig vida om-
kring i ctt skärgårdslandskap, som i övrigt är detsamma,
som i naturskönhet söker sitt motstycke.
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Stugan på Kaolashät, laoering att Erik Langemarb'

skorsten på den det går inte ihop' När
c;gat välilivit t, märker man också,

"it 
d.t inte kan d för nyttigt ändamål

- den är för liten.
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Vill man stilla sin nyfikenhet, ror man över och finner
en stuga på ungefär rX r,t m, naturtrogen in i detalj, men
man blir inte klokare för det, ty en lekstuga kan det inte
bli tal om på denna avlägsna plats. Sven på Näset kunde
emellertid berätta - och det kan givet andra i trakten
också göra - att den lilla stugan är ett minnesmärke, rest
arr en son efter modern, som levt där i ensamheten i en
stuga hon själv uppfört. Det är en modell av den, som står
där nu, tärd av tidens tand och lutande mot sitt fal.l.
Trolle har skrivit en novell, Enslingen på Kavlaskär, om
skärets bebyggare, där det heter: "Vi styra på en liten en-
staka koja, liggande på ett skär, ej femhundra famnar i
omkrets. Ej ett tråd, ej en buske, knappast ett grässtrå
finns att skåda på denna läga, av vågorna på alla sidor
famnade klippa. En människa har likväl här sökt sig en

fristad och ett hem. Kojan synes på avstånd flyta pä vatt'
net". Bortsett från att det växer både lite gräs och ett par
buskar där nu, är nog detta riktigt så långt, men berättel-
sen är i det mesta dikt, enligt Sven på Näset, Det är sant,
att en änka nekades en plats att slå sig ner på i Listerby
och därför sökte sig ut till Kavlaskär, där hon byggde en

koja, men hon bodde därbal,a ett år, ett nog så besvärligt
år visserligen, ty vid högvatten nådde sjön ända uPP till
dörren. Men Trolle var diktare. Vi kan emellertid låta
honom föra oss vidare i en natur, som inte är dikt även om
det ibland kan förefalla så.

En annan hänförd skildrare av dessa trakter är Fabian
Månsson, rrars tunga historiska skildringar har en alltför
begränsad läsekrets. Fastän Fabians blekingeskildring i
Sancte Eriks gård spelar på 15ro-talet, är det givet sin
egen tids skärgård han skildrar, men mycket kan heller
inte ha förändrats i landskapsbilden på de fyrahundra-
femtio åren, om man bortser från bebyggelsen. Medan
Trolle fört oss och sin matsäckskorg in i "skuggan av de

grå ruinerna" på Torkö, låter Fabian dem uppstå till vad
de en gång varit, ett gråbrödrakloster. Mycket är nu inte



Slädö oid Djupasund.

kvar att beskåda från den tiden, men "Ett par pilskott i
norr - resa den täcka Helgöns hängbjörkar sig med sina
yviga, långhåriga huvuden, vilkas gröna hår hänger långt
ut över vattnet -". Ror man in till Helgö från norr, kan
man komma rakt pä en källa, skuggad av hängbjörkar,
alldeles vid strandkanten, och här har vi upphovet till öns
namn. Munkarna hämtade nämligen vattnet till klostret
här och gav den med vatten helgade ön dess namn. - Från
bergknallen, som inte ser särskilt imponerande ut från
sjön, har man den vackraste utsikt över skärgården och
havet. I norr ligger Kidö, liksom nyskapat och urtidsak-
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tigt, och TvägöI, vilt och mörkt. I nordost kontrasterar
Kvalmsö med ängder och lummiga lundar och i öster Jordö
med åker och äng. Vagnös ekskog och Slädös paradisiska
park står i sydöst mot det leende Arpö.

