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Avfärd från Trosa till Landsort, Mats & Marie
Foto: Björn Adolfsson



VÅRESKADERN OCH KRÄFTSKIVAN ÄR ÖVER = SOMMAREN ÄR SLUT!

Jag vill passa på att tacka avgående temporärt Klubbmästeri Håkan och Roger
för ert halvår vid ratten, och samtidigt åter önska Camilla välkommen som
Klubbmästare. Inskolningen blev att få till våreskadern tillsammans med Håkan
och Roger - överlämnandet gick bra men kanske inte helt utan komplikationer!
Kräftskivan visade att Camilla är väl varm i kläderna! Suveränt lyckat, och
givetvis sammanföll evenemanget med sommarens värmerekord på Utö.

Klubben har än kvar att tacka av Rose-Marie & Roffe ordentligt för era 5 år
som klubbmästarpar då ni format klubben till vad den är idag. Bortglömda, alls
inte, för ni har skapat den härliga stämning och gemenskap vi nu har.

Du som än inte är medlem, har eller möjligen har haft en Princess, ska veta att
du är mycket välkommen och att vi är speciellt glada om du vill engagera dig för
att forma såväl nutiden som klubbens framtid!

Sommaren har varit lite sådär mellan varven, vi upplevde som mest 31 m/s
men då låg vi väl fastspikade i Gryts skärgård och dagen efter strålade solen
över en närmast blank östersjö. 
Jag har löpande fått rapporter från Visby, Öland, Gryts, Trosa & Stockholms

skärgård och ser hur facebook uppdateras löpande, men vad har ni för er på
västkusten?  Eftersom jag inte kom dit i år så får du gärna berätta, skicka med
några bilder också! 

Ett tips till dig som ska gå Göta Kanal nästa år är att lägga till vid glasskiosken i
Vadstena, dvs. inne i Vallgraven kring Vadstena Slott. Djupet varierar mellan
1.85 - 2.20 meter inne i vallgraven (lerbotten) så ta det lite varligt! Där finns
också ett "barnsomhatarbåtenochvillgöranågotannatmenunderuppsiktrum" för de
något yngre, allt enligt hemsidan.

Björn Adofsson, ordförande

MEDLEMSKAP I PYCS

Vi är idag drygt 140 medlemmar och välkommnar gärna nya
Princessägare till klubben.

Årsavgiften för år 2012 är 800:- inkl familjemedlem.
Registeringsavgiften (engångsavgift första året) är 250:- och då ingår
en Princess klubbvimpel. 

För medlemskap kontakta PYCS på nedanstående adress.

Annonspriser : Baksidan 1/1-sid färg 5.000:- 
Omslagets insidor 1/1-sid färg 4.000:- 
Textsida 1/1-sid färg 3.000:-
Textsida 1/2-sid färg 1.500:- 
Textsida 1/1-sid sv/v 1.500:- 
Textsida 1/2-sida sv/v 750:-

Teknisk info: Tommy Montaigne, Montaigne Annonsbyrå, tel
0705 90 21 64, e-mail: tommy@montaigne.se

Princess Yacht Club of Swedens CLUB MAGAZINE utkommer ca 
4 ggr per år och distribueras gratis till alla PYCS:s medlem-
mar samt annonsörer.

Redaktör Tommy Montaigne, ansvarig utgivare Björn Adolfsson

Klubbens adress är: Princess Yacht Club of Sweden, c/o Björn
Adolfsson, Västra stationsgatan 29B, 192 67 Sollentuna.
www.princessklubben.se
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KALENDARIUM

Klubbens egna träffar 2012

Stadsvandring i Gamla Stan 9 november 

Julbrd Utö, 2:a advent (8 dec)

Båtmässor  2012

Cannes, Vieux Port et Port Pierre Canto, 12 - 17 sept

Southampton International Boat Show, 14 - 23 sept

Monaco Yacht Show, 19 - 22 september

Genua International Boat Show, 6 - 14 oktober

Fort Lauderdale Internat. Boat Show, 25 - 29 sept

Barcelona International Boat Show, 3 - 11 november

Amsterdam , METS, 13 - 15 november

w w w . p r i n c e s s k l u b b e n . s e

Foto omslag Björn Adolfsson, Tätpackat i Byxelkroks hamn.
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Så var då sommarens båtsäsong officiellt invigd med att
Våreskadern har gått av stapeln.

