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Claes har ordet

GOD JUL alla GYSARE

När jag skriver detta är kl 07:30 och det är
fortfarande mörkt ute men det ljusnar i Öster,
ett litet hopp precis som beskeden om Corona
vaccinen.

Vad gläds vi mer åt i dessa mörka tider, tja
det är en månad till Julskinkan,lite
att se fram emot även om Julen inte blir som
vanligt för de flesta. Vi är ju nästan alla i restriktionsåldern. Mot bakgrund av det känns
det så här i efterhand som att styrelsen fattade ett klokt beslut om att ställa in Mårten
GYS, även om det smärtade.
Vi är nog många som hade velat träffas och
kramas lite och få kontakt och svinga
en bägare eller glas vin, men det är som det
är, men vi Gysare och en del andra seglare
har lärt oss att härda ut även när det blåser
storm mitt i näbben.
Vad har vi då att se fram emot?
Jag nåddes just av beskedet att Allt för Sjön
sannolikt är inställt, så även iGöteborg
och Helsingfors, tråkigt men förståeligt. En
mässa med kringvandrande människor
torde i dagsläget kunna vara rena rama katastrofen. En tanke slår mig om årsmötet.
Varför inte försöka lägga det sent i tiden så
har vi kanske fått i oss vaccin. Ska ta det på
nästa styrelsemöte.
Utomhusaktiviteten Gys Men Hill blir säkert
av som vanligt, vi lovar inget bestämt sa Orsa
kompani, men det måste funka. Jag tänkte
önska alla Gysare en riktigt GOD JUL med
att dela med mig av en snaps visa som min

styvfar, skådespelare, lärde familjen i min
ungdom.
Melodi: Säg det med ett leende.
Så tar vi den för helvete den kan ju stå där
och bli varm säg vilket elände det är
när lilla magen den slår larm en liten nubbe
varje dag den gör mänskan god och glad SÅ
ta den den då för helvete
den kan ju stå där och bli varm

Å så slår man näven i bordet så att det smäller
rejält

GOD JUL
Kämpa vidare

Claes

Gysares skrönor från förr och annat smått och gott .
Vi efterlyser fler historier bland medlemmarna för att utbyta livserfarenheter som kan publiseras i Bulletinen. Delad glädje dubbel glädje. kontakta och sänd Bidrag till Sekretariatet.

Medlem nummer 296. Jag och min gamla båt.
M/Y Astrella

Vad gör jag, en snart 75-årig gubbe med en
108 år gammal MOTORBÅT, i GYS?
Och dessutom i styrelsen ???
Får jag först presentera mig själv, så
tar vi den lilla lustjakten sen.
Jag är en mycket befaren sjöman i inre
Svenska farvatten mellan Lidingö och
Waxholm. Redan som litet barn stod min
håg till havet och gamla träbåtar. Mina
föräldrar ägde en typisk gammal Petterssonare, 8,5 x 1.9. Som tonåring gick jag
med i Sjövärnskåren, där jag tillbragte
fem somrar på Dalarö Skans, de sista två
åren som instruktör.
Min hustru Gunilla och jag älskar att resa,
så har vi bland annat varit i Newport på
Rhode Island några gånger och vid ett
tillfälle blivit bjudna ombord på J-jakten
Shamrock V, under Americas Cup ägd
av Sir Thomas Lipton, med vilken Grosshandlare Tempelman hade ett omfattande
samarbete. Det var ombord på den första
Shamrock, som GeorgTempelman träffade Mr (han var inte Sir då) Thomas S.
Lipton 1892 och med ett handslag gjorde
upp om agenturen för Liptons Tea i Sverige. Det handslaget gällde i nästan 100
år. Det skrevs aldrig några papper. (Mer

om Tempelman senare). På samma resa
blev vi inbjudna till New York Yacht Club
på Manhattan av en gentleman vid namn
Jim Gallagther. Det blev en helkväll med
visning av klubbhuset och middag. Dock
var inte ”Bucklan” på plats. Den hade förlorats till San Diego Yacht Club, nu finns
den ju inte ens i USA.
Som anställd i Betongindustri verkade
jag för att vi skulle gå in och sponsra
återuppbyggnaden av Beatrice Aurore,
vilket vi gjorde. Eftersom jag jobbade i
”byggsvängen”, så har det blivit ett antal ”Ålands Whisky Race” och HSB-race
mellan Saltsjöbaden och Huvudskär, som
gast.
Åter till frågan om vad gör jag i GYS? Jag
älskar segling och gamla träbåtar, hade
jag inte” blivit med” Astrella, så hade det
nog varit segelbåt idag. Vad gör en motorbåtsägare, som egentligen vill segla?
Jo, han tittar på kappseglingar och framför allt då med gamla vackra träjakter.
Det blev många Gotland Runt starter
utanför Sandhamn, bl.a. 89 då The Card
seglade in i Puls styrbordssida,vilken dramatik. På senare år, 100-åringarna i Mariefred 2018. I år, Olles kanna, SYS eskader och sedan KSSS Classic,och sist men

