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Nya medlemmar

GKSS hälsar välkomna: 

Joakim Mellqvist, Mari Kristiansen, 
Olof Jonsson, Agnes Hagby, Anna 
Strömbeck, Max Aro-Meyer, Jens 
Brehmer, Wilhelm Eriksson, Katarina 
Hagby, Ebba Torell, Petter Axelsson, 
Lennart Reinhold, Annika Lindqvist, 
Isaac Gonzalez, Per-Olof Hermans-
son, Tobias Nählinder, Juan Salvador 
Inda Diaz, Sven Björk, Jonas Nylund, 
Sara Carlzon och Ragnar Lindstedt. I detta nummer: 
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Seglingslivet börjar i Piratskolan
Hej, sommaren är här och hamnen är 
full av båtar, både medlemmar och gäs-
ter från när och fjärran vilket är väldigt 
glädjande, vår klubb är verkligen något 
att vara stolt över. Vi har haft många gäst-
båtar med flaggor från olika länder vilket 
visar hur viktig GKSS och GKSS hamn 
är för Göteborg och dess turistnäring.

Det är härligt att se all aktivitet runt våra 
arenor och anläggningar. I Långedrag 
vimlar det av barn och ungdomar i alla 
åldrar och på Ælousön pågår lägerverk-
samheten för fullt. I Piratskolan fostrar vi 
framtidens seglare och vi har utökat anta-
let platser för att efterfrågan varit så stor. 
Detta är jätteroligt då det är första steget 
in i en fantastisk livslång sysselsättning, 
att vara på havet. Vi har verkligen fantas-
tiska ungdomar som jobbar som instruk-
törer, lägerledare och hamnvärdar. 

Våren och sommaren har som vanligt va-
rit väldigt intensiva med många tävlingar 
och arrangemang, allt från klassiska re-
gattan på nationaldagen till ett antal

klubbens 100-årsjubileum av deras klubb-
flagga. Den hissades första gången 18 
maj 1919. Deras ursprungliga klubbflag-
ga blev Finlands nationsflagga i samband 
med Finlands självständighetsförklaring 
den 6 december 1918, därav den nya flag-
gan. Grattis NJK. 

Vädret i år på match cupen var inte riktigt 
lika fantastiskt som förra året men det var 
ändå en riktigt bra vecka men häftiga seg-
lingar. Veckan efter arrangerade GKSS 
44 Cup tillsammans med Marstrands Se-
gelsällskap vilket var väldigt lyckat och 
det understryker bara vikten av att sam-
arbeta. Stort tack till MSS för ett lyckat 
arrangemang. Detta börjar bli en riktigt 
god och mycket trevlig vana.

Jag är väldigt tacksam för alla som lägger 
så mycket ideell tid för att klubben skall 
fungera och att vi skall kunna genomföra 
allt.  Det spelar ingen roll vad vi gör. Vi har 
alla samma drivkraft, att skapa något vi 
tycker är roligt och tror på. Det är vi som 
engagerade medlemmar som gör klubben. 

Robert Casselbrant
Sällskapets Ordförande

MR-tävlingar, Olympic Class Regatta 
och GKSS Match Cup Sweden. Tävling-
en var lite av ett jubileum då det i år är 
25 år sedan vi första gången arrangerade 
tävlingen. Nästa år blir det 25:e tävling-
en, då vi hade uppehåll ett år, så då kan 
vi fira igen. På tal om firande så hade jag 
nöjet att få vara med på Nyländska Jakt-

Foto: Alf Tornberg

Mari Kristiansen ny på GKSS
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I maj började Mari Kristiansen på GKSS 
kansli med ansvar för medlemmar, hamn 
och hamnvärdar.

Hon har arbetat i många år i medie-, 
event- och reklambranschen som projekt- 
och produktionsledare i koordinerande 
och operativ roll.

Mari är uppväxt vid havet på somrarna. 
Hon började med att ro eka för att sedan 
vindsurfa. När hon bildat familj blev det 
segling med större båtar längs västkusten. 
Nu har familjen motorbåt för att snabbt 
och lätt komma ut i skärgården. Mari har 
förarintyg och ger sig gärna ut i båt själv.
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Text och foto: Daniel Birgmark, huvudtränare.

Brons till Max Salminen i World Cup i Marseille

GKSS sportchef:

Elitseglarna under försommaren

Under maj avgjordes EM för fle-
ra av OS klasserna. Först ut var 
470 seglarna som hade sitt EM 

i San Remo. Carl-Fredrik och Marcus 
Dackhammar gjorde ett bra mästerskap 
och kom på 10:e plats. Teamet har under 
senaste året jobbat mycket med att för-
bättra hårdvindsfarten. På EM presterade 
de riktigt bra hårdvindsseglingarna, ett 
kvitto på att jobbet gett resultat. 

470 tjejerna Olivia Bergström och Lovi-
sa Karlsson höjer sin nivå hela tiden och 
gjorde också ett bra mästerskap. Slutre-
sultatet blev en 18:e plats.

OS 2012 seglades i Weymouth. 2019 fick 
49er och 49erFX på nytt chansen att seg-
la på dessa fina seglingsvatten när EM 
avgjordes där i mitten av maj. På herr-
sidan hade GKSS fyra team på startlin-
jen, Sylvan/Anjemark, Westberg/Boman, 
Hedström/Hamel och bröderna Gipperth. 
Mästerskapet bjöd på fantastiska seg-
lingsförhållanden, 
7-8 m/s pålandsvind 
och stora vågor i in-
ledningen av regat-
tan och i slutet av 
mästerskapet var det 
även lite lättvind. 
Sylvan/Anjemark 
kom på 20:e plats, 
Heds t röm/Hame l 
blev 23:a, Westberg/
Boman 36:a och 
bröderna Gipperth 
på 90:e plats. Stund-
tals var det mycket 
bra prestationer men 
vi behöver få upp 
jämnheten för att 
närma oss topp tio. 
På damsidan hade 
vi två GKSS team, 
Klara Wester/Rebec-
ca Netzler och Ron-
ja Lundberg/Pernilla 
Lindnér. Tyvärr kun-

VM-silver 2018 hade en liten svacka i 
Aten och slutade på 25:e plats. Max kom 
dock tillbaka snabbt och visade bra form 
när han kom på tredje plats på världscup-
finalen i Marseille i början av juni.

