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Hej alla klubbvänner! Nu har höstrusket tagit
över efter en lång och underbar båtsommar

som jag hoppas ingen kan klaga på. Klubbakti-
viteterna har naturligtvis också tagit semester.
Upptagningen har gått klanderfritt och vi tackar

alla som deltagit. 
Som ideell klubb är det av största vikt att alla hjälps åt! En

liten uppryckning framöver skulle inte skada med tanke på allt
arbete som vi har behov av att genomföra. Det är inte fel att
kontakta våra intendenter eller andra i arbetslagen som finns i
matrikeln och erbjuda sina tjänster.

Vi har nu tecknat ett avtal för städning i klubbhuset, ett ex-
empel på tjänster som klubbmedlemmar skulle kunna utföra.
Ett annat exempel är klubbens redovisning som vi idag köper
tjänst för.

Jag kan notera att styrelsens arbete har varit arbetskrävande,
med allt som åligger den. Tack!

Styrelsen har vidare varit i kontakt med Idrottsförvaltningen,
som besökte oss för några veckor sedan. Det finns stora och väl-
komna projekt framöver. Tyvärr ligger planeringen för oss på år
2022. Det gäller bl a nybyggnation eller reparation av våra bryg-
gor, upptagningsrampen och den nedsjunkna kajen längst öster-
ut i Brunn.

Vi har också  bett idrottsförvaltningen söka bygglov för ny
brygga samt vågbrytare för Ekhagen. Vi diskuterar och räknar
även på om det skulle vara lönsamt att överta bryggorna och där-
med få lägre arrende. Med vår ö Getfoten som säkerhet finns det
inget som hindrar oss att ta ett större lån och göra ett riktigt lyft.

En helt annan uppgift är naturligtvis att undersöka varför så
få medlemmar besöker vår fina ö Getfoten. Har ni synpunkter på
vad som bör göras så är de mycket välkomna!

Jag vill till sist GRATTA SSB till 120 år som aktiv klubb. Samt
rikta ett stort TACK till alla er som med frivilliga krafter byggt
upp klubben till vad den är idag.

Med önskan om en trevlig vila tills sjölivet åter startar.
Peter Schwinn 
Ordförande SSB
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SSB

Omslagsbilden: Ett gäng duktiga seglare och båtbyggare samlade på Saltmätargatan år 1909
utanför den lokal som hyrts av SSB för båtbygge. De flesta av dem är samma unga män som
var med och startade sällskapet. Amatörbyggandet av egna båtar var en grundstomme i
SSBs verksamhet och under de första 15 åren byggdes uppskattningsvis 60–70 båtar på olika
platser i Stockholm. Längst till höger står dåvarande ordföranden, Leonard Eriksson.  

DECEMBER  5  Medlemsmöte på onsdagen i klubbhuset kl 19.00. 
MARS        13  SSBs årssammanträde för alla medlemmar, onsdag kl 19.00–21.00 i 
                     klubbhuset. Klubben bjuder på fika.
APRIL        24  Segelträff, årets segelkalender presenteras, onsdag.  
           27–28  Sjösättning lördag–söndag. Särskild kallelse kommer att sändas ut.
                 27  Getfoten öppnar på lördagen. Juraj hälsar alla välkomna.
MAJ            1  Start för onsdagseglingarna i Ekhagen. Återkommande aktivitet följan-
                     de onsdagar. Startskottet går kl 18.30.
                   4  Träff i Ekhagen vid lilla klubbhuset lördag kl 14.00 samt masta-på-
                     hjälp under hela helgen.
                 11  Sista chansen att ställa bockar, täckningsmaterial mm på angiven plats.
                       Den 12:e städas allt omärkt material bort.
                 12  Städdag söndag. Hamn- och varvsområdet städas och omärkt mate-
                     rial slängs. Inga båtar får stå kvar på land.
           18–19  Arbetshelg på Getfoten lördag–söndag.Vi samlas ute på Getfoten och
                      med gemensamma krafter städar vi upp och underhåller vår klubb
                     holme. Arbetet avbryts med lunchmacka och arbetsdagen avslutas 
                     med ett gemensamt grillparty (ca kl 19:30).
             30–2  Gullviverallyt torsdag–söndag. Kappsegling med start från Getfoten.

                     Programmet är preliminärt. Följ med på hemsidan: www.ssb.nu



”Den9september1898samladesnågrayngrebåtegare frånNorra
Brunnsviken för att afhandla frå ganombildandeafenSegelklubb ...”

SSBs verksamhet 
i början av seklet följs
med stort intresse 
av hela Stockholm

Då SSB bildades var Stockholm i ett starkt ex-
pansivt skede och levnadsvillkoren under stadig
förbättring. Behovet av nöjen och fritidsaktivi-
teter var stort i staden. Det nybildade segelsäll-
skapet uppmärksammades snart, både av all-
mänheten och pressen.
Inga-Lena Wallin har besökt Kungliga Biblio-

teket och läst stockholmstidningar från tiden.
Hon fann ett förvånansvärt omfångsrikt och
spännande material om vårt sällskap. ‰

Bilden på uppslaget är 
tagen 1908 under kapp -
segling på Brunnsviken. 
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När SSB grundas1898 har Stockholm
drygt 290000 invånare, en snabb

indu strialisering, stor inflyttning och
nya kommunikationer. Framtidens tek-
nik och kommunikationer visades upp
på den stora Handels- och industriu-
ställningen på Ladugårdsgärde år 1897.
1,5 miljoner människor var där!

Att samhället förändras märks inte
bara i Stockholms yttre struktur, utan
även i människors sätt att tänka och
leva. Den moderna stadsmänniskan
växer fram och skiljer sig från tidigare
generationer genom att kunna tillfreds-
ställa andra behov än att äta och sova.
Det är en förutsättning för att olika 

fritidssysselsättningar ska kunna växa. 
År 1860 fanns det bara några få id-

rottsföreningar i Stockholm. 1898 är
bilden en helt annan; över 100 idrotts-
föreningar har bildats och en del id-
rottsevenemang lockar tiotusentals åskå -
dare.  Särskilda idrottstidningar startas
och Stockholms dagspress rapporterar
mycket om  idrott. 