inte minst höjdpunkten Scandal Beauty.
Jag säger bara, vad är Americas Cup mot
Scandal Beauty? Dom vet ju knappt var
”Bucklan” finns. I alla fall inte i New York.
Så till den lilla lustjakten ”Astrella”
Hon beställdes 1912 och levererades
1913 till Greve Carl-Oscar Kalling, advokat och häradshövding i Djursholm. Unn,
som hon hette då, byggdes av Bröderna
Larsson i Kristinehamn och försågs med
en Albinmotor med vevstart. En elektrisk
start kan man ändå aldrig lita på enligt
Greve Kalling. Strax före första världskriget företog han en seglats runt Sverige,
Göta kanal, Danska öarna och utmed kusten hem
igen. Under första världskriget
var hon registrerad i Frivilliga Motorbåtsflottiljen.
”Unn”, var en av
de nio vågorna
som var döttrar
till Ägir och Ran. Som en parantes kan
jag nämna att anfadern till greve Kalling
hette Pehr. Han red, som 15-åring, som
kurir till Karl Xll i Bender, var en av de
sista som såg honom i livet vid belägringen av Fredrikshald 1718. Blev så småningom riksråd och ledare i Mösspartiet.
I bokhyllan i Astrellas salong finns Adelskalendern från 1914, som en homage till
grevarna.
1924 såldes Unn till Grosshandlare Georg
Tempelman, som bytte namn till Astrella,
ett namn hon har behållit sedan dess. Georg Tempelman var en känd seglarprofil i
KSSS. Han ägde kuttern Asta, med vilken
han seglade hem åtskilliga pokaler. Innan
dess ägde han Aziza, 1894, Axel Nygren,
som finns kvar än idag. Asta, också Axel
Nygren ställdes ut på världsutställningen
i Stockholm 1897 och i Berlin 1907 och
rönte stor uppmärksamhet. Bägge båtarna byggdes av Plym. Asta ägs idag
av Anders Annell, som planerarar byte
av botten. Visst vore det väl trevligt om
Tempelmans tre båtar, som täcker ca 130
år kunde träffas ?

Georg Tempelman företog många utfärder i Stockholm Skärgård och inne i
Mälaren. En gång åkte han till Åland och
besökte den kände skeppsredaren Eriksson. Hundratals kappseglingspriser och
rorsmedaljer vittnar om hans skicklighet
som kappseglare. Aldrig svek Tempelman
när plikten kallade, när han lagt kappseglandet på hyllan fanns han till hands ute
på kappseglingarna. Otaliga mastbrutna
och rigghavererade seglare och regattadeltagare kom under årens lopp att stå i
tacksamhetsskuld till Astrella och hennes
skeppare. Astrella låg på land under andra världskriget.
Georg Tempelman skänkte jakten till sin
son Gillis på dennes 40-årsdag 1946.
Men det blev ändå ingen skillnad, vi fick
skjutsa Georg till Sandhamn varje helg på
sommaren berättade Gillis fru ”Polly”. Det
var hon som berättade för min hustru;”
här Gunilla hänger du långklänningarna”,
styrbords garderob i salongen.
Efter nästan 60 år i släkten Tempelmans
ägo köpte vi, Gunilla och jag, Astrella
1982. I och för sig under protester från
min hustru, hon såg allt jobb med småbarn, nybyggd villa och femton meter
mahogny. Jag såg henne renoverad, båten alltså, lite” pul” på vintern och härliga
båtfärder på sommaren. Nu 38 år senare

håller jag fortfarande på och ”pular”.
Hon läcker lite runt ”skylight” sa Gillis
Tempelman. Hon läckte överallt, både
uppifrån och underifrån. Sommaren -82