I år samlades vi i Trosa på den Norska
Nationaldagen. Inte för att den märktes på annat
sätt än att vi saknade två trogna evenemangsdelta-
gare Anne & Hugo Karsten denna första eskader-
dag. Detta är rimligen lättbegripligt och förlåtligt
och samtidigt är vi tacksamma att få med oss
Anne och Hugo lite senare under eskadern speciellt
då med en nyopererad Hugo som bara inte kan
låta bli att köra båt och dra i tampar och ta i trots
uttryckligt läkarförbud under tiden bröstkorgen läker
ihop sig. Gott gry i norrmän!

Trosstarten, eller nåja, eskaderstarten, blev lyckad
ändå. Ett 20 tal personer samlades på rest. Fyren i
Trosa hamn för en 3-rättersmiddag den 17:e maj.

Ett speciellt tack till Marie för den egendesignade Trosa-lyk-
tan vi fick i present från din butik. Klubben kan absolut inte
annat än att som tack rekommendera ett besök i Maries

Eskadern.
Text och foto: Björn Adofsson

Äntligen i Trosa fo ̈r årets Eskader

Första middagen på Fyren
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butik Lady M på Torget i Trosa. En butik för 'heminredning &
kläder' som det står på hemsidan. Butiken ligger alltså vägg
i vägg med bolaget - så den går liksom inte att missa!

Jädrar vad trosabor kan prata! Vi gjorde misstaget att pla-
cera dessa socialt svältfödda urinvånare, vintersäsongen är
tydligen svår i den sta'n, vid samma bordsände vilket gjorde
att luften liksom sögs ur rummet medan de sladdrade hej
vilt och vi andra snarast såg ut som fiskar på land och käm-
pade efter överbliven luft med gälarna i ölglasen! Att göra
sig till tals kom inte ens på fråga! Härligt med stim, stoj och
levnadsglada människor och här fanns mycket av den sor-
ten! God stämning är aldrig långt borta när
Princessmedlemmar träffas.

Skepparmöte hade vi redan på torsdagskvällen och freda-
gen inleddes med samling vid båtarna för att avnjuta en
kraftfull knallpulversalut från Rogers manliga startpistol.
Clintan hade kissat på sig av garv. Att leva upp till Roffes
kanon är ingen lätt match, men heller ingen risk för anmäl-
ning av störande av ordning!

Vi lämnade Trosa på fredagsförmiddagen mot Landsorts

Avfärd från Trosa till Landsort, Bumble Bee / Håkan o BirgittaMarie ger oss ljuslyktor från Lady M

Mot Landsort 
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Landsorts historia - föreläsning vid Fyren

Norra Hamn med Roger & Kerstin i täten i 18 knop. Väl
framme visade sig vinden vara elak, tjurigt envis och givetvis
från fel håll. Detta gör Norra Hamnen till en stundtals stökig
plats. Efter antal omförtöjningar och avlastande långtampar
var vi äntligen i land och fick i oss en stadig förtöjare. 
Här låg redan Carpe Diem och väntade. Fam. Wallenstein

hade säkrat sig på den absolut bästa platsen i den hårda
vinden, innanför en bryggspets.

Precis när lugnet lagt sig, ja inte vinden men i alla fall sin-
nena, så kommer sadisten Roger och meddelar att nu ska vi
vandra iväg till överraskningen på öns andra ände! Nå, efter
en så där 3 km rask promenad förbi mästerlots Albert Holm,
pestkyrkogården och förbi Landsort city samlades vi vid
foten av Fyren för en rejäl historielektion presenterad av en
av öns 20 bofasta. Jösses vad vi fick lära oss om ön, bebyg-
gelsen, lotsar, motsättningar mellan öbor på södra och norra
ön (förr alltså), sjötrafiken och inte minst fyrens brokiga
historia. Ön ska förresten kallas Landsort, inte Öja som en

del skärgårdssnobbar säger, för Öja (Öar) finns det gott om i
skärgården sa vår ciceron bestämt. Tack för arrangemanget
Roger!

Nu var det snart dags att läska våra dammiga skinn vid en
vätskekontroll, fast först smög vi omkring lite i skyttevärnen
runt fyren och tittade också på artilleripjäsen (15,2 cm
kanon m/98B i 15,2 cm tornlav m/1900A, och just där
känner jag att jag inte helt begriper vad jag skriver).
Själva den numer igenklappade militäranläggningen som
underminerar i stort sett allt berg kring fyren ska visst öpp-
nas för viss visning till sommaren, så där var vi lite för tidi-
ga. Här hittade vi dock de första av en hel dröse förbuds-
skyltar, Landsort = Förbudsskyltarnas ö! På statens
Fastighetsverks hemsida kan man läsa lite om öns färska
historia tex att Landsort är mycket mer än en fyr och ett
namn i sjörapporten. Här hittar du ett fyravåningshus av stål
inuti berget, dimensionerat för ett underjordiskt samhälle
och konstruerat för att stå emot ett kärnvapenangrepp. Fram

Utsikt från Fyrens fot

Puffra på Landsort
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Förbudso ̈n Landsort

Förbudso ̈n Landsort - igen!

till för några år sedan var det fortfarande 
hemligt och redo att tas i bruk.

