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Hej alla Framare! 
 
 
Vad tiden går fort, ja nu är det återigen dags att skriva till Kosterns 
medlemmar. 
 
Sommaren i år var väl så där, den riktiga härliga sommar vi önskade kom ju 
senare i augusti, då levde vi väl upp igen och fram till ja nästan oktober 
månad. 
 
Vi tackar för synpunkterna vi fått på vad Kostern skall innehålla! Inte 
speciellt många svar vilket vi tolkar som att vi förmedlar det som intresserar. 
Utifrån de svar vi fått så kan vi konstatera att inget av det vi redan skriver 
om skall tas bort däremot kan anekdoter och historia från Fram belysas mer. 
Vi börjar redan i detta nummer med Erik Börjessons artikel om Framnäs 
byggnaders historia, vilken kommer att följas upp i nästa nummer.  
Vi har också fått hela Eriks arkiv från SS Fram scannat och bevarat till 
kommande generationer!  
Och nu lära läsare behöver vi er hjälp! Skicka in era allmänna tips om 
semestermål, leverantörer och annat matnyttigt för oss alla att ta del av. 
 
På vår fantastiska hemsida, finns allt att läsa vad som händer i Sällskapet, 
och inte minst alla underbara bilder från olika arrangemang. 
 
Sista arbetsresan för säsongen blev fantastiskt mycket arbete utfört. Det är 
tacksamt att så många med glädje ställer upp på våra arbetsresor. 
 
Vi överlämnar härmed vinternumret av KOSTERN och hoppas på en 
trivsam stunds avkoppling. 
 
En GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR önskar vi från redaktionen. 
 
Medlemstidning för Segelsällskapets FRAM:s medlemmar 
Redaktionen 
Gerd Lundin      Tel: 031 -  49 32 28  Nisse Dunér   Tel.   0302 -  10005   
Gun-Britt Andreasson  031 -  51 01 76  Marita Nilsson Tel.  031 -  92 63 91 
 
Manusstopp: Vårnummer  15 mars     Vinternummer 15 okt 
 
Adress: SS FRAM 
 Märlspiksgatan 4 F 
 414 57  GÖTEBORG 
Framnäs: Gun-Britt Andreasson o Britt-Marie Åkerman 
 
Hemsida: Michael Assarsson    www.ssfram.com 
 
Ansvarig utgivare: Gerd Lundin  gerdkostern@hotmail.com  

1



 

            Innehållsförteckning   

               

     
 

 
 
 
 
 
Innehåll                                                           Sida 
 
Förord 1 
Innehållsförteckning 2 
Ordförandens spalt 3 
Styrelse och funktionärer i SSF 4 - 5  
Certfikat 6 
Kom ihåg 2016 7 
Har du hört                                                                    8 
En Framnäsguide                                                          9-11 
Bildcollage 12-13 
Seglingsresultat                                                            14-15 
Tack till sponsorer 16 
Att korsa Kattegatt utan att dö 17-19 
Tacksidor 20-21 
Till salu 22 
Ännu bygger man båtar på Orust                                 23 
Bilder fest o lek 24-25 
Arbetsresan 26 
I Taubes kölvatten 27 
Julhälsningar 28 – 29 
Årsmötet 30 
Annons Svenska Sjö 31 
   
  
 
  
Reservation för eventuella ändringar 
 

 

  

2



Till skillnad mot förra året var detta en vår och sommar som krävde både vantar och mössor, och det 
ända in i Juli. När jag summerar året och kikar på lite bilder från årets seglingar så kan man tro att det 
är kort från tidiga vår- eller sena höstseglingar, men det är bilder från semestern. 
Med hösten kom det fina vädret som delvis kompenserade för den kalla sommaren, bara synd att 
kvällarna blir så korta. Men det gavs en chans att förlänga säsongen något.  
 
Den kalla våren märktes om inte annat på Framnäs där K6’orna kom i sjön ovanligt sent och vi fick 
ställa in den första seglingen. Det har också märkts på olika aktiviteter  på Framnäs, där det varit 
ovanligt tomt i sommar, de 4 seglarskoleveckorna har som vanligt varit en vitamininjektion för 
Framnäs, liksom våra festarrangemang. 
 
Dock har seglingsverksamheten gått ned betänkligt främst avseende SRS ( LYS ) klassen där vi bara 
haft deltagande båtar på en av seglingarna i Klubbmästerskapet och har därför  i år inte kunnat utse 
någon Klubbmästare, vi får hoppas att detta var tillfälligt pga vädret. 
Juniorerna har haft svårt att få ihop ledare till kvällsseglingarna, varför vi även här har haft minskade 
aktiviteter. Styrelsen och berörda kommitteer får titta på detta och diskutera vad som kan göras inför 
nästa säsong. 
 
