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Foto: Ingela Vågsund

Nya medlemmar
GKSS hälsar välkomna:

Tommy Ahlström, Elin Berntson, 
Ingela Berntson, Jonas Berntson, 
Magnus Brattberg, David Hengst, 
Carl Hiort, André Laos, Mats Rydén, 
Emelie Lindström, Sven Johan Nils-
son, Martin Uddén, Antonia Rose, 
Pernilla Berggren, Jakob Clemen 
Sigvaldason, Agnes Karlsson, Melker 
Lundberg, Alicia Adler Lundahl, 

Chloe Bakkenes, Hermine Hamilton, 
Ingrid Karsberg, Olivia Lilie, Lova 
Lundgren, Simon Ostwald, Max Po-
lesie, Lykke Thorstensson, Ester Wi-
destadh, Hanna Koba, Stina Alriksson 
Hermansson, Disa Angard, Esther Au-
gustsson, Alexander Bourdieu, Alice 
Brannefors, Thomas Elfstrand, Albin 
Frisk, Tove Hansson, Jan Jonsson, 
Fabian Just, Clara Kalm, Ellen Kalm, 
Felix Leander, Jonas Leander, Victor 

Leander, Åsa Leander, Julia Lund-
berg, Linn Lundberg, Alexander 
Mannheimer, Elle Mannheimer, Jose-
fin Mannheimer, Victor Mannheimer, 
Birger Philipson, Anna Syversen, Art-
hur Törnblom, Vanna Wendin, Wilma 
Westin, Philip Hertel, Agnes Blank, 
Julia Blank, Sarah Blank, Merit Kaal, 
Jeffrey Lievre, Samantha Gopalakris-
na, Dzemila Hadziefendic, Felicia 
Helgesson och Beata Törneman.

Företagssegla på GKSS?
– vi hjälper ditt företag med teambuilding och kundsegling.

Intresserad? Kontakta Mattias Rahm
mattias.rahm@gkss.se

0705-155 663

Foto: Daniel Langkilde

Våren är här! Vi har sjösatt alla 
våra båtar och  träningar och 
tävlingarna är redan i full gång. 

Hamnen fylls på av båtar som legat i 
vinterdvala, det är verkligen full aktivi-
tet i vår hamn nu. 2022 kommer att bli 
ett mycket intensivt år för GKSS, ett år 
fullt av aktiviteter. Vi kommer att ge-
nomföra runt 20 kappseglingar, det blir 
en stor bredd från vår årligen återkom-
mande Match Cup som i år heter Child-
hood Match Cup på Marstrand, 49:er 
Short Track World Championship, till 
Allsvenskan och Swedish Championship 
i Drake för att nämna några. 

Vi ser en stor efterfrågan av vår verksam-
het seglarskolorna, båtplatser i hamnen, 
träningar och tävlingar. I stort sett är alla 
våra seglarskoleplatser utsålda finns en-
dast några få platser kvar, alla våra båt-

platser i hamnen är uthyrda och vi har ett 
stort tryck i vår träningsverksamhet. 

Jag vill verkligen lyfta och tacka alla er 
fantastiska medlemmar, funktionärer, 
sommarjobbare, kansliet och alla andra 
inblandade som gör det möjligt för oss att 
genomföra alla tävlingar, träningar, ta hand 
om våra medlemmar, båtägare etc. Utan er 
hade vi inte kunnat göra allt roligt som vi 
gör, så verkligen ett stort, stort tack!

Jag har fortsatt att träffa så många som 
möjligt av er och förra veckan träffade 
jag ansvarig för både vuxenseglarsko-
lan, Æulosön och Aktivitetskommittén. 
Jag älskar det engagemang vi alla har för 
klubben, det bådar mycket gott för fram-
tiden!   

Alice von Geijer 
Sällskapets ordförande
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Påskläger i Marstrand. Överst seglar Olivia Bergström och Hugo Christensson på Mallorca.

•

Text och Foto: Daniel Birgmark 

Årets första stora regatta för OS- 
klasserna var den klassiska Tro-
feo Princesa Sofia som seglades 

4–9 april på Mallorca. Regattan var också 
den första av årets tävlingar i världscupen.

Totalt var det 12 seglare från GKSS elit 
och utmanarlag som deltog på regat-
tan fördelat på klasserna ILCA 7, 470, 
49erFX, Formula Kite och Nacra.

Eftersom det är många nya konstellatio-
ner som bildats i satsningen mot OS i Paris 
2024 så var det spännande att se hur vi stod 
oss i konkurrensen mot världstoppen.

Rebecca Netzler i team med Vilma Bobeck 
från KSSS kom på 6:e plats i 49erFX. Tea-
met visade en mycket bra kapacitet och 
det ser spännande ut för framtiden. 

Emil Bengtson gjorde sin hittills bäs-
ta tävling i ILCA 7 och slutade på tolfte 
plats, endast 8 poäng från att kvala in till 
medaljrace.

Våra Nacrateam gjorde också en mycket 
bra regatta. Hanna Johnsson i team med

Emil Järudd från KSSS kom på en stark 
nionde plats och Marcus Dackhammar 
som seglar med stockholmstjejen Ida 
Svensson blev 13:e båt på regattan.

Olivia Bergström och Hugo Christensson 
visade riktigt bra kapacitet. Ett storfall 
som gick av gjorde dock att slutresultat 
försämrades, men 21:a plats var ett bra 
kvitto på att detta unga team redan nu är 
nära världstoppen.