Vagnö är också knuten till litteraturen, genom Vogn och
Yxnas saga med motiv från vikingatiden. I sundet mellan
Vagnö och Slädö är det en och en halv meters vatten nor-
malt, och på sensommaren når bottenvegetationen upp
mot ytan. Ror man in mot vasskanten mellan den lilla ek-
bevuxna Lillholmen och Slädö, kan man på bottnen se

vrakrester efter en farkosq vars storlek och utseende de
fragmentariska lämningarna av spant och bordläggning
inte längre röjer. Men folktraditionen anger, att det är ett
vikingaskepp. Gammalt är det säkerligen, men hur gam-
malt och vad slags farkost det är, kan man inte veta, förr-
än en undersökning gjorts. Att båtresterna i folkfantasin
blivit till ett vikingaskepp, kan lätt förklaras med det, att
vikingasagan Vogn och Yxna av ålder knutits till trakten.
Vill man ha säkrare vittnesbörd från vikingatiden, seglar
man emellertid Kålfjärden till Hjortahammar med dess

bautastenar på det vidsträckta forngravfältet,

Här i Blekingeskärgården finner man de skarpaste kcn-
traster i sällsamt närgånget möte. Sålunda är sydändan av
Slädö - för att ta ett exempel - typisk utskärgård, ham-
rad av vågor och pinad av vind, men hundra meter mot
norr är man mitt inne i en idyll, som i sin parkartade själv-
ans, saknar den vildhet och karghet, som man förknippar
med hav och storm. Och ligger man till ankars under
södra Torkö, hör man bränningen dåna vid Lilla Kråkan
i den hårda sydvästen, medan vasshanten bugar sig lojt i
mörkt, stilla vatten, där svanarna glider fram, oberörda
som i en stilla insjövik, och näktergalarna störas inte i sin
sång inne i grenverkens täta filter.

Rwne Hillborn
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Produkter

Rundaandring i Karlskrona

Friska fläktar från havet och gator, som mynnar ut mot
vatten, kännetecknar Karlskrona. Men så är det också en
stad som anlagts ute på öar och holmar, och dit manbara
för ett hundratal år sedan fick från fastlandet taga sig
över på långa träbroar. Att det är en anlagd stad, märks
också av gatornas planering: frän Stora torget strålar det
ut huvudstråk åt de olika väderstrecken.

Innan staden anlades, bodde det på den största ön, som
bar namnet Trossön, en bonde vid namn Vittws Andersson.
Med motvilja lämnade han år r58o från sig sin egendom,
och det var heller inte med särskild glädje han såg en stad
växa upp på sina äkrar, beteshagar och utmarker.

Karlskrona har givetvis under årens lopp genomgått
stora förändringar. En brand, som ödelade hela centrala
staden, utbröt en junidag r79o, och andra bränder har
härjat längre fram i tiden. Men det är först med den nya
tiden som staden börjat ändra ansikte, och förlora något
av sin forna tjusning.

Vid en rundvandring genom staden skall man helst börja
uppe på Stora torget. Här uppe på Trossöns högsta del av-
såg man redan från början attförlågga kyrkorna och råd-
huset, men det tog lång tid, innan den planen kunde gå i
verkställighet.

Man känner sig liten på detta ödsliga torg, där det i mit-
ten på en hög sockel placerats en bild av stadens grundare,
Karl XL Den mäktiga Fred,rikshyrkan med sina två stym-
pade torn ligger på torgets östra del och vid dess södra sida
Iigger den Tyska kyrhan eller Trefaldighetshyrkan. Det
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är en rundkyrka och är i sitt slag enastående i landet. Före
branden 1790.var- kupolen och lanterninen högre och sam-
tidigt rikare utformade än för närvarande. Till båda kyr-
korna har Nicodemws Tessin d. y. trppgjort ritningarna.
Tyska kyrkan invigdes ryo9 och Fredrikskyrkanär ry44.

Mot väster begränsas torget av rådbwset, som trors att
det tillkommit så sent som r79, hållits i en stil, som gör,
att det smälter samman med kydrorna. Det kan man där-
emot inte säga om byggnader, tillkomna längre fram i
tiden. Mellan kyrkorna ligger ett egendomligt torn, som
påminner om en medeltida borg, Det är stadens första vat-
tentorn och tillkom är Å64. Posthuset, som också ligger
här, har däremot givits en exteriör, som faller bra in i hel-
heten, detta trots aft det tillkommit så sent som på r94o-
talet.