I skrivande stund har Laser-VM just 
inletts i Sakaiminato, Japan med Emil 
Bengtson på startlinjen. Emil har inlett 
mästerskapet mycket bra och ligger på 
16:e plats efter två delseglingar.
470 har också sitt VM i Japan. Mäster-
skapet seglas 3-9 augusti i Enoshima, 
samma plats som OS seglas 2020.

På juniorsidan visade våra seglare fin 
form under Kieler woche med två pall-
platser. I Laser 4.7 kom Calle Lindbom 
på 2:a plats. I 29er blev Marius Wester-
lind/Olle Aronsson 3:a, Alice Moss/Carl 
Hörfelt 4:a och Martina Carlsson/Aman-
da Ljunggren 11:a. I Laser Radial open 
kom Fabian Magnusson på 8:e plats, Es-
kil Jonasson 11:a, Rasmus Alnebeck 12:a 

och andra mycket bra 
placeringar och pre-
stationer av alla våra 
juniorer som var med 
på Kieler woche.

GKSS juniorer har 
också kvalat in till 
UVM i klasserna 
Laser Radial pojk 
där Sverige repre-
senteras av Fabian 
Magnusson och 29er 
pojk med Wester-
lind/Aronsson. I 29er 
tjej seglar Amanda 
Ljunggren tillsam-
mans med Martina 
Carlsson, LESS.

Kommer bli intres-
sant att följa både 
våra juniorer och se-
niorer på sommarens 
mästerskap!

Här står Gretel och väntar på kärlek och 
finansiering. Foto: Peter Fellborn.

Sista veckan i augusti (27 augusti–1 september) kommer tiotalet klassiska Tolvor 
avsluta EM för 12mR-yachter byggda senast 1939, i farvattnen utanför Marstrand. 
Första akten i detta EM går i Skagen helgen innan.

Varenda en av dessa vackra båtar 
har en spännande historia och 
gemensamt har de sin skönhet 

och den kärlek med vilken de blivit till-
varatagna och restaurerade. Startfältet är: 
Heti 1912, Thea 1918, Anitra 1928, Va-
nity V 1936, Trivia 1937, Wings 1937, 
Anita 1938, Sphinx 1939, Jenetta 1939 
och Vim 1939. Det kan komma ytterli-
gare skönheter från Norge, exempelvis 
svenskbyggda Erna Signe från 1911.

Vim är favorit till årets EM både för sina 
sentida framgångar och för sin historia. 
Vim är den första tolvan som byggdes 
som renodlad kappseglingsbåt med mi-
nimalistisk inredning och klassens för-
sta aluminium-mast. Något som möjlig-
gjordes av att beställaren, en viss Harold 
Vanderbilt, hade intressen i flygindustrin. 

ännu inte renoverad och väntar på kärlek 
och finansiering för att återuppstå.

– Marstrand is so beutiful and the winds 
and other conditions has always been 
good, säger Andrea Proto när han får frå-
gan om vad han ser fram emot på Mar-
strand i slutet av augusti. 

Robert Sinclair, ordförande för huvudar-
rangören Göteborgs SeglarKlubb, hoppas 
också på gynnsamma vindar och att man 
i samverkan med GKSS och MSS kan 
göra evenemanget till en värdig hyllning 
till seglingshistorien.

Jomenvisst är det Columbia från 1958 
som inköptes som sparringbåt för Pelle 
Pettersons utmaning med Sverige 1977 
och 1980. Sverige S3 som är den tredje 
tolvan ritad och byggd i vårt land, Erna 
Signe är S1 och S2 är Princess Svane-
vit byggd 1930 och under renovering på 
Stockholms Båtbyggeri.

Ev frågor: 
Magnus Larsson, 0709-642 599
sekreterare GSK/Pressansvarig EM

Seglingshistoria på Marstrandsfjorden  

EM för Classic 12mR-Yachter

Skepparen Andrea Proto berättar med 
stolthet att man fortfarande, 80 år se-
nare, seglar med originalmasten och att 
alla winschar är original. Vim hann med 
en mycket framgångsrik säsong inn-
an WWII satte stopp för internationellt 
kappseglingsutbyte, berättar Andrea. Le-
gendariske båtdesignern Olin Stephens 
ritade Vim och när 12mR-yachter 1958 
skulle ersätta J-yachterna som klass för 
återupptagna utmaningar om Americas 
Cup fick Vim vara sparringbåt till den 
nästan 20 år yngre Columbia. Också den 
ritad av Olin Stephens. Columbia för-
svarade Cupen 1958 och Vim såldes till 
Australien för att bli sparringbåt för för-
sta australiensiska utmanaren Gretel.

Detta samarbete blev så lyckat att Gretel 
sånär erövrat Cupen 1962, men försva-

raren Weatherly 
lyckades be-
hålla den tack 
vare överlägsen 
b o a t h a n d l i n g 
och trots att Gre-
tel av alla ansågs 
snabbare. Gretel 
är räddad men

Vim är favorit till årets EM i Marstrand.
Fortfarande, efter 80 år, seglar hon med 
originalmasten och att alla winschar är 
original. Foto: Nico Krauss.

Text: Magnus Larsson

de inte Wester/Netzler fullfölja EM då 
Klara blev influensasjuk. Ronja och Per-
nilla kom på 52:a plats, blev en bra erfa-
renhet för detta nya team. 

Samtidigt i Aten seglade Finnjollarna sitt 
EM. Max Salminen som har en brons-
medalj från EM 2018, VM-guld 2017, 
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Henrik Keim demonstrerar körning med elmotor från KGK Motor.

