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Saherniir solen lyserfrine timmar per dag iin vad den giorde
rurder den trots allt underbara
sommare& er det inte Uan anjag
blirlite filosofiskoch i tankarna
drar en del paralleller mellan
fritidslivet och arbetslivet
Iag hade ett par underbara
segeltrneri somras med en gurmmal barndomskamrat. Kan fiuul
forresten siiga si niir man just
passerat 50 och han ffller i november ? Nja i vilket fall som
helst seglade vi tillsammans i er

igen. Fcir sisidiir 35 ir sedan
liirde vi oss segla i Sjdviirnskf,ren. Vi var eg€ntligen ena riktiga landkrabbor fran Eksjo.
Skogsscoutervarvi i etttiotal ar,
hamnade sdan i Kungliga Flottan, skildes it under hdgskoletiden, men kom bagge att arbeta
inomAsea-Atom.
-Han" "Singe", iir nu inom
ABB och jag inom Ericsson.
Uppvuxna i samma milj6, tagit
siviil realen som studenten tillsanmums. Vi segladeenhelg for
ett par 6r sedalt. Nu kems det
efter irets seglatser redan som

eiruadition

Vi startade ive$eres ochsegladetill Birka. Liksom ftirtveer
sedan fick det bli natthamn. Pe
morgonen bes6kte vi det nydppnade, av droturingenjust

irrigda

irka-museel Rekommenderas.
FOr ffa 6r sedan hade vi suttit i
sommarnatten och ftamfrren liten rese-TV upplevt dramatiken
ndr Sverige i VM slog ut Bul garierU eller var det Rumiinien ? I
vilket fall som helst var det den
gingen det blev straffsparksHggning och "viran" Ravelli gck
it rau heil och det blev ett forftirB

ligliv.

Har Du tenkt pi frrresten vilken konstig kiinsla man har ner
num kommer ut ftan etr mtrsdunr?

Det f,r en blandning av 6dmjukhet infor all den lcunskap och erfarer*reI som manjust sfiillts inftir, och en tillfredsstiillelse Over
att man ffitt nigot frr sj6len. Nu
kan rnan med gott samvete ilgrn
sig ytterligare en stund it livets
atldagligfueter utan laav $afr,vana
nyttig eller Hraktig. Nu har man
fttt sin lculhndos.

Det skulle slussas ett par
ligniir
man ligger latt fontijd framftir

ganger under seglatserna Det

ger alltid en forv6ntan i luften

slussinslappet Vel inne iir det inte

si dramatiskl,

men lite mOrK

kyligtochsMmeddet

mrirka vafinet Det ger intyck av
laaft och dvermiiktiglreq som nun
skall akta sig ftir. Nerdussporten

Tut

och wel i sommanratten

si att det meste ha hOrts 6ver hela
natt-Mdlaren. Undrar vad vikinga-andama 6nk1e i sina gravar.

De slogs pa sin tid frr aft ftirsnara
eller utvidga sina revir. I den moderna turneringen lundlar det om

miuftiltet ! Menjust
i den sttmden, dilRavelli gick it
rtitt hail i precis rtitt Ogonbliclq
upplevde vi alla" att vi somjust
atr beherska

de kdnde oss si

djupt

iiktsvenskq en benrsande lycka
avfullkomliglret

Det var andra bullar pi
vikingatiden, de Birkas invinare
levde avjakf fiske ochknapert
jordbruk. Det framgick med all
tydtigbet av de livfrrlla skildring-

amaimusdef

-

oppnas ger det en befriande
kiinsla att komma ut pa fritt vatten
Vi gick genom Hammarbyslussen ut fr&n Mtilaren och genom Soderfiilje kanal med sluss
pa viigen ti[baka in fren Saltsj iin

Ner man niinnar sig Stockholm
ffin Miilaren er det spiirrnande atr
hilla reda pi alla oar, byggnader
och broar. Dem ser manju mest
fren bilen och det iir ett helt annat
perspektiv. Frin vaffirct kenns det

riktigt att Stockholm

kallas

NordensVendig.
Det har att segla iir ftir Singe
ochmig enalldeles speciell sak.
Vi har bada aftetat med kiimlaaft

rlrds

den tid de debatten var som

mest hiitsk

Pi den tiden slarlle det

mest handla om

vindhft,

men

vi

tyckte den var btist ftir segling.

