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genomfört en väldigt bra 
planeringshelg där vi 
pratat strategi och fram-
tid. Mer om detta lite 
längre fram i tidningen. 
Personligen känns detta 
väldigt bra då jag vid 
årsskiftet planerar att 
lämna över rodret efter 
fem år som ordförande 
och totalt tolv år i sty-
relsen. Jag har verkligen 
fått möjligheten att få 

insikt i GKSS alla delar under denna tid 
och kommer att reflektera lite över detta 
i nästa nummer av seglarbladet.

Njut av hösten och av vad den har att er-
bjuda, var rädda om varandra och glöm 
inte att solen skiner, att havet är salt och 
att det snart är sommar igen.

Robert Casselbrant
Sällskapets ordförande

Foto: Alf Tornberg
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Vi går mot lju-
sare tider vad 
gäller att träf-

fas, umgås och leva och 
jag tror vi alla ser ett allt 
klarare ljus i tunneln ef-
ter corona även om vi 
inte kan blåsa faran över 
helt än. Vi går samtidigt 
in i mörkare tider med 
höst vilket innebär ett 
glesare båtliv men ock-
så varma brasor, röda 
löv, mustiga grytor och en tid för både 
reflektion och planering. Sådana är års-
tidernas skiftningar vilket gör att vi all-
tid har något att se fram mot.

Året har varit händelserikt med tanke på 
vad vi kanske trodde i våras och GKSS 
har i år haft ett välspäckat program med 
aktiviteter. Våren började med flera trä-
ningskappseglingar i Långedrag vilket 

sedan ersattes med riktiga tävlingar när 
lättnaderna kom och kulminerade sedan 
med GKSS elfte Dragon Gold Cup sedan 
starten under augusti. Förmodligen ett av 
de bästa Gold Cup i modern tid om man 
får tro deltagarna. 

Nu blickar vi framåt och tar nästa steg 
i klubbens utveckling och styrelsen har 
äntligen kunnat samlas fysiskt och vi har
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Text och Foto: Daniel Birgmark 

•

Ida Svensson och Marcus Dackhammar, Nacra.

Text: Robert Casselbrant, Foto: Alf Tornberg 

•

Intrycken från OS i Tokyo har hunnit 
smälta och GKSS seglare laddar nu 
inför ny satsning till Paris 2024 där 

vi har fått några nya konstellationer som 
kommer bli väldigt intressant att följa. 
470 dam och herr försvinner från OS pro-
grammet till Paris 2024 och ersätts av en 
klass, 470 mixed. I den klassen har våra 
olympier Lovisa Karlsson och Olivia 
Bergström bildat nya mixedteam. Lovisa 
kommer segla med OS silvermedaljören 
Anton Dahlberg och Olivia har teamat 
ihop med Hugo Christensson. I 49erFX 
bestämde sig Klara Wester och Rebecca 
Netzler under sommaren för att avsluta 
sin gemensamma satsning, istället har två 
nya team bildats. Klara har börjat segla 
tillsammans med Malin Tengström och 
Rebecca seglar med Vilma Bobeck. Kom-

mer bli väldigt intressant att följa dessa 
nya team som har en fantastisk potential. 

Då flera av vårens tävlingar sköts upp 
till hösten har det bjudits på många bra 
tävlingstillfällen i september och oktober. 
Bland annat Kieler woche , JEM i 49er/
FX och senior EM i Nacra/49er/FX gick 
av stapeln i september. Alice Moss till-
sammans med Maren Edland från Norge 
seglade hem silvret på JEM i 49erFX och 
Julia Henriksson och Caroline Petters-
son var strax efter på bronsplats – riktigt 
grymma prestationer. På senior EM tog 
team Ida Svensson/Marcus Dackhammar 
en mycket bra sjätteplats. Ida och Marcus 
var trots det inte helt nöjda utan tyckte de 
hade en riktigt bra chans på medalj. Det 
känns mycket lovande inför framtiden 
och ett bra tecken på att teamets fina ut-

vecklingskurva har fortsatt gå uppåt un-
der sommaren och hösten.

I oktober var det EM för ILCA jollarna 
i Varna Bulgarien. Det blev ett blåsigt EM 
med svårhanterade vågor. Emil Bengtson 
kvalade in till guldfinal och slutade på en 
total 38:e plats i ILCA 7. Maja Hansson 
Mild kom på 52a plats i ILCA 6.

I november seglas VM för 49er/FX och 
Nacra i Oman. GKSS kommer vara re-
presenterade i två team på VM i Oman. 
Marcus Dackhammar(GKSS) och Ida 
Svensson(KSSS) i Nacra och Klara Wes-
ter(GKSS) och Malin Tengström(KSSS) 
i 49erFX. 

För ILCA 7 seglarna så kommer en av 
årets större höjdpunkter i november då 
VM avgörs i Barcelona med en taggad 
Emil Bengtson på startlinjen. 

GKSS Nacra och 49erFX-seglare på EM och JEM
Framgångar för

Vi kan konstatera att klubbens 
verksamhet har löpt på väldigt 
bra givet de begränsningar som 

funnits och med en hög säkerhet för både 
medlemmar och anställda. Vi har ock-
så en stark finansiell ställning, vilket vi 
kommer att presentera i samband med 
höstmötet. Det är en viktig förutsättning 
för utveckling.