Uthyrningen av Rotundan har ökat markant i år, vilket är mycket glädjande då det är en viktig inkomst 
för sällskapet, samt även en möjlig inkörsport för nya medlemmar som inte varit på Framnäs förut. 
 
När styrelsen summerade verksamhetsåret noterades också en fortsatt minskning av medlems-antalet, 
detta är en trend som vi måste försöka bryta. Vi hoppas att alla medlemmar försöker värva nya 
medlemmar och gör reklam för SS Fram. Vi har nu en levande hemsida och är aktiva på Facebook, vår 
100’e följare noterades i början av november. Kanske kan vi använda dessa medier till att göra 
medlemsskapet ännu mer levande och göra så att långväga medlemmar känner en större samhörighet 
med sällskapet. 
 
Vi undersöker också möjligheten att göra vårt stora bildarkiv och vår fina historia mer tillgänglig via 
hemsidan. Det kommer fortlöpande många frågor om gamla båtar och det skulle vara roligt att göra 
denna skatt tillgänglig för alla medlemmar. 
Som ni kan se lite längre fram i detta nummer finns det också en intressant historia om och kring vår 
klubbholme och de byggnader som finns kvar och inte minst de som försvunnit. 
Tänk på att inte slänga gamla bilder, kontakta styrelsen eller Erik Börjesson direkt så vi kan ta vara på 
dessa. 
 
Jag passar på styrelsens vägnar på att önska alla medlemmar God Jul och Ett Gott Nytt År och tacka 
för alla ideella insatser och goda diskussioner under året.  

 

  
Lennart Börjesson Ordf.SSFram   

 

 

 

       
SS Fram 
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Styrelse  och  funktionärer  i  Segelsällskapet  FRAM  2016  
  

Styrelsen  
Ordförande   Lennart  Börjesson   031-‐29  15  52  
Vice  Ordförande   Göran  Karlsson     070-‐668  49  93  
Kassör   Jan  Mattsson   031-‐52  71  30  
Sekreterare   Margareta  Mattsson   031-‐52  71  30  
Vice  Sekreterare/Klubbm.   Irén  Blomberg   031-‐23  01  77  
Intendent   Per  Linde   070-‐529  20  40    
Utbildningsansvarig   Elin  Börjesson   031-‐29  15  52  
Uppbördsman/Klubbm.   Marita  Nilsson   031-‐43  39  37        
Kappseglingsansv/Del   Peter  Ersenius   070-‐673  33  02  
Hamnkapten   Kent  Andreasson   031-‐51  01  76    
Ledamot   Thomas  Andersson   031-‐92  09  59    
Junioransvarig   Andreas  Landahl   031-‐45  83  08    
Suppleant   Ellinor  Hastler   031-‐41  80  79    
Sponsorsansv/Suppl.   Anders  Eriksson   070-‐558  25  55  
Webbansvarig/Suppl.   Michael  Assarsson   073-‐323  77  84  
  
Kappseglingskommitté                           Juniorkommitté  
Seglingsansvarig   Peter  Ersenius                       Junioransvarig   Andreas  Landahl  
   Christina  Ersenius                  Juniordelegerad   Elin  Börjesson  
   Jessica  Thornström                  Juniordelegerad   Lisa  Blomberg  
   Leif  Thornström                    Juniordelegerad   Johannes  Börjesson
   Roy  Thornström                    Juniordelegerad   Ida  Börjesson  
   Lars  Himiläinen          
   Marie  Hedberg    
   Jan  Gunnar  Blomberg  
   Michael  Assarsson  
  
Teknisk  kommitté,  Segelmätare                      Säkerhetschef  
Nisse  Dunér                               Vakant  
Percy  Andersson  
  
Webbansvarig                            Sponsorsansvarig  
Michael  Assarsson/  www.ssfram.com                 Anders  Eriksson           
  
Revisorer                             Prisinköpare  
Ledamot/Sammankall   Anders  Moberg               Seglingsansvarig  bör  till  sammans    
Ledamot   Lars  Christiansson                  med  styrelsen  göra  inköp  till  resp  
Suppleant                          Lars  Rundstedt               segling  i  SS  Frams  regi.  
Suppleant                          Lars  Landahl                 
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Redaktionskommitté                    
Gerd  Lundin    gerdkostern@hotmail.com             
Nisse  Dunér  
Gun-‐Britt  Andreasson  
Marita  Nilsson  
  