På GKSS Match Cup Sweden fanns Henrik Keim från KGK Motor i en monter där elmotorer före-
visades. KGK Motor samarbetar sedan några år tillbaka med GKSS. Företaget sponsrar också 
klubben genom sitt medlemskap i Team GKSS.

Första kontakten som Henrik Keim 
hade med GKSS var för tre år se-
dan, 2017.

– Det var första gången vi blev officiell 
leverantör av RIB båtar till Match Cup 
Sweden och jag fick en bra kontakt med 
tävlingsorganisationen och GKSS-funk-
tionärerna på Marstrand. Kort därefter 
blev KGK Motor med Suzuki officiell 
leverantör av utombordare till GKSS oli-
ka båtar. Det är en leverantörsdeal där vi 
har gjort ett väldigt förmånligt avtal för 
GKSS, säger Henrik Keim. 

– Sedan fortsätter vi att samarbeta under 
säsongen där vi har gemensamma berö-
ringspunkter genom att vi är leverantörer 
till olika seglingsevent och GKSS är ofta 
med som sportslig arrangör och där har 
vi den kontaktytan med funktionärer. Vi 
tittar förstås också på hur vi kan utveckla 
vårt samarbete med andra produkter och 
det som är intressant nu är hållbarhet, el-
båtar och så vidare. Jag ser ju gärna att 
GKSS kör Capelli-båtar i den egna verk-

samheten och att vi skjuter till när det är 
toppat på stora event, fortsätter Henrik 
Keim.

KGK Motor är ett dotterbolag till KG 
Knutsson AB som är ett svenskt han-
delshus verksamt inom fordonsindustrin, 
såväl som grossist, men också som de-
taljist. Henrik Keim berättar:

– Vi har en historia av handel och vi 
jobbar med många starka varumärken. På 
marinsidan är det Suzuki  utombordare, 
det är Capelli rib-båtar, AMT glasfiber-
båtar och små Arronet aluminiumbåtar. 
På el-sidan är det Torqeedo med motorer 
från tre hk upp till motsvarande 160 hk. 
KGK Motor är Stockholmsbaserat och 
finns i Sollentuna. På marinsidan jobbar 
sju personer med allt från försäljning, 
affärsutveckling till service och logistik. 
Marknadsavdelningen delar vi med våra 
kollegor på fordonssidan som säljer mo-
torcyklar och fyrhjulingar.  I Sollentuna 
har vi ett orderkontor, marknad och in-
köp. Mitt distrikt är sydvästra Sverige, 
från Vadstena hela vägen ner till Skåne på 
västkusten. En stor del av jobbet innebär 
att jag tillsammans med våra återförsälja-

så det blev en bra kombination. Torqeedo 
lever dock vidare som ett eget bolag, men 
ägs alltså av Deutz, säger Henrik Keim. 

– Det vi ser nu är små portabla elmoto-
rer, hjälpmotorer till mindre segelbåtar. 
Det är där vi har volymen i dag. Det som 
sedan ökar är elektriska podmotorer som 
ersätter ett segelbåtsdrev. En hjälpmotor 
använder man kanske tio minuter på mor-
gonen och tio minuter på kvällen. Då har 
man inte problemet med räckvidden som 
annars är problem med en elmotor. För-
delen med podmotorer är att du med rätt 
utrustning kan återgenerera ström när du 
seglar. Propellern snurrar med och laddar 
batterierna. På det sättet förlänger man 
tiden mellan varje tillfälle man måste gå 
till en laddstolpe. Man har en rejäl batte-
ribank i båten och du kan även driva dina 
förbrukare; led-lampor, kyl med mera.

– Men än är vi inte där tekniskt i dag att 
vi kan ersätta förbränningsmotorer i alla 
båtar. Inte i vattenskidbåtar och andra 
snabbgående båtar. Batterikapaciteten 
och energilagringen är det stora proble-
met. Men där det funkar där ser vi en 

jättestor marknad och en stor potenti-
al. Tittar men pengamässigt så ligger en 
4 kW motor med batteri och allt ligger 
ganska nära investeringen för en ny die-
sel med allt vad det innebär. Då är förde-
len att man får ett system som är relativt 
service- och underhållsfritt. Man får mer 
utrymme i båten när man kan slänga ut 
dieseltanken och ledningar och få rent 
och snyggt i båten och du genererar din 
egen ström.

Men även för mycket stora segelbåtar 
finns det elmotorer. I England byggs det 
nu en 111-fotsbåt helt byggd i trä. Den 
kommer att ha en Torqeedo 100 kW in-
ombordare med fyra eller sex batterier.

re aktiverar oss på marknaden och ser till 
att vi når uppsatta mål.

– Agenturen för Torqeedo elmotorer tog 
vi 2014. Torqeedo är ett tyskt företag. 
Grundaren är fortfarande aktiv i bola-
get och är en sann visionär. Lite grand 
som Seve Jobs med väldigt mycket idé-
er. Sedan två år tillbaka ägs företaget av 
Deutz-gruppen, ett industriföretag som 
tidigare tillverkade lastbilar och traktorer. 
Nu bygger de bara motorer – dieselmo-
torer till off road-maskiner, entreprenad-
maskiner och så vidare. De var mycket 
intresserade av Torqeedos teknologi som 
man kunde applicera i deras produktion 
och Torqeedo behövde industrikunnande 

Text:Alf tornberg
Foto: Alf Tornberg och KGK Motor

– När vi ser framåt inom det elektriska 
finns det ett intresse hos alla att tänka mer 
miljövänligt. Det hör ju till profilen hos 
en segelklubb och det finns användnings-
områden där el skulle fungera. På en båt 
som används i gästhamnen till exempel. 
På en båt som inte behöver gå fort och 
som inte går långa sträckor. Det är tyst 
och det är rent.

Henrik Keim har arbetat i nio år inom 
KGK Motor. Men vilken är då hans seg-
lingsbakgrund?