Syn och förväntningar på framtiden
Vad är då vår syn på framtiden? Anna 
Skarenhed som är vice ordförande leder 
arbetet i styrelsen med att utveckla Säll-
skapets strategiska inriktning. Viktigt att 
säga att vi inte 
börjar från vitt 
papper utan vi 
tar utgångspunk-
ten i den befint-
liga strategin 
och ser vad som 
behöver ändras 
med hänsyn till 
vårt nuläge. En 
väldigt viktig 
utgångspunkt är 
det arbete som 
är gjort av våra 
olika medlems-
grupper som 
varit engagera-
de i frågan fram 
till idag. Detta 
samtidigt som 
det senaste ett 
och ett halvt år 
med covid har 
inneburit förändrade beteende både inom 
arbetsliv, föreningsliv och inte minst hur 
intresset för segling och båtliv har ut-
vecklats. Vilka förväntningar och behov

finns och hur skall målbilden se ut de 
kommande åren fram till 2030? 

Möjligheter i utvecklingen
Några av de frågeställningar som vi ser 
som viktiga att förstå i arbetet är: Hur ser 
man till att vi får ett engagemang från den 
yngre generationen, det vill säga hur gör 
vi segling intressant för ungdomar? Nya 
typer av båtar kommer med helt nya krav 
på kunskap, foilande båtar är ett exempel 
på en utveckling vi måste förstå. Hur an-
passar vi oss till det och vilka möjligheter 
finns i den utvecklingen? En annan viktig 
fråga är hur vi skall utveckla våra anlägg-

ningar för att öka attraktiviteten, hur skall 
hamnen se ut och vilka behov innebär ny 
teknologi? Eldrift med, krav på laddning, 
andra format på båtarna än vad vi har idag?

Hur öka klubbkänslan
Hållbarhetsfrågan är högst upp på agen-
dan och engagerar många och hur kan vi 
arbeta med detta på bästa sätt? Vilka krav 
ställs på oss för att kunna skapa förut-
sättningar för att utveckla och behålla en 
spets på seglare som satsar på OS och tar 
medaljer samtidigt som vi utvecklar vår 
bredd? En fråga som engagerar många är 
hur vi kan göra klubben mer tillgänglig 
för våra medlemmar? Hur ökar vi klubb-
känslan? Hur kan vi utveckla klubbhuset 
och våra anläggningar i Långedrag samti-
digt som vi har Korvetten och Marstrand 
som arena för GKSS, här finns det en jät-
tepotential om vi vill. 

Starkare tillsammans
Vad krävs av GKSS för att bli och vara en 
ledande arrangör av tävlingar, hur blir vi den 
bästa samarbetspartnern som tillsammans 

med våra dukti-
ga grannklubbar 
i Västsverige ge-
nomför stora och 
små arrangemang 
på ett sätt att vi 
både bidrar eko-
nomiskt, idrotts-
ligt och socialt 
till utvecklingen 
för alla som är 
med? Ensam är 
inte stark.

Mot 2030
U t m a n i n g e n 
ligger mycket 
i att bestämma 
en riktning och 
prioritera vad vi 
gör. Fokus och 
tempo är två vik-
tiga komponen-

ter för att vi skall ta oss framåt. Vi kan kon-
statera att vi går mot en spännande framtid. 
Nu tar vi GKSS in i 2030-talet och det är 
det som strategin kommer att handla om. 

Anna Skarenhed och Robert Casselbrant diskuterar GKSS framtid.

GKSS mot 2030
GKSS styrelse samlades fysiskt för första gången sedan våren 2020 en 
helg med temat GKSS 2030. Vi kan konstatera att vi sedan utbrottet av 
covid-19 arbetat intensivt med frågor som varit kopplade till hanteringen 
av klubbens verksamhet här och nu men inte haft möjlighet att fokusera 
på framtiden.
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Peter Bjärsved och Thomas Rahm kontrollerar att duken ligger rätt under ribbåten.

Erik Eskilstorp har god vind.

Ett miljövänligt bottenskydd
Cleanboat presenterar skrovduken

Peter Bjärsved äger företaget Cle-
anboat Sverige AB sedan sex år 
tillbaka. Företaget har försäljning 

av skrovdukar i hela Europa. Dukarna 
finns i olika storlekar så att de ska pas-
sa olika båtar och båtplatser. Det är en 
svensk uppfinning, ett svenskt patent och 
en svensk tillverkning. Produkten har 
funnits på marknaden i 13 år.

– Intresset för skrovduk har ökat myck-
et de senaste åren eftersom det har blivit 
mer och mer fokus på miljön. Myndighe-
terna har börjat ställa krav på att man inte 
ska använda vissa färger för bottenmål-
ning, säger Peter Bjärsved och fortsätter:

– Man bottenmålar sin båt oftast varje 
år. Det är ju för att färgen har begränsad 
hållbarhet. Skrovduk kan användas på 
både målade och omålade båtar. Och man 
gör en massa vinster. Man får ingen på-
växt, sparar pengar, skonar miljön och får 
minskad bränsleförbrukning. Plus att det 
är lättare att lägga till med skrovduk! 

Hur man placerar ut sin skrovduk är lite 
olika beroende på vad man har för båt-

plats och vad man har för båt, men man 
kan lägga båten på plats först och sedan 
drar man duken från fören och akterut. 
När man ska lägga ut ligger duken kvar 
med sina fyra fästpunkter vid båtplatsen, 
två för fören och två för aktern. Man back-
ar ut och får då gasa till lite extra, annars 
är det inte någon större skillnad. Duken 
ligger fast i sina förtöjningar. Många tyck-
er också att det är lättare att lägga till med 
duken på plats. Släpper man gasen stannar 
båten direkt och båten driver inte i sidled.