Vid sidan om rådhuset ligger stadens konserthws, byggt
i funkisstil, och intill Fredrikskyrkan har vi stadshotellet,
som tillkom då nyrenässansen var på modet.

Om man från torget vandrar den breda Kungsgatan
mot söder, kommer man till Arniralitetsslätten, etr namn
som är missvisande, då det numera är en parkanläggning
med stora träd av alla tänkbara sorter. Parken delas av en
jårnvåg, vilken genom en tunnel fortsätter under rcrger.
På en höjd mitt i parken ligger den zyo-åriga Atniralitets-
klockstapeln och i parkens periferi bl. a. museer och skolor.
Vid norra delen t. ex. Blekinge rnnset4n't, som visar land-
skapets kulturhistoria och i det sydvästra hörnet Varos-
mt'tseet, där gångna tiders skeppsbyggnadsteknik och de
pampiga galjonsbilderna kan beundras av besökaren. Här
i södra delen ligger ocksä Högaahten, genom vilken besö-
kare på örlogsuaruet måste passera.

Från Klockstapeln kan sedan promenaden fortsätta åt
öster längs Vallgatan, Denna gata leder fram till Kungs-
bron, men innan vi kommer så långt, bör Amiralitetets
kyrka besökas. Genom järngrindar på gatans högra sida
kommer man fram till en mäktig träkyrka, som under år-
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hundraden trotsat tidens tand, och där generationer av
flottans personal åhört gudstjänster. Redan fem år efter
stadens grundläggning eller är fi85 invigdes den. Utanför
kyrkan står sedan slutet av rToo-talet gubben Rosenbom,
och tjänstgör såsom fattigbössa.

Nere vid Kungsbron ligger den gamla bastionen Awrora,
en rest av en befästningskedja som gått genom hela staden.
Bysten, som är uppställd här nere föreställer Erik Dabl-
berg, som gjort upp den första stads- och befästningspla-
nen för Karlskrona. Länsresidenset har också fått sin pla-
cering här.

Man kan följa den slingrande kajen förbi denna bygg-
nad, och då passa pä att avnjuta den vackra utsikten över
redden, där under sommartid örlogsfartyg brukar ligga
till ankars.

Nästa sevärdhet blir statyn över generalamiralen Hans
Wacbtmeister. Den fortsatta vandringen kommer sedan
att gä efter den breda gata, vid vars ändpunkt statyn
placerats. Denna del av gatan kallas Alarnedan. Hår har
under tidernas lopp bott många av Karlskronas mera
kända militärer. Mitt i gatan står ett gammalt brunnshus,
ett minne från den tid, då husägare, som ej hade tillgång
till vatten på egen tomt fick hämta vid stadens brunnar.

Gatans fortsättning pä andra sidan parken heter Amira-
litetsgatan. Här pä gatan fanns en gång i tiden en klock-
stapel, som kallade varvets arbetare till sina plikter, och
fortfarande har man hår varvet i åminnelse, för denna
gata slutar just vid en varvsport med namnet S jwttons port.

Kvarteren söder om denna gatahar till viss del en ålder-
domlig och intressant bebyggelse. Varvets arbetare hade
redan under stadens första år fått slå ned sina bopålar
här, och till för nägra är sedan hade några kvarter fätt
bibehålla sin ursprungliga karaktär, och en vandring på
"Västerudden" var en promenad till gångna tiders Karls-
krona.

Björkbolmsbacken wpp mot lVacbtrneistetgatan'

I förgrnnden OskwldsParken.

Till ett bättre bibehållet område kommer man däremot

gavlarna mot gatan, och byggnaden fick sedan gå på dju-



Borgmästareljärdcn med sina bryggor och längst bort skeppsgossc-
briggen tarramas, där man kan intaga lörtäring.

per in i kvartcret. Björkholmen är ellcr har varir sjömän-
nens stadsdel. Alla småbåtar längs stranden av Saltösund
ger forrfarande ett synligt bevis på intrcsset för sjön.

Utanför Björkholmen har under de senastc femtio åren
y ggd^. Saltö, vars sydligaste
S e ge I säl Isha pet, har numera
där vita trålare ligger för-

dcnna plats avgår också båtar till bl. a. Hasslö, Aspö och
Ostra skärgården, och här i närheten ligger sradens äldsta
fasta stenhus, kallat Grevagården.