Vi samlade oss för lunch i Storhamn, dvs. lotshamnen på
västra sidan där privatbåtar inte göra sig besvär. I hamnen
finns en liten krog, Saltboden, med bra mat och Landsorts
Lager på menyn. Klubbens medlemmar återfick därmed sina
vanliga ansiktsfärger och den askgrå ansiktstonen som helt
klart berodde på uttorkning försvann.

I Storhamn ligger också Puben! Vi
'bokade' in ett besök på kvällen,

och fick då reda på att den stänger vid 22. En lite lugnare
promenad följde nu tillbaka till båtarna för tillsnyggning och
en och annan diskussion på akterdäcken. Någon taktiksov
ju också en stund förstår jag för just den förbudsskylten sak-
nas ju i sortimentet. Inför avtåget mot Sjöbloms röda krog
downtown Landsort var vi lite listiga och hyrde cyklar för 50:-
styck hos hamnvärden! En höjdare, fast Håkan var för tung

Här tar man inte in en Princessa
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Lotsbåt - mindre

Storhamn Västerhamn....

Lunchdax i Storhamn Västerhamn

Lunch….

Saltboden i Västerhamn

Kerstin & Roger i Kyrkan (igen…)

Roger blev till sig i kyrkan!

Landsort Lager - inte dum!

förstås så han fick trampa runt med punka
på grusvägarna.

Sjöbloms hälsade med fördrink på altanen
innan en klassisk middag med sparris, par-
mesan och en laxbit till förrätt samt helstekt
oxfilet till huvudrätt. Kolossalt jämlikt, inga
särbeställningar som kunde röra till notorna
här inte! Maten uppskattades och stämning-
en kom igång kanon, inte ett öga va torrt
när vi lämnade precis före 22 för att hinna
ner till Puben i Storhamn. Fast först kostade
vi på oss ett besök i Lotstornet, vilket numer
är Bed&Breakfast och med konferensmöjlig-
het i tornrummet, dvs gamla lotsutkiken,
som ju bjuder på en fantastisk utsikt. På
vägen hittade ytterligare ett gott antal för-
budsskyltar, inte mycket man får (fick) göra
på den ön inte.
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Avslutning på Saltbodens Pub

Lotstornet är numer Bed & Breakfast

Landsort Norra Hamnen

Avslutning på Saltbodens Pub

Birgitta, Kajsa & Fyren
på Sjöbloms veranda
före middagen

Nu stängde Puben ju inte vid 22, inte ens när vi gick efter
någon timme faktiskt. Ett skitskönt ställe med plats för säkert

12 - 16 personer om man är mycket nära släkt, nykär eller
är i total avsaknad av luktsinne. Rekommenderas!
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Eskadern på väg Uto ̈ via Dragets Kanal

Dragets Dragets - krokigt är det

Fyren från Sjöbloms veranda

Utsikt från gamla Lotstornet Landsort

Carpe Diem välförtöjd på Landsort fo ̈re avfärd

Morgonen efter var det avfärd mot Utö via Dragets Kanal,
en härlig men som vanligt lite tight upplevelse med Bengt &
Camilla i Oaxen i täten.

Väl framme på Utö smög vi in till Gunnar Karlsson på



Ankomst till Gunnar i Kyrkviken Uto ̈

Fanan uppe strax innan ango ̈rande av Uto ̈

Sanduddens Yacht Club (!) i Kyrkviken! Fint ska det vara.
Här möts man efter platsanvisning av ett familjärt välkom-
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Tillagd hos Gunnar i Kyrkviken Uto ̈

nande av Gunnar och hustru Ingegerd. Bryggan är allt som
oftast redo med bord och stolar för de som vill fraternisera i
eftermiddagssolen. Bara att krypa upp och låna. El och vat-
ten är också framdraget. Här anslöt också ett gott antal
klubbmedlemmar upp som inte haft möjlighet att vara med
tidigare, någon hade också tagit sig ut till Utö med turbåten.
Klart godkänt, huvudsaken är ju att du kommer med!

Kvällen avnjöts på Utö Värdshus under sedvanlig oordning,
men mat och dryck var i god ordning och uppskattad av

Barsamling Uto ̈ Värdshus 

Klubbmästare Camilla informerar & hälsar välkommen till bords



klubben! Nu vet jag äntligen vad luciasången Natten Går
tunga fjät handlar om, möjligen var fjäten lite tunga dagen
efter också.

