BRUNNAREN

Medlemstidning för Segelsällskapet Brunnsviken nr

1-2019

LÄS OM SSBs BILDSKATT
Men var finns vår generations
båtbilder från sällskapet?

Följ med till älskade Getfoten • Så fick den
Grå Flundran nytt liv igen • Sjösättningen
med gissningstävling • Mötet med Alfrida
Vårens regattor• Elsäkert • SSB firar 120 år

Sommar- och höstkalender 2019
3 Sista arrangerade Onsdagsseglingen i Ekhagen före semesteruppehållet. Startskottet går 18.30.
AUGUSTI 4 Sista dag för uppsägning eller ändring av vinterplats om man vill ha
tillbaka inbetald avgift. OBS! Anmälan ska vara skriftlig.
7 Nystart för onsdagsseglingarna i Ekhagen. Återkommande aktivitet
följande onsdagar t o m 4/9. Startskottet går kl 18.00 under hösten.
17 Getfotsregattan, lördag. Kappsegling för kölbåtar på Askrikefjärden.
Information och anmälan på brunnare@ssb.nu
17 Kräftskiva på Getfoten på lördag med samling på dansbanan kl 19.00.
Alla är välkomna. Dans till levande musik. Tävlingar. Kräftor med tilltugg ingår utan avgift för medlemmarna. Dryck bör du ta med själv.
Anmälan senast 14/8 på brunnare@ssb.nu.
SEPTEMBER 9 Nya medlemmar, måndag kl 18.00–19.00. Informationsträff i klubbhuset för nya medlemmar.
15 Värtan Race, söndag. Höstkappsegling på hemmavatten.
OKTOBER 5-6 Upptagning lördag och söndag. Särskild kallelse sänds ut. Vinteravgiften måste vara betald.
NOVEMBER 3 Täckning. Söndagen är sista dagen då båten får stå otäckt.
3 Städdag söndag. Hamn- och varvsområdet städas. Allt omärkt material städas bort.
3 Båtplats. Söndagen är sista dagen för ansökan om sommar- och vinter
plats. OBS! Anmälan ska vara skriftlig.
DECEMBER 4 Medlemsmöte på onsdag i klubbhuset kl 19.00.
JULI

Omslagsbilden kommer från SSBs bildarkiv och borde vara tagen runt förra sekelskiftet.

Har du något av intresse för Brunnaren – kontakta redaktionen!

Päivi Tompuri
Sylvain Chatelet
Redaktör
Redaktör
idningen Brunnaren är inte till för
redaktionen – den är till för Dig, som
är medlem i SSB. Har du något roligt,
intressant eller viktigt som rör sällskapet, låt oss få veta det: Ring eller mejla!

T

Henrik Olsson
Dag Sundelius
Redaktör
Layout
Våra e-postadresser:
Päivi: paivi.tompuri@telia.com
Sylvain: chatelet@kth.se
Henrik: henrik.olsson@pedab.se
Dag: dag@sundelius.nu
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Ordföranden harordet

O

j oj, vad varmt det blivit! Sommaren kom
med rekordvärme och båtsäsongen är i full
gång. Härligt!
Jag hälsar den nya styrelsen välkommen. Lukas
Lindstedt, vår nye intendent på Getfoten, har satt
full fart från start med städdag och bygget av två
ordentliga grillar. Vi undanber ju oss engångsgrillar. Städdagen
blev mycket lyckad med många deltagare och vi avslutade med
gemensam middag hos Juraj på restaurangen.
Med grillplatser, fin bastu och bra duschar välkomnar vi alla
klubbmedlemmar. Nya besökare på ön är alltid extra välkomna!
Gåvan till SSB i Bo Johanssons testamente kommer väl till
pass. Genom testamentet erhöll vi en fastighet som nu är såld.
Antagligen kommer vi att reservera hela förtjänsten för inköp av
bryggbommar, som vi vet är mycket efterfrågade bland medlemmarna. Vi har nu gjort vissa förfrågningar i Lettland, där vår
hamnkapten ju tillbringar en hel del tid.
Efter första oktober börjar Bryggkompaniet att bygga om en
stor bit av kajen i Brunn, från flaggstången till östra kanten, inklusive upptagningsrampen. Detta medför naturligtvis något färre
antal vinterplatser, så att cementbilen kan komma fram.
Vi har nu fått ett avtal med Vega i Ekhagen, där vi delar på deras
bryggvatten. Därmed slipper vi att ta vårt vatten från bostadsrättsföreningen i backen ovanför.
Staketet i Brunn kommer att ses över. Visserligen har vi inte fått
in någon rapport om saknade motorer i år men säkerheten i
hamnen är alltid viktig. Även kameraövervakning och nytt låssystem är ett led i detta. Jag hoppas att vi kan fortsätta med vaktgång en vecka före upptagning och två efter. Vid sjösättning två
veckor före och en vecka efter.
Jag vill också tacka de frivilliga medlemmar som färdigställde
kaffestugan i hamnen i Ekhagen.
På förra medlemsmötet fick vi in en mängd nya synpunkter,
vilka ledde till en intressant diskussion. Från den 15 april 2020
kommer vi t ex att genomföra takreparation på Getfoten.
Jag vill återigen påminna om att båtklubben är en ideell förening och allas insatser är en förutsättning för verksamheten.
Jag önskar alla en fortsatt fin sommar!
Peter Schwinn
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Whiskyverandan står ännu omöblerad med
höstlöven kvar, men så blir det inte länge till.
T h det trivsamma annexet som du kan hyra.