var den regnigaste i mannaminne, det
fanns inte en torr fläck i hela båten den
sommaren.
Hur som helst så påbörjade jag en omfattande renovering, som jag försökt göra så
pietetsfullt som möjligt. Hela fördäcket är
utbytt med balkar, salongstaket dukades
om och akterdäcket nåtades om. Så småningom blev hon också tät underifrån. I
samband med en försäkringsskada upptäckte Thomas Larsson att man nästan
kunde sticka handen genom stävknät.
Där hade 60 meter kätting och dy legat
direkt på kölstocken i kanske 80 år. Jag
”plastade” stäven den våren. Följande
vinter bytte Thomas Larsson och Harry
Johans förstäv och ca fem meter kölstock.
Om vi går ombord, så har hon längst
förut en skans med fällkoj för ”gasten”,
numera stuvutrymme, sen kommer försalongen med två soffor/kojer garderob
och byrå, därefter bryggan med korgsto-

lar ovanför motorrummet. Akteröver, en
trappa ned, finns på styrbordssidan ett
modernt pentry, mittemot ett toalettutrymme med den gamla marintoaletten
gjuten i brons och handgjort handfat i
mässing. Fortsätter vi akterut kommer vi
till salongen med plyschsoffor, mahognybyråer och äkta mattor, i ett hörn sprakar
en björkvedsbrasa i en gjutjärnskamin.,
två garderober där frun kan hänga långklänningarna. Därefter går vi upp en
trappa och kommer till” punschverandan”,
en öppen sittbrunn med plats för många
personer. Där har dåtidens kändisar
druckit punsch och rökt cigarrer bl.a. Kar
de Mumma, von Heidenstam och Jakob
Hägg, och många fler. I den lite trängre
akterruffen finns en liten byrå och två
fullängdskojer.
Astrella är, och har varit, ett mycket uppskattat flytande sommarnöje för familjen.
Vi ligger väl mest i Stockholms mellanskärgård men har naturligtvis gjort otaliga strandhugg på Stora och Lilla Nassa,
Bullerrö och Långvikskär. Vi har gjort
Kalmarsund, Borgholm, Harstena och St
Annas skärgård m.m. Varit över till Åland
ett antal gånger bl.a. 1988 och Tall Ships
Race. Där låg den ryska fyrmastade barken Krusenstern. Dom hade levande orkester ombord och spelade ”fågeldansen”
hela natten!?
En mångårig tradition ombord är den lilla
”doppingen” en (eller två) singel malt
oftast Talisker, framför brasan efter morgondoppet, från tidig vår till sena hösten.
Asrella erhöll MYS vandringspollare 2001.

Reportage har gjorts i tidningarna, Nostalgia, Båtliv 2000, Gods och Gårdar
2018 och MYS-Nytt 2016 tema ”njutning”
Vi finns med i boken” Träbåtar” av Ola
Husberg och Andreas af Malmborg, och
Thomas Larssons ”Stora boken om träbåtsrenovering”, första upplagan 2002.
Till sist
Vi har nu ägt henne i snart 40 år, år
av renoveringar och slit, men också av
utfärder och livskvalitet. Astrella är idag
en av den svenska träbåtsflottans yppersta företrädare, fortfarande efter 108
år fernissad hondurasmahogny. Astrella
har under alla år varit vårt flytande sommarhem.
Den vackra lilla lustjakten är ett kulturarv, som inte bara är en plikt utan också
en stor förmån att få vårda. Jag känner stor respekt för C.G. Pettersson som
ritade och Bröderna Larsson, båtbyggare
i Kristinehamn, som byggde denna kronjuvel i den svenska träbåtsflotten.

Tack Greve Kalling, tack Georg Tempelman och tack Gillis Tempelman, som efter 59 år i släktens ägo, anförtrodde mig
uppgiften att ta hand om Astrella.
För min hustru och mig är Astrella vårt
paradis på sommaren och vår dröm på
vintern. Här samsas kultur och miljö,
något att vårda och värna om för framtiden.
Faktaruta
Namn: Astrella ex. Unn
Typ: ”Lustjakt”
LOA: ca 15 m
Bredd: 2,65
Skrov: Hondurasmahogny på ekspant
(vart 3:e galvat järn)
Motor: Ford diesel (tredje motorn)
Bränsletankar: 300 liter
Vattentank: 250 liter
Septitank: 80 liter.