Man bör ta upp duken över vintern. Dels 
finns risk att isen skär sönder duken, dels 
behöver den rengöras. Skulle båten ligga 
i på vintern är det ändå inte så stor risk att 
det blir någon bottenpåväxt. 

– Vi har använt de här dukarna nu under 
våra ribbåtar och tycker att det fungerar 
bra. Vi har inte fått beväxning som vi haft 
tidigare. Det är skönt att slippa hålla på 
med bottenfärger plus att man inte målar 
gummit på en gummibåt. Så vår erfaren-
het efter ett år nu är god och det positiva 
resultatet gör att vi kommer att utöka och 
ha dukar på fler båtar. Först och främst på 
våra ribbåtar men på sikt kommer vi att ha 
det på alla båtar. Det är en viktig del i vårt 
miljöarbete. Jag tror att detta är framtiden 
för många. Våra medlemmar har möjlig-
het att höra av sig till peter@cleanboat.se 
för att få hjälp och att få veta mer, säger 
GKSS klubbdirektör Thomas Rahm.

En skrovduk kostar från 10 000 kronor 
och uppåt beroende på storlek. Det kan 
låta mycket men man kan räkna med att 
den håller i minst 10–12 år. Och alla som 
bottenmålar sin båt varje år vet ju vad 
det kostar i både pengar och arbete. Så 
i långa loppet är en duk ett bra alterna-
tiv för såväl den egna ekonomin som för 
miljön.

På företagets hemsida www.cleanboat.se 
finns en film som visar hur duken används.

Thorbjörn Eskilstorp är ordförande 
i GKSS Juniorkommitté sedan 
november 2020. Som ordförande 

där sitter han också i GKSS styrelse.
Övriga ledamöter i Juniorkommittén 

är Yvonne Malmsten, David Zeeberg, 
Christian Blimark, Charlotta Sahlin och 
Peter Sundström. Dessutom är GKSS 
chefstränare Daniel Birgmark adjungerad 
till kommittén.

– Juniorkommittén bevakar allt som 
har med juniorsegling att göra. Vårt fo-
kus är det som heter GKSS jolleteam. Det 
är ungdomar som har valt segling som sin 
sport. Det vill säga de som kontinuerligt 
tränar och inte bara går i seglarskola. Den 
operationella nivån, träningar och sup-
port vid träningar, hanteras av tränarsta-
ben som består av huvudtränaren Daniel 
Birgmark samt huvudsakligen av John 
Diedrich, Laser och Simon Alm, 29er. 
Juniorkommittén är till för att stötta trä-
narna och se till att de har förutsättningar 
för att driva den här verksamheten, säger 
Thorbjörn Eskilstorp.

Även frågor som ligger utanför den 
ordinarie verksamheten kan 
Juniorkommittén stödja. Ett 
exempel på detta är att när ung-
domarna tar sig från gymna-
siet till träningen så hinner de 
inte  alltid äta innan träningen. 
Där har Juniorkommittén gjort 
ett avtal med restaurangen på 
GKSS som innebär att ungdo-
marna kan boka matlådor som 
står färdiga att konsumeras 
innan träningen börjar. 

– Ja, min tolkning av kommitténs upp-
drag är att vara stödjande så att vi ser till 
att ungdomarna har det bra, tycker att 
det är kul att komma till GKSS och att 
i förlängningen ge förutsättningar för att 
odla fram elitseglare som ska kämpa om 
OS-medaljer om ett antal år. Det förutsät-
ter att vi har de bästa tränarna, vilket vi 
verkligen har med Daniel, John och Si-
mon i spetsen. De gör ett mycket bra jobb 
med våra ungdomar. Jag är så imponerad, 
säger Thorbjörn Eskilstorp.

– Vi funderar hela tiden över vårt uppdrag. 
Vilka båtklasser ska vi hålla på med? Ska 
ungdomarna bara vara här för att ha kul 
eller ska vi ha det långsiktiga målet att 
följa med förändringarna i OS-klasserna 
för att ge rätt förutsättning för en framtida 
OS-satsning? I den diskussionen kan vi se 
att OS går mot andra typer av segelbåtar, 
vindsurfingbrädor och foilande brädor och 
sådant. som ett resultat har styrelsen och 
Juniorkommittén sett till att GKSS nu ska 
köpa in två foilande vindsurfingbrädor så 
att vi på plats ska förstå vad det handlar 

om och ge de ungdomar som känner att 
de vill prova på något nytt möjlighet till 
det. För att göra de här inköpen får vi 
bidrag från Juniorkassan, Svenska Seg-
larförbundet och andra, säger Torbjörn 
Eskilstorp.

Juniorkommittén samlar föräldrar, an-
höriga och seglare en till två gånger per 
år för att gå igenom träningsupplägget 
och tydliggöra hur GKSS ser på de täv-
lingar som finns under året och vart vi 
kommer att skicka coacher under året. 