Stadgarna skrivs på 11 dagar
Det är i detta dynamiska samhälle som
ett 30-tal seglare träffas vid Albano, där
de hyr båtplatser hos en handlare Måns-
son. ”Den 9 september 1898 samlades
några yngre båtegare från Norra Brunns-

viken för att afhandla frågan om bildan-
de af en Segelklubb för att få ordning och
trefnad i Norra Brunnsviken.”  

De utser en interimsstyrelse för att ta
fram stadgar för det nybildade segel-
sällskapet. De fick inte många dagar på
sig – redan den 20 september hålls ett
konstituerande möte, som antar stad-
gar, väljer K G Larsson till ordförande
och beslutar att ha sin första eskader-
segling den 25 september! De ”desig-
nar” också vårt klubbstandar. 

SSB är bildat och första årsberättel-
sen konstaterar: ”Alla var unga, ener-
giska män och goda seglare, hvilket lof-
vade att det nya sällskapet, som mest

bestod af arbetare, skulle få en fram-
gångsrik verksamhet.”

Sponsorer och fyrverkerier 
De första årtiondena får SSB ett avgö-
rande stöd av några framstående spon-
sorer. En av dem är Tranholmens ägare
grosshandlare Neilick. 

”Tranis” är länge utgångspunkt för
kappseglingarna, t ex 1899 års pris-
kappsegling LidingönRunt. Klubben har
då 30 medlemmar och 13 inregistrerade
båtar. Båtarna, prisutdelningar, sång,
musik och dans drar stor publik som är
nyfiken på de här nya festligheterna som
ibland samlar runt 500 människor. 

‰

”Allavarunga,energiskamänochgoda seglare ...”
Ovan t v; Segelbåtarna ligger
förtöjda vid Tranholmen, länge
utgångspunkt förSSBs seglingar.
Ovan; Rundning av märke

vid kappsegling på Trälhavet.
T v; Publikintresset är myc-

ket stort och åskådarna trans-
porteras ofta ut till banorna
med båt, här med S/S Excelsior.
T h; Prisutdelningarna blir

med tiden ett allmänt folknöje.

Kappseglinsnämnden följer tävlingarna.
Med finns två av SSBs legendarer: t v Vik-
tor Wahlström och t h Leonard Eriksson.
Nedan bogseras båtarna hem till Brunns-

viken. Återtågen utvecklas till ett festligt
skådespel med åskådare längs stränderna.
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‰ SSBarna har sinne för effekter, så vid
hemfärden från en segling hänger seg-
larna ibland upp lyktor i riggarna. 

I Stockholms Tidningen finns den 29
juli 1901 den här notisen: ”Segel Säll-
skapet Brunnsviken har beslutat att i
likhet med föregående år anordna en
regatta den 11 augusti. På morgonen
bege sig deltagarna till Tranholmen
samt återvänder därifrån på kvällen.
Vid återkomsten anordnas å Brunnsvi-
ken illumination o fyrverkerier. Söndag
den 4 aug anordnar sällskapet kappseg-
ling å Stora Värtan.” 

En annan avgörande sponsor är di-
rektör Granholm som skänker priser
till kappseglingar och senare – 1925 –
lånar SSB de 16 000 kronor som klarar
köpet av Getfoten. 

SSB växer och har 1903 136 med-
lemmar och 44 båtar. Men kassan är
skral. Man börjar skaffa lottbåtar för
att få in pengar genom lottförsäljning.
Lottbåtarna är en viktig inkomstkälla
och en del bygger man själva. 

Amatörbåtbyggeriet är SSB:s styrka
de första 15 åren och drar till sig både
nya medlemmar och prisdonationer. Ca
30 båtar amatörbyggs fram till 1908. 

Äntligen en hemmahamn!
1903 ansöker man hos Kung Maj:t att
få anlägga en egen hamn vid Haga
Kungsgård. Ansökan avslås då, men
man ger inte upp. Så äntligen – 1906 –
får vi vår efterlängtade, egna hamn. 

Det är vice ordförande Victor Wahl -
ström som i eget namn hyr en strand-

remsa nedanför Bellevueparken. Slipen
som byggts 1898 flyttas från Albano
och kompletteras med räls in på hamn-
plan, man hyr pontoner från hamnsty-
relsen. Piehls bryggerier betalar för ett
staket. Kajen mot Roslagsvägen an-
läggs och ger plats åt 100 båtar. 

De första åren träffas man under bar
himmel, men 1908 bygger medlemmar-
na ett litet hus,  ”Måttet”. Det är trångt
och ofta diskuteras behovet av en klubb-
lokal, men ekonomin tillåter inte det. 

Det ska dröja till 1960 innan vi får
dagens klubbhus, en byggnad som låg
nära Ålkistan. För 15000 kronor köper
vi det, monterar ner och forslar det med
båt och bil till hamnen. Efter mycket
”blod, svett och tårar” kan man inviga
det färdiga klubbhuset den 21 juni 1960. 

Betydligt fortare går det när man re-
dan 1935 förverkligar drömmen om ett
nybyggnadsskjul.  ”…marken röjdes på
nätterna, fällda träd bortforslades i
mörkrets skydd.” På en månad är byg-
get klart med målning och allt till ett
pris av 2 160 kronor!

Ännu en hamn – Ekhagen 
Ålkistan är nyckeln till skärgården. Där
finns två öppningsbara broar där seg-
larna ibland får vänta i timmar på bro-
öppning. 

Men när de öppningsbara broarna
byts ut mot en fast bro 1936 måste seg-
larna få en hamn på utsidan. Då lyckas
SSB få Stockholms markförvaltare att
hyra ut en strandremsa i Ekhagen till oss.
Där byggs raskt mastkran och toaletter. 