Ltis$ladet
Det siigs att miin fascineras av
seglirry &irftir dt den iir s& primitiv.

koll

11

p& det vad som hfinder av

vikt. Till skillnad ften idag, som
rikar vara fredagen den 13:e ...
De vet man ju vad som vdntar.
Och det b6rjade redan igir kven"
Negn [iustruvuden hade laglin efi

filter fcir lP-adresserna pi
"pro4yn"

i

Al$ri. (Miirker Du htn

n?ira det iir

Men vi var egentligen inte alls

mellan ljuro soulmar-

natt och herd lT-verklighet?)
TCP/IP liter som ett ortsnamn i
lrigets Bosnieq eller som vi sag€,r fd Jugoslavien Diirtalar man

si primitiva Vi hade med oss saviil NMT som GSM. Och for sl-

serbo-kroatiska. (Inom EDT ta-

keftets slarll enminicall med speciell form av applikation Pi den

ftirkortningar.) Och Singe, som
varit l?inge inom Asea och ABB,
han ?ir van vid perciska.

kunde Singe ta emot b6rslcurserna Visste Du att minicall
gir over FM-radio-niitet ?

I{alleluja ! Vi visste exakt hur
det gick for siviil Ericsson som
Astra pe b0rsen. Och inte bara i
Stock*rolm utan f,ven i New York
pi kviillen. Pe kveilen var lcllrserna i dollar, varfiir vi fick arlv?inda hurnrddatorn ftir att rtikna
om till snenska knonor. D:ir gled
vi alftseomkring i denljtrmma

h6gsoffimedfullinsikti
vad viktigt som hiinde i viirlden.

Vi befann oss i det flytande ITh0gkvart€net

Det her var nagra av de ganska ft dagar under sorrmanen
somjag var utan dafior, men negot fir man offia Bara man har

lar vi i stackato p.g.a alla

iir blanka liingre, utan beskrivs
med ftirgldsa eleklroniska bitm6nstgr.

Det skulle ordna sig niir jag
kom till jobbet. Jag skulle iter
lenna kenna mig produktiv. Men
icke ! Det var det r6kt, helk6rt,
rena natta Jagkiinde rnig som en
reialtids minidator som flu se
manga rcaltidsjobb p6 en gang afi
den n6tt ochjiimnt frrmfu halla
redapi allatasks och 6n mindre
hinner uffira nigon enda fiansaktion. Allt blev bara mess...
LanCenter, dem kan man

ju

inte sk?illa pi. Och inte pi
BALM, ftir han iirju en h1ruens

Effdden av lj rshtnnrdas futsats
blev anjasinte fick nagon e-mail
fian yueryiirtden, i allafrll inte fren
norrmannen j ag kommunicerat
elektroniskt med sedan 1980.

kille som alltidiir glad ochhililpsarn. Trollar ibland med kniinq
som minga andra datakillar.
Dcs$om e han golfspelarc - orn
en bakvend vflnsterspelare. Vi

Och inte kunde jag

spelade EDT-m?isterskapet

'browsa" pelnternet

timmtr
vipratat
dlskar,
d
hade
om detvi
v s inte omhtnl, bytarochMips
utan om golf, Vi hade njutit av
v6ra gronaytor, av ltrften och av
den kvardrojande sommaren.
Men nu lcunde inte ens han avhj?ilpa situationen. Det var som
samnums Under hela fyra

Handlingsforlamad och avskurcnftanyftenriirlden

&trmraldrig
vikingamq fiir
de hade sina

till-

w
m.,

batar och firdades <iver vatfiren mellan
Oarnai denarkipeklag som fordom ftnns i lWiilarc,n Men detvar

om golfsiisongen var 6ve,r.

iruran landhtijningen giort sitt.
Birkahade iqgefii etrOrike med
egen l$ng. Man hade ftirt stoider
med bfrde g6tar och vender och
handlat med nordtyska handelsmf,n. Idag svingarvi ossmellan
0anra i Cyhrspace. Oarna bester av allavira lan, fibrerna ?ir
vira farkoster, adresskringlet
vem virtrclla fimder och handeln
sker mellan kostnadsstiillen och
intiiktskonton Inte ens kronorna

tit')