Getfoten har varit i SSBs
ägo sedan 1925.Vår fantastiska klubbholme har
med åren ”vuxit till sig”
och är idag en oas som
bjuder på många olika
möjligheter för gästerna.
Följ med Päivi på en
rundtur kring ön!

Kalle Wirén, Uffe
och Barbro Fredriksson och Anders
Löfgren har just
anlänt till Getfoten
med full last.

Text och foto: Päivi Tompuri.

till bordet. Det blir säkert många trevliga stunder på denna plats med vacker
utsikt mot Långholmsfjärden!
Lite längre bort väntar ”Whiskyverandan” med sina bord och bänkar. Här
kan medlemmarna också träffas t ex för
att njuta av solnedgången.
Det lilla Annexet vid ”Ljugarbänken” med två sovrum och ett allrum

står klart för uthyrning. Medlemmarna
har ett rabatterat pris.
Jag fortsätter min vandring över
spången och passerar grillplatsen nedanför restaurangen.
Här byggs en ny, större grill under
arbetsdagen och borden och bänkar
målas om. (Se reportage sid 7).
Lekplatsen intill restaurangen är re-

KÄRA GAMLA GETFOTEN
– åter redo för våra tillägg!

E

n solig vårdag lägger Anders Löfgren,
Kalle Wirén och jag till vid betongbryggan på vår klubbholme. Där har Barbro och Uffe Fredriksson redan lastat av
en hög varor för kommande arbetsdagen:
allt från fågelholkar till betongsäckar.

Jag gör en inspektionsrunda för att
kolla alla fina platser som denna unika
ö har att erbjuda medlemmarna.
Den för fyra år sedan nybyggda
”Ljugarbänken” har övervintrat väl.
Under arbetsdagen byggs en ny grill in-

Den fina ”Ljugarbänken”, redo att ta emot SSBs alla mytomaner. T h den helt nya grillen.
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Det är på den skjojiga lekplatsen t v som du hittar
dina barn om de smitit iväg.
Ovan de två duscharna
som man köper poletter till.

Jurai Kastel och
Sose Sucharee
med sin ”besättning” önskar
alla medlemmar
välkomna till ön.
Från vänster:
Ben, Ojka, Tip,
Jurai och Sose.
Framför dem
May och allra
Getfotens eget svanlängst fram
par vid bastuspången väntar på tillök- lilla Jolyne med
ning senare i vår.
sin gula docka.
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‰

‰ serverad enbart för barn, så lite avundsjuk vandrar jag vidare.
Efter lekplatsen står två duschar. Poletter till dem köps på restaurangen.
Vår dansbana, från 1927, är kanske
den enda i sitt slag i hela skärgården.
Det inre och yttre taket renoverades för
några år sedan.
Här blir det sillunch på midsommaren och kräftskiva med dans och femkamp i augusti. Medlemmarna kan också hyra den till sina fester till förmånligt
rabatterat pris.

Öns bastu hör till skärgårdens
bästa med riktigt behaglig värme, vacker inredning och rogivande utsikt mot fjärden. Bastun är mycket populär – att
boka tid i förväg är ett bra tips.

Från dansbanan är det inte långt till
bastun, en av skärgårdens bästa, med utmärkt ”löyly” d v s ånga och värme ur
aggregaten. Det är gott om plats på lavarna och därifrån kan man njuta av den
vackra utsikten mot fjärden. Bastutiden
bokar och betalar man på restaurangen.
Efter min runda på klubbholmen
väntar jag på Anders och Kalle till den
traditionella ”Klockan-fem-ölen” på uteserveringen. Och jag hoppas förstås, att
jag kan träffa flera medlemmar där under sommaren!
SSB

Lukas – vår nye intendent på Getfoten

S

å fort han hade blivit medlem och
fått båtplatsen i juni förra året åkte
han med sin fru till Getfoten. De blev
mycket förtjusta i vår klubbholme och
åkte dit varje helg. Han frågade därför
om det var något som han kunde hjälpa
till med på ön. Och visst fanns det, t o m
jobbet som intendent på Getfoten.
Han heter Lukas Lindstedt, är energispecialist och är 28 år. Han är uppvuxen på Tyresö men tillbringat mycket tid
i Dalarna. Där på släktgården har han
och frun Nathalie Karlsson bl a renove-