”Amatörbåtbyggeriet 
är SSB:s styrka ...”

”MÅTTET”–vårt 
första klubbhus!

Den övre bilden t v
visar båtbyggeri på
Bellevuehöjden runt
förra sekelskiftet. På
den nedre bordläggs
ett skrov på Saltmä-
targatan där SSB hyr
lokal runt 1910.

1906 får vi äntligen
egen hamn och två år
senare eget klubbhus.
Varvet bjuder på skå-
despel för stockholmar-
na, särskilt de vackra
båtarna längs bryggor-
na och de spännande 
sjösättningarna och
upptagningarna.
Bilden från Ålkistan

är från 1910. Kanalen
utgör ett problem –
broöppning kan dröja
flera timmar. När bro-
arna inte längre blir
öppningsbara år 1935
krävs en ny lösning.

En vanlig syn på Stock-
holms publika platser;
båtsällskapens lottbåtar.
Ovan ses SSBs lottbåt 
1944, en M22:a. Året
därpå, 1945, är det sista
då sällskapet bygger i
egen regi – efter 42 år.
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‰ Ekhagen är viktig också på grund av
att det blivit trångt i innerhamnen tack
vare en stark tillströmning av motorbå-
tar. Den första motordrivna båten regi-
streras 1904, en s k kolibribåt med ång-
maskin och ett långt vitt, plant kapell
där skorstenen sticker igenom. 

Omkring 1906 kommer den första
egentligamotorbåten,1908 finns det tolv
motorbåtar i klubben. 1911 hålls den
första idealtidstävligen för motorbåtar.

SSBs ställning bland segelsällskap 
Stockholmstidningarna refererar regel-
bundet och utförligt SSBs kappsegling-
ar, möten och fester. Den 28 januari
1918 referereras årsmötet med 250 del-
tagare och den 8 augusti 1918 finns t ex
en lång artikel om 20 årsjubilaren. Här
ett utdrag ur den omfångsrika artikeln: 

”Segel Sällskapet Brunnsviken – i dag-
ligt tal sportsmän emellan SSB – vilket
efter långvarigt, energiskt och målmed-
vetet arbete numera intager en aktad
plats bland våra allra främsta segel -
sportssammanslutningar, firar i år sitt
20-årsjubileum, som celebreras med en
storslagen tvådagars regatta komman-
de lördag–söndag.

Då SSB för nu 20 år sedan startades
var det mest för att vara en sammanslut-
ning för segelsportsmän ur arbetar klas -
sen. Det blev under många år si och så
med såväl organisationen som dess både
levande och dödamaterial.Envändpunkt
i sällskapets historia blev då detsamma
till ordförande fick herrLEriksson vilken
sedan under en följd av år med energi och
kraft ledde så att säga sällskapets omor-
ganisation. Ett i sanning icke lätt arbete.”  

Sedan framhåller man att SSBs egen-
byggda lottbåtar väcker beundran, att
klubben fått stöd av KSSS för att stärka
organisationen, och att SSBs regattor
samlar många deltagare även från andra
klubbar, ”något som är ett talande bevis
på SSBs anseende och popularitet”.

Exekutiv auktion  
Den 30 november 1924 finns en liten
annons i Svenska Dagbladet: ”Nybyggd
villa hitom Vaxholm. Å exekutiv auk-
tion försäljes holmen Getfoten med
härå 1921 byggd tvåvåningsvilla och
uthus den 10 nästkommande december
kl 11.30 fm å Länsstyrelsen. Undre vå-
ningen består av 3 rum, kök och veran-
da. Övre våningen oinredd. Den med
ekskog bevuxna synnerligen idylliska
holmen är belägen vid Långholmsfjär-

den intill Höganäs och upptar en areal
av 16 500 kvm.”

Getfoten blir vårt och i ordningsreg -
lerna för Geten som antas 1928 finns i
6§ bestämmelsen: ”Badning utan sim-
dräkt vid eller i närheten av Getfoten är
förbjuden.”

I DN 22 maj 1925 har SSB en plats-
annons där vi söker klubbhusvakt till
Getfoten. Men även nyhetsartiklar be-
rättar om klubbholmsköpet: ”Det gla-
da och trevliga sommarliv som i sam-
band med kappseglingarna alltid levts
vid Södergarn, förflyttas alltså i som-
mar ut till Getfoten.”  (Våra regattor
och kappseglingar hade först utgått
från Tranholmen, 1921–1925 från Sö-
dergarnsviken på Norra Lidingösidan.) 

Svenska Dagbladet har den 18 maj
en lång artikel där de bl a skriver att

”Det glada sommarlivet flyttas alltså ut till Getfoten.”
Ekhagen–hamnenpå”utsidan”.

Lösningen på Ålkiste-eländet blir
segelbåtshamnen i Ekhagen 1936.
Det lättar också på trycket på inner-
hamnen i Brunn där motorbåtarna
nu dominerar. Redan 1904 har den
första motordrivna båten i SSB regi -
strerats; ångslupen Rex, nedan t v.

Tre av förgrundsfigurerna i SSB:
Leonard Eriksson, kraftfull ordfö-
rande 1906–1912 och skicklig båt-
byggare,ViktorWahlström sombl a
ordnar så att vi får hamnen i Brunn
samt Gotthard Forsström, skicklig
ordförande åren 1913–1932, som
får SSB att växa mångdubbelt.

SSB behöver en egen klubbholme
och 1925 köps Getfoten, inklusive
en nästan ny villa, för 16000 kronor.
På bilden från 1940 har huset kvar
sitt ursprungliga utseende men efter
en genomgripande renovering 1966
till 1968 ser det ut som idag.
Den välkända, åttkantiga dans-

banan står färdig redan 1927 och
används fortfarande flitigt.
Bastun på det gamla startberget

byggs senare om till startpaviljong
och blir en viktig plats i SSBs kapp -
seglingsverksamhet kommande år.
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‰ klubben inte ”är säker på att kunna i all
framtid få behålla denna. Än osäkrare
har i det avseende varit den uthamn
man hittills hållit till i, nämligen den
idylliska Södergarnsviken.” 