Hålla tungan rätt i mun var det inte alla som gjorde, faktiskt
inte ens i egen mun tror jag. Kan en Princessbåt guppa i
hamnen - japp, det kan den!

Kul också att få träffa ytterligare en 'gammal' ordförande
Andre Linius som bla berättade om forna tiders
eskader till motsatta sidan östersjön. Kanske något
att ta upp igen något år, till 30-årsjubileet kanske?

Våreskadern är klar = sommaren är här!
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Svaren på frågesporten

å…. vinnaren är - Nilla & Joche (som vanligt) Vinnaren...

Julbord på Utö Värdshus!
Läs mer på sidan 27...



Hamnkapten, undersköterska och
säsongsarbetare; 

Kenneth Niklasson, Byxelkrok
Text och foto: Björn Adolfsson

Som vanligt träffade vi Kenneth i Byxelkrok, det gör nämligen
alla som kommer dit med båt. Tydligare Hamnkapten får

man leta efter. Han sitter sällan i hamnkontoret utan jagar
på cykeln genom hamnen som en skitnödig gasell och ser

Tätt i Byxelkrok



med visselpipa, gester på
alla språk & bra tryck i luf-
trören till att man landar på
anbefalld plats och absolut
inte någon annanstans. Kul
att alla också lydigt finner sig
i anvisningarna och inte pro-
testerar.

Ring och meddela att du är
på väg så ordnar Kenneth
plats om det bara är mänsk-
ligt möjligt och ibland ändå!
Just när vi var där blåste det
som bara attan och 5 båtar i
bredd var ingen ovanlig syn i
hamnen. Ingen knorrar dock Hamnkapten Kenneth Byxelkrok
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erfarenheter från hamnar där sydvästen emellanåt kan vara
rejält besvärande.

Vem är han då? En 40-årig säsongsarbetarveteran med

för alternativet att behöva vända ut över ett ibland vresigt
Kalmarsund är sällan tilltalande. Det är ju också en bit till
nästa hamn.

Gästhamnen tar c 70 båtar, beroende på storlek förstås,
men rekordet är 140 båtar en stormig natt. Faktiskt är
Byxelkrok trots sin litenhet Ölands största gästhamn sett till
antalet gästnätter per säsong med mer än 93% snittbelägg-
ning.

Efterfrågan på plats har lett till att Kenneth med Borgholm
kommuns goda minne leder ett projekt att bygga ut hamnen
rejält, från dagens 70 platser till 220, om allt går i lås för-
stås. Mycket ska klaffa, inte minst finansieringen.
Utbyggnaden får heller inte störa för mycket av utsikten och
får inte riskera skapa en öde storhamn så att Saltkråkan-
stämningen förstörs. Däremot finns en hel rad positiva effek-
ter som nya arbetstillfällen, under såväl byggnation som
drift, som sannolikt förbättrad infrastruktur och förbindelser
på norra Öland. 
Ritningar, djupkurvor och tjusiga skisser för den nya ham-

nen finns klara som underlag för kommande anbudsförfrå-
gan. Norra Öland är ju redan ett turistintensivt område med
3 campingar varav Böda Sand på ostkusten är den absolut
största. Går projektet i lås så blir det än mer cykla av för
Kenneth, då med mer än 1 km mellan spetsarna på
angöringspirarna. Vid designen försöker man också lära av

Thomas & Dennis på “Skotern” i Byxelkrok
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Ideskiss till ny hamn i Byxekrok

Hamnkapten Kenneth hjälper till
med tilläggning

Roffes & RoseMaries muskelbåt - den låter ändå värre än den ser ut!

sambo & 2 knoddar och
nyinstallerad värmepump. 
Han har ett CV som omfat-

tar kök & serveringsarbete i
Funäsdalen, sotarlärling i
Kalmar, ICA, FN/NATO tjänst-
göring i Bosnien, Åre Bageri,
arbetsledning på Norsk fiske-
industri, kebabstånd,
undersköterska på vinter-
halvåret och Hamnvärd i
Byxelkrok från 2003 och nu 
Hamnkapten sen 2009.

Han är under vinterhalvåret
också ute och kollar in andra
gästhamnar för att se vad 
som kan passa i Byxelkrok. 

När vi en sen kväll såg röven
på Kenneth sticka upp ur ett
tjurigt dass fick vi lära oss att
titeln Hamnkapten kanske
inte alltid är så tjusig som det
först verkar!

Vi bad ju också att i inkilnings-
syfte få bjuda på något på
akterdäck efter tilläggning,
men hade tyvärr inte de två
Valium han mest önskade
sig!