– För väldigt, väldigt länge sedan byggde 
jag och min bror vår första optimistjolle 
i en båtklubb i Dalsland under vintern. 
Alla i klubben byggde tillsammans 20 
optimistjollar sedan var det utlottning på 
jollarna. Så då seglade jag i några år. Men 
sedan tyckte jag att det var roligare att 
sitta i följebåten. Jag tillbringade många 
somrar på Skälderviken. Min bror seg-
lade och jag körde runt med funktionä-
rerna. Ytterligare segling blev det inte så 
mycket mer för min del om man undantar 
seglingar i familjebåten som jag ibland i 
äldre tonåren lånade av föräldrarna.

"Ett intresse hos alla alla att tänka miljövänligt"



Text: Alf Tornberg
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        Den upplevel-
sen man får som seg-
lare får man ingen an-
nan stans i världen.
”

Årets GKSS Match Cup Sweden blev lyckosam för Sverige och GKSS. Ett VM-
brons för Nicklas Dackhammar och hans besättning samt vinst för Anna Östling 
och hennes team i Nordea Womens Trophy. Arrangemanget i sin helhet lyftes av 
strålande funktionärsinsatser.

Den 3-7 juli arrangerades årets 
GKSS Match Cup Sweden i 
växlande väder.

Vinst andra året i rad för Östling
Under söndagens final av Nordea Wo-
men’s Trophy tog göteborgaren Anna 
Östling med team WINGS hem segern 
för andra året i rad.

– Det känns helt fantastiskt! Vi älskar 
att vara här på Marstrand. Det är lite sorg-
ligt att göra sista racet med den här båten 
på ett bra tag. Det är så kul, säger Anna 
Östling. 

I fjol vann Anna Östling och hennes be-
sättning den historiska första titeln i dam-
klassen på Marstrand. Under söndagen 
säkrades den andra raka titeln inför hem-
mapubliken. I finalen besegrades Celia 
Willison (NZ) med klara 3-0.

Anna Östling och hennes besättning 
har bjudit Marstrandspubliken på impo-
nerande segling och förlorade endast ett 
race under hela veckan.

GKSS Match Cup Sweden är en 
av deltävlingarna på World Match 
Racing Tour.

Arrangemanget i Marstrand drevs 
av Create Agency Sweden AB. An-
svaret för den sportsliga delen hade 
GKSS.

Mattias Rahm, som varit projektledare 
för den sportsliga delen av arrangemang-
et, säger:

– Inledningsvis överraskade Lovisa 
Karlsson från GKSS genom att vinna den 
första round robin och det gjorde att hon 
fick välja motståndare inför semifinalen. 
Den förlorade hon. Det var lite synd kan 
jag tycka. Det kändes som 
att de hade kunnat skaka 
Anna Östling lite grand 
om de hade fått ihop sitt 
samarbete lite bättre. Men 
nu var det Anna Östling 
som vann. För andra året 
i rad vann hon hela tävlingen. Och det 
märks ju ganska tydligt att hon och den 
besättningen har seglat mest i M32. Er-
farenheten är värd en hel del i detta fall. 

Vädret har varit växlande under tävling-
en. Det var till och med så att man ställde 
in en dag på grund av för mycket vind. 
Man mätte hastigheten till 20 meter per 
sekund den dagen.
– 

– Det påverkade inte tävlingen särskilt 
mycket. Det finns system för att hantera 
sådana avbrott. Det är inte ovanligt att så-
dant händer. Antingen är det för mycket 
eller för lite vind, säger Mattias Rahm.

VM-brons till Dackhammar
Efter söndagsförmiddagens semifinalför-
lust tog Nicklas Dackhammar revansch 
i petitfinalen och säkrade VM-bronset 
mot Torvar Mirsky. Guldet seglade Nya 
zeeländarna Phil Robertson hem.

– Varje gång man närmar sig land hör 
man jublet och det stärker en verkligen. 
Det är jättespeciellt att segla hem ett VM-

brons hemma på Marstrand, 
säger Nicklas Dackhammar, 
skeppare i Essiq Team.

Nicklas Dackhammar fick 
en tuff start i bronsracet och 
hamnade i underläge 0-1. 

Svensken kom dock tillbaka och lyckade 
vända till seger med 2-1 på hemmaplan. 

Det var ett imponerande startfält i herr-
tävlingen som bjöd på fina prestationer 
och en hel del överraskningar.

– Ja, vi fick ju ett VM-brons genom 
Nicklas Dackhammar och hans besättning. 
Ett VM-brons är oerhört bra i den här kon-
kurrensen. Nicklas slog ut Ian Williams   

som har vunnit VM sex gånger och vann 
matchen om tredje pris mot Mirsky som 
var regerande världsmästare, säger Mat-
tias Rahm. 

VM-final
I år var det ju också VM-final på herrsi-
dan och det är en enorm status. 

– Jag förstår varför man vill ha VM-fi-
nalen i Marstrand. Det är ju så att den här 
tävlingen sticker ut. Den är lite grand i 
en klass för sig ur seglingsperspektiv. 
Det finns ingen tävling som har allt som 
Marstrand har runt omkring; med folket 
på berget och folk som hejar på en. Det 
finns ingen tävling som jag någonsin va-
rit på, förutom möjligtvis Americas Cup i 
Valencia, som har ett sådant intresse från 
såväl seglarnas som publikens sida. Den 
upplevelsen man får som seglare finns 
ingen annan stans i världen, säger Mat-
tias Rahm. 

Förändring på gång?
Det finns tecken på att man i framtiden 
kan gå tillbaka till de enskilda evene-
mang som inte riktigt har varit de sista 
åren. Troligtvis kommer det att bli lite 
grand som till den Matchracing tour som 
var för fyra år sedan med Bermuda, Con-
gressional Cup, Match Cup Sweden och 
några till.

När det gäller att jämföra publiktillström-
ningen i år mot förra året känns det som 
att det var större publik förra året.