Det var mestadels hårda vindar under 
regattan och stundtals tuffa förhållan-
den med stora vågor. Svåra förhållanden 
för våra unga team i utmanarlaget men 
många bra erfarenheter och lärdomar att 
ta med sig.

På det stora hela var 
tävlingen ett myck-
et bra kvitto på att 
vinterträningen har 
gett resultat och att 
våra team presterar 
på en hög nivå.

Nästa stora tävling 
för OS klasserna är 

Semaine Olympique Francais i Hyères 
den 25–30 april.

På hemmaplan har seglingssäsongen 
kommit igång riktigt bra med veckoträ-
ningar i Långedrag för 29er och ILCA. 
GKSS traditionella påskläger anord-
nades 11–14 april på Marstrand med 
32 deltagare i klasserna ILCA 4, ILCA 
6, 29er, 49er/FX och 470. Seglarna fick 
fina förhållanden på Marstrandsfjorden, 
förstklassigt boende och mat på Havsho-
tellet och proffsig träning under ledning 
av ILCA tränarna John Diedrichs och 
Jesper Stålheim samt Alice Moss och 
Ebba Berntsson för 29er/470 och Cecilia 
Jonsson som tränade 49er/FX seglarna.

Vinterträningen har gett resultat

Text och Foto: Alf Tornberg

Årsmöte och hamnens öppnande

Klockan 18.00 den 5 maj avfyrade PeO Svensson 
ett kanonskott som markerade hamnens öpp-
nande. Därefter inleddes årsmötet.

Robert Casselbrant blev ny hedersmedlem.                                               

Prins Albert besökte Långedrag

Den svenskgrundade ideella organisationen The Perfekt World 
Foundation, som arbetar med vilda djur och natur i kris värl-

den över, delade på torsdgaskvällen den 5 maj ut en hedersutmär-
kelse till Prins Albert av Monaco - ett pris som Sir David Atten-
borough och Greta Thunberg tidigare fått. Tidigare på dagen kom 
Prins Albert till GKSS i Långedrag för att bland annat se på olika 
saker som dragits upp ur havet och för att släppa ut en gräsand 
som återställts från att ha skadats av fiskeredskap.

Prins Albert har ett stort miljöegagemang och har skänkt stora 
summor till olika miljöorganisationer. Hertiginnan av York Sarah 
Ferguson som, också är engagerad i The Perfekt World Foundation, 
var med under besöket i Långedrag.

På bilden ser vi Prins Albert i blå överrock och till vänster om 
honom Hertiginnan Sarah Ferguson. (Foto: Mattias Rahm.)

                                                                                       Alf Tornberg

Till årsmötet den 5 maj hade 42 röstberät-
tigade medlemmar infunnit sig. Efter en 
parentation över bortgångna medlemmar;
Sten Hellqvist, Björn Bergström, Ralph 
Sjöberg och Patrik Edvardsson, redogjor-
de GKSS vd Thomas Rahm för verksam-
heten under 2021.

Han konstaterade att även 2021 varit 
märkt av coronapandemin, men att följande 
aktiviteter ändå kunnat äga rum: Klubbmäs-
terskap, Torsdagsseglingar, coronaanpassad 
GKSS Match Cup, GKSS Skiffregatta, Ju-
bileumssegling, Autumn Cup, Allsvenskan 
och 44 Cup.

Större investeringar och underhåll som 
gjorts under 2021 i Långedrag är: Ny 
bom vid sjösättningsramp och till tennis-
banan, asfaltering av väg mot tennisba-
nan, ny fasad, port och isolering på verk-
staden samt fönsterbyte i Hamntornet. På 
Marstrand har tillkommit fyra nya toalet-
ter på Mamas. På Æolusön har följande 
utförts: Bytt fasad och tak samt målning 
av takfot på Ledarhuset. Ny port, nytt 
golv i Varvet. Utvändiga plåtarbeten och 
nya garderober i Barnlängan. Ny vatten-
ledning mellan Varvet och Skäret samt ny 
brandpost vid Varvet.

Hela åtta motioner hade 
inkommit till årsmötet 
med innehåll som Badpro-
blematik, Skutskär, Nå-

gonstans att ta en fika i klubbhuset när 
kansliet inte är bemannat, Inrättande av 
medlemsombud, Nattvärdar för bevak-
ning, Fri parkering för ideellt arbetande 
medlemmar, Information efter styrelse-
möten och Distribution av Seglarbladet 
till alla medlemmar. 

Alla motionerna stimulerade till kon-
struktiva diskussioner där motionärerna 
och styrelsen verkade finna acceptabla 
lösningar i de flesta frågorna.

GKSS har nu 3 197 medlemmar, 318 
ständiga medlemmar  och 18 hedersmed-
lemmar.

GKSS klubbdirektör Thomas Rahm, ordförande Alice von Geijer och 
sekreterare Anders Hulegårdh.
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         Allt är inte 
bestämt än, men seg-
ling i Långedrag blir 
det med efterföljande 
socialt arrangemang, 
grillning eller besök 
på Seglarkrogen.

”

Text: Alf Tornberg

•

Efter Jacob Wilsons föreläsning smakade lunchen bra. Foto: Daniel Birgmark.