Över huvud taget förekommer
klubben mycket i
pressen, speciellt
under 20-talet,
men ända in på
40-talet täcks mö-
ten och kapp -
seglingar av Stock -
holms tidningarna.
Jag får 34 träffar
när jag söker på
Getfoten i Kungliga
Bibliotekets datori-
serade tidningsarkiv
för år 1926 och 33
träffar 1928. 

SSB:s kappseglingar och motorbåts-
tävlingar annonseras ofta i dagspressen,
framför allt hittar man många annonser
om damkappseglingarna. De beskrivs ge-
nomgående som ”lyckade” i dagspressen.

Getfoten har vi
kvar – trots att
våra föregångare
i klubben var
rädda för att vi
inte skulle klara
det. Och Getfo-
ten har under
årens lopp fått
el, vatten, bryg-
gor, bastu och
mycket mer som
man kan läsa
om på SSBs
hemsida:
www. ssb.nu

Aftonbladets skvallersida skildrar den
2 mars 1948 utförligt SSBs årsmötesfest
på restaurang Gillet vid Brunkebergs-
torg bl a så här: ”Klädseln var både
kort och lång och klubbmästaren kam-
rer Torsten Nilsson hade ordnat allt till

det bästa. Kapten Eric Jacobsson med
fru Anna hörde till dem som flitigt seg-
lade omkring på dansgolvet, och dispo-
nent Hugo Westin och fröken Vera
Behrn, den senare i ljusröd aftondress,
underhöll varandra i ett hörn.” 300
personer var med på festen, enligt Af-
tonbladets galapetter-reporter!

I september 1948 firar SSB sitt 50 års-
jubileum. Återigen ståndsmässigt på Gil-
let. I sitt högtidstal säger ordföranden
Gustaf Gander något som vi som dagens
SSBare inför vårt 120-årsjubileum hel-
hjärtat kan instämma i: ”Vi får icke för-
glömma dem som gjort veteranarbetet
och under många och strävsamma år ar-
betat oegennyttigt för Sällskapets bästa.”

Läsmerom SSBs historia på hemsidan.
TackChrister Johansson och Mona Hall-
deby för text- och bildunderlag!
Text: Inga-Lena Wallin. Foton ur SSBs bildarkiv.

SSB-arens
”friatid”

upptas av pastoralt
lantliv, barnpassning
och modern dans. 

”SSB,vilketnumera 
intager en aktad 
platsblandvåra
allra främsta
segelsport-
sällskap ...”

SSB är välkänt för 
sina lyckade dam-

kappseglingar.

Den mytomspunna och
nästan oövervinnerliga
”X-et”.Hon ritas avKA

Sjögren, byggs 1912 
och inregistreras i 

SSB samma år. 

SSB
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Sällskapet seglar vidare. I år arrangerades
våra traditionella seglingsaktiviteter med
ökad entusiasm och större deltagande.
Sylvain Châtelet slår här ett extra slag
för SSBs onsdagsseglingar.
Foto: Sylvain Châtelet.

För dig som inte känner till det finns
det SSB-medlemmar som anordnar

eller deltar i kappseglingar och eskader-
seglingar som är öppna för alla. Under
den gynnsamma säsongen, dvs från sjö-
sättning till upptagning, tilldrar de sig i

ordningen: Gulviverallyt – Ridderfors
Race – Getfotsregattan – Värtan Race.
Onsdagsseglingarna pågår under hela
säsongen. Mer om seglingarna hittar du
på vår hemsida www.ssb.nu under ru-
briken Kappsegling.

Onsdagsseglingarna allt populärare
Onsdagsseglingarna, varje onsdagskväll
för 7:e året i rad, har dragit till sig fler
deltagare än någonsin. Besättningarna
kommer också från våra grannklubbar,
Solna, Vega, Stocksund, för att ta starten

och runda Tranholmen. Ambitionerna
är många: allt ifrån att träna inför
sanktionerade kappseglingar till att
komma ut på vattnet efter en dag på
jobbet eller att lära sig trimma båten. 

Under dessa kvällar möts många
klubbmedlemmar och lär känna var -

andra. Man ser hur andra seglar förbi
under racen, man försöker ta efter och
man seglar bättre för varje gång. Dessu-
tom kan man ofta gasta på andras bå-
tar och på det sättet utbyta kunskaper
och erfarenheter. 

Att segla samma bana vecka efter

Gulviverallyt • Ridderfors Race •Getfotsre gattan•VärtanRace•Onsdagsseglingarna

Ökat deltagande seg lingssäsongen2018!

Onsdagssegling när det går som bäst. Glad besättning på Andreas Lindmarks Hanna. Liten historisk exposé: t v prisbord från början av 1900, t h från Getfotsregattan 2018.

Onsdagssegling i lätt vind utanför Ekhagen. Den svaga vinden avslöjar ofta de bästa
seglarna, och ger samtidigt de mindre båtarna en chans att hänga med de större.

Foto: Aisha.
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Mitt i den heta sommaren började
KalleWiréns båtVickan sin resa till

Göteborg. Kalle, som har varit Brunns-
vikens ”hustomte” med ansvar bl a för
städning, var inte så ledsen. 

– Jag har haft båten i 10 år och orkar

vecka är bara ett plus; då kan man kon-
centrera sig fullt ut på väder, vind och
konkurrenterna.

Efter varje segling rankas varje delta-
gande båts insats enligt respitsystemen
SRS och SRSp, vilka ger ett mått på hur
bra man seglat i förhållande till de an-
dra tävlande. 