Lasse Östervall
Jaktägare

Göta Kanal
Göta kanal är en 190,5 km lång kanal som sedan 1832 löper genom Götaland i Sverige. Därav är 87,3 km grävd och sprängd
kanal. Nivåskillnaden är 91,8 m. Tillsammans med Trollhätte kanal och Göta älv bildar Göta kanal en 390 km lång
vattenväg tvärs genom Sverige, från Östersjön till Kattegatt. Totalt har kanalen 58 slussar. Den är Sveriges största
byggnadsprojekt genom tiderna. Göta kanal är systerkanal
till Kaledoniska kanalen i Skottland, som ritades av Thomas Telford som också medverkade i projekteringen av
Göta Kanal. Källa Wikipedia
Tillgängligheten för kanalfarare förbättras när I Söderköping är markförhållandena svåra
och sträckan mellan Tegelbrukets sluss
Göta Kanal renoveras i vinter
och Söderköpings gästhamn är inget
Hittills har över en halv miljard investeundantag. På denna sträcka om 1,5 kilorats i Göta kanal 2.0, det största renometer återställs kanalprofilen till samma
veringsarbetet sedan kanalen byggdes.
djup och bredd som den en gång var.
Arbetet vid Motala Gamla Verkstad är i
– År av erosion har lett till att material
full gång och till sommaren blir den 240
rasat ner i kanalen och att vi endast haft
meter långa och renoverade kajen en ny
fullt djup i en smal ränna i mitten, säger
gästhamn i Göta kanal. Den nya kajen
Roger Altsäter, vd på Göta kanalbolag.
förses både med belysningspollare och
elförsörjning. I den så kallade lagunen på I projektet ingår även renovering av den
260 meter långa gästhamnsbryggan vid
kanalens norra sida färdigställs även en
Söderköping sluss för att göra den breny gästhamnsbrygga med laddstolpar för
dare än den nuvarande. Källa SXK på Kryss
elbåtar.

Ett utforskande besök vid sjön Sommen

Gerd Cyrus vid Pinnarps Camping

The Scandal Beauty Trophy Race avhölls ju
redan i början av augusti, så ett visst tomrum
kändes efter “Riddarfjärdshelgen” första
veckoslutet i september. Så vad göra för att
fylla ut dessa dagar med karantän och sånt
som drabbat oss?

Åke Cyrus hade i många år haft en dröm om
att åka runt Sommen, ni vet den stora flikiga
sjön som inte bara ligger i Östergötland utan
även delvis i Småland. Nästan som ett hav
i bonsaiversion, 300 öar varav 13 är fågelskyddsområde, 4 fyrar, sjökort över allt samt
åtskilliga båtklubbar. Sveriges 20e största sjö
Självklart kände undertecknad till denna sjö
ryktesvägen. I GYS´historia så dyker sjön
upp (om man kan säga så) i samband med
den mytiska yachten Finest Quality. Denna
jakt var en av dom första GYS-båtarna, densamma har nutida GYSare troligen aldrig
sett, bara hört ryktas om. Och ryktet förtäljer
att yachten vid något tillfälle sjönk i väntan
på besättningen som tillbringade en lång natt
i land. Som tur var hade FQ förtöjts vid en
boj och densamma hade inte gått ned i djupet vilket gjorde det enkelt att hitta bottenfyndet. Nåväl, troligen var FQ en SK40 som
konverterats med mesan. Riggen var originell
såtillvida att både stor och mesan var gaffelsegel. Och FQ blev GYS´symbol i siluettform,
det är ju FQ som pryder affischerna för Riddarfjärdsseglingarna och filmafton, ja även
biljetterna till filmaftnarna hade FQ påtryckt.
Så denna yacht, vars namn ju kom som en
uppenbarelse när en bräda från havererad
whiskylåda flöt förbi en vacker sommardag,
har ett öde som är kopplat till Sommen. FQ
såldes nämligen dit någon gång på tidigt
1960-tal. Och där tar vår historia slut, vi vet
inte mer om hennes öde. Men tänk om hon