..

jag
pi vad vi betalar per ('prcdukSe her i budgettid tiinkte

aftetsplats. Ar det viirt pengen att ft vara med i n5tet? Och
vart slarlle mm v?inda sig fllnars.
Det der hn-et och atlt det andra

iir ju ett av alla kitt

i vira

arbetsprocesser. Du vet de diir
som skall lOpasmidigtoch som
brukar iskAdligg6ras med fiskar.
Jag tenkte tillbaka pe ner Singe

och jag hade rundat Landsort
hertvddetr

i
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Vi hade viint upp rnot Sddertiilje och fiu 1 0- I 2 selaurdmeter
i ryggen. Vilketdrag ! Detvarett
lrelt annat flyt iin denna ftedag. Vi
giorde uppemot 10 knop och
vatoret formligen forsade ombeten. Snacka om att ha medvind.

ming som ger s?ikerhet och trivsel. Ingen av vira respektive hade
uppskattat den harda vinden ute
vid Landsort och under den fortsatta trirdkomingen Men vi nj6t.
Vi kende att vi behiirskade elementen. Vi visste afi det hrnde gi
6t helvete om vi inte var snabba
med bide skot och rorkerlt. Men
vi visste ocksiatt vi lcunde segla
som vi giorde, bara fatrga hela
vindkraften i seglet och Hfa vinden firycka pi. Det kittlade ntir
vindenpressade biten sihart att
vat0ret touchade storseglet. Singe

protesterade inte niirjag seglade
in vatoret i hiicken p6 honom. Det
hdrde till. Det slarlle vara s6:

skulle fiincika skota hem. AnUi-

gensnmsamvind!
Varfor spelar miinniskor golf ?

En av mina erfarna konsultkollegor sa en ging att det tir de
feed-back-t6rstandes opium. Ju
mer mflfixe,rad num iir, desto mer
tiinder man pi golf. En kollega
som tiinlcte txtrja spela frigade
mig omred angiende utrustning.
Vad skall mantAnkapiniir man
skall kopasrg golflclubbor? "Jd',

sade jag (och forsokte lita
myndigt bestiinrd), ftirst ftirxiker
man

slideturlrigen,

sedan

liter

man bli och sist gldmmer man hela

saken". "Javisst'', sa kollegan
glafi" och niir man har passerat de
der shdierna och har besftimt sig

intyck att frln kvatlnigen vid

for att man enda skall? "Jo", sa
jag uppgivel "deftrman skylla
sig sjiilv att man tnotsat varningama". Siaktevi iviig till en shop
och utnrstade honom. Han var
ailtsa ftdorad for afi inte tala om

kndsort snirkla in mot Miilaren

hur han iir nu efter

Vi gick pi

en och sarlma hals

(segelsprek for att seglet stir 6t
ett och samma hell om masten
hela tiden) erda in

ti[ Sfiertiilj

e.

Det liimnale eff enormt minnes-

medanblf,sten sakta Overgick i
kvallsbris som for,Ce oss firbi alla
Snana i de vindlande krokarna
som utgtir Sodertiilje kanals forbindelse med Ott"ojdn. Det var
Ust sanAr som pien och annan
niiktergal. Efr och annat svanpar

gled viirdigt omkring invid
vassruggarna. Det var lika
Fstoralt som n?irjag var ute med
Gurure och lade niit i Roslagen
nagon manad seluu€.
Singe ochjag hade en naturlig arhsftirdelning ombord. Ner
man lArt sig litapivarandra ge-

nom att jobba ihop bide inom
idrotten, scouting och andra ib-

landstrapatsrika@
ftrngerar en sidan seglats utan dt
man behciver diskutera serskilt
mycket. Det uppstir en slags ti-

ffa sdsonger.
Och enda ?ir han seglare och
borde veta biittre! Han har ju

Det ar seilan man kiinner vinden i ryggen pa samma siis i sjiilva
jobbeg men det hiinder. Dock inte

denna fredag. Denna dag vzr det
som att stampa"pekryssen" och
baratappq bara falla liingre ner i

vind och fiiirmasig miletftots 8rsniingning. De er det ingen id€ att

6dsla krafterna

i motvinden.