Under säsongen rankas deltagarna i
Onsdagscupen med hjälp av ett tävlings -
system som gynnar både prestation och
deltagande. Det är spännande när man
seglar bättre och det finns alltid bra för-
klaringar till pinsamma bakslag. 

Prisutdelning sker under SSBs med-
lemsmöte i december.

Inför den gångna
sommaren och

hösten gjordes för-
sök att tillsammans
med Katamaran-
klubben genomföra
lägerveckor  och
kvällsaktiviteter –
väl medvetna om
att vi var sent ute.  

Det gick inte i
lås den här gången men vi tror att med
rätt förberedelser ska vi få till det. För-
delen är att Katamaranklubben har egna
jollar, utbildade instruktörer och stor
erfarenhet av lägerverksamhet.

Diskussioner pågår igen med Katama-
ranklubben om att göra ett nytt försök
att komma igång till våren. Det kan röra
sig om såväl kvällseglingar i Brunnsviken
som lägerveckor. Till sommarläger har

Katamaranklubben
föreslagit vecka 27
inne i Brunnsviken,
dagsläger kl 9–16,
måndag till fredag.
Om du som med-
lem redan nu vill
anmäla ditt intres-
se, skicka mail till:
seglarskola2019@ -
ssb.nu

Kom ihåg att det går bra för barnen
att ta med kompisar även om de inte är
medlemmar i SSB.  

Mer information om detta kommer i
nästa nummer av Brunnaren och så fort
det finns något etablerat så kommuni-
ceras detta ut via hemsida och mail.

Mer om Katamaranseglarklubbens
verksamhet finner du på deras hemsida
www.ombord.nu.

Blir det seglarläger i SSB 
nästa sommar?

Text: Henrik Olsson

Kalles båt Vickan lämnar Brunn
inte ta hand om henne mera. Vickan ska
ut på nya äventyr. Kvar har jag många
roliga minnen av henne under turer till
Getfoten och Grinda.              

De nya ägarna, far och son Suskin,
ska rusta henne för fisketurer.

En vanlig kväll under Gyllviverallyt: prisbord för 100 båtar – allt fick inte plats på bilden.

Ridderforsbåtarna 2018 kastade ankar i en hemligt liten vik efter ordentlig kappsegling.
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UPPTAGNINGUPPTAGNING
– tre dagar av slit (och lite vila)

Antalet upptagna båtar ökar, i år har
vi 132 båtar på vinterplatser, förra

året hade vi 126, berättar Bosse. Arbets-
lagen och arbetsledare gjorde ett kanon-
jobb igen. Stort tack till dem! 

– Jag hoppas att fler kan hjälpa till i
framtiden, inte bara vid upptagning och

sjösättning, utan också  med andra  arbe-
ten vi har i våra hamnar. De ska vara
tryggt och funktionellt för medlemmar
och båtar! Det kan vi alla bidra till.

– Jag vill åter tacka arbetslagen och
arbetsledningen. Och ett speciellt tack till
Björn Biverman, han är en klippa!

Upptagningen flöt mycket bra, säger hamn-
kapten Bosse Landegren. Så bra att det or-
sakade lite problem. Vi fick ringa till folk
och be dem komma tidigare än planerat.
Men det är ju ett angenämt problem.  
Text: Päivi Tompuri.
Foto: Päivi Tompuri och Dag Sundelius. 

Vad sjutton tillverkas här? Ett attefallshus?

Svårt att ta sig ombord när
båten står på land – alla
hjälpmedel är tillåtna.

Emma Sjöling vinterservar
akter snur ran till Folkbåten.

Ovan sätts BjörnNaeslundsTide-
mannkryssare Ursula på plats.

T h förbereder Sose Sucharee
vinterns täckningställning.

Alexander och Peter Brocke
längtar redan efter att få
segla ända till Getfoten och
leka nästa sommar.

– Upptag-
ningen går
för fort! 
Vad gör vi?
Hamnkapten 
Bosse Landegren
är bekymrad och
ringer in medlem-
mar som står näst
i tur på listan. 

Blötaste jobbet
efter upptagninen!
Karin Eriksson 
spolar friborden 
på IF-båten 
Amanda Sol.

SSB
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Vad är det de håller på 
medunder presenningen 
hela långa vintern?

Vi har alltid tyckt om att snickra,
först med två hus, sedan med båtar,

säger Barbro.
– Först hade vi en åländsk snipa ”Ba-

bar”, fortsätter Ulf. Den renoverade vi
på tomten i 3 år. Efter sista båtturen en
sommar undrade Barbro om det inte
vore dags för en större båt som man
kunde göra längre seglatser med och
förlänga båtsäsongen med. 

– Och hösten 2003 hittade vi Clipton.

Hon såg risig ut, men vi såg att det var
ett bra renoveringsobjekt.

Clipton är en Broson 40, tillverkad i
Lidköping 1985. Hennes data: längd
12 m, bredd 4 m , djupgående 1,3 m,
höjd 7,5 m, vikt 15 ton. Motorn, en
Volvo Penta TMD70B,  ger 200 hk. Bå-
ten har hydraulisk styrning, bogpropel-
ler samt ankarspel. 

Clipton har haft några andra ägare
före Fredriksons.

Barbro och Ulf bygger täckställningen
före jul och arbetar under den till mit-
ten av april.

– Det är lättare att måla på vintern,
då det är kallt och torrt, färgen torkar
snabbare, konstaterar Barbro, som en-
ligt Ulf har blivit en riktig målarmästa-
re med åren.

– Vi har inte byggt om båten, men
däremot bytt nästan allt: durk, inred-
ning, köksutrustning, däck och mycket
annat, berättar Barbro och Ulf.

Renoveringen av motorn
I slutet av förra året fick Clipton över-
tryck i vevhusventilationen, cylindrarna
var slitna. Det blev 200 timmars inten-

siva projekt, både för Barbro och Ulf. 
– Vi fick lyfta motorn och plocka isär

den helt. Vi bytte cylinderfoder, kolvar,
kolvringar, vevstakslager och renovera-
de topplocken. Och sedan fick vi ploc-
ka ihop allting igen.