Här kan du se hur
den blev – den nya
dubbelgrillen som
Lukas gjöt under
arbetsdagarna.
T v har han lagt
grunden nere vid
grillplatsen nedanför serveringen.

rat en såg och skapat ett museum. Så
tummen sitter inte mitt i handen precis.
Och båtar har han haft hela sitt liv.
– Vi har en fantastisk klubbholme,
tycker Lukas. Getfoten har ett utmärkt
läge både som mål för båtturen och
som första och sista stopp under en
längre seglats.
– Min vision är att vidareutveckla ön
tillsammans med medlemmarna. Det
befintliga ska förstås underhållas, men
också rustas upp och byggas om. Vi
ska kombinera nöje med arbete! SSB

Den gamla, åttkantiga dansbanan stod färdig redan 1927 ooch har sedan dess använts
flitigt både som dans-, fest- och samlingsplats.
Efter min runda på ön väntar jag på den
traditionella ”Klockan-fem-ölen” då jag
hoppas att få träffa flera medlemmar.
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Arbetslaget vid arbetsdagen på Getfoten tar en glad och välbehövlig matpaus i det fria.

Vi fick några tips om vart man kunde
vända sig för att få däcket renoverat
och vi fick veta att det skulle kosta ungefär 10 gånger så mycket som vi hade
tänkt oss att lägga ut. Och så hittade vi
också ett mjukt ställe vid kölsvinet …
Var det verkligen så illa?
Relativ uppgivna anlände vi till kräftskivan på Getfoten med lite ledsna och sentimentala blickar på vår fina lilla båt.
Var denna sommar vår båts sista resa?
Men vi hade inte räknat med våra
båtklubbsvänner som genast kröp ner i
vår båt (och slog i skallen direkt) och
menade att det inte alls var så illa och
att det kommer att fixa sig under vintern. Vi fick en rejäl push och förtroendet åter för vår båt.
Första utmaningen blev upptagningen. Graubutt skulle ligga i skjulet men
hon har ju ingen köl så det kostade Martin och Ferenc Nötzel en hel del funderingar kring vem som skulle in först och
hur. Men allt gick smidigare än vi trott

Efter sex vintermånader i nybyggnadsskjulet förs

GRAUBUTT

ut mot ljusare tider

och lilla Graubutt nästan försvann bakom Ferencs fina ”Lolita”.
Där fick hon stå och torka och i november kollade vi botten. Båten har
centerbord, vilket rör sig och gör att det
läcker in vatten efter ett tag.
Det här centerbordet är precis 10 år
gammalt och vi var inte riktig säkra om
det fortfarande var okej, men det visade
sig att det som Martin hade borrat i med
kniven bara var en seg massa av linolja
och tjära, inte alls ruttet trä i kölsvinet.
Kappseglingsjolle för studenter.
Graubutt är byggd 1957 i Rostock, Östtyskland, för universitetets seglingar. Från
början var hon en öppen jolle, en snabb
kappseglingsbåt byggd i ek.
Först på 70-talet kom ruffen till. Nu
blev Graubutt en familjebåt; två barn
kunde sova längs fram. Båten är 2 meter bred på mitten, det finns gott om
plats och skåpen och förvaringsutrymmena har byggts med mycket kärlek
och charm.
‰

Till vänster är de gamla fönstren i ruffen borttagna
och all Sikaflex som fanns som lagning mellan ruff
och däck är borttagen. Arbetet med att förbinda
däck och ruff med hjälp av epoxi har påbörjats.
Nedan ses det färdiga resultatet med en eklist
som sitter som stabilisering mellan däck och ruff.

Dorothea och Martin Knusts lilla Jollenkreuzer GRAUBUTT är en välkänd profil i SSB sedan
många år. Efter sommaren 2018 såg hennes framtid mer osäker ut. Men med klubbkompisars råd och och egen arbetsinsats fixade det sig. Här berättar de själva i ord och bild.

S

ommaren 2018 – kanonbra för oss
och vår lilla Jollenkreuzer ”Graubutt”.
Vi seglade fem veckor i sträck, upp och
ner i skärgården och på Mälaren; helt
fantastiskt.
Men vid slutet av sommaren var ett
segel sönderrivet, jag hade trampat igenom originalbänken i sittbrunnen och

dynorna, med sitt östtyska tyg, var i upplösningstillstånd.
Så upptäckte vi under den enda dagen
då det regnade att det läckte in vid alla
fönster och någonstans från däcket.
Runt ruffen hade däcket sänkt sig och
knakade nästan lite läskigt, så att vi helst
inte ville belasta vissa ställen längre.
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Gasmask på! Vem som är Martin och vem som är Dorothea
är inte lätt att veta.