Kenneth, vi uppskattar ditt
sätt att ta emot oss när vi
kommer till Byxelkrok och att
du håller koll på allt som rör
sig i hamnen. Delas det ut

Svart Bälte i Hamnkapteneri så är det ditt! Vi ser fram
mot nästa år och vill verkligen önska lycka till med
hamnprojektet.
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Håkan 50.
Text och foto: Björn Adolfsson

Så var vi då kallade till Utö på 50-årskalas; Håkan
Eriksson, otroligt att han fyller 50, trodde vi snackade fler år
än så, men skenet kan bedra!

Nå, denne virile 50-åring hade sin vana trogen parkerat prå-
men på bekvämt spanavstånd från dambastun vid
Gruvbryggan och framför oss hade vi först en solig och skön

fredag i maj vilken avlöpte som andra sköna fredagar på
Utö, tämligen soft, med samling på kajkanten för en pilsner
eller två.

På lördagen tog vi det lite lugnt med bryggdansen, men
frampå eftermiddagen, kom det hela igång med pilsner iKajsa Håkan och Birgitta

Lovers of Covers
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bastun som startskott!

Själva firandet började med bubbel framför Societetsvillan
till tonerna av några roslagsdängor som framfördes av
Lovers Of Covers.

Middagen intogs på värdshuset, start med Toast Skagen
åtföljd av Seglartoast som hade premiär på sommarme-
nyn. Klockrent!

Talen var känslosamma och inriktade sig på att hylla en
riktig kompis och jag tror de träffade som de skulle för vi
fick se en rörd jubilar. Givetvis ställde sig även
Princessklubben upp, då främst Sekreterare Kajsa och
levererade ett kanske inte fullt så känslosamt tal. Jubilaren
jämfördes bland annat med en sköldpadda, en hund och
en tanig gammal ek. Som present lämnade vi samtidigt
över en trevlig korg smyckad med rosa band, cellofan och
annat manligt. Korgen var sammansatt av Marie Nilsson,
Trosa. Medan hon höll på med korgen undrade flera kun-
der i butiken vilken tjej som skulle få den fina korgen. Don
efter person! Som extrapresent överlämnades också ett
antal Åkband, för att också Birgitta ska ha någon nytta av
farbrorn.

Kvällen fortsatte sen åter i Societetsvillan med bar,
dans och nattakorv! Givetvis hade Kajsa förberett en liten
sång till Håkan som hänfört framfördes av kvällens damer.
Så småningom lyckades de stänga stället och vi avrunda-
de med en pilsner på Bakfickan. När även Bakfickan
stängt så bjöd Värdshuset på Champagne nere i bageriet
för att fira Loreens seger, en svårstängd natt, helt eupho-
riskt!

Kajsas sång: "Vill du ligga med mig Håkan, om sanningen
ska fram", fast med en inte så lite omskriven text!

Tack Birgitta & Håkan för en mycket trevlig 50-årsfest!

Faktarutan om Lovers Of Covers
Pierre Breidensjö (sång & gitarr) är ständig medlem. Med sig
har han riktigt bra sångare och vi fick lyssna på Thomas
Vikström. Thomas visade verkligen var skåpet ska stå, han
har ju sannolikt påbrå vad gäller pipan från far sin och sjung-
er allt från dödsmetall till opera så man trillar omkull. Vi har
sett dem förr i Utö-trakten, kanske oftast på Båtshaket på
Ålö. I år blir det dåligt med spelningar i skärgården för
Thomas ska ut på 3 veckors turné i Sydamerika med Therion,
ett svenskt symphonic metal-/ goth metal-band, som blandar
klassisk hårdrock med operasång och en symfoniorkester.
Namnet är grekiska för "vilddjur".
Blir längtan för svår hittar du Lovers Of Covers på Gula Villan
på Utö den 14/7 och sen på Nåttarö Krog den 21/7 och
17/8 (allt enligt hemsidan).
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Gryts Gästhamn
Text och foto: Björn Adolfsson

Vi har redan idag ett gäng fantastiska medlemmar med bas
i Gryts skärgård men vill gärna se fler. Vi har därför under en
tid 'förhandlat' med Joachim Källsholm, Gryts Båtklubb, om
att på något sätt komma igång med en någon form av lokal
klubb för de som har Princessor i regionen och i alla fall
ännu inte anslutit sig till Princessklubben.

Vi var ju absolut tvungna att hälsa på Joachim, och andra
Princessägare vid Gryts som Stefan och Eva under ett dygn i
juli. Å vilket dygn sen, vilket drag ni har! Vi klena
Stockholmare gav nu upp redan före 3 på natten, men för-
stod dagen efter att en äkta Grytian kör på och inte bör gå
och lägga sig före 5 på morgonen, respekt! I sådana här
sammanhang ska man ju inte nämna namn på de festande,
så det gör vi inte heller med respekt för Joachim.