– Och vilken känsla det var, när vi
skulle starta motorn. Jättepirrigt! Men
sedan kom motorljudet och det var som
ljuv musik, minns Barbro.

Varför all denna slit och flit?
– Båten måste vara i gott skick, efter-
som vi gör långa resor – även tidigt på
våren och sent på hösten då skärgården
är kall och nästan tom, säger Barbro
och Ulf.  

På vintern är det tyst i hamnen i Brunnsviken. Flitens lampa lyser bara under en enda
täckställning. Där arbetar Ulf och Barbro Fredriksson med sin stålbåt Clipton. Det gör
de för jämnan tycker båtgrannarna beundrande.
Text: Päivi Tompuri. Foto: Ulf Fredriksson och Päivi Tompuri.

Motorrenovering; motor-
blocket fick lyftas ca 60 cm
för att cylinderkolvarna
skulle kunna bytas, t h.
Barbro inspekterar utbyt-
ta delar t v och det skinan-
de resulatet syns nedan. 
Efter många arbetsmo-
ment kunde Ulf äntligen
pusta ut; inga delar (utom
de utbytta) blev över!
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‰ – Man måste kunna känna sig trygg,
funderar de vidare. Och det ska vara
bekvämt, så vi har en dieselvärmare på
13 kW och vattenburen värme. Det blir
lika varmt som hemma!

De är ofta ute i ytterskärgården. Kar-

ga, nakna hällar tilltalar dem och de gil-
lar att se horisonten. Varje år har färden
gått över till den åländska skärgården.
Finland har de också besökt samt, i syd,
Västervik och i norr Öregrund. Stock-
holms skärgård är förstås välbekant. 

– Det är svårt att säga vad som är
vackrast; Söderarms skärgård är otro-
ligt fin, säger de. 

– Men en mycket viktig del av båtli-
vet är gemenskapen, den när man job-
bar ihop med medlemmarna i våra
hemmahamnar eller njuter av somma-
ren på Getfoten. Där har vi  fått ett av
de finaste båtminnena: att njuta av ox-
bringa med några av våra klubbvänner!
säger Barbro.

Några nya projekt?
Nu har Barbro och Ulf inga stora reno-
veringsprojekt i sikte utan de fokuserar
på båtens underhåll.

Och kanske hinner de göra en seglats
i det mysiga höstmörkret innan det är
dags att bygga täckställning på nytt och
flitens lampa börjar lysa igen. Samtidigt
kan de börja planera för nästa års förs-
ta utflykt.

– Till de karga klipporna vid horison-
ten, i det trollska vårljuset och den dju-
pa tystnaden, drömmer Barbro.

Vart tredje eller fjärde år tas Clipton upp på varv
för inspektion och regelbundet underhåll.
T h kämpar Ulf mot rostangrepp med nålhammare.

Söderarms skärgård är ett av Barbros och Ulfs favoritmål – där är det otroligt vackert.
Barbro har bytt tunga verktyg mot syma-
skin: här blir det sex nya fenderskydd.

Obsevera att datum och tider är preliminära!

SSB är med och arrangerar följande:

2019-04-24 onsdag: Möte i klubbhuset –
seglingskalendern presenteras.

2019-05-01 onsdag: Onsdagsseglingarna
kommer igång utanför Ekhagen. Start-
skottet går kl 18.30 varje onsdag.

2019-05-30 torsdag–söndag: Gullviveral-
lyt, klassisk eskaderkappsegling, startar
från Getfoten och pågår i 4 dagar un-
der Kristi himmelsfärdshelgen. 

2019-06-06 torsdag–söndag: Ridderfors
Race, traditionell vårkappsegling som
återupptagits för ett par år sedan.

Onsdagsseglingarna gör uppehåll under
semesterperioden i juli–augusti och
fortsätter sedan fram till början av sep-
tember.

2019-08-17 lördag: Getfotsregattan, anrik
kappsegling på Askrikefjärden, öppen för
kölbåtar. Med efterföljande kräftskiva.

2019-09-15 söndag: Värtan Race – vår
höstkapp segling på Stora Värtan.

2019-05-11 lördag: Lidingö Runt, ”folklig”
kappsegling med drygt 400 båtar varje år.

2019-05-25 lördag: Ornö Runt, även det en
”nöjeskappsegling” i början av säsongen
med stort deltagarantal.

SSBs SEGLINGS-
KALENDER 2019

Tävlingskommittén informerar.

Tävlingskommittén tipsar:

SSBSSB
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Till minnet av

Bosse

Bosse lämnade kamratkretsen i SSB
den 12 april i år i en ålder av 81 år

efter en tids kamp mot cancern.
Bosse blev medlem i SSB och kanot-

sektionen 1952 och året efter skaffade
han sin första båt, en segelkanot,C-lådan
nr 61,  Efter några år ersattes  den av en
Petterssonbåt  för vidare färder i Stock-
holms skärgård och längre bort belägna
skärgårdar. 

I början av 60-talet var det dags att
skaffa Folkbåten F 294 Tuting, som blev
följeslagaren genom åren ända fram till
slutet. En välskött och beundrad  pärla
bland träfolkor.

När vi blåste liv i SSB:s kappseglings-
verksamheten och Getfotsregattan 1963

var Bosse en i gänget, pålitlig och be-
redd att ställa upp som funktionär i alla
lägen, både på land och vatten.

1981 valdes Bosse in i Veteranklubben
och var dess ordförande från år 1995
till 2008.

Bosses begravning i Gustavsbergs
kyrka 2 maj samlade 18 SSB:are som ef-
ter att ha hedrat begravningsakten sam-
lades för en minnesstund i Gustavsberg.

Han sörjs av många av oss äldre
SSB:are som har härliga minnen från
seglingar tillsammans i Stockholms skär-
gård och färder till Åland och Finland. 