‰

Man fick ju hitta på under östtysk tid,
så lamporna till exempel kommer från
gamla Skoda-bilar och lyser fortfarande
fint med originalglödlamporna i.
Jollenkreuzer är populära båtar på de
stora sjöarna och vid Tysklands Östersjökust finns det olika typer och storlekar. Graubutt är en 15-Jollenkreuzer, en
av de mindre. Av just den typen byggdes
bara 4 stycken, 3 låg i samma hamn i
Wolgast, vid Usedom, där Martin och
jag bodde före vår flytt till Sverige.
När vi hämtade båten med trailer
från Rostock, hade den legat övergiven
i ett skjul under många år. Innan dess
hade den legat uppe på land och någon
hade borrat hål i bottnen för att regnvattnet skulle kunna rinna ut.
När vi började jobba med Graubutt
trodde nog inte så många att den verkligen skulle sjösättas. Men vi fixade det
även om de första seglatserna innebar
att vi fick sova med en arm nedanför
sängen för att kunna känna när vattnet
hade stigit för högt …

Att bo i Småland
men renovera i Stockholm.
I vintras fick vi ett julkort
som vi först inte kunde verifiera men det visade sig att
det kom från Bruno Bergkvist som redan hade mätt
och snickrat mönsterlistor
till båten! Wow!
I februari blev det dags att
ta tag i däcket; vi bor och
jobbar i Småland så det gällde att planera rätt. Vi började med att ta ut fönster och
ta bort gammal Sika som redan fanns som lagning mellan däcket och ruffen.
När vi började slipa bort
den gamla färgen upptäckte
vi fler, både gamla och nya, sprickor i
däcket. Vid kanten av ruffen fanns
egentligen inget trä kvar, man kunde se
rakt ner i båten.
För första gången arbetade vi med
Epoxy. Vi lade en tunn korv i sprickan
runt ruffen, sedan blev det: slipa, spackla, slipa, lägga väv några gånger, slipa.
Dorothe och Martin under vårrustningen
2017. Anade de redan då vad som väntade?
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Före och efter: Till vänster har Graubutt kvar sitt karaktäristiska röda däck, som vi vant oss
att se henne. Till höger med tätat och numera vitmålat däck. Skrovfärgen är den gamla, röda.

Många arbetssteg genomfördes med
gasmask på medan vårsolen visade sig
utanför skjulet. Men så trevlig att kunna prata i pausen med båtkompisarna,
äta och skratta ihop, sitta ute i solen för
första gången med en öl i handen!
– Oerhört kul att vi fixade allt själva!
Det röda däcket på ”Graubutt” (som
betyder ”gråa flundran”) blev nu vitt
och tätt. Eklisterna sitter som skydd
och stabilisering runt ruffen. En ny
bänk har snickrats och nya dynor, med
nästan östtysk tyg-charm, har sytts. Nya
plexiglasfönster sitter i.
Det känns så oerhört kul att vi fixade
allt själva och att vi fick så mycket hjälp
och råd och glada tillrop av er, våra
kompisar i klubben! Vi har lärt oss
mycket och sovit så gott efter alla arbetspassen i skjulet. Vi fick en fin motvikt
mot våra jobb i Småland och har dessu-

tom förlängt livet på vår kära Graubutt.
Den här båten är ju perfekt för Skärgården och det blir vår 11:e sommar
med henne mellan öarna och kobbarna.
Hoppas styrelsen har ordnat med en fin
sommar även i år?
Det är så kul att klubben kan tillhandahålla ett skjul där man kan reparera
sin träbåt!
Så vi har bokat skjulet även för kommande höst. Nu ryker bottenfärgen!
Och vi kommer att upptäcka saker där
med ...
Därför: fortsättning följer!
PS: ett särskilt tack till Bruno och Eva
för all hjälp, råd och coachning, till Ferenc för tålamodet med allt rött damm
och tysk invasion inne i skjulet, till Kalle för allt kul arbetsmaterial mm och
Göran för livsviktig fikapåfyllning!
SSB
Dorothea och Martin.
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‰

SJÖSÄTTNINGEN 2019

Vädret skulle bli mycket ostadigt med
regn och blåst. Risken var stor för ovanligt låga vattennivåer. Så sa prognoserna.
Men det visade sig att det var helt fel.
Text och foto: Päivi Tompuri.

Å

rets sjösättning genomfördes i soligt
väder med växlande molnighet och
svaga vindar. Och ingen segelbåt fastnade
i Ålkistan! Hamnkaptenen Bosse Landegren var mer än nöjd.
– Allting har gått enligt planerna. Vi
har till och med legat före tidsplanen.
Det är kanske ett litet problem ibland,
konstaterar han med ett leende.
Nu får vi bara hoppas, att väderprognoserna kommer att lova en fin marin
sommar – och att de har rätt!
SSB

Att jobba med polermaskin ovan axelhöjd
är extra jobbigt – men det ger ju resultat!