Finest Quality 1958

skulle finnas kvar i Sommen?
Nu var det dags för Åke och mig att ge
oss ned till Tranås och omringa Sommen,
samt hålla ögonen på skaft för att ev se den
gamla försvunna damen. Vår tripp i sensommarfagra landskap skulle även ta oss förbi
HönsaLottas luffarmuseum i Boda Glasbruk.
Eftersom detta besök inte har någon koppling
till båt och sjö (Nåja litet granna) så redovisas detta i Post Scriptum efter denna text. I
hjälptrupperna ingick Gerd Cyrus samt Inger
Antonsson, bördig från Tranås som även ordnat logi för tre nätter.
Vår andra dag så sken solen från en klarblå
himmel så vi inspekterade först hamnen i
själva staden Tranås. Säkert ett festligt ställe
på sommaren med uteserveringar bredvid en
marina, men nu var det tomt. Här ligger även
sjöns enda ångbåt, Boxholm II och en himla
massa motorbåtar samt enstaka segelbåtar,
plast så långt som ögat nådde. Utanför stan
ligger SSS, Sommens Segel Sällskaps hamn
och där fick vi syn på en avriggad SK 22:a.
Efter diverse forskande så kom vi fram till att
det var 22 S 70 Ingel, byggd 1934 och ritad
av Tore Holm. Nåväl vidare med vår bil så
korsade vi sjön vilket var lätt, en lång ö skär
av Sommen i två delar och vattnet överflyglas via först liten bro och sen en linfärja. Karon, färjans operatör frågade om vår hybridbil
under den korta resan till landningen på sjöns
NO sida. Följde vägen till Malexander, spejade
förgäves efter något näringsställe, vidare sö-

Norra Vi båtklubb

derut, trodde vi, spårade litet fel och hamnade vid Pinnarps camping som ligger vid sjön
Övre Föllingen. Nu var vi nästan mitt emellan
Sommen och sjön Åsunden, som är Kinda
kanals fortsättning söderut. Dock struntade vi
i detta för campingen hade redan nu 10 september slut på besökare utom oss, så ingen
kö för kaffe och glass. Styrkta av detta kunde
vi återta vårt innerspår och runda Sommens
sydspets, där en fin utsiktsplats är belägen,
Kungabordet, en upphöjd observationsplats
där Gustav VI Adolf en gång fikade. Vid foten av upphöjningen nära samhället Norra
Vi ligger Vassviken som innehåller Norra Vi
båtklubb. En klubbhamn med vågbrytare och
egen fyr! Här hittade vi en träbåt till, dock av
yngre datum så den kunde enkelt avfärdas.
Nu så var sjön nästan rundad och intet spår
av FQ, och äldsta träbåt vi sett var från 1934.
En enkel okulär besiktning gav vid handen
att samtliga nu seglande jakter i Sommen
är byggda senare än 1960 eftersom dom ju
är av GRP, helt klart. Här skall dock erkännas att vi missade båtklubben i Malexander,
vi såg den på alltför långt håll och sen åkte
vi bara förbi klubben i Boxholm så vi har inte
fullständigt kollat klubbarna. Varför vi lämnar
ytterligare båtspaning till andra nyfikna.
Omgivningarna runt alla vackra insjöar här
i Östergötland och Småland är ju bedårande
och förutom Kinda kanal så har i år Skedevids
korta kanal återuppväckts. Kinda kanal har
denna sommar haft rekordantal båtar som
passerat igenom. Det går att göra en tur från
Mem i Slätbaken via Göta Kanal, Kinda kanal

Visserligen träbåt men inte FQ

och biltransport till Gamleby från Åsundens
södra del.
PS Första dagen vi var i Tranås så regnade
det rejält så passade bra att åka till Boda
glasbruk där HönsaLottas luffarmuseum ligger. Om ni undrar över vem HönsaLotta var
så är det bara att kolla på Google. Museet är
tillägnat de tusentals luffare som drog land
och rike runt 1880-1950, men framförallt höll
till i Småland vintertid. Vårt intresse därstädes var de drygt 400 målningar som gjorts
av luffaren Herman Andersson. Han hävdade
att han målat 1 miljon tavlor, vilket inte var
sant men många hade det blivit. Han hade
en viss talang, och med hjälp av schabloner och snabbtorkande färg så producerade
han minst 20 stycken var dag. Hans bror var
agenten som gick runt i stugorna i den bygd
man råkande befinna sig i, och sålde - priset
var ett par kronor. Om det inte var ett segelskepp på havet så var det fantasilandskap,
gärna alper i bakgrunden och en skogssjö i
förgrunden med ångbåt sedd framifrån och
ett svanpar vars halsar räckte till trädkronorna. En älg med hjälp av schablon, kanske
något lutande om det var sent på eftermiddagen och pilsnerdrickat/brännvinet runnit
till. I radioprogrammet Loppisarkeologerna så
sa en konstkännare ”Hans verk har nog ändå
något speciellt”. Så nu håller vi utkik efter en
äkta Herman Andersson, kallad Brokiga Blad.
Att spika upp i salongen eller ev i uthuset, ett
populärt ställe för HA-tavlor genom åren