Elitseglarna blir mentorer för seglarna i utmanarlaget
Träningskommittén

Träningskommittén
 
Urban Hedström, ordförande, 
Björn Smit, Julia Carlsson, Lin-
nea Wennergren, Axel Sevedag 
samt Daniel Birgmark, adjung-
erad huvudtränare och Thor-
björn Eskilstorp, adjungerad från 
Juniorkommittén.

Deltagarna i Stenungsbaden Camp 2022. Foto: Urban Hedström.

Urban Hedström har varit ordfö-
rande i träningskommittén i ett 
år. Han valdes 2021 efter att ti-

digare ha varit ordförande i Juniorkom-
mittén. 

– Vi har ett samarbete mellan de två 
kommittéerna, som innebär att  elitseg-
larna och utmanarlaget är tränare åt ju-
niorerna. Om mentorskapsprogrammet 
faller väl ut kan vi säkert inkludera även 
juniorerna i det. På det sättet täpper vi till 
glappet mellan eliten och de som är på 
väg till eliten, säger urban Hedström och 
fortsätter:

– Idén kom upp förra året under ett 
strategiarbete i kommittén. Så vi beslöt 
att fråga seglarna. Under höstens Ste-
nungsbadens Camp, som är ett årligt 
återkommande arrangemang, hade vi 
flera grupparbeten där seglarna disku-
terade vad de ser för utmaningar fram-
för sig  och vilka förbättringsområden 
man önskar . Och då var det bland 
annat det där glappet mellan elitseg-
larna och utmanarlaget man tog upp. 
De nämnde även att man ville ha ökad 
klubbkänsla. Under grupparbetet kom 
man fram till att starta en trivselgrupp. 
Det vill säga att seglarna själva fick 
bestämma aktiviteterna och vad man 
vill göra för att öka klubbkänslan. Då 
skapades också mentorskapet som jag 
tidigare nämnde.

Mentorskapet startade i januari i år. Nå-
gon större utvärdering har ännu inte 
gjorts men hittills har utfallet varit väl-
digt positivt.
 

– Det är väldigt olika hur mycket mentor-
hjälp man vill ha. En del vill ha mycket 
stöd och hjälp medan andra vill ha min-
dre. Det bestämmer de själva. Kommu-
nikationskanal väljer de också själva; fy-
siskt eller digitalt möte. Det finns massor 
av frågor att diskutera, 
alltifrån hur man på 
bästa sätt fraktar sin 
båt till träning eller 
tävling till hur man 
hittar bra boende och 
hur man tränar inför 
en internationell regat-
ta. Det beror ju på vad 
de i utmanarlaget önskar hjälp med.

Träningskommittén kommer att arrang-
era en kappsegling med utmanargänget 
och elitseglarna med Fareast-båtarna och 
då passar vi på när de flesta seglarna är 
hemma på OCR-regattan i maj. Allt är 
inte bestämt än, men segling i Långedrag 
blir det med efterföljande socialt arrange-
mang, grillning eller besök på Seglarkro-
gen. Medlemmarna i Träningskommittén 
kommer också att hjälpa till vid VM i 

49er, short track i Marstrand. Kommittén 
vill gärna kunna arrangera internationella 
regattor för att våra seglare ska få segla 
med världseliten på hemmaplan.

Träningskommitténs mål är att skapa 
både elitseglare som vinner 
OS-medaljer och skapa ett 
livslångt intresse för segling. 
Vi försöker ha ett bra samar-
bete med kappseglingskom-
mittén, J70-sektionen och 
matchracinggruppen. De som 
är elitseglare nu kanske sedan 
vill fortsätta med kappsegling 

fast i kölbåt i stället för att segla 49er.
– Förra året drog vi i gång vad vi kallar 

Friday sprint, där alla klubbens medlem-
mar får vara med och segla i RS Quest på 
fredagar och käka räkmacka efteråt. För-
ra året hann vi köra vid två tillfällen. Men 
nu på våren kommer vi att köra i gång 
igen. Detta gör vi ihop med Kappseg-
lingskommittén och Juniorkommittén, 
säger Urban Hedström.

När pandemin härjade som värst var det 
ändå möjligt att träna segling. Dock kun-
de man inte ha gemensamma samlingar, 
men nu har aktiviteterna kommit i gång 
ordentligt. Nu är seglarna på Palma och 
seglar Princess Sofias Trophy. Sedan 
hoppas Träningskommittén kunna köra 
ännu mer på hemmaplan och framför allt 
öka samarbetet mellan de nordiska Kung-
liga klubbarna. 

– Det samarbetet tror vi mycket på. Be-
roende på vilken typ av segling det blir 
på vår hemmaplan tävlar vi på Långedrag 
eller Marstrand, säger Urban Hedström.

Träningskommitténs mål är att skapa både elitseglare som vinner OS-medaljer och ett 
livslångt intresse för segling.

Precis som alla andra kommittéer i GKSS samarbetar Träningskommittén med andra 
operativa enheter, främst med Kappseglingskommittén och Juniorkommittén.
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Pasi Rahunen är stolt ägare av företaget Copysolutions. Foto: Elisabeth Rahunen Sembe.                                                      

•

ser till att kunden får

rätt kvalitet och kapacitet
Text: Alf Tornberg

Pasi Rahunen äger företaget Copy-
solusions. Det företaget har varit 
sponsor till GKSS i flera år. Men 

det var en kollega till Pasi som startade 
samarbetet med GKSS ihop med en av 
företagets leverantörer. Nu är såväl kol-
legan som leverantören inte längre aktiva 
för företaget.
 Nu är Copysolutions medlem i Team 
GKSS och sponsrar med skrivare till 
Sällskapet.