Krogen dukade upp en utmärkt Grillbuffe på altanen plus
ett liveband av den mer seniora typen, men draget var det

inget fel på. Spellistan var lite utanför 'middle of the road',
det är ju inte ofta man dansar till filmmusik från Quentin
Tarantinos Reservoir Dogs (De Hänsynslösa...). Altanen var
likafullt knöfull med dansande från första till sista låt och
där en del bjöd på dansstilar som Tony Irving bedömt som
'det var bra, men det var inte dans...'.  Själva blev vi
utnämnda till kvällens fokusgrupp och bandet dedikerade

Bumble Bee på väg mot Gryts Skärgård

Håkan serverar Irish Coffee vid Gryts Varv!
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Vännerna i Gryt - Joachim
Källström och Stefan Danielsson

Joachim Källsholms polerade 435 hemma i Gryt

både en och två låtar till Princessklubben, lovade utlottning
av en Princess samt inbjöd till efterfest på vårt akterdäck.
Helt underbart drag!

Nu ser vi fram mot att träffa Joachim i höst för att se vad vi
kan göra för att på något sätt närma Gryts många Princesser
till klubben.

I somras nåddes vi av det tråkiga beskedet
att en av Princess Yacht Club of Swedens
grundare – Eva Howlette – hade gått bort
efter femton års sjukdom i Alzheimers.

Vi var tre Princess 37-ägare som startade
klubben i mitten av 1980-talet; Eva och Alan
Howlette, Agneta och Tommy Montaigne
samt Anita och Pekka Vitintie.
Familjen Howlette var flitiga deltagare med

sin 37:a Evalan på våra träffar och eskadrar i
drygt tio år, och även initiativtagare till vår
första Princessbåtsförsäkring, som återförsäk-
rades i Lloyds. 
Eva var förutom en av grundarna även

klubbens första sekreterare och dessutom en
hejare på att köra båt. Man ska då ha i min-
net, att för det första var våra Princess 37:or
bland de största som fanns i skärgården på
den tiden och för det andra var det mycket
ovanligt att tjejer framförde dessa flytetyg.  
Jag minns speciellt ett tillfälle - det var på

Lidingö – det fanns bara en trång plats kvar i
hamnen och det blåste rätt rejält. Eva satt
vid spakarna på en Powles 38 och snurrade
lätt upp båten tvärs vinden och backade
resolut in i hamnfickan. Vi var många som
nickade imponerade den gången.

Tack för allt du gjort för Princessklubben Eva

In remembrance of Eva Howlette

och tack Alan för den färglada, positiva bilden här
på Eva – det är så vi minns henne.

-Tommy Montaigne
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Gunnar 70.
Text och foto: Björn Adolfsson

Gunnar & Ingegerd Karlsson, medlemmar i klubben sedan
tidigt 90-tal, med La Petité, en vacker Princess 48, vilande
mot bryggan vid Villa Sandudden på Utö.

Men j-lar vad det small!

På Utö har man tydligen den traditionen att 70-åringar ska
väckas med 70 skott från öns hagelbrakare klockan 6 på
morgonen. Traditionen går vidare med krav på morronkaffe,
sockerkaka och viskypinne medan bössorna stod uppradade
mot husväggen och så var den födelsedagen startad med
ett brak. Själv låg jag och nannade på örat i båten en sådär
20 meter bort då det small. Så plötsligt satt både Kajsa och

jag upp som pinnar i sängen och undrade vad som hände.
Terroristattack på Utö, och vid denna timme, vad är det för
sätt?

Nå vi anslöt lite diskret till kaffesörplandet som efter ett tag
övergick mer till mackor och en pilsner - de kan fira de där
Utö-borna!

Senare på morgonen ankom presenten från syskonen, en
flaggstång, som dessutom överräcktes med ”uppsättning”.
Tur han har maskiner 70-åringen, för snart var både grävare
och hjullastare med besättning i full färd med fundamentet.
Det är ju inte heller alla som har bamsiga boj- eller moring-

Plantering av flaggstång hos Gunnar - snart med Princessflaggan vajande
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70 hagelskottGunnars väckarklocka

Kajsa med sin nya bäbis Muskelbåten igen

Sjömarke i sko ̈na färger!

Uppvaktning kl 6 på morgonen med 70 hagelskott

sänken stående klara för nedgrävning bakom boa. Redan
före lunch kunde stången resas och givetvis bidrog klubben
med Princess-flaggan!