– Men vi passar också på att ha trevligt 
tillsammans och bjuda på lite mat. Segling-
en har varit hårt drabbad av coronapande-
min så därför var det trevligt att kunna ha 
en återstart här i september när vi samlade 
gänget igen. Vi försöker också att ha en del 
aktiviteter utanför seglingssäsongen då vi 
till exempel bowlar och har en del gymak-
tiviteter. Det är tränarna som driver dessa 
aktiviteter. Några ungdomar har bara seg-
ling som sin sport och då är det viktigt att 
hålla igång med lite fysträning och social 
samvaro. Sedan finns det andra ungdomar 
som har andra sporter på vinterhalvåret 

och som är aktiva där. Men det 
är viktigt att ge alla alternativet 
till aktiviteter på GKSS, förkla-
rar Thorbjörn Eskilstorp.

Juniorkommittén samarbetar 
med framför allt Tränings- och 
Kappseglingskommittén. När 
det gäller jolleregattorna är Ju-
niorkommittén väldigt aktiv, 
både kommittéledamöter och 
föräldrar som funktionärer på 
havet och i land.

För framtida elitseglare
Juniorkommittén

Thorbjörn Eskilstorp



Vi har lyckats få ihop en raft-up med alla segelbåtar. Nu ska det badas!         Foto: Henrik Mark.

Æolusön sommaren 2021
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Sista lägret för många

Denna sommar har jag varit an-
svarig för ungdomslägret och 
det sista nybörjarlägret på Æo-

lusön. Ungdomslägret är ett läger som 
ligger mig varmt om hjärtat eftersom det 
för många av ungdomarna är sista gången 
de får vara på läger hos oss. Många har 
varit på läger sedan de var tio år gamla 
och att få träffa dem en sista gång för ett 
ordentligt farväl är höjdpunkten av mitt 
jobb som ledare ute på ön. Eftersom 
många av ungdomarna varit med förut så 
försöker vi göra ungdomslägret lite mer 
unikt än de andra lägren.  

Denna sommar fick vi till exempel besök 
av en Stridsbåt 90 från försvarsmakten 
som berättade om sitt arbete och visade 
oss runt sin båt. Vi utnyttjade även de 
varma kvällarna för att göra en kvälls-
segling och en utflykt till en närliggande 
ö. Där tände vi en lägereld och berättade 
spökhistorier för att sedan sova under 

Det har skapats väldigt många starka ge-
menskaper i sommar, kanske på grund 
av pandemin och att vi inte riktigt har 
träffat så mycket folk som vi brukar. Att 
då stoppa in 15 instruktörer och 52 barn 
i en liten bubbla på en ö i drygt en vecka, 
det skapar något. Æolusön kommer alltid 
finnas kvar för ungdomar som vill lära sig 
om kärleken för havet och seglingen, men 
utan ungdomar finns det inget Æolusön. 
Tack alla barn för i sommar! Ön, Erland 
och alla ledare saknar er.

Jakob Jidbratt

Mycket mer än seglarskola
Årets läger på Æolusön var som alltid en 
succé och i höstmörkret värmer det gott att 
se tillbaka på alla minnen man tagit med 
sig från sommaren. Æolusön är myck-
et mer än en seglarskola och något som 
verkligen gör jobbet givande är att se hur 
mycket varje barn utvecklas under ett lä-
ger, både som seglare och som individ. Det 
jag tror sticker ut allra mest är hur mycket 
vi instruktörer klär ut oss ochspexar. Ge-
nom att leka och larva oss uppmuntrar 
vi barnen till att hålla fast vid deras inre 
knäppgökar och inte växa upp allt för fort.

Mitt bästa minne från den här sommaren 
var en kvällsaktivitet när vi hade Æurovi-
sion Song Contest. Barnen delades upp i 
mindre grupper och fick med hjälp från 
oss komma på ett musiknummer. De blev 
sminkade, utklädda och fick öva in en 
koreografi innan de slutligen skulle fram-
föra sitt nummer inför publik och jury. 
Resultatet blev otrolig show med hård 
konkurrens. Ett annat sagolikt minne 
var när barnen en sen kväll vittnade när 
Isuldur, son av Elendil, högg av den enda 
ringen från Saurons hand. Morgonen 
därpå vaknade de upp i Midgård med ett 
enda uppdrag; att hitta ringen!

Nellie Lindnér

Æolusöns vänner.
Om du som läser detta vill bidra till 
Æolusön finns det möjlighet att skänka 
pengar till Æolusöns vänner. Pengar som 
samlas in går direkt till upprustning av 
och bevaring av öns byggnader och andra 
funktioner. Upprustning av styrhytten 
och ledarhuset är exempel på utföran-
den som var möjligt tack vare Æolusöns 
vänner. Är du intresserad, gå in på ”www.
aeoluson.se” och läs mer.

Tre instruktörer, Christian Blimark, Jakob Jidbratt och Nellie Lindnér be-
rättar här hur de upplevt sommaren under de seglarskolor och läger som 
de haft ansvar för.

fotbollsinspirerande lekar på havet havet 
med våra segelbåtar. I sommar har bar-
nen har fått segla runt ön och skyddat 
ringbäraren ”Frodo” från ”spökryttare” 
som vill ta ringen ifrån honom. Det har 
även såklart bjudits in till disco-dans un-

stjärnorna. Som alla läger har vi en mag-
nifik avslutningsmiddag den sista kväll-
en.Eftersom det är sista lägret för många 
så var det många av ungdomarna som 
höll vackra tal till varandra och berättade 
om sin tid på ön och vad den har betytt 
för dem. Tack alla härliga ungdomar för 
en fantastisk sommar!