– Min egen kontakt med vatten och seg-
ling är inte så omfattande. Jag är inte 
mycket till seglarmänniska. Jag åker båt 
ibland med bekanta. En gång var jag i 
Västindien och seglade i två veckor och 
det var spännande. Vi seglade från Gre-
nada till Saint Lucia med en massa stopp 
på småöar längs vägen. Det var fantas-
tiskt. Klimatet gör ju väldigt mycket. Där 
nere blåser det ju hela tiden. Det är inte 
så att det är stilla där. En ständig bris, 
om inte annat. Så man tar sig fram med 
segel. Riktigt trevligt var det. Det var en 
familjeresa. En släktings bror har en stor 
segelbåt där nere. Och han är en riktig 
seglarmänniska. Han har seglat där nere 
en massa år och hade bra tips på var vi 
skulle lägga till. Men det fanns också 
utrymme för egna förslag som vi hade 
läst om på nätet. Det blev i stort sett en 
ny ö varje natt, förutom två nätter då vi 
stannade lite extra på några ställen som 
vi gillade särskilt mycket, berättar Pasi 
Rahunen.

Trots den positiva upplevelsen i Karibien 
fick inte Pasi blodad tand gällande seg-
ling när han kom hem. Pasi skattar och 
säger:

– Nej. Det tog slut där. Jag var inte så 
aktiv seglare precis. Jag hjälpte till att 
hissa seglen och släppa ner dem. Det var 
ungefär på den nivån, resten skötte skep-
paren. Men i det klimatet är det ju rätt 
skönt att guppa omkring på en segelbåt. 

Nu var ju båten rätt stor, 70 fot, och vi 
var elva personer som bodde på den. Vi 
fiskade och simmade med sköldpaddor 
och visst var det en fantastisk upplevelse. 
Men som sagt; det tog slut där, säger Pasi 
Rahunen. 

Den 1 mars i år firade Pasi 32 år i före-
taget. Han har under de åren upplevt en 
stor förändring med de produkter företa-
get arbetar med.

– Ja, i dag pratar vi mer med IT-folk än 
med inköpare egentligen. Bara för att vi 
ska veta att grejorna fungerar när vi väl 
får dem på plats. Det är många parame-
trar som ska stämma i dag jämfört med 
tidigare. Och sedan har andra aspekter 
kommit till. De senaste sju-åtta åren är 
det mycket tankar om miljön som kom-
mit in: Vad händer med förbrukade varor 
som man stoppar i skrivaren, strömfö-
rbrukningen är viktig och även utsläpp. 
Förr var det en del ozonutsläpp från skri-
varna, men det har man fått bort nu. Det 
går framåt hela tiden och vi måste anpas-
sa oss, säger Pasi Rahunen.

Och visst såg maskinparken på kontoren 
helt annorlunda ut för trettio år sedan 
jämfört med dagens.

– Ja, då var det en kopieringsmaskin 
och så hade man en skrivare och en se-

parat fax och lite senare kom det till en 
skanner. Då var det alltså separata ma-
skiner för varje funktion. I dag finns alla 
funktioner i samma maskin. Precis när 
jag började på företaget började också de 
gamla spritduplikatorerna försvinna – de 
som man hällde vätska i. Det fanns också 
sådana torrtonermaskiner som manglade 
på trycket. Så tekniskt har det varit en 
fantastisk utveckling. Maskinerna är ju 
mer kompletta i dag. För oss gäller det att 
träffa rätt med storlek så att den är anpas-
sad till verksamheten och att den fung-
erar i kundens IT-miljö. Vi vill komma 
in tidigt på företagen och få klart för oss 
kundens behov och utifrån den informa-
tion vi får ta fram ett förslag som vi vet 
är lämpligt för ett visst antal år framåt. 
Oftast hyr vi ut maskinerna på tre till fem 
års tid och då vill kunden ha en lösning 
som fungerar hela den perioden och då 
får vi säkerställa att vi har tillräckligt mo-
derna grejor och att vår leverantör kom-
mer att leverera uppdateringar till oss när

det kommer nya operativsystem till ex-
empel, säger Pasi Rahunen.

Men är det många kunder som från början 
vet vad de vill ha, eller vill de flesta kun-
derna att ni kommer och tar reda på deras 
behov och föreslår lämplig lösning?

– Man kan väl säga att många vet vad 
man vill ha, men de kanske inte riktigt 
vet vad man kan få. Vi måste säkerställa 
om det är kvalitet som är viktigt eller om 
det ska vara volymtryck. Så vi vill vara 
säkra på att kunden får den kvalitet eller 
den kapacitet som de efterfrågar. Oftast 
lägger vi oss lite över så man har möjlig-
het att växa och inte växer ur maskinen 
efter ett år. Vi har ju sett hur utvecklingen 
har varit de senaste trettio åren. Hur och 
i vilken riktning kan man anta att bran-
schen kommer att utvecklas i framtiden?