Dagen var en av sommarens mest strålande och festen i
Gula Villan var en dundrande succé redan från bubblet på
terrassen fram till vickningskorven med tillbehör någon gång
innan solen kom upp eller möjligen efter…. Presenter skulle
han ju få, en av de mer uppmärksammade var förstås en
bamsig 70-skylt som jubilaren fick hänga kring halsen.
Barnen med familjer hade samlat till ”TID”, vilket uttrycktes
med hjälp av en alldeles egen trädgårdssoffa som jubilaren

bestämt skulle få placera där han själv ville!
Momsspecificerat kvitto överlämnades av någon anledning
här också. Barnbarnen upptar en stor del av ditt liv Gunnar
och de visade de sannerligen uppskattning för, de sjöng en
hyllning så inte ett öga var torrt!

Man har ju själv passerat en del jämna år, men om man
får en uppvaktning som ens liknar denna vid 70 så vet jag
alltså att det även kommer att berättas en del sanningar och
dras historier så öronen raknar. 
Det vi inte vet om dig nu Gunnar behöver vi nog inte veta

heller, alltifrån gamla och också tämligen färska motorcykel-
synder som att du kom 7:a vid VM i motocross 1968, till ett
alltjämt mycket intensivt engagemang i projekt på ön, kring
båttaxi, sjöräddning, installationer & VVS, varvet, Årsta-par-
keringen, gästhamnen på tomten och avloppsprospektering
bland annat! Ingegerd skulle ha en Guldmedalj av kolossal
storlek!

En av de mer udda berättelserna kom från André Linins om
hur ni transporterade en båt långt in i Mälaren över några
smällkalla vinterdagar utan värme och annan proviant än
någon lindrigt utgången lättöl. Sen drog André den om taxen
Sofie också, klockren!

Stort Grattis återigen från Princessklubben och som det stod
på inbjudan: Tur det inte finns Gubbspärr på motorer! 
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Kräftskivan 2012 - Seglarbaren Utö
Text och foto: Björn Adolfsson

Vår nya Klubbmästare Camilla bjöd in till Kräftskiva, i år
som de senaste åren på Seglarbaren på Utö, och precis 
som vanligt ankom många redan tidigt under veckan. 
När vi gled in sent på torsdagen var det redan tämligen

gott om Princessor i hamnen.

Dagarna innan helgen bjöd på tämligen oplanerade utflykter
på ön. Prova gärna elcyklarna som du hittar på Peos mack,

en lite underlig och helt tyst upplevelse!  
På norra Utö ligger vad som kan vara Sveriges äldsta järn-

gruvor, i drift från tidig medeltid till slutet 1800-talet då
bolaget la ner driften efter flera gruvras och konkurrens från
gruvorna i Bergslagen. Dagbrotten och varpstenshögarna
finns kvar överallt.

Ta också gärna en promenad utmed Lurgatan alldeles norr
om hamnen, en kort grusväg som leder upp mot värdshuset.
Läs på skyltarna utanför torpen och förundras. Livet var nog
tämligen tufft!

Camilla förbereder pinsamma lekar

Kräftskivan

Hugo som tipsar om Sjo ̈polisen 
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Traditionsbunden Eka

Eva, Daniel & Joche

Jan med bror & damer

Jo det är vi som har rest tältet - som ingen sen
behövde använda - fantastiskt skön kväll! Kurt & Lenas båt

På torsdag och fredag eftermiddagar pågår det lite småupp-
värmning här och där på akterdäcken, och på kvällarna
samlas gärna besättningarna på kajen, alltså på bänkarna
mellan dasstömningsbåsen. 
Kan detta vara skärgårdens mest välutrustade septisug-

ningshamn som samtidigt är i nära nog avsaknad av färs-
kvatten i gästhamnen. (Jo, det finns hos Peo på macken.)
Helt klart att hamnen är anpassat för båtfolk som ju helt
klart skiter mer än de dricker, eller?

När lördagen väl kom strålade solen härligt och Utö hade
sommarens varmaste helg med strax mer än 24 grader
bägge dagarna, vilket ju är självklart när Princess-klubben är
där! Som vanligt hade damerna extra behållning av pågåen-
de svensexor vid Kajakhusets bryggor med nakenbadande
unga män. Vilka uttryck och tillrop en del av er kan, vi arma

medelålders män i klubben rodnande klädsamt och fattar
överhuvudtaget inte tjusningen med just den utsikten.