Christian Blimark

Discodans under bar himmel
Sommaren 2021 var som vanligt en fan-
tastisk sommar ute på Æolusön. Nya barn 
har kommit ut och sett ön och dess värld 
för första gången, gamla elever kommer 
ut igen för att fortsätta sin gång på ön, 
och några elever sade för sista gången 
hejdå till för många av dem, en väldigt 
speciell plats. 

Det har som vanligt seglats, busats och 
lekts under sommaren. En extra speciell 
händelse i år har varit fotbolls EM, som 
slaviskt följdes så fort Sverige skulle spela 
en match. Detta kombinerades ofta med

der bar himmel hos ”Macken Beach 
Club”. Ibland bjöds det in till festival un-
der sommaren och ”WÆY OUT WÆST” 
anordnades, med gästartister, DJ:s och 
godisförsäljning. Det seglades tillochmed 
hela vägen ut till Vinga en dag. 

Idylliskt, och en vanligt förekommande vy över Æolusöns hamn.                                                          Foto:Jakob Jidbratt. Ledarna som karraktärer i Sagan om ringen.                                Foto:Sofia Jerndal.

En seglande rundvandring runt ön med sevärdheter som Fantomenklippan och Häxviken.  Foto: Henrik Mark.



Seglarbladet 5/2021    1110    Seglarbladet 5/2021

•

Oktobersegling i Kroatien utanför Hvar.                                                                                                               Foto: Christel Armstrong Darvik.

Clas Darvik
Sedan 1998 har Clas arbetat i An-

läggningskommittén och i Kor-
vetten AB:s styrelse där han blev 

ordförande efter några år. 
– När jag började i den styrelsen var 

Korvetten på Marstrand en anläggning 
som vi använde tre veckor om året och 
som kostade klubben ett par, tre hundra-
tusen om året. Nu är det en anläggning 
som vi använder mer eller mindre halva 
året och på helgerna under för- och efter-
säsong och har en ekonomi som ger ett 
betydande positivt tillskott till klubben, 
säger Clas Darvik.

Hela fastigheten Korvetten är i bra 
skick. Det blå huset som GKSS alltid an-
vänt som klubbhus är rejält upprustat.

Clas Darvik har seglat i GKSS sedan 1968. En stor del av den tiden har 
han varit engagerad i Anläggningskommittén och i Korvetten AB. Även 
fritiden delar han mellan två intressen med vatten som gemensam 
nämnare. Det är förstås havet men även aktiviteter i snöhöljd terräng.

OS-klass 1973 Det var Clas och hans fru 
Christel som seglade ihop då. Siktet var 
inställt på OS i Montréal men de kom inte 
riktigt dit. I slutet av 70-talet och början 
på 80-taletvar de väldigt aktiva i Express. 

– Sedan kom det småbarn, men på 90-ta-
let blev det J 24 med bland annat EM i 
Marstrand. Och runt millennieskiftet var 
det tillbaka till Laser igen. Jollesegling är 
absolut det roligaste. Jag har två Lasrar 
liggande på tomten om abstinensen skul-
le bli för svår. Men sedan har jag seglat

pensionärer båda två och då kanske man 
får tillfälle att sticka iväg. 

Clas och hans fru är till 80 procent bosat-
ta på en ö, Lövön i Bohuslän, och åker i 
egen båt till fastlandet i stort sett varje dag.

– Det är en bra plats att bo på. Där har jag 
mina Lasrar och kan segla och bada när jag 
vill. Vi kan lägga hummertinor ett par hund-
ra meter ut. Havet är fantastiskt. Vi kommer 
framöver att bo här 80 procent av tiden och 
i vår lägenhet i Göteborg 20 procent.

Men att flyta på vatten är inte Clas enda 
passion. Även att fara fram på vatten-
kristaller i form av snö är ett annat stort 
intresse. Han är bland annat involverad i 
ett hotell uppe i Riksgränsen där det finns 
rika tillfällen till skidåkning. Han drar sig 
inte för att i full fart susa ner för en glaci-
är i närheten av Kebnekaise. Men precis 
som i hans segling håller han sig inte hel-
ler bara i Sverige när det gäller skidåk-
ning. Han gör skidutflykter till Kaukasus 
där han också övernattat i Michail Gor-
batjovs före detta datja.

Text: Alf Tornberg

– Det ger vi husvärdarna med Dick Berg-
hede i spetsen stor kredit för. De har ut-
fört målningsarbete och gjort mycket un-
derhållsarbete som är så viktigt för att ett 
hus ska vara i gott skick. De andra två 
husen är också välhållna och hyrs ut till 
krogen Mamas och ger oss bra hyresin-
täkter. Wallerska villan använder krogen 

som kontor och personalbostäder. Gula 
längan – ja, den kallas fortfarande så fast 
den är röd – används helt av krogen. Det 
finns mycket intressant historik kring alla 
de tre husen. Gula längan är intressant på 
så sätt att det förmodligen är ett av Mar-
strands absolut äldsta hus. Det var ur-
sprungligen en tvättstuga. Det låg precis 
i strandkanten på den tiden. Då pratar vi 
om 1600-talet, berättar Clas.

När det gäller Clas Darviks uppdrag i 
Anläggningskommittén är det baserat på 
Clas erfarenhet från bygg-och fastighets-
branschen, där han varit verksam i mer än 
40 år. Men nu tycker Clas att det kanske 
är dags att lämna just det engagemanget.

– Vi har nu fått in lite yngre duktiga 
människor så nu känner jag att det inte 
finns så stort behov för mig där längre.  