Han seglade ofta själv men det var kul
att få vara gast i hans pärla, Tuting, på
flera av SXK:s  24-timmarsseglingar med

både stiltje, dimma, dö-
sjö och kanonfin segling. 

Bosse var även en my-
sig gast på sena höstseg-
lingar med mycket snack
på kvällarna kring  läger-
elden. Och visst minns
många av er, med njut-
ning, den årliga sommar -
träffen vid hans stuga på
Värmdö.

I våras gick en av SSBs vete-
raner och stora profiler – Bo 
Johansson – ur tiden. Klubb-
kamraterna Bruno Bergqvist
och Åke Hymnelius tecknar
hans minne. Foto: Eva Benckert.

Bosse Johansson i sin fina
Folk båt Tuting som följ-
de honom in i det sista.

LJUSFESTEN 
– en lysande tradition

Vilken fantastisk kväll det blev i Brunnsviken då Hagaparkens vänner lyste upp oktober-
mörkret med marschaller, ljusinstallationer och fackeltåg! Text och foto: Päivi Tompuri.

Det lyste stämningsfullt också på vår
hamnplan, där klubbmästaren Kent

Tibbling hade tänt små kasar och så
förstås – grillen. Ett 40-tal klubbmed-
lemmar kunde njuta av korv, kaffe och
gemensam tillvaro.

Hundratals ljus speglade sig i vikens

vatten och  det lockade många att gå vi-
dare till udden mittemot för att titta
närmare på de fantasifulla ljuskonstver-
ken och njuta av elddans. 

Det var lätt att glömma höstmörkret
4 oktober och börja drömma om våren
och en ny båtsäsong!

Det var vackert och värmde skönt kring de små kasarna. Korvkön blev stundtals lång.

–Det ser ut
som ljusen
leder oss 

någonstans 
i mörkret,
tyckte Iaia
Calarieti-
Tosti och
Ellen Sö-
derström.

SSB

SSB
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Bellona är en 30 kvadratmeters skär-
gårdskryssare, byggd 1925 på Eriks -

sons båtvarv i Strängnäs. Vid denna tid
hade utvecklingen drivits mot allt läng-
re och smalare båtar, med låga fribord
och läckert krökta masttoppar (så kal-
lade Marconiriggar, för att utnyttja mät-
regeln till det yttersta). 

Efter kritik mot de allt mer extrema
formerna reviderades regeln år 1925 för
att få mer sjövärdiga båtar, men Bellona
är alltså ett exempel på hur skärgårdsk-
ryssarna kunde se ut före regeländringen,
med de vassa måtten 12,00 x 1,76 meter.

Hon byggdes som en lottbåt åt Göta
Segelsällskap och ritades av Karl Einar
Sjögren. Hon kostade 7.923 kr och vi-
sade sig vara mycket snabb, med inte
mindre än 14 pokalvinster redan under
första säsongen. 

Bellona blev också uttagen att repre-
sentera Sverige i 1925 års Kielregatta. I
slutet av 20-talet såldes hon vidare till en
medlem i SSB och kappseglades fram-
gångsrikt under ett antal år under SSB:s
vitgröna flagga.

Spårlöst försvunnen i 10 år
På 90-talet försvann båten spårlöst och
anmäldes stulen av dåvarande ägare,
men hittades 10 år senare på ett varv på
Lidingö, ordentligt täckt, men utan luc-
kor och bom. Efter detta började hon
renoveras av flera olika ägare, bland
annat av ett kommunalt rehabteam i
Nynäshamn, innan hon forslades till en
båtbyggarskola på västkusten. 

Men trots alla ansträngningar befin-
ner sig Bellona år 2009 i Södermanland,
liggandes på sidan på marken, utan köl,

SK30BELLONASK30BELLONA
Efter nära 90 år
är hon tillbaka
i vårt sällskap

Bellona under gång
sjösättningsåret 1925..

SK30 Bellona, byggd 1925, var under en lång rad år framgångsrik kappseglare, bl a under
SSBs flagg. Efter en skiftande och alltmer tynande tillvaro återfanns hon i sista stund av
Jonas Hydman, som renoverat henne under åtta år. Här berättar Jonas själv historien.

Byte av kölplanka 
och bottenstockar.
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Veteranernas höstresa i Stockholms skärgård
med besök påMöja och Roland Svensson Museum

med kapade spant och utan ytbehand-
ling. Man hade gett upp hoppet, och
planerade att elda upp henne till helgen. 

Räddad i sista stund
Dagen innan, på fredagen, fick skär-
gårdskryssarföreningen nys om saken
och ordnade snabbt en transport till
Thomas Larssons lokaler i Nacka, där
jag sedan köpte båten och fortsatte re-
noveringen.

Vi har sedan dess bytt botten och
däck (det är de ursprungliga mahogny-
skivorna som ligger på), samt försett
henne med en ny rigg. Det är en del
jobb kvar (fortfarande ingen rufflucka
till exempel), men det går att segla igen.
Hon är lite av en lättvindsfantom kan
man säga, med de rätta långsmala seg-
lingsegenskaperna, liksom dansar fram-
åt i sjön. 

Extra kul också att båten hittat till-
baka till samma utmärkta klubb som
hon tidigare seglat för en gång i tiden,
när hon var nästan ny.

Veteranklubbens årliga höstaktivitet blev
en mycket lyckad skärgårdsutflykt med
trevliga resmål,gemytlig samvaro och inte
minst en resa i igenkänningens kölvatten.
Ordförande Åke Hymnelius berättar.

Veteranklubbens inbjudan till en höst -
resa 26 september med Vaxholms-

båt till Ramsmora brygga på Möja
hade hörsammats av 10 medlemmar.
Efter färden genom vår vackra skär-
gård skulle vi besöka Roland Svensson
Museum i Ramsmora och få en guidad
visning av konstsamlingen, samt däref-
ter äta gott hos Wikströms fisk.