Tomas Stavaeus

GYS Stiftelse, en tillbakablick på hur
det begav sig

GKSS Stjärnbåtsektion
tar emot 2017 års stipendium på Svenska
Mässan i Göteborg

Under 1988 bildade några medlemmar ur
GYS en stiftelse för att genom denna kunna
uppmuntra ägare till särpräglade och för segelsporten viktiga, konstruktioner att leva
vidare. Stiftelsen ger sedan dess ut ett stpendium om för närvarande 10 000 kronor till
en segeljakt vars ägare lagt ner avsevärd
möda på att återställa, eller upprätthålla,
segeljaktens goda skick.
GYS hade alltså för aviskt att göra något
vettigt med ett överskott från Segelbåtens Dag 1987. Efter mycket diskuterande i Styrelsen kom man alltså fram till att
bilda en Stiftelse för bevarande av äldre
segeljakter. Men för att bilda en riktig
Stiftelse, krävde myndigheterna ett startkapital om minimum 20 000 kronor.
Tack vare gott arbete av Styrelsen lyckades man alltså ordna ytterligare 15 000
kronor. Därmed var saken biff och man
kunde skapa Gaff Yacht Societys Stiftelse.
Sedan desss har man kunnat utdela Stiftelsen stipendium varje år!
En anmärkningsvärd och fantastisk insats
för att bevara och stödja bevarandet av
äldre båtar och riggar. GYS Stiftelses exempel har sedan dess följts av flera typer av olika fonder och stödvarianter för
bevarande av äldre båtar med eller utan
rigg, och med olika kriterier för stödet.
Som sagt, man har delat ut Stipendiet
varje år, dock inte alltid som beskrivs i
stadgarnas 4 § vid GYS årsmöte. Av publicitetsskäl har platserna för Stipendiets

utdelningsplats skiftat. Man har delat ut
vid årsmötet, vid invigningen av Classic Boat Show i Allt för Sjön, någon gång
även av av Sveriges Kulturminister, vid
Båtmässan i Göteborg och naturligtvis
vid GYS årsmöte. Det var två mål med
Stiftelsens arbete med att skaffa fram en
värdig stipendiet. Det ena framgår tydligt
av det pressmeddelande som skickades
ut i slutet av november 1999. Det andra
var att skaffa GYS ett gott rykte som en
organistion som vissste vad de höll på
med - då framförallt att de inte bara hade
”skoj” utan också arbetade seriöst med
att bevara det svenska flytande kulturarvet.
GYS Stiftelse gör mer
Grunden till Stiftelsen var alltså en lyckad
Segelbåtens Dag, ett fruktsamt arbete av
styrelsens medlemmar samt en donation.
Men detta räcker ju inte till för att finansiera ett årligt stipendium.
Man måste alltså ordna fler inkomstkällor
än avkastningen i fondens förmögenhet.
Även om denna var placerad i en bra och
lönsam fond - som inte var avgiftsbelagd
- var man tvungen att finna andra inkomstkällor. En var den auktion av nautika som anordnas under All för Sjön under
några år. Föremål med segelanknytning
samlades in av, eller skänktes, till GYS
närstående personer och auktionerades
ut senare. En annan inkomstkälla var det
lotteri som anordnades varje år, också

detta i samband med båtmässan Allt för
Sjön. Med åren blev det dock allt svårare
att få lotterna sålda, då flera av utställarna började göra samma sak.
Man gjorde även ett inte lika lyckat försök att låta bygga och lotta ut en båt
2003(?).
Man beställde en jolle av en båtbyggare
i Roslagen. Jollen var inte dyr. Men inte
heller bra! Tursamt nog var det ingen
lottköpare som vann, så jollen återgick
till Stiftelsen. En av medlemmarna, Peter
Pluntky hade goda kontakter inom auktionsvärlden och lyckades ordna så att
jollen såldes på auktion. Med god vinst!
Under senare år har Stiftelsens arbete
mest bestått i att dela ut Stipendiet till en
värdig Stipendiat. Ibland är det en ansökan som ligger till grund, ibland utser
Stiftelsens styrelse en egen jakt. Dels
ligger det en del gamla ansökningar på
hög sedan gammalt.
Bokproduktion
Under de senare åren har Stiftelsen slagit
in på en ny väg för att kunna finansiera
Stipendiet utan att röra grundfondens kapital. Man har börjat producera böcker.
Och inte vilka böcker som helst. Oftast
böcker speciellt inriktade på fritidsbåtens
historia. Med detta sagt menar vi segeljaktens historia. Hittills har Stiftelsen
givit ut en riktig referensbok om segeljaktens historia från 1600-talet till 1907.
Man kan ju undra varför just 1907. Anledningen är dels att att R-regeln antogs
1907 och att Skärgårdskryssarregeln kom
1908.Dessa två regler förändrade segelbåtens utveckling i grunden!
Boken, ”Segelsport i Brytningstid, sedd