– Jämför man med förra året när det 
var 27 grader varmt hela veckan när alla 
badade blir det inte riktigt rättvist. I år 
hade vi en dag med stark vind och inställ-
da tävlingar. Och då var det nästan inget 
folk alls. Men på onsdagen var det mer 
folk än jag sett på första tävlingsdagen 
tidigare. På lördagen regnade det 20 mm 
och då var bara de sanna entusiasterna 
där. Men på söndagen var det final och 
solsken och då var det mycket folk igen. 
Sammanfattningsvis kan man säga att på 
onsdagen, fredagen och söndagen var det 
mycket folk, men på torsdagen och lör-
dagen var det sämre, säger Mattias Rahm 
och fortsätter: 

– Jag upplever att det var ett mycket 
bra evenemang och det kan vi på GKSS 
vara stolta över. De som kommenterade 
tävlingarna gjorde ett fantastiskt jobb 
med Hanna Eriksson i spetsen. 

Utmärkt funktionarsarbete
Mattias Rahm vill också rikta ett stort 
tack till alla funktionärer som gjort fan-
tastiska insatser både på havet och på 
land: 

– Det var 90 funktionärer som varit med 
och jobbat sedan tisdagen före tävlingar-

na. En del har arbetat även från söndag-
en före.Även alla boende på Marstrand 
är värda ett stort tack för supporten av 
GKSS evenemang. Det är ändå så att det 
stökar ju till det rätt mycket på ön. Även 
om det inte är våra aktiviteter som stökar 
till mest så är det ju ändå vår tävling som 
gör att det kommer mycket folk.

  Fakta

VM-brons och Nordea Womens Trophyseger
Nicklas Dackhammar och Anna Östling

Vinnare i Nordea Womens Trophy Anna Östling med besättning. Foto: Alf Tornberg.Bronsmedaljörer i VM Nicklas Dackhammar med besättning. Foto: Patrik Malmer. 



Text: Alf Tornberg,

Dick Berghede med en av de läroböcker han skrev. I bakgrunden M/S 
Westkust vid flytande båtmässan i GKSS 1980. Foto: Jacky Leissner.

Dick Berghede

Det började tidigt. Dick Berghedes första kontakt med båtar började i 
mycket unga år. Första föremålet för Dicks entusiasm var en GKSS-eka. 
Passionen för båtar och hav har fortsatt genom livet och har inte avtagit 
än. Han blev medlem i GKSS när han var 14 år 1959. På den tiden måste 
man bli rekommenderad för att bli medlem. 

Sex år gammal var Dick Berghede 
tillsammans med sina föräldrar i 
Strömstad. Där råkade de stöta på 

en utlottningsbåt – en GKSS-eka med 
seglen uppe. Unge Dick blev entusias-
tiskt förtjust över det han såg och vägrade 
gå ifrån ekan. Rejält tjat resulterade i att 
han fick sätta sig i båten. Och där blev 
han sittande när föräldrarna åkte till Kos-
ter med löfte från de som lottade ut båten 
att de skulle ta hand om pojken. 

– Där satt jag när båten vred sig av vin-
den och jag fick skota och greja. Det var 
min seglingsbörjan. Några år se-
nare fick jag åka med en kompis 
mamma ut till Långedrag och se 
på en seglingstävling. Dit ville 
jag sedan varje dag eftersom jag 
trodde att det alltid var tävlingar 
där, säger Dick Berghede

Hemma fortsatte Dick att tjata 
tills föräldrarna och systern trött-
nade och pojken kunde köpa en 
båt. Då var Dick 14 år. Så han 
köpte en gammal trött Stjärnbåt, 
nummer 22, som han tävlade 
med. Det verkade gå bra. Två 
år i rad tog de hem Gottskärsda-
gens förstapris.

Villkoret från hans pappa för att 
köpa båten var att man kunde fis-
ka med den. 

– Vi var ute rätt ofta, pappa och 
jag, och dörjade makrill. Sedan var 
det kappsegling och då åkte alla 
andra grejer i land. Stjärnbåt höll 
jag på med som junior sedan blev 
det Starbåt. Det var ju Formel 1 på 
den tiden, säger Dick Berghede.

– Då tyckte jag att jag hade gjort mitt. Jag 
hade fyllt 70 år och examinerat 15 000 
elever så nu fick det räcka. De sista åren 
var jag examinator för ett amerikanskt 
företag som utbildade yrkesskeppare. Det 
kändes lite bättre för där var det vettiga 
krav, säger Dick Berghede. 
I dag drivs Sjösportskolan vidare med 
stor framgång av Nina och Karl Nord-
ström. 

M/S Westkust
År 1968 köpte Dick skutan Westkust. För 
en av hans planer för framtiden var att 

köpa en skuta. Han började leta 
efter ett lämpligt objekt. Till slut 
fick han ett tips om en båt som 
låg längst upp på Gotland när 
han nästan hade gett upp.
- Jag tog min gamla Simca som 
gjorde sin sista resa till Oskars-
hamn där jag skänkte den till ett 
par killar på en parkeringsplats, 
säger Dick Berghede. 

Han köpte en nerriggad och ner-
gången  skuta och tog hem den. 
Dick berättar att GKSS ställde 
upp för honom fantastiskt bra. 
Åke Bäcker, som var ordföran-
de då, fixade så att skutan kunde 
ligga i Långedrag. Skutan var 
sedan startfartyg för varje stort 
evenemang för GKSS i Mar-
strand under många år. Skutan 
hade också många uppdrag från 
företag och rederier. Broströms 
hyrde skutan två veckor varje år.
Även Transatlantic hörde till 
kunderna. De tog ut folk på fis-
keturer och rundturer i skärgår-
den. Dessutom hölls läger om-

segla med dem. Halva tiden går åt till att 
fika. Ytterligare en båt är på gång och den 
blir klar nästa år lovar Dick. 

Historiska gruppen
Den här gruppen kom igång för tre-fyra 
år sedan. Förutom Dick Berghede ingår 
Anders Andrén, Ola Selsvik, Anders 
Gustavsson, Göran Ahlström, Anders Ek-
man och nu har även Göran Petersson an-
slutit. Den första tiden fick vi även hjälp 
av Thomas van der Heiden.