Vi hade ändrat i den ursprungliga pla-
nen att träffas vid Sollenkroka brygga
på Djurö och i stället utgått med Stock-
holm som startpunkt. Väderprog nosen
för utflykten var osäker, stormen Knuds
efterdyningar var svåra att förutse.

Onsdagen visade sig bli bättre än be-
farat, lite molnigt med lagom vind och
temperatur. Inför avgång 08.15 från
Strömkajen embarkerades M/S Skär-
gården av vår f d ordförande Magnus
Åkerman med tax samt Bengt Karlsson
och Björn och Eugénie Naeslund. 

En timme senare i Vaxholm klev vi
övriga sex, Leif och Lena Gentzsel, Bru-
no Bergkvist, Maud Wahlqvist samt
Britt Hymnelius och  jag  ombord och
gruppen var komplett. 

Färden gick vidare i leder och över
fjärdar till Boda brygga på Värmdölan-
det. I Boda bytte vi båt till M/S Vånö

som bekvämt tog
oss genom nya le-
der och över nya
fjärdar till Rams-
mora brygga där
vi klev i land
12.15 – en lugn
färd i bekväma båtar med den förtäring
som efterfrågades. 

För de flesta av oss är det en återupp-
levelse av våra färder på egen köl, med
strandhugg och övernattningar på många
ställen utmed färdvägen. 

Vi hade valt
att börja vår
lunch på Wik -
ströms fisk vil-
ket gav oss en
kortare ben-
sträckare på ca
kilometern. 
Väl framkom-

na och mottagna på restaurangen av-
njöts den utlovade stekta strömmingen
med tillbehören potatismos och lingon,
mycket gott, och avrundades med kaffe
och kaka. 

Efter återpromenaden blev vi mottag-
na på museet av familjen Fogelström,
som har anknytning till ”Brunn” och
som är bosatta i Ramsmora.

Britt Fogelström från sällskapet Ro-
land Svenssons Vänner guidade oss på

ett mycket intressant och kunnigt sätt
genom Roland Svenssons liv. Hon berät-
tade om hans relation till Möja och om
livet i skärgården och dess folk, samt
presenterade den konst som fanns sam-
lad på museet. 

Tiden gick
fort och efter
att ha tackat
Britt måste vi
skynda oss ner
till bryggan för

att hinna ombord på båten klockan 16.
Hemfärden gick lugnt och fint även

om det kom några regnskurar. När vi
kom till Sollenkroka, kvart i sex, valde
de som inte lämnat bilen i Vaxholm att
kliva av och ta SL-bussen till Stock-
holm. Vi övriga fortsatte vår trevliga
båtfärd för att kring halv åtta debarke-
ra i Vaxholm.

Ja det vart en riktig bra heldag med
många möjligheter till utblickar i skär-
gården och gemyt och samvaro om-
bord. Ett utmärkt tillfälle att bekanta
sig med Roland Svenssons motiv och
konst under sakkunnig guidning.                                                 

För den konstintresserad är det en
rekommendation att gå med i sällska-
pet Roland Svenssons Vänner som er-
bjuder många tillfällen till utflykter och
aktiviteter.SSB

Lätvindsfantomen
åter under segel.

SSB
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Klubbrapport
från Getfoten

Kräftskivan i augusti blev en verklig succé. Igen!
– 36 hade anmält sig, det kom 100, berättar vår klubbmästare Kent
Tibbling. Inte en klo blev kvar – 40 kg kräftor gick åt under kvällen!Midsommarafton: kyligt,

men varmt inombords
Ur Anders Pernås, intendenten på Getfoten, loggbok: ”Mid-
sommarafton, NW 10–12 m/s, +10–14 grader”.

Men ett 20-tal medlemmar trotsade kylan och blåsten
och dukade för sill och nubbe på dansbanan. Och en

mycket trevlig midsommarlunch blev det! 
Nästa dag bjöd på ett normalt midsommarväder: en jätte-

fin morgon, sol och bleke, +18°. En belöning till alla tappra
midsommarfirare på vår klubbholme!
Text: Päivi Tompuri. Foto: Raveewan ”Aisha” Sasakul.

En ståndaktig skara
på vår gamla dans-
bana som gav per-
fekt skydd åt mid-
sommarens traditio-
nella sill och nubbe.

Men köttbullar är i
alla fall bäst, tycker
yngsta deltagarna!

Deltagarna, klubbmedlemmar och seglare från Getfotsregattan
tidigare på dagen, var mycket nöjda. Tvåmans orkester med

gitarr, saxofon och klarinett gav takt till dans och allsång, stäm-
ningen var på topp! Text: Päivi Tompuri. Foto: Raveewan ”Aisha” Sasakul.

Berit Hallberg och Peter Schwinn
njöt av kräftorna och musiken.

Klubbmästaren Kent Tibbling hål-
ler låda inför en ung supporter. 

Ska kräftorna verk-
ligenräcka till, undrar
Magnus Norinder.

Skidåkning
ingår i 5-
kampen.

Roligt men
inte lätt! 
Det frej-

di ga dam-
laget har
tagit upp
kampen.

Kräftbordet
blir bara
längre för
varje år
som går.



Returadress:
Segel Sällskapet Brunnsviken
Brunnsviksvägen 8
113 47 Stockholm

Torrsatt var det här! Automatisk torrsättning en gång per dygn tack vare
tidvattnet i Gorey harbour på Jersey. Utan kran! Fördel: bottentvättning

ofta och bekvämt. Nackdel: månen och solen bestämmer tiderna för båtlivet. 
Bilden till det här numret togs av Paolo Rodriguez vid en resa till Jersey,

en av kanalöarna utanför Normandies kust. Gör ett försök du också och mejla
din bästa bild, med namn och telefonnummer, till dag@sundelius.nu

SKICKA IN DIN BÄSTA BILD!
Baksidan på Brunnaren reserveras i varje nummer för en av

medlemmarnas bästa marina bilder.

SSB


