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Claes har ordet

GOD OCH BÄTTRE FORTSÄTTNING
GYSARE

Morgonljuset sipprar skirt in genom mitt
fönster mot öster. En tröst i bedrövelsen
är att det kommer lite lite tidigare för
varje dag.
Det skulle ju tyda på att vi går mot lite
lite ljusare tider, men det känns osäkert,
snarare som att kryssa i motvind, där
vinden hela tiden vrider emot.
Nu får inte Norrmännen resa hit. Man
undrar vad som skett om vi fortfarande
hade varit i union med Norge och Karl
den X Gustav hade fortsatt och tagit även
Köpenhamn? Spekulationer naturligtvis,
lika mycket som spekulationer med vad
som händer med Covid och nya mutationer. Det låter kanske uppgivet, men vi
som seglare vet att vinden till slut vrider
och blir förlig så det är bara att hålla ut.
I veckan hade vi årets första styrelsemöte, genomfört med Zoom, bättre än med
telefon då alla talar i mun med varandra. Vad kom vi då fram till? Inte särskilt
mycket, allt är osäkert.
Mässan är inställd, skall ske digitalt, hur
det nu skall gå. Årsmötet skjuter vi på,
ett förslag är att hålla det i samband med
Gys Men Hill, utomhus, om det är görligt.

Jubileumsfesten är naturligtvis osäker
just nu, platsen osäker. Skandal Beauty
och Svensk Lösen är planerat till den åttonde Augusti i Sandhamn.
Vår ekonomi är god, väldigt få resterar
med årsavgift. Kappseglingskommiten
söker funktionärer, visa intresse
och anmäl er till Eva eller Pelle.
Vad vi vet däremot är att vi snart får
klättra på våra båtar istället för på väggarna, känns i vart fall bra, så håll ut,
som Kungen sa, det blir bättre och håll er
friska så vi snart får ses på riktigt.
Styrelse håller er underrättade fortlöpande.
Kram till Er alla.

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.

En anekdot från den tiden det begav sig innan Coronan

Medlem 43 Lars Porne
tänder pipan vid ett årsmöte på Foresta
Nu närmar sig årsmötestiden och ingenting
blir som förr. Jag har varit på GYS´ årsmöten
sedan 1967 då jag presenterades som volontär
med undantag för vistelser i London, Bonn och
New York.
1968 invaldes jag som medlem och utsågs dessutom till klubbens sekreterare.
Styrelsemötena var alltid trevliga med
ärtor och fläsk, varm punsch och andra
Gudabehagliga drycker.
Årsmötena var alltid ohyggligt roliga, vare
sig de ägde rum i någon källare eller på
en överjordisk lokal. Debatterna var helt
enorma och blev roligare och roligare i
takt med konsumtionen av brända och
destillerde drycker.
Nu är det andra tider och årsmöten måste
vara digitala, hur nu det ska gå till.
Eftersom jag var SvD:s korrespondent
i Bonn mellen 1969 och-72 oh då inte
betalade medlemsavgiften, vilket jag
normalt gjorde till kassören på årsmötet,
ansökte jag om nytt medlemskap.
Detta årsmöte var, som sagt, mycket speciellt.
Många av er minns nog årsmötet ifråga ty
det var unikt i Gaff Yacht Societys historia.
Mötet ägde rum på någon lokal med fullständiga rättigheter, jag minns inte vilken, och jag var dum nog att i min ansökan lova att bjuda styrelsen på punsch till