–Vi tyckte att det fanns så mycket doku-
mentation liggandes på vinden i klubbhuset 
i Långedrag och som for illa. Idén från bör-
jan var att vi skulle skanna in allt som låg 
där. Men det visade sig att det var ofantliga 
mängder. Vi har skannat in vartenda foto 
vi har hittat. Dessutom har Lars-Göran 
Itskowitz skannat alla pärmfoton. Vi sökte 
och fick bidrag för att skanna in alla Seglar-
bladet från 1911 och framåt. Det är Grafi 
Foto vid Mariaplan som gjort ett fantastiskt 
jobb. Vi träffas en gång i veckan under icke 
seglingssäsong och vi har väldigt trevligt, 
konstaterar Dick Berghede.

Gruppen utför faktiskt ett viktigt forsk-
ningsarbete. Dick intygar att det kommer 
massor av frågor till gruppen. När GKSS 
skulle köpa tillbaka hamnområdet från

kommunen spelade Historiska gruppen 
en viktig roll.

– Kommunen hade uppfattningen att det 
var kommunen som byggt hamnen, men 
vi kunde bevisa att det var GKSS och det 
reducerade priset med åtskilliga miljoner, 
säger Dick.

Stjärnbåtsgänget bygger däck och rus-
tar upp Korvetten
Just nu är grabbarna i Stjärnbåtsgänget 
sysselsatta med att bygga ett nytt trädäck.

– Vi har sökt bidrag för material till 
ett stort trädäck över ett område med 
sprängsten vid sjöbodarna och två nya 
sjöbodar. Arbetet utför Stjärnbåtsgänget-
utan ersättning. Det tar lite tid med det 
blir billigt och gediget och det känns bra, 
menar Dick Berghede.

Korvetten på Marstrand har varit GKSS 
klubbhus där sedan 1940. För några år 
sedan konstaterade Dick och några till 
att huset inte mådde bra. Man var klar 
över att det måste vara någon som kon-
tinuerligt ser till klubbhuset. Åter kände 
sig medlemmarna i Stjärnbåtsgänget ma-
nade att göra en insats. Ett initiativ var 
att man skulle introducera husvärdar som 

(forts. på sid 12)
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Ett nytt trädäck vid sjöbodarna i Långedrag byggs av Stjärnbåtsgänget. Det 
är åtskilliga som lagt många timmar på detta projekt. Foto: Dick Berghede.

Stjärnbåt nr 347 byggd 1947, här med Dick vid rodret, fick Rudolf Aust när 
han var 12 år. Han äger henne fortfarande, men har överlåtit underhållet 
och driften till Stjärnbåtskonsortiet i Göteborg. Foto Alf Tornberg.

Sjösportskolan
Det började med att Dick och Hans-Åke 
Fryklund erbjöds utbildning som Sveriges 
första distriktsinstruktörer på Bosön i seg-
ling. Som en följd av detta startade Dick 
Sjösportskolan 1967. Hela Dick Berghedes 
yrkesverksamma tid var att driva Sjösport-
skolan. Han undervisade, skrev läroböcker 
och hade kurser i navigation och mycket 
utav detta drevs ihop med GKSS. Sedan 
blev han examinator. På slutet tyckte han 
att kraven blev för teoretiska och att det 
verkade som att det viktigaste var att så 
många som möjligt examinerades.

Entusiasten och havet
bord för Ungdomens Röda Kors, Fritids-
fiskarna, Dykarklubben Sjökorna och 
Musik i Väst. Detta höll man på med un-
der 20 års tid. Tack vare Lars Wallin och 
hans vapendragare Anders Larsson rigga-
des hon till en stolt tremastskonare och 
seglar nu som skolfartyg på Orust, med 
hemmahamn Edshultshall.

Stjärnbåt igen
Nu har det blivit stort med Stjärnbåt igen.

– En gång i tiden la man av med 
Stjärnbåt för att man var för gammal. 
Efter 1975 var det inga tävlingar och 
klassen var död. Innan Stjärnbåten skulle 
fylla 100 år 2013 såg jag att några var till 
salu. Jag åkte och hämtade dem. Fråga 
mig inte varför. Jag hämtade en i Äng-
elholm, en i Borås och en på Smögen. 
Köpte dem för någon tusenlapp styck. 
Sen bara exploderade det och vi kom 
igång. Nu har det svällt över alla bred-
dar. Vi har en fantastisk verkstad uppe i 
Nol som Svenska Hus har ställt upp med 
och vi är där tre dagar i veckan. Ibland 
är det 20 personer där samtidigt, berättar 
Dick Berghede.

I verkstaden i Nol restaurerar man gamla 
Stjärnbåtar. Och Dick tror ibland att gub-
barna tycker det är roligare att slöjda och 
greja med båtarna än att vara ute och
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Mats Hällqvist, Anders Andersson och Daniel 
Kindblad under upprustning i Korvetten. 
Foto: Dick Berghede.

Dick Berghede...
(forts. från sid 11)

tog hand om huset. Nu är det någon som
är ansvarig för huset och sköter det varje 
vecka hela sommaren utan att det kostar 
klubben något. Husvärden disponerar ett 
rum.

– Dessutom är vi där en gång i veckan 
hela vintern och ser till huset. Varje år har 
vi också två fixardagar och då jobbar vi 
från fredag till söndag. Då snickrar vi, 
målar och gör annat underhållsarbete. 
Det brukar vara ett 15-tal personer som 
kommer till dessa arbetsdagar, säger 
Dick. 

Korvetten används bland annat vid trä-
ningsläger för Lerums seglargymnasium 
och för olika jolleklasser. Den största 
användningen är för GKSS tävlings- och 
vuxenskoleverksamhet men även till an-
dra klubbar.

– Nu är det inte konferensnivå på Kor-
vetten, men många tycker ändå att det är 
mysigt att vara där, förklarar Dick Berg-
hede.