– Vi har redan hoppat på en teknik som 
mer varit för hemmabruk förut och som 
är utskrifter med bläck. Men det är en ny 
teknik som är med vacuum. Förr hade 

man ju små bläckstråleskriva-
re hemma, men användes den 
inte ofta så torkade bläcket 
och man fick byta ut alla pa-
troner. Men i dag är det en va-
cuumteknik som gör att syste-
met inte blir uttorkat även om 
skrivaren inte används på en 

vecka. Kvaliteten är bra. Man har betyd-
ligt fler RGB-färger i spektret i en bläck-
stråle än vad man har i en laser. Tidigare 
har sådana skrivare varit väldigt långsam-
ma. Men nu, sedan några år tillbaka, så 
finns den tekniken på bläckskrivare som 
har den tekniken och som är snabba och 
har bra kvalitet och som framför allt är 
90 procent bättre miljömässigt. Den har 
ingen uppvärmning och den drar mini-
malt med ström. Används den inte så finns 
det inget i maskinen som behöver gå mer 
än att hålla vacuumtekniken i gång. Som 
koncept är det mycket framgångsrikt, men 
folk är fortfarande livrädda för bläckskri-
vare. När vi erbjuder kunder att prova un-
der en månad och sedan avge omdöme 

har vi inte behövt ångra det. I dag har vi 
ett femtiotal maskiner ute. 

– Mer och mer sker digitalt i dag. Vo-
lymerna man skriver ut minskar och det 
man skannar och lagrar ökar. Vi arbetar 
mycket med program nu som gör att man 
skannar ett dokument direkt dit du vill 
i stället för att du skannar till mejl och 
flyttar det sedan. Det är mer mjukvaru-
lösningar nu och det blir viktigare och 
viktigare för kunderna, konstaterar Pasi 
Rahunen.

Service på maskinparken är förstås också 
en viktig fråga för kunderna.

– Ja, det är våra egna tekniker som åker 
ut och sköter detta dagligen. Den servi-
cen måste vi ha. Att få igång en maskin 
som står still är prio ett. En annan fråga 
som är viktig är ju kundens back up på 
sin data. I våra maskiner finns en hård-
disk som man kan lagra en viss informa-
tion på. Om man har något som är ofta 
återkommande kan man plocka upp det 
jobbet från maskinens hårddisk. Men det 
betyder ju också att när vi får tillbaka en 
maskin måste vi se till att få bort den in-
formationen som finns på hårddisken så 
man inte levererar en begagnad maskin 
med känslig information i. Det är nya sä-
kerhetsaspekter man får tänka på nu sä-
ger, Pasi Rahunen.En sällsynt bild, Pasi Rahunen som seglare. Foto: Elisabeth Rahunen Sembe. På båtens däck sitter Jonathan, en av Pasis söner. T. v. ser vi en av de besökta hamnarna i Karibien. Foto: Pasi Rahunen.                                                          
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•

GKSS-besök på Statens Skeppsprovningsanstalt

Den 23 mars samlade Junior-
kommittén GKSS juniorseglare 
med föräldrar samt elitseglare 

till en innehållsrik kväll med ett gediget 
program på Statens Skeppsprovnings An-
stalt, SSPA. Där tog Christian Finnsgård 
emot och berättade om hur SSPA kom till 
och om verksamheten där. Vendela San-
tén höll föreläsning om seglande handels-
fartyg – samma föreläsning som hon höll 
på klubbkvällen dagen före, Laura Ma-
rimon Giovannetti förklarade hur båtar 
kan foila och Magnus Karlsteen berättade 
om hur man kan kombinera studier och 
elitidrott på Chalmers som student inom 
Riksidrottsuniversitetet. 

Världsläget 1939 var sådant att Sverige 
inte längre kunde använda sig av testan-
läggningarna för fartygsmodeller i Tysk-
land. Säkerhetsläget gjorde att man bild-
ade Statens Skeppsprovnings Anstalt och 
verksamheten startade 1940 i Göteborg.  

– Sedan under varvskrisen på 80-talet 
slutade man att vara en myndighet och 
blev ett aktiebolag. Då slutade man också 
använda namnet Statens Skeppsprovnings 
Anstalt och skrev helt enkelt bara SSPA. 
När sedan Chalmers blev en så kallad 
stiftelseskola 1994 skänktes aktiebolaget 
SSPA till Chalmersstiftelsen. Så var ägan-
deförhållandet ända till förra året då det 
statliga svenska forskningsinstitutet RISE 
blev ny ägare. RISE har uppdraget att sam-
la alla de svenska fristående forskningsin-
stituten under en statlig enhet. 

Text och Foto: Alf Tornberg

Klubbkväll
med Vendela Santén

Så nu är vi tillbaka till staten där vi startade 
1939, säger Christian Finnsgård. 

Lite kopplingar till GKSS kan man också 
hitta. Sällskapets förre ordförande Robert 
Casselbrant sitter i styrelsen för SSPA, 
och är tillika ekonomidirektör för RISE. 
Och Christian Finnsgård på SSPA är vice 
ordförande i GKSS.

Christian Finnsgård tog gruppen på en 
spännande rundvandring i anläggning-
en. Storleken på bassängerna där testerna 
sker är imponerande. Den största är 260 
meter lång. I den drar man modeller av 
fartyget genom bassängen för att mäta 
vilket motstånd man har i vattnet från 
skrovet. På så sätt kan man få veta om det 
går att göra formen på skrovet mer ener-
gieffektiv. Man kan också ta reda på vil-
ken motorstyrka man behöver ha på far-

tyget. Oftast testar man skalenliga model-
ler här, men man har också testat båtar i 
fullskala, som 49er, Laser och Finnjolle.

Sötvattnet i bassängen har man inte 
bytt ut sedan 1939. Bara fyllt på för att 
kompensera för avdunstningen. Inget 
solljus kommer in så någon tillväxt av al-
ger sker inte.