Biittre att ltigga sig i H och v?inta
pi vindkanting. Sa sminingom
kom vindkantingen. Det var en
tidigare EDT-an$Alld som hort an
vi soker verksamhetskonsulter
och ringde ftir att htira om mojligheterna att komma tillbaka till
familjen. Ochvilken skon vind
som svepte in ! Hans ftirre chef,
somjag frrhOrde mighos, verifierade att det har var en somjag

dessutom redan sin religion

Pivir

!

seglats hade Singe och

jag passerat den stuga &ir CarlAnton laripade ihop sin visa om
att "det gir en vind 6ver Vindo
Stnimmar, det stir en vind i en
tyllgardin..." (var det si den
gick?) Det var en verklig glidardag. Absoltr bli himmel, inga vigor utan bara Hatter-klaffer rnot
bordElggpingen

Liis-bladet

En ljum vind hade ftirt oss ner

mot Utd, som fiu bli natthamn.
Att komma till UtO iir lite aff
komma tillbaka till civilisationen,
att uppsdka vanna duschen och
kunna k6pa dagstidningen pn
bryggan Atr beskeda fams ocksi
semestersrrensken i pastellfritgad
overall, med chipspise som
lordagsgodis och kvnllstidning
underarmen.

Vi har tivernattat i en natur-

konsulten sagt. Menjag tlinkte
inte se da fitrjag hade forfarande
semester och hade lyckats ft in
hjeman i andra tianor iin de gamla
vanliga analyse,rande och konkluderande. (Fy sadant spr6k! Man
kan ffi det klassat som arbetsskada har jagh6rt.) Men nu 6r
jag tillbaka i det vi kallar selen.
Och di iterv?inder vi snabbt in i
ykesrcll€n.
Vad iir det som blir kvar efter
semestern. Jq som min kollega
ften datatiden i Norges?iger, sa ar
det upplevelser vi salar pi. For
mig tir sjiilva omvtixlingen avkopptingnog.
Solbriinnan forsrirurer och haret iterfir vinterhalvirets daskiga
ton Men trpplevelsern4 bilderna
ochtankarn4 dem lagrarvi i vira
inspirationsbatterier. Dem tar vi
fram niir det borjar kennas tungt
Ner TCPIP stnrlar och TUT
wenskas, de kiinner vi kontrasterna Demiirkervi livetstjusning i
viixlingen mellan medvind och
mowind. Och, handen pa hjtirtat"
inte iirdet viil sirolieti liingden,
att stiindigt ha vinden in akter om
tv6rs?
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Bl)T-golfen 1996
Arets golfuf,sterskap gick av
stapeln pa Trosa GK den 3 sep.
tember. Hela 73 EDT:are 8nmelda till tiivlingen som spelades

i tre klasser 6ver 36 hel Arrangorer till er€$ tiivling

va l-ars

Ekstam, Eva Horgren och

I,eif

Kuren.

Golfresultat
..$a

:- tr.,

@\

Y4r

{
Scratch mflstare:
JanRedfelt

Blsta dam:
ldarieLindqvist
Long driver hemar:
Janttirtfelt

hamn vid Buller6. Vi hade oclcsi

gatt runt <in i jakt

pi

Long Driver damer:
I,ouiseWidma*

den stuga

som numeftl tir ett museum over

Bnno Lilj efon, naturmilaren.
Jag kanske

fiamsar som musei-

dinnare, ner det ftamgir attjas
under semestern si gott som

Redaktionen tackar Kristian for
sin inlevelserika och (infonrra-

tiva)sommffi!

Nflrmasthil:
JanRedfelt

varje vecka besdker ett mtlseum. Se iir det nu inte regelmiissigt. Det ar bara det att niir
man passerar nagot sevdrt kan
man passa pi att ge sjilen lite
ti[tugg till alla naturupplevelsenra Ner kulturen viil var a\n/erl<ad hade vi lcstatoss tiUbaka i
bdten och sd segel nerft,r Vindo

Vefi atr niimna er ocksa fo[ ande
placaingru

St0mmar. Det hade trypstfift etr
behov, ett incitament hade nog

I{ans Blecher, 30:e plats

A-klass€n

-

Kristian Sundstr6rn, 4:eplats

B-Klassen
Claes Wangerheirn,

1

5 :e

I€ifKtadq 2l:eplats

plats