Förväntningarna stiger mot nya höjder
Ovan går Sylvain Chatelets smäckra Diva 39:a
”Floating Point” till väders.

Lagarbetet fungerade lika bra som förra året – med
samma lilla problem: man låg före tidsschemat.

Rustningsarbete kräver energi. Dorothea
och Martin Knust intar en stadig lunch.

Allt måste dokumenteras för fotoalbumet
när hon äntligen går till väders.

Vinterpälsen har vuxit till sig i idet. Nu är
det dags att ömsa innan hon ger sig av.

Gissningstävling. Vilka två kända hamnprofiler brukar fylla ut dessa två overaller?
Svaret hittar du på nästa uppslag.
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Träning ger färdighet. Lars Wikander har
i 15 år lyft våra båtar i Brunnsviken.
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‰

Svar till Gissningstävlingen: Javisst, du hade två
rätt. Det är lagledarna Ingvar Evertsson t v och
Björn Biverman som båda är lyckliga över att
sjösättningsarbetet gick så bra i år igen.

ALFRIDA

– ett hårdvindstest i vinterhamnen
inför framtidens extremväder

– Hur f-n tar man sig ur det
här? Hans Jelf funderar över
den just uppkomna konstellationen mellan sling, boj
och aktersnurra.
Karin Eriksson och Anna Söderberg i IF-båten Amanda
Sol om planerna inför sommaren:
– Första åket blir alltid till
Getfoten. Sen, om vädret tillåter, ska vi till ytterskärgården.

Natten till onsdagen2 januari drog stormen Alfrida in över Sverige med rekordhöga vindstyrkor. Skadorna på skog och bebyggelse blev historiska. Även i SSB fick vi en hårdhänt
påminnelse om vad extrema oväder kan ställa till med.
Text och foto: Dag Sundelius
oslagen och Stockholm blev hårkajen mot Roslagsvägen råkade sämre ut.
dast drabbade i Sverige. Vindbyar
Framför allt fick många av de båtar
med orkanstyrka uppmättes på flera
som låg i ”frontlinjen”mot vinden svårast
platser och förödelsen var omfattande.
skador på sina täckningar. Efter onsdagsDå vindriktningen huvudsakligen var
natten hade i stort sett varannan båt i
nordlig låg vår vinterhamn, längst söderfrämsta ledet fått sina presseningar avut i Brunnsviken, öppen för den hårda
blåsta och täckställningar förstörda.
vinden. Båtarna på Bellevuekajen klaraMed tanke på framtida klimatförändde sig relativt bra eftersom den ligger i
ringar bör vi kanske fundera över hur
nord/sydlig riktning, men båtarna längs
vi bäst säkrar våra täckställningar. SSB

R

Under sjösättningshelgen visade Rickhard Flodqvist från Hjärtsäker Zon hur man förhindrar ett hjärtstillestånd. T v demonstrerar han själva hjärstartaren för Pär Söderberg och
Thomas Lönnman. T h får Thomas prova på en docka hur man kan ge handgriplig hjälp.

Bilderna är tagna på eftermiddagen 2 januari.
Den nordliga vinden var fortfarande så hård och
bitande att det var svårt att fortsätta fotografera.
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KORT RAPPORT
från vårens regattor

Sista etappen, några minuter före målgång där ca 70 båtar kom i mål inom 10 minuter.
Nedan skymtar en del av alla 100 båtar i hamnen på Lökholmen.

GULLVIVERALLYT

T

re båtar från SSB deltog i årets Gullviverally. Sträckan gick som tidigare
år från Getfoten till Näsbyvikens klubbholme Granholmen (Norra Gällnö), vidare till Lökholmen (Sandhamn) och sist till
Biskopsön där den traditionella räkfesten
hölls på berget.
Varje kväll hölls en välförsedd prisutdelning där alla 110 besättningar och 115
barn fick ett pris. Bäst placering i klubben
fick Philip Werner på plats 49 med sin
Cumulus Queen Elisabeth.

Queen Elizabeth,
närmast, vid
Talludden.