I en annan stor bassäng, Marine dynamics 
laboratory, testar man båtars egenskaper i 
vågor. Man skapar vågor och testar hur 
fartyget uppför sig. Här ser man också 
vilket motstånd det blir när man manöv-
rerar på olika sätt. Fartygsmodellen kan 
manövreras i alla riktningar i bassängen. 

I en speciell anläggning testas propellrar 
för att mäta kavitation. När en propeller 
belastas tungt eller när den roterar i hög 
hastighet skapas ett område av lågt tryck 

Den stora testbassängen är 260 m lång.                                                     

Laura Marimon Giovannetti förklarade hur båtar kan foila. Marine dynamics laboratory där man testar båtars egenskaper i vågor.                                               

Text och Foto: Alf Tornberg

På klubbkvällen den 22 mars på Seg-
larkrogen berättade Vendela Santén om 
forskningsprojektet ”Vinddrivet bil-
transportföretag” som handlade om stora 
fartyg som har fasta ”segel” formade som 
flygplansvingar.

RoRo-fartyg är lämpliga för den här 
typen av segel eftersom de är lätta och 
inte behöver lasta och lossa ovanifrån. 
RoRo-fartyg fraktar t.ex. bilar och är 
mycket lämpliga eftersom lastning och 
lossning sker från för eller akter. 

En stor fördel med den här framdriv-
ningstekniken jämfört med full motor-
drift är den kraftiga minskningen av 
koldioxidutsläpp. I gynnsamma fall med 
bra vind kan reduktionen bli ända upp till 
80–90 procent. Motorn kommer att nytt-
jas för att komma till och från hamnar 
och som komplement till vinden.  

– Vi har gjort simuleringar och kommit 
fram till att maxhastigheten vid bra vind 
skulle kunna bli upp till 18 knop. För att 
nå en stor minskning av koldioxidutsläpp 
vill vi nyttja vinden maximalt och då är 
en genomsnittlig fart om 10 knop realis- 

tisk, vilket skiljer sig från dagens tradi-
tionella motordrift där man håller cirka 
17 knop, säger Vendela Santén. 

Med den hastighetsminskningen skulle 
en atlantöverfart öka med fyra-fem dagar. 
Men det får ju då vägas mot miljövinster-
na i minskat koldioxidutsläpp. 

– Den här konstruktionen är ju inte helt 
enkel. Den är utmanande och ambitioner-
na är höga. Man har startat ett nytt bolag, 
Alfawall, där man uteslutande arbetar 
med utvecklingen av vingen och kon-
struktionen av den. Alla inblandade tror 
ju väldigt starkt på att det här ska kunna 
gå att lösa. Det kostar mycket pengar så 
det blir en balansgång mellan vad som 
är ekonomiskt försvarbart i den här sats-
ningen, säger Vendela Santén. 

Några utmaningar:
Seglande handelsfartyg är helt i linje 

med varuägarens hållbarhetsmål – men 
hur villiga är de att ändra sina logis-
tikupplägg?

Svårt att vinna kostnadsracet mot tra-
ditionell sjöfart med ny innovativ teknik 
med kostsamma investeringar.

GKSS juniorseglare med föräldrar samt elitseglarna på besök på SSPA där Christian Finnsgård (längst till höger i bild) var värd.                                                     

•

Ett trettiotal intresserade hade kommit till klubbkvällen.                                                     

Vinddrivet biltransportfartyg.                                                     Vendela Santén, OS-brons, 470 i Aten 2004.                                                      

på bladet, vilket får vatten att förångas. 
Dessa bubblor av förångat vatten kallas 
kavitation. 

– Kavitation vill man absolut undvi-
ka. Dels hindras framdriften, dels äter 
materialet på propellerbladet. På alumi-
niumpropellrar är det ett stort problem. 
När bubblorna som bildas imploderar 
bildas ett undertryck som fräter eller sli-
ter loss material från ytan på propellern. 
Dessutom skakar fartyget en hel del. Det 
är omöjligt att undvika kavitation helt 
och hållet. Men man kan designa pro-
pellern så att inte kavitation uppstår vid 
det varvtal eller den hastighet som hela 
fartyget är designat för att gå i. Vet man 
att propellern kommer att kavitera vid 23 
knop men att fartygets maxhastighet bara 
är 19 knop slipper man problemet, säger 
Christian Finnsgård.

•

•
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•

Käringön. Gamla Prästgården. Foto: Bohusläns museum.                                              

Med båt längs Bohuskusten
Text: Medlemmen Cc, 1896, med bearbetning av Ola Selsvik.

Har funderat mycket på hur det var att segla på Bohuskusten i 
slutet av 1800- talet. Jag fann, när jag skannade årsböcker till vår 
hemsida, en berättelse i GSS (GKSS) årsbok 1896 om hur man 
rekommenderades att segla längs kusten. 

Den var skriven på gammalsvenska och behövde förtydligas. 
Följande är min tolkning av denna berättelse med vissa tillägg. 
Andra delen.                                                                      Ola Selsvik                                                           

Del 2.  Från Kyrkesund till Käringön
Nu fortsätter vi seglatsen norröver i 
Bohuslän                                                                    

Vi kommer fram till Kyrkesund 
som ligger 9 d.min från Mar-
strand.  Här finns ångbåts, post, 

och telefonstation (och lotsstation strax 
V om Grönskär) i ett långt ödsligt sund 
som är glest och torftigt bebyggt, men 
som tydligen också en gång haft sin väl-
maktstid. 