Valberedning  
Roland  Nilsson/Sammank.  
Christina  Ersenius  
Jessica  Thornström    
  
Intendent/Framnäsgrupp    
Per  Linde              
Reine  Eriksson              
Ingemar  Fredriksson  
Royne  Moberg  
Royne  Lindroth  
Gert  Ullberg  
Göran  Hastler  
Johannes  Börjesson  
Leif  Thornström  
Danne  Andersson  
  
Gruppen  är  problemlösare  och  ser  till  vårt  klubbhus.  De  ser  till  att  vi  Framare  är  med  och  arbe-‐
tar  för  vår  förening  när  så  behövs.  De  skall  inte  göra  allt  arbete  själva.  
Per  Linde  är  gruppens  talesman  mot  styrelsen  
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Nya cert från 14/4 2015 till 16/10 2015   
 
Cert nr/Båtnamn Ägare      Båttyp 
 
154  Miss Carolina  Jörgen Jost auf der Stroth    CR 390  
221  New Faul  Benny o Sandra Emilsson    Princess 36  
203  Slöfock  Sven-Erik Berensson     First 345  
178  Xipitias  Thomas Andersson     Princess 36 Riviera  
228  Bia   Lars Djerv o Raija Jacobsson   Bavaria 30  
223  Preben   Peter Lund  
217  Tora   Michael Bossen      J14 nr 38  
4      Eva   Erik Lithander o Eva Hjertner   K6 nr 34  
100  Xanadu  Lennart Börjesson     Excel 400   
 
 
 
Framtidsfonden från 14/4 2015 till 16/10 2015  
    
Vadslagning U21 Fotboll Final  
Erik Lithander o Eva Hjertner  
Anonym  
    
Totalt 16/10 2015 =3.443 kr från start  
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Seglingar 
 
Vårsegling  K 6     21 maj 
Kalvsund Bårholmen jollar     2  juli 
Framnäsvalsen      28 maj 
Nationaldagssegling/GKSS        6 juni 
Räkrundan      11 juni 
Pokalseglingar SKBF      ej fastställt 
Johnnie Walker Cup/Framnäsdagen 13 aug 
Kräftköret                                     27 aug  
Robline Skagen Race                            2-4 sept  
 
Damkappseglingar                         21 maj, 28 maj, 11 juni, 13 aug, 27 aug 
 
Seglarskola                                             vecka 26, 27, 31 o 32 
 
Festligheter 
 
Pubafton      28 maj 
Fest                                      11 juni 
Midsommarfest                                         24 juni 
Vattenfest                                       6 aug 
Pubafton                                                  13 aug 
Kräftskiva                                                 27 aug 
 
Arbetsresor                              2 april o 8 oktober 
 
Mötesdagar 
 
Gamla Framares årsmöte                        14 maj 
Vårmöte / Framnäs               19 maj 
Gamla Framares höstmöte     1 okt 
Årsmöte      24 nov 
Gamla Framares Lussekaffe   10 dec 
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att    VIDFAMNE är såld, seglar nu på Ostkusten 

att   Våran ordförande har nu köpt en ny båt Excel 400 döpt till XANADU  

att    SS Fram har numera en Framtidsfond som vi hoppas kanske kan inbringa                  

        några slantar till Sällskapet Postgiro 43132-0 märk: Framtidsfonden 

att    Vi har nu fått hjälp av Media Copy att scanna  in allt material från  Erik Börjesson 

att    Hårddiskarna 2 st har skänkts av Leif Thornström. Stort Tack 

att    Vi har även fått överfört ett 70-tal glasplåtar sedan år 1906 till hårddisk/USB  

att    denna hjälp har Roland Pettersson utfört Stort Tack även till honom  

att    Marita Nilsson och Irene Blomberg lämnar Damklubben men vi hälsar nya medl. 

att    Lilian  Kristensson, Gunilla Alzer och Marita Nilsson (FREJA Marita)  välkomna 

att   det blir ingen sillsexa 2016 , istället en Framkväll med egna talanger 

att    SS Fram fyller 120 år nästa säsong 

att    År  2016 fyller Gamla Framare 80 år 

att    Vattenfesten är en gammal tradition sedan i början av 30-talet  

att    SS Fram tackar alla juniorer/medlemmar som hjälpt till med Vattenfesten  

att    I ungdomes år var nuv.Redaktör med på Säcklöpning, Gerd Johansson, man 
kunde då läsa i Kostern att ”I spurten  såg det länge ur som om Gerd skulle vinna,                  
men just på mållinjen vek Anna-Lisa  sitt – förlåt sina- bröst över linjen och vann.  (Ty-
värr är Anna-Lisa Andersson  borta sedan många år tillbaka).  
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En Framnäsguide 

Första åren av FRAM:s verlsamhet var Rivö start och målplats för Sällskapets 
seglingar. Andra populära platser var Kalvsund och Risö. 