kaffet om jag blev invald igen.
Som brukligt fick jag avlägsna mig ur lokalen medan min ansökan debatterades.
När jag kom in meddelades det mig att
jag återfått mitt medlemskap och även
mitt medlemsnummer, 43.
Nästa sak som meddelades mig var mer
chockartat. Styrelsen hade valt in alla
närvarande årsmötesdeltagare i styrelsen
och det var, vill jag minnas, drygt trettio
personer.
Alla dessa var jag alltså tvungen att bjuda
på punsch!
Hur i helvete skulle jag kunna det, så
mycket pengar hade jag inte på mig och
kreditkorten var inte uppfunna.
Goda råd var ovanligt dyra oh jag var helt
ställd: Hur skulle jag klara detta?
Punschen kom in och hela den enorma
styrelsen satt med ett glas i handen
medan jag kallsvettades.
Då uppenbarade sig min räddare i nöden.
Det var Lasse Björk, som tog fram plånboken och lånade mig erforderliga medel.
Den gesten glömmer jag aldrig, vilken
kamrat!
Detta var ett otäckt exempel på den sanna GYS-andan.
Vid slutet av mötet sparkades drygt trettio medlemmar ur styrelsen
								
			
LARS PORNE

En trevlig artikel ur boken" Kungliga seglare och seglande kungar", som gavs ut med anledning av
KSSS, 150-års jubileum för mer än 40 år sedan.

"Sale´n om Taube".

Båten heter Ivanhoe och det
låter nog inte särskilt bekant,
men hennes namn var en
gång Havsörnen II och hon
ritades och byggdes av Tore
Holm åt Sven Salén 1938.

En kvart i tolv en sommarkväll kommer
Taube in på Bellmansro.
Där sitter Adolf Jahr. Åsynen av denne
gav honom plötsligt en ide.
- Adolf, sa han, det var då för väl att
jag kom ihåg det. Just nu slår det mig att
Pelarorden har fest i morgon. Jag måste
dit. Kommer jag inte blir dom tvungna att
inställa festen, och det skulle vara synd
om dom. Du Adolf har ju din nittifemma
liggande här. Du måste segla mig till Calle
Schewen och Pelarorden genast. Vi startar om tio minuter. Jag ska bara proviantera.
Inom tio minuter var verkligen Adolf
Jahr jämte en lår med Bellmansros läckraste maträtter och en annan lår med
lämpliga drycker på väg mot Biskopsudden.
Klubbvakten fick hissa seglen, och efter
några ögonblick stävade Adolfs nittiofemma A i t a n g a ut i sommarnatten mot
okända öden.
Vid det här tillfället var Adolf Jahr litet
orolig för navigationen och påpekade att
det var rätt mörkt och att man inte hade
sjökort. Men Evert höjde förnärmad sin
röst.
- Tyst Adolf, ser du inte alt jag sitter
till rors. Jag klarar allt till sjöss. Jag har
lärt en massa folk att segla. Och hitta
vägen.
Ar du tokig? Jag vet var varenda grynna
ligger. Sjökarteverket vågar knappast ge
ut ett sjökort utan att fråga mig. Jag seglar vart som helst i denna skärgård med
förbundna ögon. Gå ner i salongen, Adolf.
Jag vill inte ha några bönder på däck.
När de så seglat i åtskilliga timmar bör-

jade den i salongen nedkörde Adolf tycka
att båten uppförde sig underligt. Försiktigt tittade han upp och fann att den låg
och drev med slående segel. Den låg bi,
kunde man säga, och i sittbrunnen surrade ett annat bi. Det var Evert som snarkade så att skrovet skalv. Och det gick
inte att väcka honom.
Adolf försökte att öppna hans ögon för
att på det sättet få liv i honom, men det
lyckades inte.
- Ögonen såg ut som gamla ostron,
påstod Jahr.
Till hans oerhörda lättnad vaknade Evert
när Adolf drog korken ur en flaska.
Nu försökte man utröna var man var.
Det är inte alltid så lätt när en båt fått
slarva i väg på egen hand en längre
stund.
- Vi måste fråga den där skutan, sa
Evert, men det ska du göra som är båtägare. Jag går ner i salongen medan du
frågar. Vid sin förfrågan hos skutan fick
Jahr den upplysningen att han befann sig
i omedelbar närhet av Pelarordens hemvist, Svansarna. Konsten var bara att leta
sig dit genom alla framför liggande stenrevlar.
I samma stund kom jag med Havsörnen
ur Blidösund och slävade ner mot
Svansarnas taggiga silhuett. Då Evert fick
syn på mig höll han upp mot mig och ropade: Hej, Sven! Jag ligger här och väntar på dig för att lotsa in dig. Håll din kurs
så följer jag dig i kölvattnet och ger dig
alla upplysningar du behöver.
Jag glömmer aldrig den varma omtanke
som färgade hans röst.