via Gunnar Mellgrens ritstift”, släpptes vid
en bokrelease i maj 2016 under Skärgårdsmässan på Djurgården. Det har
visat sig att denna bok blev vad Stiftelsen önskade. Det första och bästa referensverket om svensk segelsport. Boken
delades ut som tröst till GYS medlemmarna vid årsmötet 2017, då den då planerade 50-års jubileumsskriften inte kommit
till tryck ännu. Den kommer ju nu istället.
Fyra år tidigare hade boken ”Mina och andras drömbåtar” presenterats. En samling
av Erik Salanders artiklar i Till Rors och
Svenska Dagbladet mellan 1935 och
1954. Också en faktaspäckad och uppskattad bok. På senare tid har vårt bokskrivande radarpar ställt samman en
unik samling uppgifter om all svensk
sjösportslitteratur ” Svensk sjösport bibliografi 1833 – 1970”, faktiskt ett unikt
stycke litteratur om alla klubbmeddelanden och andra trycksaker som kommit ut
fram till 1970!
Och sedan görs ju GYS 50+ av Stiftelsen.
Hur bra den blir får ju du avgöra. Det har
ju i alla fall tagit 20 år totalt att färdigställa den. Fast aktivt har det ju bara jobbats med den i 9 månader.
Källa GYS Jubileumsbok 50+

Nice to know!

Marinhistoria: Gott sjömanskap i unga år ”Skeppsgosse”
inget för morsgrisar

En skeppsgosse med
hvit högerknäppt uniform med ståkrage,
gula knappar och svart
hög hatt från 1832.

Skeppsgossekåren sattes upp 1685 som en kår dit unga pojkar kunde komma för att lära sig om
livet som sjöman i svenska flottan. Kåren förlades till Karlskrona och den lägsta antagningsåldern sattes till åtta år.
"Skeppsgossekåren är avsedd för riktiga pojkar. Morsgrisar passa icke där. Skeppsgosse får vänja sig vid ordning och disciplin, men han blir samtidigt vänligt omhändertagen och på det omsorgsfullaste vårdad. Han får leva ett friskt, härligt och omväxlande liv - ett liv för en hurtig pojke. I hans kommande yrke väntar honom väl i
regel icke 'guld och gröna skogar', men om han sköter sig kan han uppnå underofficerens - i de bästa fall måhända officerens - aktade ställning och dessutom en genom
pension tryggad ålderdom."
Skeppsgossekåren, en mytomspunnen institution, som fanns i över 250 år, 16851939, och nu är på väg att falla i glömska.
Livet som skeppsgosse:
Skeppsgossarna tillbringade somrarna till sjöss ombord på något av skeppsgossefartygen. Vintrarna bodde de i kaserner och ägnade sin tid åt gymnastik och studier. De
fick lära sig att läsa och skriva. De bästa kunde tas ut för utbildning i navigation med
sikte på att i framtiden bli styrmän. Livet som skeppsgosse kunde dock vara hårt. Disciplinen var hård och aga förekom. De äldre gossarna kunde utöva ren pennalism mot
de yngre ”kaninerna”. Många var de som rymde från skeppsgossekåren, bland dem
författaren Harry Martinsson och den ökände förbrytaren Bildsköne Bengtsson.
Bland Skeppsgossefartygen fanns Jarramas, Najaden och af Chapman.
Många fd skeppsgossar bevarade minnet av verksamheten via en vänförening. Med
en medelålder om c:a 87 år avvecklade de vänföreningen under pompa och ståt ombord på af Chapman när föreningen fyllde 50 år, år 2004.
Källa: tidningen Skärgården och Marinmuseum i Karlskrona

JUBILEUMSBOKEN

Har du inte fått din Jubileumsbok 50+?
Det kan ju bero på att du inte hört av dig,
eller varit på årsmötet eller GYS Men Hill!
Eller besökt Operabaren, träffat vår nye
klubbmästare och hämtat din bok.
Som det ser ut just nu har vi lämnat ut 49
böcker, vilket innebär att det är minst 53
medlemmar som har en bok väntande.