Å

rets Ridderforsrace gick av
stapeln den 8:e juni. Sex
besättningar deltog i fin sydlig
bris, strålande väder och sommarvärme – Stockholm skärgård när den är som bäst.
Själva kappseglingen gick
snabbt från starten mellan Lilla och Stora Rönnholmen i
Trälhavet till målgången mel- Sju båtar i en väl skyddad vik på Norra Gälnö.
lan röda och gröna pricken i KarklöleDärifrån sökte sig eskadern in till en
den. Resultat är däremot oklart och
hemlig liten vik som visade sig vara för
håller på beräknas i skrivande stund.
grund även i år. Då ankrades det vid
Norra Gällnö, där undertecknad anslöt
med familj.
Väl inne i viken började barnen hoppa i vattnet medan de vuxna blev bjudna på italienska drinkar. Kvällen fortsatte med gemensam grillning där man
fick smaka på argentinsk chorizo och
gotländsk lammkorv, samt olika franska viner. Vi fick njuta av musiken från
Näsbyvikens ”Kasta loss”-fest på andra
Grillparty:
sidan viken till sent på natten. Hem segalla var hungriga
lade alla i sin egen takt.
efter en dag till sjöss.

Text och foto: Sylvain Chatelet

LIDINGÖ RUNT

RIDDERFORS
RACE

Text och foto: Sylvain Chatelet

Philip Werner med Queen Elisabeth högst
på prispallen i klass SRS 5.

Om GETFOTSREGATTAN i höst

S

E

tort grattis till Philip Werner som med
sin Cumulus med namnet Queen Elisabeth vann sin klass i Lidingö Runt. Totalt hamnade Philip på 15:e plats. När
brunnaren kontaktar Philip för ett refereat så får vi till svar :
– Vi lyckades med att inte göra något
strul, samt seglade fint i den lätta vinden.
SSB hade ytterligare två båtar med på
Lidingö Runt, dessa var Peter Adler med
sin Hanse 31 och Thomas Bjur med ArText : Henrik Olsson.
cona 410.
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nligt tradition seglar vi Getfotsregattan
den tredje lördagen i augusti, vilket i år
blir lördagen 17/8.
Naturligtvis önskar vi att så många SSBbåtar som möjligt finns med när startskottet går. Det gäller även båtar som deltar i
onsdagsseglingarna och som kommer från
andra klubbar. RJ-85:or som är med och
tävlar ska få ett särskilt pris.
Som vanligt är pokalerna i nivå med
Davis-Cup och alla som deltar får priser.
Banan kommer att vara densamma som

föregående år. Dags för SSB att hämta hem
segern igen!!!
Möjlighet att anmäla sig finns på
SSB’s hemsida.

SSB behöver funktionärer!
En viktig fråga för tävlingen framgent
är att det finns funktionärer och vi önskar att några från klubben går formella
utbildningar. Den som är intresserad av
detta kontaktar Henrik Olsson.
Text: Henrik Olsson.
SSB
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Äntligen har alltså SSB givit klartecken
till att restaurera eldistributionen i hallen
till klubbhuset. Jobbet utfördes av Peter
Frisk med assistans av Ulf Fredriksson.
Text: Peter Frisk. Foto: Päivi Tompuri.

D

et fanns 35-talet olika förbrukare
anslutna till 4 olika så kallade
gruppcentraler i klubbhusets hall. De
flesta anslutningarna har successivt tillkommit ända sedan 60 och 70-talen.
Allehanda varianter på inkopplingar
fanns och allteftersom elsäkerhetsbestämmelserna har förändrats och utvecklats så har det blivit alltmer angeläget att
korrigera felaktigheter och dessutom”städa upp” i de olika anslutningarna.
Styrelsens ansvar allt viktigare.
SSB:s styrelse är anläggningsägare dvs
har därmed det fulla ansvaret för att elsäkerheten är god. Genom åren har behovet av översyn och rättelser vuxit och
ansvarsfrågan har också blivit allt viktigare.
Farligaste tillbudet är brand, dvs att
överbelastade ledningar blir överhettade och kan vålla brand. Styrelsen beslöt
i januari 2019 att lägga ut jobbet för att

Foto: Ulf Fredriksson

ÄNTLIGEN har den 40 år
gamla elinstallationen i
klubbhuset blivit skrot
och ersatts med en ny,
i enlighet med dagens
högre säkerhetskrav.

få en fackmässig och korrigerad översyn utförd.
Dit har vi nu kommit, såtillvida att
alla anslutningar är skyddsjordade och
dessutom skyddade av
Peter Frisk och Ulf Fredriksson samarbetar med montejordfelsbrytare.
Idéen bakringen av den nya elcentralen i klubbhusets hall.
om detta är att automatiskt
bryta strömmen ifall ett
överslag eller en kortslutning skulle uppstå. För att
ytterligare förenkla för
medlemmarna kommer alla
anslutningar att märkas
tydligt.
Detta innebär att allt
som har att göra med
klubbhusets egen elanslutning är säkrat i klubbhushallen. Allt som därför är
placerat utomhus är anslu-
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M/S Atle upp till
ytan igen

D

Så ser det ut i elcentralen numera – moderna
komponenter i enlighet med dagens standard.