Nationaldagsfirande i Långedrag
Text och Foto: Alf Tornberg

Startförfarandet vid Klassiska Regattan sker på 
gammaldags vis med startskott och startballong 
vid GKSS startribun. Här avfyrar Per-Olof Svens-
son startpistolen.

GKSS firar sedan 2010 national-
dagen tillsammans med Långe-
drags Segelsällskap i Långe-

drag. Då seglas också Klassiska Regattan 
för segelbåtsklasser som ursprungligen 
byggdes i trä. Det är en speciell kapp-
segling där den båt vinner som går i mål 
först, efter att ha passerat startlinjen och 
alla rundningsmärken i rätt ordning och 
på rätt sida. Man får enbart använda sig 
av vindens och vattnets kraft mot skrov 
och segel för att röra dig framåt.

– Ja, alla seglade rätt bana och alla segla-
de banorna på rätt sätt också. Det var bra 
kryss-läns banor. Det var fantastiskt att se 
alla vackra båtar segla på Klassiska Re-
gattan. Det var ungefär lika många båtar 
som seglade i år, men något färre klasser 
än tidigare, säger Robert Casselbrant.

På land var det många som deltog. Många 
organisationer fans representerade med 
sina olika aktiviteter och visade upp sig. 
Det var Rotary i Långedrag och Kryssar-
klubben med sitt fantastiska skolskepp 
Gratitude. Kustbevakningen, Polisen, 
Försvaret och Räddningstjänsten visade 
upp sina båtar och fordon.

Rotary anordnade också en poängprome-
nad där målet var Galleri Långedrag och
där en konstrunda började.
 
Stor succé gjorde också GKSS klubbcafé
där köerena hela tiden ringlade sig långa 
med besökare, hungriga på hamburgare, 
varm korv, kaffe med bullar och saft, allt 
serverat av GKSS-funktionärer.

GKSS hade prova-på-seglingar där 
många barn stod i kö för att segla. Det 
fanns även vuxna som provade på att seg-
la med Sällskapets kölbåtar.

– Jag tycker det är fantastiskt roligt att vi 
har sådan bredd i lubben. Vi har också ett 
uppdrag att bevara traditioner. Jag tycker 
att Långedragsdagen och nationaldagsfi-
randet är ett strålande tillfälle att arbeta 
med uppdraget i GKSS stadgar att vara 
en traditionsbärare. Vår styrka ligger inte 
bara i vår framtid utan också i vår histo-
ria, säger Robert Casselbrant.

I år fick Robert Casselbrant möjlighet att 
i samband med prisutdelningen för regat-
tan också dela ut minnesflaggan i sam-
band med köpet av hamnen till Rudolf 
Aust vars farfar som också hette Rudolf 
Aust var den som skänkte marken till 
GKSS 1901. 



 

14   Seglarbladet 4/2019 Seglarbladet 4/2019    15

SEGLARBLADET, Göteborgs Kungl. Segel Sällskap, GKSS
 
Postadress Box 5039, 426 05 V Frölunda  •  Tfn 031-299040  •  Fler kontaktuppgifter på www.gkss.se
Besöksadress Talattagatan 12 i Långedrag  •  Bankgiro: 162-5912  •  Postgiro: 41035-7

Seglarbladet ges ut av GKSS dels som papperstidning och dels som pdf-fil  •  Utkommer sex gånger per år
Chefredaktör: Alf Tornberg, e-post: chefredaktor@gkss.se  •   Ansvarig utgivare: Thomas Rahm 
Produktion: AlfRed Media  •  Tryck: Search Magazine  •  ISSN 0037-0916

Omslagsbild: Hamburgerservering på Långedragsdagen. Foto: Alf Tornberg.

North Sails
Nimbus Boats
Poly-Produkter
SEB
Search Magazine 
SeaSea Båttillbehör 
Seldén Mast
SF Pontona 
Stenungsbaden Yacht Club 
Suzuki Marin 
Svenska Sjö 
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Göteborgs Kungl. Segel Sällskap grundades 1860 och är i dag en av Sveriges största 
idrottsföreningar och ledande inom segling. Basen för vår verksamhet är vårt klubb-
hus i Långedrag, inte långt från Göteborgs centrum. Med GKSS är du i gott sällskap. 
Varje år väljer mer än 1200 barn, ungdomar och vuxna att utbilda sig under vår 
ledning. Att välja GKSS är ett steg mot en aktiv och meningsfylld fritidssysselsättning, 
livslångt kamratskap och framgångsrikt tävlingsseglande.
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DB Schenker 
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Göteborgstryckeriet 
International
Källfelt Byggnads AB 
Newsec 

Vi är med i Team GKSS.
Och hoppas vi blir fler. NU VÄNTAR TOKYO! 

Nu tar vi sats mot OS i Tokyo och hälsar
seglare och företag välkomna till Tokyo-
klubben.
Vår målsättning är fortsatt att GKSS seglare skall ges möjlighet 
att nå sina mål och representera Sverige på OS. Det är mycket 
träning, material och transporter som skall finansieras liksom 
ett stort antal mästerskap och världscupseglingar på vägen.

Tokyo-klubben, eller OS-klubben, är GKSS organisation där vi 
sammansvetsar Göteborgs entreprenörer och näringsliv för att 
stötta och finansierar lovande ungdomars satsning för att segla 
mot OS-medaljer i Tokyo 2020.