Antingen skickar du över 79 kr till
GYS pg 118005-8 för portot eller
ring Gustaf, 0709 160017, så ordnar
han en överlämning!

Efterlysning: en kommunikationsbegåvad GYS-strateg
				

eller med andra ord en ”kommunikationsminister”

I rådande men även i strålande tider behöver GYS kommunicera med omvärlden på ett koordinerat och juste sätt.
Aktuellt är främst vad som skall stå på Hemsidan, Båtmässan, info angående GYS-Regattor
samt kontakt med andra båtklubbar och -sällskap. Det handlar om att ta fram text, affischer
och bilder samt att hitta smarta kommunikationskanaler för exvis inbjudan till klubbens regattor.
Att vi i GYS-har många kommunikationsbegåvade medlemmar är allmänt känt. Därför hoppas
styrelsen nu att just du vill ta den här rollen!
Hör av dig till sekretariatet så får du veta mera! Tel mobil 070-658 7773 eller Sekreterare1@
gys.se

Uppdatering av
GYS`matrikel

Glöm inte att meddela sekretariatet om
du bytt båt, mobilnummer eller mail- och
postadress. Matrikeln är ett levande dokument som löpande måste bli uppdaterad
med aktuella uppgifter!

GYS Insignier
Passa på köp julklapp till reapris
Kontakta Anders Ellström.
www.andersellstrom51@gmail.com

GYS insignier

Prislista

Artikel					

REA

Pris

”Vinden är fri” av Bengt Jörnstedt			
150 kr
GYS slips					
300 kr
500 kr
GYS näsduk							
250 kr
GYS slips + näsduk				
400 kr
GYS Manschettknappar					
200 kr
GYS pin							
150 kr
GYS dekal					
25 kr
GYS standert				
300 kr
500 kr
GYS standert mindre					
100 kr
GYS keps							
175 kr
SWISH 070 897 75 35
Kontakta Anders så fixar han leverans inom Stockholm
Tröjor, tröjor, tröjor
Nu har vi GYStröjor för beställning igen.
Nu i en annorlunda modell med blixtlås fram
och två ”magfickor”. Se bild.
Mjuk och skön finns de i två varianter:
Vit med blå GYS RC logga och Marinblå med
GYS logga i guld. Eftersom tröjorna inte är
billiga – 600 kr st – beställs de allt eftersom
beställningarna till www.andersellstrorm51@gmail.
com från medlemmarna flyter in!
När du beställer dina tröjor, glöm inte att
uppge storlek! S, M, L, XL, 2XL eller 3XL!

Vårt Kalendarium för 2021i dessa osäkra pandemi tider
Årsmöte 2021

Datum för Årsmötet är inplanerat till 27 februari 2021. Mer information om när och var vi
ska vara, sker i separat utskick.
Allt för sjön
Var planerad att Äga rum 5-14 mars 2021. Classic bout delen har skjutits på ett år framåt.
Osäkert om mässan i övrigt kommer att äga rum.
GYS Men Hill
Äger rum 8 maj 2021 kl 07.00. Platsen är som sig bör GYS Men Hill, Kungliga Djurgården.
Midsommar
Inträffar 25-27 juni. Återkommer senare i vår 2021 med mer information.
Sandhamnsregattan 2021
Där våra seglingstävlingar TSBR (The Scandal Beauty Trophy Race) och Svensk lösen planeras att köras i samband med KSSS Classiska båtvecka i Sandhamn. Planerad till vecka 31
60 års Jubileét
Styrelsen jobbar på olika förslag om tid, plats och event, men avvaktar för att se utvecklingen av Coronapandemin.
Mårten GYS
Datum ej satt mer information efter sommaren 2021

Dags att Betala medlemsavgiften för 2020!!!
PlusGiro 11 80 05-8 med ditt medlemsnummer och ditt namn som avsändare.!”

Enligt årsmötets beslut ligger medlemsavgiften för 2020 på 500 kronor! Denna summa sätter
du snarast in på GYS´PG.