Boktips

Veteranbåtsföreningen presenterar den ultimata biografin om ikonen Tore Holm

Finländske författaren Tapani Koskela
har ägnat tjugo år åt att forska i Tore
Holms liv och den omgivning som
formade honom och hans gärning.
Tapani, som själv seglar en Holmritad
6:a, har valt att skriva sin
biografi på engelska för att nå också
en internationell publik. Utgivningen
av HOLM, Volume I och Volume n, är
ett samarbete mellan författaren och
Veteranbåtsföreningen, som svarat för
produktionen.

HOLM Volume I var planerad till början
av december 2020 och berättar om
människan Tore Holm och hans
innehållsrika liv.
Om Holmbiografin
Specialpris vid beställning före
den 15 november är 350 kr + frakt
(ordinarie pris 400 kr).
Du kan också hämta boken på Veteranbåtens kansli på Skeppsholmen i Stockholm
se nedan.
HOLM Volume n ges ut under våren
2021. Här berättas ingående om Tore
Holm som seglare och kulturarvet han
lämnat till oss.
Pris 400 kr + frakt.
Biografins båda delar kan köpas
separat, men du kan redan
nu förbeställa Volume n till
förmånspriset 350 kr.
Missa inte dina ex av biografin om
Tore Holm! Är du i Sverige, gör din
beställning hos Veteranbåtsföreningen
redan nu.
Posta eller maila din beställning till:
Veteranbåtsföreningen ,
Slupskjulsvägen 42,
111 49 Stockholm
info@veteranbaten.se
Är du utanför Sverige, vänligen
beställ boken direkt från författaren
genom bokens webbsida
http://toreholmb iography.com
eller maila till
orders@toreholmbiography.com

Boktips

Tumstockens mästare
Runt midsommar läste jag en nyutkommen
bok om båtbyggaren Christoph Rassy och hans
livsverk varvet Hallberg-Rassy. Boken är skriven av den erfarne seglaren och journalisten
Bengt Jörnstedt.

Naturligtvis väntade jag mig en välskriven
biografi över Christoph Rassy och hur det
kom sig att Hallberg-Rassyvarvet blev som
det blev. Min förväntan infriades, Bengt Jörnstedt har skrivet en mycket lättläst och välskriven bok.
Boken skildrar på ett varmhjärtat och ingående sätt historien om Christoph, hans
framåtanda och hängivenhet till att skapa
den perfekta familjebåten, som också ska
vara njutningsbar för ögat och segla som en
kappseglare. Läsaren får sig till livs många
anekdoter och ögonblicksskildringar av Christophs sätt att tänka, ”Du ska inte göra som
jag säger – utan som jag tänker” är en sentens jag sällan glömmer. Den stämmer väl i
de flesta fall för oss alla!
Tumstocken var också det verktyg som alltid
följde med och användes flitigt. Inte bara för
att mäta, utan även för att illustrera hur han
tänkte Som till exempel när Urban Langnéus
skulle anställas som ekonomichef.
”Christoph tar fram tumstocken och visar
samtidigt …Du, Urban, verkmästaren tjänar
schåå här mycket (28 mm). Inköparen faktiskt schåå här mycket (24,5 mm). Då tycker
jag att du kan få schåå mycket (26 mm)!”.
På sätt och vis är boken kronologiskt upplagd, med början vid Christoph Rassys födelseort Tutzing vid Starnberger See, strax
söder om München och hans längtan att segla
och göra saker med sina egna händer. Från

