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Klassiker möts i Alingsås 
SVENSKA Skärgårds- 
kryssareförbundet SSKF 
22-klubb har tillsam-

mans med den Tyska 22-klubben 
varit med om att arrangera en 
regatta som först kallades Euro 
Cup för Sk22. Den första segla-
des i september 2014 i Berlin på 
Wannsee med tre Svenska 22:or 
som trailats dit. I Berlin ligger det 
en stor flottilj Sk22, varav många 
är importerade från Sverige. 

Inför nästa Euro Cup döptes 
tävlingen om till World Cup. 
Den seglades i Flensburg 2016 
med fyra deltagande 22:or från 
Sverige. 

I ÅR ÄR det Sveriges tur att 
arrangera World Cup för Sk22. 
Alingsås SS har erbjudit sig att 
arrangera både World Cup och 
Skärgårdskryssarepokalen med 

Alingsås Segelssällskap arrangerar World Cup och Skärgårdskryssarepokalen med ett inter-
nationellt SM i sommar. Text: Lars Nordlund Foto: Bo Bethge

ett Internationellt SM. Regattan 
skall seglas på insjön Mjörn 31 juli 
till 5 augusti. I skrivande stund är 
drygt 32 stycken 22:or anmälda, 

varav tio från Tyskland, Schweiz 
och Österrike. 

I Alingsås seglar vi i sam-
ma regatta om 22:ornas Skär-

gårdskryssarepokal och Interna-
tionellt SM. Det unika är att alla 
deltagande båtar måste ta sig dit 
på trailer, vilket blir ett logistiskt 
problem. 

TROTS ATT SEGELBÅTSMARKNADEN 
i Sverige viker för nya båtar har 
intresset för skärgårdskryssarna 
ökat i Sverige och Europa. För 
närvarande byggs fyra A22 i 
Sverige som byggarna hoppas få 
färdiga till Alingsås. En av dem 
byggs på en Knud H Reimers 
design och tre byggs på Peter 
Norlin sista design, som han la 
sista ritstrecket på i sjukbädden 
innan han gick bort. 

En av de tre Norlinritade 
båtarna byggs på konventionellt 
sätt i mahogny på träspant med 
vart tredje i stål på Nya Djur-
gårdsvarvet i Stockholm. ✪ 

Nynäshamn 2012.

BESTÄLL SÅ HÄR
Beställ via vår hemsida, plusgiro 192366-3 eller bankgiro 463-8417.  Du kan även 
ringa oss på 031- 722 74 80. Frakt tillkommer med 50 kr (för paket upp till 10 kg). 
Kontakta förlaget för företagsköp och större inköp.
www.breakwater.se | 031-722 74 80 | order@breakwater.se

SJÖFARTSLITTERATUR FÖR PROFFS OCH FRITIDSSEGLARE
SVERIGES MARITIMA INDEX 2018
Ett måste för alla båtologer! Maritim uppslagsbok som i text och bild 
listar svensk� aggade handelsfartyg, svenska hel- eller delägda handels-
fartyg under utländsk � agg, � skefartyg och segelfartyg.

Årets huvudartikel handlar om SAAB Kockums ny-
förvärv Dockstavarvet i Docksta som har en lång 
historia men som på senare år utvecklat � era succéer i 
form av stridsbåt 90 och tyska lots- och patrull-
båtar i internationell toppklass. En fantastisk historia 
om ett träbåtsvarv som utvecklats till detta.

LÄNGS KUSTEN I BOHUSLÄN 
Den båtburnes nya ledsagare genom det Bohuslän som en gång var. 

Här presenteras fakta och skrönor om 400 öar, holmar, 
samhällen och skär i överskådlig och roande form; 
uppfångade på bryggor och ljugarbänkar, i sitt-
brunnar och allsköns bohuslitteratur; hopsamlade 
av författaren under 55 års strövtåg utefter kusten. 
Författare, Ted Knapp.

145:-

HAVETS ORD
Yrkessjömännens språk är kärnfullt. Det har berikats med oräkneliga 
bidrag från skilda epoker och streck på kompassrosen. Många av de 
äldre termerna har frisiskt eller nederländskt ursprung. Direkt eller 
via den närbesläktade lågtyskan smög de sig in i de skandinaviska 
sjömännens ordskatt.

Under senare sekler har importen ofta skett från brittisk och ameri-
kansk engelska, med åtskilliga inslag som � ltrerats genom det norska 
sjömansspråket – de skandinaviska sjömännen var länge ett domine-
rande inslag i världssjömanskåren, sin tids � lippinare.  Men sjömans-
språket inrymmer även en hel del ord som – likt � yttfåglar – tagit sig 
från mera exotiska språkområden, som det arabiska. Denna skrift vill 
bidra till att spegla detta rika kulturarv.

”Det är inte ofta man redan vid 
läsningen av inledningen i en bok 
får ett allt bredare leende över sitt 
ansikte - särskilt inte om boken
ifråga är en ordlista.”

Lasse Bengtsson, Tidningen Båtliv
”Längs kusten i Bohuslän” rekommenderas 
alla som vill ge båtturen en extra dimension.”
Svenska Kryssarklubbens medlemstidning ”Västpricken”

Förhandsbeställ redan idag!
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