●AB Volvo Penta ●Ackert ●Armatec ●B Palmqvist AB ●Bilia Group Göteborg ●Båtmässan ●Claes Karlsson Holding AB
●Deloitte  ●Ernströmgruppen ●F. O Peterson & Söner Byggnads AB ●Fiskekrogen ●Copysolutions ●Foilex Enginering 
●GAC  ●Grand Hotell Marstrand ●Göteborgs-Posten ●Göteborgstryckeriet ●Handelsbanken ●Jarl Sandin Ur & Guld 
●Johans Krog ●Jonika i Göteborg AB ●Kaj Thorén ●Knape Marin ●KSB Sverige AB ●Macforum ●Marstrands Havshotell 
●More Ventures/PR ●Navigare Moments ●Revolve ●Search Magazine ●Setterwalls Advokatbyrå ●Sillbyssan 
●Stena Bulk ●Stena Line ●Stena Metall ●Stenungsbaden Yacht Club  ●Sundbom Consulting  ●Svenska Sjö 
●Söderberg & Partners ●Team & Ledarutveckling ●Team Hälsa & Friskvård  ●Thorskogs Slott ●Trendmark
●Ventex Entreprenad AB ●VGH Sverige ●Vinngroup ●Volvo Group ●Wangeskog Hyrcenter ●Wilfast förvaltning AB
●VGH Sverige ●Vinngroup ●Volvo Group ●Wangeskog Hyrcenter ●WSA LAW

Medlemsshopen hittar du på www.gkss.se

Bild 1: Hamnvaktstornet i full storm den 3 oktober 1927

Vi firar i år Hamnvaktstornets 100-årsjubileum som jag vill uppmärksam-
ma lite extra!  GKSS växer så det knakar efter etableringen i Långedrag 
år 1900.

Sällskapet kunde nu vistas i sitt nya 
klubbhus Vikingsborg, få tillgång 
till den inre hamnen och en seg-

lingsarena utanför för åskåda-
re, men det saknades något, ett 
vakttorn. 

För att tillgodose seglarnas 
intressen har GKSS styrelse be-
slutat att omedelbart uppföra en 
tornbyggnad vid kallbadhuset 
(nedre högra delen av foto).                                                                           

År 1919 presenterade arki-
tekten Karl M. Bengtsson sitt 
förslag för byggande av ett 
vakttorn i GKSS och styrelsen 
tog omedelbart beslut att byg-
ga detta vakttorn på udden vid 
vågbrytaren. 

Vakttornet skulle bemanas av 
en Hamnkapten, och hamn-
polisen E. W. Davidson till-
sattes men ersattes redan 
1920 av styrelsemedlemmen 
Hamnkapten Ernst Almqvist.                                                                                                               
Till detta skulle också behövligt 
antal hamnvakter tillsättas med 
bland annat följande uppgifter:  
• Hamnmästaren sorterar under 
Hamnkaptenen och utövar full 
befälsmyndighet över övrig i 
hamnen anställd personal

lemmar och besökande från främmande 
Segelsällskap till och från i hamnen lig-
gande jakter
• Hamnvakter ska mottaga och vidare-
befordra brev, telegram och telefonmed-
delande till båtchefer och manskap på i 
hamnen liggande jakter

Efterhand tillkom det många fler sysslor 
och nya arbetsuppgifter lät inte vänta på 
sig.

Vakttornet skulle ganska omgående få 
visa sin betydelse för GKSS och gästande 
båtar. Innan piren var färdigställd år 1930 
hade Långedrag drabbats av flera kraftiga 
stormar både år 1922, 1923 och 1927 och 

Hamnvakten med personal fick 
fullt upp. 

På bild 1 ser vi hur man samlats 
i tornets övre rum hos Hamn-
kapten Svante Foster för att iakt-
ta och om möjligt rädda några av 
jakterna från att driva på land.  

Vakttornet har genom alla dessa 
år varit ett centrum och blivit en 
symbol för GKSS i Långedrag.

Framför tornet har också 
många kungligheter poserat. På 
bild 2 har Kronprins Olav till-
sammans med Fritz Scheel och 
Gunnar Karlsson från GKSS 
just stigit i land vid vakttornet 
år 1935.

Ja, mycket har hänt runt vårt 
kära Hamnvaktstorn som stått 
här i stormar och ständigt i upp-
märksamhet av olika medlem-
mar och gästande potentater.

”Ja må det leva i ytterliga-
re hundrade år!”

Text: Ola Selsvik, Foto: Arkivbilder

GKSS Vakttorn
   i Långedrags hamn

Bild 3: Flygfoto över hamnen då vakttornet ännu inte byggts år 1915

Bild 2: Kronprins Olav tillsammans vid Vakttornet 1935

• Hamnvakter ska mottaga och anvisa 
båtplats för gästande båtar
• Hamnvakter ska ro Sällskapets med-

Inför Septemberseglingen
Varmt välkomna till vår traditionella säsongsavslutning med Septemberseg-
lingen 6 - 8 september! 

Som framgår av inbjudan kan man ta sig till Marstrand lite hur som helst, 
om man inte vill kappsegla. Man kan till och med komma redan på fredagen!
Vi har en uppgradering av det format, som introducerades förra året. Alla som 
deltar får pris!

Denna gång äter vi på Shanti Shanti, eftersom Korvetten har plats för max 
fyrtiofem personer. I övrigt är det förstås korv på bryggan och prisutdelning 
med bubbel!

Anmäl dig/er på GKSS hemsida. 
Klubb- och Aktivitetskommittén 



12   Seglarbladet 6/2015

HELT NYA BMW Z4 
ROADSTER.

Hitta erbjudanden, anläggning, kontaktuppgifter 
& öppettider på biliagroup.se eller ring oss 

dygnet runt – Bilia Nu 0771-400 000
Göteborg • Kungsbacka • Borås 

Trollhättan • Uddevalla

Nya klassiska BMW Z4 Roadster är nytolkad och sportigare än någonsin. Öppen, rebellisk 
och smidig levererar den körglädje som spränger alla gränser. Fäll ner suffl etten och öppna 
dina sinnen. Nya BMW Z4 tar andan ur dig med varenda liten detalj. Välkommen till Bilia Group.

Nya BMW Z4
Från 452.900 kr

BMW Fri Service i 3 år/ 4.000 mil. Förbr. Blandad körn. Enl. NEDC-körcykel: 6,1 l/100 km, CO2 139 g/100 km.  
Motsvarande värden enl. WLTP- körcykel: BMW Z4: 7,4 l/100 km, CO2 167 g/100 km. 
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