Längre bort efter samma kaj skjuter det ut en brygga
med ett sirligt format vindskydd. Båtturer härifrån för cn
bl. a. genom en leende blekingsk ådal bort till Nättraby.

Den nya utfartsvägen går fram invid denna brygga,
men då staden har mer att bjuda på fortsärter vandringen
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över västra Köpmangatan mot Hoglands park. Namnet
har den fått efter slaget vid Hogland, och som ytterligare
ett minne av denna händelse har en vit marmorbild av
Karl XIII rests i mitten av parken. TvL andra skulpturer
finns framför musiksnäckan, en i form av en kvinnofigur,
som symboliserar Ekot, och efter en av sidogångarna en
bronsavgjutning av Blekingeskulptören Per Hasselbergs
"Grodan".

Från parkens norra del utgår Landbron eller gamla ut-
fartsleden. Hit har järnvägsstationerna förlagts, men för
att hålla oss inom centrala delen av staden fortsätter vi
förbi Brandstationen in på Ostra Vittusgatan. Området
norr om denna gata 'var en gång Vittus Anderssons kalv-
hage, och fortfarande går det under namnet Kalvhagen.

Handelshusens magasin, köpmans- och hantverkargär-
dar präglade och präglar till viss del fortfarande denna
stadsdel. Till skillnad från Västerudden och Björkholmen
tillhör denna stadsdel mera det civila Karlskrona.

Kalvhagen omslutes till viss del av Handelsbamnen, och
den fortsatta promenaden blir ett kryssande mellan massa-

ved- och virkesstaplar, om man vill nå fram till vattnet.
Invid hamnen har några industrier vuxit upp. Här finner
man L, M. Ericssons anläggning, som just under dessa dagar
håller på att utökas genom nybyggnad, och Karlskrona
Porslinsfabrik.

Från hamnområdet leder en kilometerlånggatai nord-
som gen burit namnet

. När ges ett kvarter av
yrbes längre fram efter
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den. Här kan man söka Stadsbotellet, apoteh och en del
biografer.

Vandringen skulle egentligen vara slut här, då man från
Ronnebygatan kommer direkt ut på torget, men den fort_
sätter ännu en styche efter- Drottninggaian fram till Kyr-
kogatan. Flottans långa och pampiga Lasern kan -"o irr..
undgå atr lägga märke till samtidigt som vandringen efter
den småbackiga Drottninggatan ger .n påminielse om
havet runt staden.

..Det sista stycket blir backen upp mot Frcdribskyrhan,
vilken tecknar sin mäktiga byggnädskropp i silhuJtt, in-
ramad av hamlade lindar, i eftermiddagins motljus.

Erik Langemarh
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Allt till Babyn

Allt till Sängen:

Böst och billigost

S, P. Suenssons Eltt
Borgmöstorebron 6 fel. 414
Korlskrono

SALTÖ
DAMFRISER/NG
Gunvor Stenholär
Almögoton 4 Tel.228f,

Petmanent
Ansiktsbehand,ling
Manicure

Förlooningsringar
Sportpriser
Hed,ercgåoor
Förstklossig vygrovering

E, THÖRNSUIST
JUVELERARE och GULDSMED
Hontverkoreg ot. 35 T el. 2027
Korlskrono

Ar Ni uton

TOBAK - TlDNINGAR
KONFEKTYR

Gö till

BUSSCENTRALEN
Porkgoton 5, Korlskrono
Tel.928

Oppet ollo dogor 8.00-22.00

VARVSMUSEET
AAAIRATITETSSTÄTTEN

Oppel:
m6ndog{redos kl. 10.00-16.00

lördos kl. 10.0f13.00
söndos kl. 12.flF16.00

BLEKINGE MUSEUM
4 ,IIRAIITETSTORGET 2I

0ppelt
mdndog-fredog kl. 10.00-12.00
och 13.0(F16.00
lördog kl. 10.flF13.00
söndog kl. l2.0fl5.m
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