Med tiden har det kommit att bli så att 
Anläggningskommittén i dag koncen-
trerar sig på Æolusön och GKSS hamn 
och klubbhus och Korvettens styrelse 
hanterar de flesta bygg- och fastighets-
frågor frågor som har med Korvetten att 
göra.

Den här intervjun görs när Clas och 
hans fru Christel Armstrong Darvik seg-
lar i Kroatien. De befinner sig kring några 
småöar utanför Hvar och är på väg att gå i 
land och äta middag på en av de få restau-
ranger som fortfarande har öppet så här 
sent på säsongen.

– Det är andra gången vi är nere i höst 
och seglar här. Vi var nere i början av 
september också. Då seglade vi utanför 
Kornatiöarna. Båten vi seglar är på 31 
fot. En lagom båt att hantera när man är 
två personer, säger Clas Darvik.

Clas började segla i GKSS 1968 i Tra-
pets. På 70-talet blev det 470 som var en

mycket annat, bland annat havskappseg-
lat. Familjen har också hyrt båt ända se-
dan barnen var små.

– Barnen var ju inte så intresserade 
av långa seglingar. Då var det bättre att 
hyra båt när vi kom till platser vi ville 
segla på. På så sätt har vi varit och seg-
lat i hela världen. Det började med att 
vi var runt i Norden sedan fortsatte vi 
med Västindien, Seychellerna och Kroa-
tien. Favoritsegling är nog i södra delen 
av Västindien; Guadeloupe, Martinique 
och söderut mot Grenada. Men sen mås-
te jag säga att Seychellerna var ett riktigt 
höjdarställe också. Framför allt naturen 
som var extremt vacker där, säger Clas 
Darvik.

Men det finns platser där Clas inte har 
seglat och som står på tur.

– Vi har kvar Stilla havet – Söderha-
vet. Det funderar vi på. Men där ska man 
inte segla på vintern för då är det orkan-
säsong. Där ska man segla på sommaren 
och då har man ju kusten här som man 
inte vill lämna. Men nu är vi på väg att bli 

Clas Darvik i full fart utför en glaciär i närheten av Kebnekajse.                  Foto: Bernd Adler.
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Text: Ola Selsvik, Foto från Hans Wedels arkiv.

Den gåtfulla riggkostruktionen gav upphov till funderingar.

En spännande berättelse om långfärdskostern Skarp

•

Fr.v. Alfred Hansson, Folke Seldén (vid rorkulten), Mats Seldén (i overall), Anders Melin-Högrell (sitter på rufftaket), Ludvig Hansson 
(lutar sig mot masten) och Tor Jacobsson.

I Seglarbladet nummer 5, 2020 berättade vi om släktens Seldéns betydelse för GKSS. Vi skrev bland annat om 
hur Folke Seldén tillsammans med sin far Johan Harald byggde långfärdskostern SKARP.

I detta nummer får vi ta del av några intressanta uppgifter från två Seldénsläktingar om kostern SKARP.

Strax före årsskiftet fick jag ett mejl 
från bröderna Bengt och Hans We-
del, kusiner med Mats och Per Sel-

den, med intressanta kommentarer.
Det var en helt fantastisk berättelse 

som vi givetvis vill förmedla till alla Seg-
labladets läsare. 

– Vår farbror Folke Seldén ägde en kos-
ter med namnet Skarp från 1920–1940.                                                                                                                                      
Med särskilt intresse har vi läst dina ar-
tiklar om bröderna Seldén. Några somrar 
på slutet av 1950-talet arbetade jag på Vi-
kingsborg. Men det var inte detta jag skul-
le tala om, utan om kostern Skarp, byggd 
på Nya Varvet 1920, säger Bengt Wedel.

Bengt och Hans berättar vidare:
– Vi har en teori beträffande kostern 

Skarp, nämligen att skrovet byggdes på 
Buvenäs men den färdigställdes på Nya 
Varvet 1920. 

– Vi kunde ju skicka en av bilderna på 
Skarp med dubbelmasten och nämna att 

denna mast av fin Oregon-pine fanns 
i Sjöboden långt in på 1970-talet. Vår 
pappa sade att den var mycket jobbig att 
hissa upp. 

– Jag skickar några bilder av Skarp 
och de tvådelade masten. Min faster Inga 
tog dem i Mollösund förmodligen 1933. 
Det illustrerar inte konstruktionen så bra, 
men en bild visar på en uppgivenhet över 
komplikationsgraden av riggsystemet, 
säger Hans Wedel.

Visst var detta en helt otrolig berättelse 
som vi fick ta del av från bröderna Wedel. 
Vi i Historiska försökte slå våra kloka 
huvuden ihop och reda ut hur och varför 
detta riggalternativ skulle prövas, men 
inte blev vi klokare av det. 

Vi tog kontakt med vår ”specialist” 
på området Jan ”Professorn” Petterson i 
Stockholm. Är det någon som kan reda 
ut hur detta besynnerliga riggalternativ 
utvecklats och om det är allmänt känt så 
är det Jan, men något liknande hade han 

Götaverkschefen Karl-Erik Jakobsson 
så hade man riggat om Skarp med läg-
re stormast och mesan. Då seglade jag 
(Hans) med i båten. Jag förstår nu att det 
fanns då flera skäl till att man riggade om 
till mesan-mast och sänkt segelcentrum.

När vi nu sitter och grundar över detta 
underliga riggexpriment kommer ännu 
en dramatisk information från bröderna 
Wedel. 