Här finns läkare i Säby innerst i viken 
SO om sundet. Hamnen är förträfflig vid 
alla vindar och välförsedd med fastlägg-
nings ställen. Kommande syd ifrån träffar 
man först om babord två små vikar (Tom-
ten) med några goda pålar (vragar) som 
sällan är i bruk. Ett par av dem bjuder dock 
väl lite svajrum. Om styrbord vid Sumpen 
en stor brygga sedan djupt intill berget i 
synnerhet vid styrbords land där det finns 
en mastkran lite norrut. Ungefär mittemot 
detta står de största pålarna (vragarna) 
med gott djup men där sjögräs ligger så 
gott som i vattenbrynet. 

Nu vidgar sig sundet men inte den kro-
kiga segelrännan som muddrats mellan 
branta dybankar som på hög- och sen-
sommar har en yppig och vilseledande 
gräs-vegetation. 

Det ser ut som om man kan gena vid krö-
karna, men den som inte väl känner plat-
sen gör nog klokast i att ta ut svängarna 
mellan prickarna och inte tappa bort räk-
ningen av dessa. Vid Limhall (om styr-
bord) finns ett par väldiga pålar där man 
inte kan svaja fritt utan måste förtöja för 
och akter. Längst norrut vid Engeviken 
(också om styrbord) kan man förtöja vid 
bryggan.                                                         

Insegling från S från sjön och V eller 
N om Paternoster-skären samt senast då 
Marstrand bär i SSO eller ens med Van-
holms kummel lämnas St-Olofsvalar 
(eller vardar) i NO en halv nautisk mil 
och styr därefter mot de tre på höjden av 
stranden lätt synliga och igenkänningsba-
ra rösen (ej kummel) ända till man kom-

Kaurö vars urtstenar i sjöstilla väder är 
hjälp för bestämmande av brottens läge. 
Skarboholms kummel syns inte från sjön. 
Nu kommer vi till Mollösund som ligger 
12 d.min från Marstrand. Här finns ång-
båts, post, telefon och lotsstation. Stort 
och välbyggt fiskeläge, ett av de rikaste 
l länet. Här finns handelsbodar rederi-
affärer och storsjöfiske. Bra välförsedd 
hamn med djupa stränder, Flera pålar och 
en större och mindre mastkran och flera 
bryggor i östra hamnen. 

Nu en tur ut till Käringön 17 d.min från 
Marstrand. Här finns ångbåts, post, tele-
fon, lots och räddningsstation samt sta-
tion för hydrografiska undersökningar. 
Stort fiskeläge med många handelsbodar. 
Till dess sevärdheter hör framförallt präs-
tens trädgård strax intill den lilla gamla 
men synnerligen snyggt hållna kyrkan. 

Hamnen är god men i norra delen täm-
ligen öppen mot OSO, den har god an-
kargrund och många små bryggor men är 
fattig på pålar och bojar. Här finns flera

grunda att de nästan alltid bryta eller åt-
minstone lätt synas i vattnet. Man kan 
även taga sig in N om Måseskär och där-
ifrån V om Käringön men den vägen är 
ingalunda lätt ens i vackert väder. Från 
V sök Korsholms kummel som i vanligt 
väder kan tas om styrbord ehuru djupa 
rännan tager det om babord mellan kum-
let och den vita fläcken vilken rätt under 
Vedholmens högsta höjd visar klart S om 
9 fotaren som ligger utanför Korsholmen. 
Mitt ut i Kafringe-sund ligger en 3 fots 
grund för vars skull man håller sydsi-
dan kär. Från NO Östra Stenskärs kum-
mel (mellan Sörhall och Hermanö) över 
Sverkersbåden visar rent och hålles till 
dess husen komma fram bakom Oxskä-
ren. Överenslinjen mellan de nybyggda 
kumlen på Stockbjörnskär och Oroust 
visar rent från Krysspricken vidare Ö 
om Sverkersbåden och intill Käringöns 
strand. Från SO Tornö kummel över Kä-
ringöns kummel visar klart mellan Kop-
parnaglarne och Ommen (jmf ovan Krå-
kesundsgap).                              

Kyrkesund. Foto: Bohusläns Museum.                                                                                                     

mer in i sundet.  Inomskärs från S kan 
SSystrarnas stång tas på vilken sida som 
helst. Förr stod leden utprickad V om 
märket mellan Systrarna men har på sis-
ta tiden förlagts i en böj Ö om de båda, 
och denna väg är nog den tryggaste. Går 
man vid pålandsvind för att hålla höjden 
den förra vägen bör man naturligtvis här 
liksom på liknande ställen mellan brän-
ningar komma ihåg att lovartsidan av ett 
brott är mycket farligare än läsidan och 
inte låta sig luras av det ofarliga skummet 
som sveper över vattnet. 

Från Systrarna går kursen rakt på rösen 
med Svartskär (obs färgen) som visar 9 
fots grund. Från V till man når land ”tje-
nar” Grönskärs (Altarholmens) kummel 
och nästan farbriksliknande lotshus med 
tre höga svarta skorstenar. S och O om 
Orskär styres upp genom Räbbedjupet 
och S om Skaboholmen. Kommer man 
från sjön nära upp mot Måseskär hålles 
den lättkända svackan mellan Stigberget 
och Tranerås rätt i O till dess kan runda

små fritt liggande grund som man lät-
tast klarar genom att hålla östranden kär. 
Vattnet stiger sigtigt.