I mitten av 1920-talet diskuterades på flera möten, vikten av att ha en fast träffpunkt  i 
skärgården, helst en egen holme. 

En kommitté fick i uppdrag att söka en lämplig plats. Flera holmar fanns att välja på, bl a 
Knarrholmen och Stora Varholmen. Att valet sedan blev Framnäs berodde dels på, att 
det fanns en skyddad hamn och dels att det fanns en del byggnader som efter upprust-
ning kunde användas för verksamheten.. Dessa hus var rester från de stora sillperioder-
na från 1750 till slutet av 1800-talet. 

I oktober 1929 köptes 2.937 hektar av tomten Tommetaska Björkö Sörgård, med tillträde 
1 januari 1930. Fastigheten kostade 14.060:- hus och inventarier 3.440:- 1976 arrende-
rades Tommetaska av Olof Sandström. Han fick rätten bygga hus, bryggor och tran-
kokeri. Arrendet var 20 daler silvermynt om året. Det var under dessa år samtliga av de 
äldre husen uppfördes. Alla finns med på den lantmäterikarta från 1790 som finns i 
FRAM:s arkiv. 

Många sökte sig till trankokerierna för att få del av ”havets silver”. I alla byggnader in-
kvarterades arbetare och på redden mellan pricken och Framnäs låg flera trålare som 
tjänade som logementsfartyg. När sillen försvann flyttade folket in till fastlandet. 

Fattigdomen och misären var stor. Verksamheten på Framnäs har skiftat under åren. 
Där har varit såväl barnkoloni som pensionat..På platsen ovanför trappan från cement-
plan fanns en villa som hette Frideborg, men allmänt kallades disponentbostaden. Den 
brann ned 1928. 

På de gamla kartorna finns, både på Framnäs och Florentinerskäret massor av hus inri-
tade, men är borta idag. De markerade var salterierna låg och det var tätt, bara i Smutta 
lär det har legat ett tiotal.. 

Samtliga kvarvarande hus ligger på västsidan mot Kalvsund. Det har sin förklaring, det 
fanns inga vägar, varken till samhället eller Göteborg. All tranport fick ske med båt. På 
Framnäs fanns ej trappan från Smutta upp mot berget, den har framarna anlagt. Syrén 
häcken och en del uttorkade fruktträd vittnar om att det funnits en trädgård runt Fride-
borg.. 

Massor av arbete väntade medlemmarna för att få anläggningen i stånd. Medlemsanta-
let var under ett par år omkring tusen. Där fanns alla kategorier yrkesmän, snickare , 
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rörläggare och cementarbetare m fl. Arbetsviljan var stor och första året gick det varje 
helg  en båt som hämtade folk vid Klippan och Färjenäs. Det första som anlades var en 
dansbana i Smutta för att få pengar till avbetalning av lånet. Den blev oerhört populär 
och var en nagel i ögat på övriga dansbaneägare.. 

Det valdes kommittéer, såsom hamn, byggnads, kafé, nöjes, dessa utmynnade  i det 
som sedan blev Framnässtyrelsen. De enda bryggor som fanns låg utanför cementplan 
och kallades sillbryggorna. De var stora och breda, vilket innebar, att de fick bli tilläggs-
plats innan bryggorna i Smutta byggdes. Besökare till dansbanan fick  lägga till vid ber-
get, men efter kort tid kom det bryggor även där. 

De byggnader som ingick i köpet var, magasinet, isboden (Maria Resö), Norra och 
Södra huset. Gamla Framares stuga samt Måsungen. 

Magasinet, den långa byggnad som har sin västra gavel vid lastbryggan består av två 
våningar. I bottenvåningen har det varit och är fortfarande verkstad. På grund av den 
kuperade terrängen har byggnaden ställts så nära berget, att detta får tjäna som vägg 
för ena långsidan. 