– Jag tror att Skarp blev påseglad av en 
backande ångbåt och sjönk vid Gåsö.  
Detta hörde jag på radion och det var dra-
matiskt. Detta hände när familjen Kull-
gren ägde Skarp. Det kan vara på 50 eller 
60 talet. Enligt mitt minne så bärgades 
Skarp, säger Hans Wedel.

Följande är ett utdrag ur Svenska Dagbla-
det, Arbetartidningen och Söderhamns-
tidningen den 15 augusti 1955 med noti-
ser om händelsen:

"Marstransbolagets Ångaren Lysekil 
rammade på söndagen Kostern SKARP 
från Ljungskile i farleden utanför Gåsö. 
Kostern, ägs av Direktör Gert Kullgren 
Uddevalla. Ångaren Lysekil backade på 
Skarp som sjönk på mindre än en minut.  
Hela familjen föräldrar och tre barn räd-
dade sig i dingen.  Pappa Kullgren räd-
dade i sista stund en sovande baby. Skarp 
lokaliserades och bärgades."

Vilken dramatik!

Vidare öden om båten Skarp vet vi ing-
et om, men kan konstatera att detta var 
en helt fantastisk berättelse som kom till 
GKSS Historiska från våra medlemmar.

Man kan ju också spekulera om inte 
Seldén Mast grundades långt tidigare än 
vad som sagts i tidigare artiklar. Kanske 
var det inte i mitten av 1900-talet utan 
kanske redan i slutet av 1800-talet?

Ja, man kan ju i alla fall konstatera var-
ifrån bröderna Seldén har ärvt ned viljan 
och kunskapen att konstruera riggar. Fast

aldrig hört talas om och ville gärna veta 
mer om detta. Jan påpekade att båten sy-
nes vara kraftigt överriggad. 

Vi meddelar bröderna Wedel om Jan 
Pettersons kommenterar. 

Hans Wedel svarar: 
– Din gode vän kommenterade att 

Skarp med nya mast-arrangemanget mås-
te ha blivit överriggad. Jag tror nu att det 
är riktigt, mina enkla beräkningar ger att 
segelcentrum höjs med kanske 80 cm. På 
100 m2*0.80 i krängningsmoment är det 
mycket. Om det blåser 8 m/s så blir det en 
stor kraft att kompensera. 

Detta riggexpriment är lite av en gåta 
eftersom Folke var en duktig fartygskon-
struktör.

– Skarp hade från början blyköl men den 
togs bort i slutet av 30-talet och ersattes 
med järnköl. 1946 då Skarp ägdes av Till vänster Skarp på provsegling med besättning, förifrån Ludvig Hansson, Mats Seldén, 

Alfred Hansson, Folke Seldén och Tor Jakobsson. Stormseglet är hissat och toppmasten 
är i sitt nedre läge. Till höger Skarp på kryssning med full segelsättning och toppmasten 
i sitt högsta läge.

här var det var nog Mats Seldén då 
Pelle var endast ett år när fotona togs.

 
Ett stort tack till Bengt och Hans We-
del som gav oss all denna informa-
tion!
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Vi är med i Team GKSS.
Och hoppas vi blir fler.

Northern Light förtöjd på Vindö varv.                                                              Foto: Sam Murch.                                         

Text: John Holmgren

Det är inte riktigt klart. 
Lite till. 
Vi ska bara…

Känner du igen dig? Du vet, när det 
bara är lite till som ska göras på båten in-
för sjösättning. 

När 12mR Northern Light skulle sjö-
sättas säsongen -21 så var det mycket av 
den varan. Hon skulle läggas i maj så vi 
skulle kunna ha en hel säsong med trä-
ningar och tävlingar. Det visade sig att 
totalrenovera en tolva gör man inte i en 
handvändning!

Hans Eliasson och Lasse Molse som 
har båten tillsammans har hållit uppe 
andan och besättningens laganda genom 
regelbundna uppdateringar om de för-
bättringar som skett.

Vindö varv är de som fick uppdraget att 
renovera denna mäktiga träpjäs! Austra-
lienaren och Americas Cup veteranen 
Sam Murch har varit med och lett renove-
ringen tillsammans med teamet på Vindö.

Från att båten kom över förra året så har 
hon nu bl.a. både en ny mast och bom. 
Till detta så krävdes det väldigt stora 
ombyggnationer. Från en böjbar trämast 
till en aluminium som inte böjer sig, ett 

enormt arbete som tillsam-
mans med allt annat totalt 
blivit över 10.000 mantim-
mar. 

Den största omställning-
en var att få henne till att 
bli styv och inte följa med 
när man tar i där bak, yt-
behandling av hela skrovet 
genom att slipa ner färgen, 
fräsa planken & nåtlimma 
uppfyller detta plus att bå-
ten blir tät vilket anses vik-
tigt från många aspekter. 
Listan goes on men något 
jag uppskattar personli-
gen från fördäck är grab-
bräcken längs med däcket. 
Thanks Sam!

Arbetet är inte klart ännu 
och efter att Northern Light 
nu har testats ett antal helger i Långedrag 
väntar nu ytterligare en vinter med mer 
fine tuning.  

2022 hoppas vi på att kunna komma 
i lite tidigare. Hon är redan av en helt 
annan vara nu än under säsongen 2020

och vi är självsäkra på att kunna bygga 
upp ett lag som kommer vara konkur-
renskraftigt. 

Den som väntar på något gott väntar ald-
rig för länge, och jag väntar med glädje 
för att få segla Northern Light.

