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Torsdag 2005-08-25 
 
Redan vid 10-tiden samlades besättningen inför årets långresa. Evenemanget till ära – och kanske 
med hemresan från Bornholm häromåret i gott minne – genomfördes övningar och demonstrationer av 
både länspumpar och läcktätning. Vidare lovade vädret vatten från alla håll, i sällskap med vind. Strax 
efter losskastning från Marinmuseum kl 1345 lät sig däcksbesättningen livas upp av friska sydliga 
vindar och ösregn, emedan man i maskin fick låta sig nöja med måttliga 1000-1200 rpm. Alla var 
blöta, men endast rorgängaren var svettig.  
 
Efter förtöjning i Ystad kl 1745 fördelade sig besättningen till vandrarhem och hytter. Fuktutjämning 
inleddes tämligen omgående medelst den etablerade vät-där-det-torkar-fortast metoden. Frampå 
aftonen avnjöts middag på en av Ystads lokaler, vilken kvällen till ära installerat ett bryggeri. Såväl stil- 
som smakfull in- och anrättning! 
 
Fredag 2005-08-26 
 
Fredag förmiddag käkades frukost på Kantarellen, innan vi klargjorde för företagskör till Malmö. 
Losskastning precis före 1100 tog oss och gäster ut på en lätt vågad men ändock upplivande sjötur 
längs den Sydskånska kusten. Där var påtagligt leende gäster som delade med sig av gedigna 
lunchmackor i Falsterbokanalens relativa lugn. Utan att avslöja hur snacket gick, noteras att ett dussin 
eller så av kanalkantens fågelskådare spanade förgäves åt vårt håll.  
 
Kl 1300 passerades kanalbron, och vid pass kl 1340 seglades det friskt norrut under Øresundsbron. 
Efter en enklare övning – fender- och trosskontroll med gästlänsning - i närheten av den nya bron 
utanför inre hamnen, förtöjdes slutligen vid Smörkontrollen kl 1500. 
 
Dagens gäster var mycket nöjda trots (som de tyckte) tufft väder på sträckan, och T38 anslöt i och 
med detta som företagsfartyg vid Amerikas Cup kvalseglingar i Malmö. Äntligen är T38 tillbaka, för 
först gången på egen köl sedan sjösättning 1951! Under kvällen utövades enskilda manövrar på 
stadens små och större torg. Ett särskilt tack från ombordsovarna till Lotsarna som upplät dusch och 
sanitetsutrymmen på bekvämt gångavstånd! 
 
Lördag 2005-08-27 
 
Ett intensivt program och fullgoda insatser av alla inblandade gjorde resans höjdpunkt! T38 
genomförde under dagen två företagskör, åtskilda endast av gemensam besättningslunch på M/S 
Dockan. Vädret var utmärkt! I solsken, smul sjö och måttlig vind presterade T38 lika många knop. 



Gästerna var mycket nöjda, särskilt som fartreporna varvades med segelbåtsbeskådande. Noterades 
även att funktionärsbåtarna inte riktigt hade kapacitet att hinna upp alla som ville kolla om det 
verkligen var fritt vatten i den avlysta banan. (Deras sena start kan möjligen också berott på bristande 
IK-tjänst).  
 
Efter avslutade kör omförtöjdes för bunkring – något som damen sannerligen gjort rätt för! Förtöjning 
för kvällen gjordes kl 1830. Under kvällen anordnade Bengt Bökberg och hans hustru Lillemor en 
trevlig mottagning för T38-as besättning. Ett stort tack riktas till Bengt av besättningen; inte bara för 
middagen, utan också för hans stora engagemang i planering och förberedelse av denna resa! 
 
Söndag 2005-08-28 
 
Losskastning från Malmö kl 1000 tog oss åter söderut. En växande motsjö gav oss möjlighet att åt 
detta håll visa Svenska mustascher för Øresundsbron! En gäst från seglingsarrangemanget 
debarkerade lätt chockad vid Falsterbokanalens norra mynning – det här överträffade alla 
förvä(n)tningar! Strax efter passage av Ystad lät vi katamaranen till Rönne passera oss.  
 
Under lunchuppehållet i Skillinge fick vi, förutom fönsterplats fem meter från fartyget, även sällskap av 
en betydligt yngre släkting. På väg mot sydliga vatten passade en exportvariant av Stridsbåt 90 på att 
fickparkera på samma kaj. Men, vattenjet är nog inte så kul, egentligen.  
 
Efter en relativt händelselös retur över Hanöbukten förtöjdes så vid Marinmuseum kl 1715. Vid 
återkomsten kunde konstateras att det varit en lyckad resa, både med och utan väder, men med 
ständigt fungerande fartyg och besättning. De företagsmedlemmar som deltagit i åkturer har varit mer 
än nöjda och allt har fungerat fläckfritt. Ett stort tack till besättning och alla andra som gjort resan 
möjlig! 
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