tet i det stora rostfria skåpet vid klubbhusets södra hörna. Därifrån utgår de
tre ljuskällorna: Brunnsviksvägen; Paradkajen; och Bellevuekajen inklusive
Pontonbryggan.
Beslut om kaj och ponton återstår.
Både Bellevuekajen och Pontonbryggan
skall enligt planerna förses med kraftigare elmatning dvs en längre och grövre
kabel skall placeras utefter Bellevuekajen och vidare ut på pontonen.
Inget är beslutat men SSB behöver
ordna även detta. Idag har vi en matning ut på pontonen som inte är korrekt och behöver åtgärdas.
Normalt monteras stolpar med vanliga blåa 16 A uttag, men haken är att dessa stolpar kostar ca 7 000. Beslut om vilken lösning SSB ska välja återstår. SSB

et var en por vid vattenlinjen, som
började läcka eftersom isen i poren
expanderade i värmen och ”Atle” började
sjunka. Men fartyget kom snart upp igen
med hjälp av tre dykare och läckaget reparerades. Oljeutsläppet sanerades och
jag stod för den notan, berättar Fredrik
Lindemyr om olyckan i Brunn i vintras.
– Botten har besiktats, motorn har
startats och backslaget fungerar. Snart
ska ”Atle” komma tillbaka till sin plats
igen, säger en glad och lättad kapten.
Text: Päivi Tompuri.
SSB
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Inga-Lena Wallin funderar kring den skatt
av gamla fotografier som SSB förfogar
över. Alla bilder på uppslaget kommer
från våra årsböcker och bildarkiv.

SSBs bild skatt

n bild säger mer än tusen ord. Den
gamla klyschan blev väldigt tydlig
när vi i förra numret skildrade klubbens
första årtionden.
Alla fotografier som vi använde i artikeln finns i klubbens innehållsrika årsböcker, som vi gav ut fram till mitten av
50-talet. (Några årgångar finns tillgängliga i bokhyllan i klubbhuset och är väl
värda att bläddra i.)
Många foton ligger också på vår hemsida tack vare att äkta paret Mona Hallenby och Christer Johansson scannat
bilderna ur årsböckerna. Det är vi så
tacksamma för.

Dela med dig av dina eg na bilder för framtiden!

Christer Johansson och Mona Hallenby,
iförda tidstypiska kläder från tidigt 1900tal, vid SSBs 100-årsjubileum.

Vilka var de som fotograferade?
Vad vet vi då om fotograferna, som givit
oss bildskatten från klubbens allra första tid? De är oftast anonyma för det är
mycket sällan som fotografen får kredit
för sin bild.
När vi frågar Christer nämner han
först Oscar Norberg. Han var båtintresserad freelansfotograf och var ”friliggare” med en liten båt i Brunnsviken, innan
båtlivet blev mer organiserat. Norberg
dokumenterade klubben och regattor
från tidigt 1900-tal.
Längre fram finns två andra flitiga fotografer; bröderna Martin och Petrus Kjellberg. Petrus köpte sin första båt 1909

E

Några ord om Christer, som är en
kändis bland lite äldre SSB-are, inte
minst då han mer eller mindre föddes in
i klubben. Som liten pojke lärde sig
Christer sjövett i SSB och fick börja ro
och segla runt Getfoten.
Hans farmor Ida och hennes goda vän
Anna-Stina var restauratriser på Getfoten
på 30-talet. Pappa Sten var styrelseledamot och även ordförande i klubben.
Christers varma känslor för SSB märks
inte minst av SSB-visan som han skrev
till 100-årsjubileet.
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Med stösta sannolikhet bröderna Kjellberg.

och låg då i Stallis. Han och brodern
blev SSBare från mitten av 30-talet och
har oräkneliga bilder i årsböckerna.
I årsboken för 1940 finns ett foto på
”Sällskapets flitiga fotografer”. Inga
namn(!) men med Christers hjälp vågar
vi säga att det här är bröderna Kjellberg.
”Martin älskade Getfoten”, säger
Christer. Och det märks på bilderna och
inte minst i bildtexter som ”I paradiset”.
I årsboken 1953 finns en lång intervju
med Petrus, där han berättar om sitt båtliv. Den som intervjuar honom avslutar
artikeln så här: ”Vännen Petrus är även
en utmärkt god amatörfotograf. Han visade sina fotografialbum och det värmde
mitt gamla pressfotografhjärta.” Så klubben hade en pressfotograf som var med