början var meningen att han skulle bli glasmästare, men intresset för båtbyggeri tog
överhanden. En tidningsartikel om bohuslänsk båtbyggarkonst lockade honom att söka
arbete på den svenska Västkusten. Det var så
det började.
I boken får vi alltså följa Christoph hela vägen från då till idag. Från det att Christoph
ringde på hos Karl Erik Andersson i Nötesund
klockan sju en lördagsmorgon i januari, över
historien hur Christoph köpte Hallbergs varv i
Ellös och utvecklade detta till ett av världens
främsta varv.
Men, eftersom Bengt Jörnstedt är den han är,
får vi också hela historien om plastbåtens utveckling serverad. En beskrivning av nutidshistorien som kommer att ge en bra grund för
framtida forskning om det svenska båtbyggeriets utveckling.
Naturligtvis är boken full av intressanta bilder, ur Rassys eget arkiv likaväl som ur andra
källor. Sammanlagt över 150 bilder, inte bara
av båtar utan även person- och familjebilder,
kartor, tidningsartiklar, ritningar och platser.
Du kan köpa boken från Hallberg-Rassy
varvet i Ellös, Adlibris.com eller Bokus.
com och den kostar strax över 350 kronor.

Gustaf H

Foto: Christoph med tumstock Margareta
Bremertz
Foto: Pärmssida 1 Rassys familjearkiv

Utdrag ur GYS sångbok

Recept på god båtmat
Pasta med italiensk kyckling
Ingredienser för 4 personer
Kyckllng lårfilii 400 g
Pasta farralle 300g
mör &rapsolja 1 msk
Svartpeppar 1 knn
Salladslökar 3 st
Lätt creme fraiche 2dl
permesan
vitlök

Gör så här

1. Koka pastan enligt anvisning på förpackningen.
2. Strimla kycklingköttet och stek det i smör-&rapsoija. Salta och peppra.
Strimla löken och låt den fräsa med en stund.
3. Blanda ner creme fraiche med vitlök och permesan, och låt koka 3-5 min.
Servera med pastan.

Nice to know!

Värmdö kommun ska anlägga en ny båtbrygga för båtpendling vid Ålstäket.

Försöket med den nya pendelbåtslinjen startar 2022 och projektet pågår i två år.
Linjen ska utgå från Ålstäket/Östra Mörtnäs och ha mellanliggande stopp vid Norra
Lagnö, Koviksudde och Riset och därefter gå till Slussen och Strömkajen.
Eftersom båtpendlingen är på prov under två år så är valet av konstruktion för bryggan en flytponton. Bryggan kan även fortsättningsvis användas om linjen blir permanent, men om linjen inte fastställs går det att montera bort den lösa flytande delen
för att sälja den vidare eller använda på annat håll. Linjen förväntas bli ett attraktivt
alternativ för färd till och från Värmdö och de centrala delarna av Stockholm.
Källa: SXK På Kryss och Värmdö Kommuns hemsida.

JUBILEUMSBOKEN

Har du inte fått din Jubileumsbok 50+?
Det beror antagligen på att du inte hört av dig, eller
varit i kontakt med Gustaf.
Just nu är det 29 GYsare som inte betalat eller hämtat, 10 som betalat hälften, men inte hämtat och 54 av
122 som hämtat ut sin bok.
Så vad väntar ni på?
Hör av er till Gustaf: gus@javis.com

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 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, som var inplanerat till 27 februari 2021, är nu skjutet på framtiden
pga Covid 19. Förslag finns om att genomföra årsmötet vid GYS Men Hill, 8 maj 2021,
utomhus. Mer information om när och var vi ska vara, kommer att ske i separat utskick.
Allt för sjön
Var planerad att Äga rum 5-14 mars 2021. Classic bout delen har skjutits på ett år framåt.
Detsamma gäller mässan i övrigt. Dock planeras en Digital variant. mer information finns på deras hemsida.
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
dvs 8 augusti 2021.
60 års Jubileét
Styrelsen jobbar på olika förslag om tid, plats och event, men avvaktar för att se utvecklingen av Coronapandemin.
Mårten GYS
Datum är satt till den 12 november 2021. Klubbarnas _Klubb är bokat för denna begivenhet. Mer inormation efter sommaren 2021.

Dags att Betala medlemsavgiften för 2021!!!
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.