Andra våningen var utspisningslokal i östra delen och kontor i västra. I denna del fanns 
spis och kaminer. Dessa rum liksom Södra var de enda rum med värmekällor. Denna 
våning delades sedan upp i rum för medlemmarna, fyra i väster och sex i öst. Det blev 
Västra och Östra Måsen, med ingång från respektive gavel. Rummen hyrs ut till med-
lemmarna, men i början var vissa rum reserverade för styrelse, prisdomare och musiken. 
Efter avslutad dans eller kappsegling fanns inga förbindelser på natten. 

De gamla torrdassen skrotades och vattentoaletter inköptes. Det blev saltvattenspolning, 
vilket innebar ständig rengöring av sugröret som tätades av alger och sjögräs. Med 
kommunalt vatten och inkoppling till avloppssystemet har vi fått en avsevärd förbättring. 
Därtill kommer de nya toaletterna på Rotundan. 

Isboden, eller Maria Resö som den kallas på grund av skylten som sitter på väggen, 
ligger på cementplan i vinkel mot magasinet. Där förvarades is som sågades upp på vin-
tern och varvades med sågspån, därför de tjocka och välisolerade väggar och portar. Är  
nu förvaringsplats för virke och kärror. 

Norra Måsen, har som magasinet, fått rätta sig efter bergets struktur. Det är nivå skill-
nad på rum i samma våningsplan. Hade tunnbinderi i bottenplan och logement i de öv-
riga  rummen. Enligt gamla kartor har huset  varit mycket större, men kapats till nuva-
rande utseende. 
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Det har stått strid om huset. Det ansågs vara i så dåligt skick, att det borde eldas upp. 
Det blev protester och en kunnig timmerman besiktigade huset och fann att stommen 
var bra, en del fel kunde man med små medel åtgärda. Hyresgästerna har renoverat 
rummen och med gemensam insats även klätt utsidan med plåt. Alla hus har döpts till 
Måsar. 

Södra Måsen har hela tiden varit avsett för bostäder. Där som i Västra Måsen har det 
funnits eldstäder. Även här har hyresgästerna gått samman och gjort en insats. Målet 
har varit att behålla dess karaktär och vid den utvändiga renoveringen har stor vikt tagits 
vid detta, med gott resultat. 

GF:s stuga och Måsungen finns båda med på de gamla kartorna och fungerat som bo-
städer. GAMLA FRAMARE förvaltar och hyr ut stugan. Den har utrustats för detta än-
damål och är ofta fulltecknad. 

Måsungen har länge varit i dåligt skick och 2001 revs den och en ny Måsunge byggdes 
på platsen. Det blev en större och modernare. En sponsor stod för en stor del av materi-
al och bygget. Den stod färdig 2002. 

Framnäs är ett stycke kulturhistoria som med sina gamla byggnader ger besökaren en 
känsla av genuin bohuslänsk skärgård. Samtidigt som byggnader och bryggor tillkommit 
smälter in och är anpassat till den verksamhet som bedrivs.  

Men var har hänt efter förvärvet? Det finns anledning återkomma till detta i en ny artikel, 
om intresse finns. För det är en annan historia som Kipling sa. 

EB  
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K6 Cupen Herrar 2015 
Plac   Båtnamn   Segelnr   Segl  1   Segl  2   Segl  3   Segl  4   Segl  5   Poäng  
1   Tuli   38   I   2   1   2   1   4  
2   Sunnan   9   N   1   DNS   1   2   4  
3   Suzanna   48   S   3   2   DNS   3   8  
4   Matilda   49   T   4   DNS   3   4   11  
5   Gatt   19   Ä   DNS   3   5   6   14  
6   Eva   34   L   DNS   DNS   7   5   21  
7   Eian   2   L   DNS   DNS   6   7   22  
8   Freja   15   D   DNS   DNS   4   DSQ   22  

           
DNS  o  DSQ  =  9  poäng  

        

 
 

 
 
SKBFs  Pokalseglingar  ställdes  in  pga  för  få  anmälda  båtar.  
  

Nationaldagsseglingarna  på  Långedrag  K6-‐klassen  vanns  av                                                                          
Sunnan  nr  9  med  Reine  Eriksson  o  Ingemar  Fredriksson.  