och gjorde årsboken. Inte ens Christer
kan räkna ut vem pressfotografen kan
vara så han får förbli anonym tills vidare.
Ytterligare ett par fotografer som
kan nämnas är Otto Virgin samt Carl
Söderstedt, vilken också skrev och gav
ut en liten tidning med karikatyrer i ord
och bild av medlemmar och händelser i
klubben. Christer jämför den med Grönköpings Veckoblad.
Vem bevarar dagens bilder?
Artikeln i förra Brunnaren om SSBs första årtionden har väckt en del frågor
och tankar bland våra medlemmar.
Fantastiskt att vi kan berätta om klubbens första år på ett så levande sätt, är
en kommentar.
Osökt funderar man då vidare kring
hur vi får tillgång till skildringar av dagens klubb och dagens verksamhet. Vi
fotar ju som aldrig förr med våra smarta telefoner! Men var och hur delar vi
med oss? Hur bevarar vi bilder? Hur
ska morgondagens SSBare kunna skriva
150-årshistoriken?
Det tål verkligen att tänka på! Kanske
redan inför 125 års jubileet om några
år? Hur såg 60-, 70- och 80-talen ut i
Brunn, Ekhagen och Getfoten? Fotografierna finns säkert där ute hos dig som
varit med länge.
Låt Mona och Christer inspirera dig
att scanna dina bilder om det handlar
om papperskopior och dela med dig till
kommande generationer SSBare. SSB
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Ovan ses Bruno
Bergkvist i dörren till den nya
”Kaffestugan”
och t v Joakim
Andersson inne.

Bakom våra roliga fester står klubbkommittén. F v en del av den: Joakim Andersson, Kent Tibbling, Magnus Noringer,
Anders Carsbring och Pontus Ideström.

Räkfrossa 9 mars

O

begränsat med superräkor med tillbehör och goda ostar lade grunden
till en mycket trivsam lördagskväll i
klubbhuset. Ett 30-tal medlemmar kom.

5 december firade SSB 120 år

Nya Kaffestugan invigd
vid bryggparty i Ekhagen

G

yllene dekor och fladdrande stearinljus lyste stämningsfullt upp
vår klubblokal. Champagnekorkarna
gick i taket och allehanda läckerheter
lockade doftande på kaffebordet.
Det var precis som det ska, när vårt
ärofulla och fantastiska SSB hade sin
120-årsfest. Och det var fullt hus!
I lokalen hade man också satt BarbroFredriksson och
– Det ska vara champagne när SSB fyller upp en fotoutställning om sällska- Inga-Lena Wallin fest120 år, tycker Fredrik pets historia. (Finns där fortfarande.) vimlar livligt.
Tibbling.
När man tittar på bilderna blir
man glad och tänker med tacksamhet på alla de medlemmar som genom åren byggt upp SSB till vad
det är idag.
Text: Päivi Tompuri

D

Stämningen runt borden var god och glad.

Inget sommarläger i
Brunnsviken 2019

Foto: Päivi Tompuri och Dag Sundelius.

Många kom direkt med arbetskläderna på.
Samling runt födelsedagstårtan.

Monica Santiago hade
ordnat alla läckerheter
till jubileumsfesten.
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– Jätteintressant, tycker
Mats Jacobsson, vars
morfar byggde flera
båtar här kring 1910.
Maud Seton lyssnar.

en 11 maj invigdes nya klubbhuset
i Ekhagen och seglingssäsongen med
ett litet bryggparty. Klubben bjöd på
varmkorv och bubbel. Joakim ordnade
när ett 20-tal medlemmar droppade in
under upprustning och påmastning.
Nu efter återinvigningen är klubbstugan inredd med pentry, bord och soffa,
klar för aftersail-mys!
Text: Sylvain Chatelet
SSB

Sillunch 6 april
illunchen blev för många medlemmar
Savsluta
som en rivig start på vårrustningen. Att
dagens arbetsinsats med en festlig kväll tillsammans med klubbkompisar
är en fin tradition. Runt 30 deltog. SSB

I

förra numret skrev vi om klubbens försök att få igång jollesegling för ungdomar i form av kvällsseglingar och en lägervecka.
Tyvärr blev anmälningarna för få.
Vi får samlas igen i höst för att diskutera vidare vilka aktiviteter som
krävs för att vi ska komma i mål.
Vi återkommer i nästa nummer.
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Returadress:
Segel Sällskapet Brunnsviken
Brunnsviksvägen 8
113 47 Stockholm

SKICKA IN DIN BÄSTA BILD!
Baksidan på Brunnaren reserveras i varje nummer för en av
medlemmarnas bästa marina bilder.

E

n solig påsklunch på hamnplanen i Brunnsviken. Pär Söderberg har fotograferat och skickat in bilden. Det hela ser ju trevligt ut i vårsolen mot fonden av ännu täckta båtar. Men det lustiga är att Pär inte vet vilka dessa glada
damer är. Vet du? Det vore trevligt för redaktionen att få klarhet i saken.
Gör ett försök du också och mejla din bästa bild, med namn och telefonnummer, till dag@sundelius.nu Redaktionen väntar med spänning.
SSB