Till lekarna. Först kom ekan givetvis fram, den fylldes på
klassiskt manér med is, öl, vin och läsk till bryggminglet.
Camilla hade därefter anordnat ett antal pinsamheter för
oss, vilka vi gärna deltog i med skratt, glam & hejarop! 
I år fick vi utan bekymmer hålla till mitt på gräsmattan vid

hamnplan, för numer ägs hela rasket av värdshuset. Först
skulle vi utan att spilla passa dryck i muggar mellan oss, en
nog så ansvarsfull uppgift, sen snurra kring liten flaska och
därefter träffa med tennisboll i hink, och som avslutning
hade vi säcklöpning. 
Det hela avlöpte väl och lag 5 utropades som segrare. 

Allt väl så långt, fast ingen visste säkert vilket som var just



26

Sommar 20120623 “Kyrkviken norrut"

lag 5.... Champagneflaskan gick ju år ändå!

Efter lite uppfräschning, för de som lyckades med det, så
bjöds det på välkomstdrink på Seglarbaren som höll öppet
denna lördag bara för oss. 
Skärgårdssäsongen är kort och Seglarbaren stängde

egentligen en vecka innan vår kräftskiva.

I år lyckades arrangemangen över förväntan. Johan och
hans crew på Seglarbaren höll god ordning i köket, i baren,
på krogen och på oss! Kräftor och tillbehör satt där de skul-
le och ljudtrycket från såväl nya som "gamla" medlemmar
steg mot maffiga nivåer. Historieberättandet antog nya nivå-
er och även här deltog ny som gammal livfullt. 
I år satt vi nog kvar lite längre än vanligt innan vi ramlade

ner mot bänkarna i hamnen. Ett gäng drog förstås upp till
Bakfickan men återkom tämligen snart. Stämningen var helt
enkelt högre nere i hamnen, och attan vad svårt det är att
komma ner i bingen just denna dag. Man vill liksom inte ge
upp en av sommarens största och kanske sista högtider.

På söndagen innan avfärd drabbades vi tyvärr av att

Vaxholm II hade alldeles för hög fart in i hamnen och vi for
som vantar in i bryggan. Vi har sedan dess varit i kontakt
med Utö Rederi om ersättning för eventuella skador.

Förutom denna malör en helt magnifik helg - stort tack till
vår klubbmästare för trevligt arrangemang!
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Köpa båt på Blocket kan vara lite
osäkert!
Text: Björn Adolfsson

En god vän i klubben, som är mycket båtkompetent, fick
syn på en mycket prisvärd Princess från år 2000 på blocket.
Den skulle säljas omgående "på grund av andra åtaganden"
och priset var därför satt mycket attraktivt vid en snabb
affär. Bilderna i annonsen kom mest från Princessbroschyrer.

Vår vän ringde till annonsören och ställde en hel drös med
frågor som alla fick rimliga svar, båten var ju i alla fall c 12
år gammal. Intresset förstärktes och säljaren meddelade att
vår vän var "nummer 3 i kön". 
Samma kväll ringer säljaren tillbaka och meddelar att nu
var vår vän först i kön, och med en handpenning på 25.000
per omgående skulle det gå att avsluta affären inom bara 2
dagar. 
Vår kompis föreslog då så kallad säker betalning via

Blocket. Detta accepterades inte på grund av att det skulle
ta för lång tid.

Vår vän bad då om personnummer för att säkra att säljaren i
alla fall "finns", men då blev det lite knepigt för säljaren
ägde enligt uppgift inte båten helt själv utan tillsammans
med flickvännen. 
Det visade sig också att säljarens uppgivna personnum-

mer inte stämde med någon levande själ, och flickvännen
(vars personnummer i och för sig var riktigt) kände inte till
att de ägde någon båt överhuvudtaget!

Så se dig för, ett allt för bra erbjudande är kanske just allt-
för-bra för att vara sant.

13

Julbord på Utö Värdshus!

Har pratat med Robban på Utö Värdshus och vi bestämde att Princessklubben äter julbord den
andra advent (8/12) sista sittningen kl 18.30. Det är även julmarknad den helgen.

Robban har bokat ett rum för oss där det får plats 40 personer, det är inget problem om vi blir
färre, då får andra sitta där också. Detsamma gäller om vi blir fler - då brer vi ut oss.
Var och en ringer och bokar själva Utö Värdshus 08-504 20 300 men uppger att man hör till
Princessklubben så blir man placerad där.

Vill man bo kvar är det nog klokt att boka stuga så tidigt som möjligt men det går även en båt ca
22.30 men jag tror att den bara går till Årsta havsbad.

Om det inte blir tidig is så kommer åtminstone vi att ta vår båt ut på fredag och stanna tills på
söndag, vore roligt om fler gjorde detsamma eller 
bor kvar.

Välkomna till julbordet, önskar Camilla Norberg
Klubbmästare | Mobil: +46 707 40 38 00