Insegling sker från O från sjön såsom till 
Kråkesundsgap till dess Hermanö-huvud 
går klart Käringöns kummel då man klar 
västra grunden kan man hålla rätt mot 
sistnämnda. 

Revet utanför kumlet går man klar S om 
så länge Måseskärs fyr är fri Käringön 
och klar O om så länge Hermanö-huvud 
är fritt Ö om Kariskär. Från SV sök Må-
seskär och lämna det tätt om babord (el-
ler också Svarten tätt om styrbord) håll 
sedan i linjen mellan Svartensoch Kä-
ringöns kummel till dess S Buskär kom-
mer tvärs då man antingen kan fortsätta 
i samma linje med dragning närmare ön 
men åter får hålla för revet (se ovan!) el-
ler draga sig nära N Buskär V om 9 fots 
grundet. Grunden i närheten V om linjen 
mellan Svartens och Käringöns kummel 
äro antingen minst 15 fot eller också så

Mollösund. Foto: Bohusläns Museum.                                                                                                     
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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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Vi är med i Team GKSS.
Och hoppas vi blir fler.

Fynd från hamnen i Långedrag. Foto: Mari Kristiansen. •

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

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

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

Detta med kontinuitet och tydlighet.

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

tre år kvar innan OS-elden skall tändas igen.

Är du intresserad av att vara en del av GKSS och 
Sveriges satsning mot OS? Vi träffas, gör affärer och 
stöttar framstående unga seglare mot sina drömmar.
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Omslagsbild: Påskläger i Marstrand. Foto: Daniel Birgmark.

Dykare och repdragare arbetade i team när GKSS hamn rensades. Organisationen Främja sålde egentillverkad äppelmust. Foto: Beata Modigh.

Ren hamn blev renare
Tio dykare och lika många repdragare från den ideella organisationen Rena Mälaren gjorde 
en stor miljöinsats söndagen den 27 mars när de rensade GKSS hamn från skräp.

Text: Alf Tornberg

Hamnkommitténs ordförande 
PeO Svensson berättar att dy-
karna var väldigt imponerade 

över att det var så lite miljöfarligt skräp i 
GKSS hamn. 

– Riktigt roligt tyckte jag. Vi kan verk-
ligen vara stolta över att det var så lite 
miljöfarligt skräp i vår hamn. Endast två 
båtbatterier hittades. Men man hittade 
fem eller sju bagagekärror och en hel del 
annat som syns på bilderna. Jag blev väl-
digt imponerad över hur professionellt 
dykarna arbetade. Alla visste precis vad 
som skulle göras. Det syntes att 
det inte var första gången de 
arbetade så, säger PeO Svens-
son.

Dykarna arbetade i team till-
sammans med repdragare. Dy-
karna lade skräpet i korgar eller 
fäste det på repen som repdra-
garna sedan drog upp till ytan. 
Skräpet lades därefter upp i oli-
ka högar som GKSS transporte-
rade till återvinningen. 

Projektet Rena Mälaren
2010 startade företaget Främja 
AB som bedriver LSS-boen-
den och omsorgsverksamhet 
på flera platser. Företaget har 
200 medarbetare. Den dagliga 
verksamheten styrs efter in-
dividuella önskemål och kan 
fyllas med allt från hantverk, 
konst och odling till medier, 
motion och praktik. Ett exem-
pel på företagets miljöengage-
mang är att man tillsammans 
med Fredrik Johansson star-
tade projektet Rena Mälaren, 
som med jämna mellanrum 
gör större rensningar av Mäla-

rens bottnar. I dag är Rena Mälaren en 
helt ideell förening som drivs av gåvor 
och har över 300 volontärer, såväl över 
som under vattenytan och som regelbun-
det är med och städar. Man utför minst 
en städning i veckan, ofta fler, på olika 
platser i landet. Syftet är att få bort gif-
ter från Mälaren och Östersjön samt att 
väcka opinion så att folk inte fortsätter att 
slänga sina sopor i vår vackra och ömtåli-
ga vattenmiljö. 

Aktiviteterna i hamnen väckte ett visst 
intresse. Flera följde dykarna och deras 
arbete. En av dem var Beata Modigh från 
GKSS Hållbarhetsgrupp, som också pas-

sade på att ta några bilder.
– Det snackades en del om några 
stålstolar som kom upp. Någon 
kommenterade igenkännande 
att där var stolen de hade saknat, 
säger Beata Modigh.

Beata pratade en del med dy-
karna som berättade om sitt arbe-
te i olika hamnar och de påpeka-
de även för henne att GKSS hamn 
var ovanligt ren i förhållande till 
andra ställen de varit och rensat 
på. De berättade också att de da-
gen innan hade varit i hamnka-
nalen i Göteborg och där plockat 
upp sin tusende elsparkcykel. 

Främja AB driver också ett äp-
pelmusteri som heter Palla. 
Äpplena till mustproduktionen 
får man hämta fritt i trädgårdar. 
Under rensningsaktiviteterna 
fanns ett stånd med försäljning 
av must.

– Jag fick en dunk med äppel-
must som jag bjöd på när vi hade 
vår funktionärsträff och det blev 
väldigt uppskattat, säger Beata 
Modigh.

Rensningsoperationen pågick 
i ungefär fyra timmar. 
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