Slussdag med sprisegel och ånga på Järla sjö
I lördags syntes sprisegel på Järlasjön igen och röken steg från ångbåtarna vid Järla sjö.
Föreningen Sicklaslussens slog rekord på sin slussdag. 38 båtar slussades upp från
Hammarby sjö.
- Jättekul. Våra slussvakter vevade oavbrutet hela dagen, säger Bjarne Hanson,
ordförande i föreningen Sicklaslussen.
Sicklaslussens dag arrangeras varje år i slutet av augusti, första lördagen då
skolorna har börjat. Det har börjat bli en tradition, som sprids bland båtägare i Saltsjön och
Mälaren. Varje år kommer också båtar från Ångbåtsföreningen.
I år restes också sprisegel på sjön då fyra båtar från Föreningen Allmogebåtar från
Fjäderholmarna var med för första gången. Många av båtägarna lade till vid nya Järla sjökrogs
gästbrygga. Järla sjös egen båt M/S Ran från Kyrkviken tog upp passagerare vid
sjöbussbryggan nere vid Hammarby sjö och gjorde fyra turer runt sjön. Den medeltida
fraktbåten Blanka, som hör till Medeltidsmuséet, var också på besök.
- Det vackra vädret hjälpte oss till en härlig sjölivsdag. Det var minst 50 båtar igång på Järla
sjö under dagen. Badtemperaturen, 21 grader gjorde också att stränderna fylldes av badgäster
som kunde se på båtlivet. Årets succé inspirerar inför nästa sommar, säger Bjarne Hanson.

Fakta:
Sprisegel:
Seglet spänns av en spristång diagonalt mot masten. Bruket av sprisegel kom troligen från
Holland efter medeltiden och ersatte råsegel på allmogebåtar. Namnet kommer av de
nederländska och medellågtyska orden för stång, spriet respektive sprêt
Sicklaslussarna:
De två Sicklaslussarna utgörs dels av den gamla slussen mot Hammarby sjö, dels av en
nybyggd sluss strax öster om Södra länkenbron. Kanalen mellan slussarna går under Södra
länken och är över 100 meter lång. Höjdskillnaden mellan Järlasjön och Saltsjön är 5,26
meter.
Slussningen sköts av Föreningen Sicklaslussen med över 350 medlemmar, de flesta från Nacka
och Hammarby sjöstad. Slussarna ägs av en samfällighet som i sin tur ägs av Nacka kommun
och Stockholms stad.
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