Nya medlemmar
son, Greta Gabrielson, Alfred Boh-
man, Oscar Bohman, Alexander Boh-
man, Melker Renhult, Wilma Kallin, 
Alice Axelsson, Hilda Nordling, Ste-
fan Zachrisson,k Jacob Zachrisson, 
Gustav Samuelsson, Sara Samu-
elsson, Arvid Samuelsson, Astrid 
Samuelsson, August Samuelsson, 
Hanna Plantoft, Lova Ericsson, Elina 
Johansson, Elias Eriksson, Hampus 
Gross, Sofie Tamm, Christian Wal-
lenstam, Sofia Wallenstam, Ida Wal-
lenstam, Ebba Wallenstam, Oskar 
Blimark, Nils Bergendorff, Mimmi 
Munkberg, Ella Söderberg, Line Hel-
lekant Jakobsson, Sebastian Brunger, 
Liv Aschan, Klara Markhede, Maxi-
milian Sörensen, Sixten Damgaard, 
Florain Sjöqvist, William Agervold, 
Morris Gunmalm, Bruno Miari,Fred-
rik Koffner, Sandra Koffner, Maximi-
lian Koffner, Frans Mångs, Wilhelm

GKSS hälsar välkomna:

Moa Pettersson, Mats Olsson, Se-
bastian Wessman, Vera Sköld, 
Svante Johansson, Maria Persson, 
Julia Gatto-Werner, Kristian Lund-
gren-Köszeghy, Anna Köszeghy, 
Niklas Köszeghy, Ester Törnblom, 
Magnus Karlsson, Jan Olinder Er-
iksson, Olle Säljö, Linn Bergström, 
Robin Darstedt, Ellie Linder, Wei-
ne Bergström, Sigge Zander, Ebba 
Lundstam, Anton Lundstam, Livia 
Schocher Holmberg, Johan Liljander, 
Olivia Grävare Nachmansohn, Valde-
mar Kruse-Wong, Safira Plazinic, Lo-
renzo Alberini, Holger Stopp Alexén, 
Fabian Dybeck, Theodor Campbell, 
Anders Eklind, Jonathan Guttman, 
Mattias Dahlström, Jörgen Marklund, 
Tintin Thomsen, Julia Berglund, 
Victor Gabrielson, August Gabriel-

Kaj, Alexander Koffner, Samuel Kan-
tus, Flora Hallberg von Geijer, Emma 
Brodd, Tage Malmqvist, Ella-Milou 
Hamilton, Oscar Hanicke, Axel Ha-
nicke, Carl Hanicke, Lisa Hanicke, 
Stina Gross Friberger, Pernilla Hol-
gersson, Martin Tisell, Ludvig Löf-
ström Tisell, Nicholas Löfström 
Tisell, Ellinor Norman, Freja Strem-
pel Johansen, Simon Härdner, Elin 
Ekman, Ottilia Ekman, Edit Ekman, 
Emma Bryngelsson, Carl Bryngels-
son, Ellen Bryngelsson, Felix Sund, 
Andrew Wong, David Bibac, Philip 
Bibac, Sverker Olausson, Sophie 
Hallin, Charlie Bagge, Eric Johans-
son, Liu Ruiqi, Moa Denzler, Nicole 
Eriksson och Thyra Westbom.

Sjösättning?

 Foto: Sam Murch.                                         

Foto: Daniel Engström

•

Nu siktar vi mot Paris! Om tre år är det dags igen.

Vår målsättning är att ge GKSS seglarna möjlighet
 att nå sina mål att representera Sverige på OS.

 I Parisklubben stöttar vi våra seglare med  
finasiering och coachning för att skapa mästare.

Detta med kontinuitet och tydlighet.

I Paris är det nya båtklasser på det Olympiska programmet 
och arbetet är i full gång. Pga av pandemin så är det ju bara

tre år kvar innan OS-elden skall tändas igen.

Är du intresserad av att vara en del av GKSS och 
Sveriges satsning mot OS? Vi träffas, gör affärer och 
stöttar framstående unga seglare mot sina drömmar.
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Nu är den här: 
Volvo XC40 Recharge

Nya Volvo XC40 Core Recharge 

Business Lease  

fr 5 595 kr/mån exkl.moms* ( 3 års fri service ingår)

Kom in till oss och upplev en helelektrisk Volvo!

Google Assistent, Google Maps och Google Play i din Volvo.
Din Volvo med inbyggt Google integrerar sömlöst dig, din bil och ditt liv på en helt 
ny nivå. Prata med Google i din Volvo och få vägbeskrivningar, njut av underhållning 
och håll kontakten med vänner, familj och kollegor. Allt utan att ta händerna från 
ratten eller blicken från vägen. Säg bara ”Hej Google” för att komma igång.

Nya Volvo XC40 Recharge 
Laddad med körglädje. 100% eldriven. 

Nya Volvo XC40 Recharge Core från  534 900 kr

Volvo XC40 Recharge Twin Plus från 677 900 kr

Är det dags att växla över till eldrift?
Nu har nya framhjulsdrivna Volvo XC40 Recharge kommit, en helelektrisk 
Volvo med cirka 40 mils räckvidd, 1 500 kg dragvikt och som du kan 
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förutsättningar att ge dig en enkel och ekonomiskt fördelaktig övergång till 
eldrift. Dessutom är den utrustad med Google Assistant** som styrs av din 
röst och uppdateras trådlöst.

Volvo Car Hisings Backa