Hjuviksregattan  K6-‐klassen  vanns  av  Suzanna  nr  48                                                                                                        
med  Michael  Assarsson  och  Lars  Himiläinen 
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SLUTRESULTAT ROBLINE SKAGEN RACE 2015 
LÅNGEDRAG - SKAGEN - FRAMNÄS 

         

       Total DOUBLEHAND 
   Plac Po Båtnamn Nummer Båttyp Rorsman Klubb 

1 2 Calypso SWE11128 Pogo 850 Per Lindell STSS 
2 7 Slöfock S9132 First 345 Svenne Berensson Tulka SS 
3 8 Anne af Göteborg SWE 76 Jeanneau 54 DS Thor Maugesten GKSS 
4 8 Monkey Bus S6797 X332 Urban Edvardsson BKSS 
5 10 Joss G5524 Bavaria 42 Match Fredrik Ljungars GKSS 
6 11 AZUR SWE 54 Banner 28R Michael Assarsson SSF 
7 11 Pixel SWE 55 X43 Eyvind Lycke KKKK 

       Total SRS 
    Plac Po Båtnamn Nummer Båttyp Rorsman Klubb 

1 2 Cheetah SWE1 Cheetah 30 Mikael Vesala SSVÄ 
2 7 Jigy Jigy LTU 1034 Archambaul 35 Roger Ahlqvist GQSS 
3 7 Catleya S237 Dehler 39 SQ Denis Olsson SS Fram 
4 8 Victory SWE10135 Dehler 35 Jörgen Allén KMS Nor 
5 9 Trindy SWE 113 Dehler 34 SV Jonas Kjellberg Lerum SS 
6 10 Kaida SWE 3 Salona 33 Johan Wetterlund HOYC 
7 14 Insieme SWE 11098 Salona 35 Mats Widing SS Fram 
8 15 Pernita SWE 175 Comfortina 35 Kristan Åderman MRC 
9 19 Medusa S 121 HR26 Brita Bergqvist GQSS 
10 20 Miss Carolina S 19 CR 390 Jörgen Jost auf der Strot SS Fram 

       
För detaljerade resultat se SS Frams hemsida                   
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Segelsällskapet FRAM riktar ett varmt TACK till 
nedanstående sponsorer och tackar för det gångna 
året och hoppas på fortsatt gott samarbete.  

NAVIPRO AB 
 

HÅ-GE EL AB 
 

SELDENS MAST AB 
 

LUNDH SALES AB 
 

VIKINGS YACHTING AB 
 

KUNGSTENS GLASMÄSTERI 
 

ANNA JOHANSSON REVISIONSBYRÅ 
 

ACREVI REVISION KB 
 

MARIN FORUM HÖNÖ BÅTVARV AB 
 

THORNSTRÖM BO MARIN 6 MEKAN 
 

PETTERSSONS ÅKERI AB 
 

NORDIC CRANE SVERIGE AB 
 

ARTFORM DESIGN 
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Att korsa Kattegatt utan att dö! 
I förra numret av Kostern lovade jag att nu ska det ”jäklar i min låda” bli mer seg-
lande än någonsin. Jag vill nog utan överdrift påstå att dessa löften har infriats 
med god marginal. 

Kanske inte så mycket i det egna för-
träffliga skeppet ALBA. Väl däremot 
med Michael Assarsson i hans ännu 
mer förträffliga Banner 28. 
 
Jag blev inviterad som gast ombord  un-
der ett antal tuffa kappseglingar. Ef-
tersom jag gillar utmaningar och att tänja 
på gränser tackade jag genast ja. Med 
facit i hand vet jag nu att det saknades 
all insikt i vad jag tackade ja till. Tur var 
väl det. Annars hade jag nog fegat ur på 
ett tidigt stadium. 
 
Den försa utmaningen var det prestige-
fyllda Pantaenius Bohus Race. 36 tim-
mars nonstopsegling, 160 distansminu-
ter. Tanken var att jag skulle lösa av Mi-
chael  vid rodret så att han med jämna 
mellanrum kunde få sig en välbehövlig 
powernap. Nu blev det inte riktigt så som 
det var tänkt. Jag satt i brunnen och 
skötte skotning av förseglen, fock och 
spinnaker, trodde Michael ja. 
 
I själva verket satt jag i mitt hörn i brun-
nen och snarkade och sov i godan ro. 
Jag undrar vad grabbarna som seglar 
Volvo Ocean Race sagt om det? Kölhal-
ning, eller ännu värre, hajmat. 
 
Jag har små fragmentariska minnen av 
att vi rundade Hätteberget och seglade 
förbi Pater Noster. Därefter, någon gång 
fram på nattkröken, vaknade jag till och 
upptäckte att vi var inne och trixade i 
Fjällbacka skärgård, i mörkret. I det 
ögonblicket tänkte jag att det kunde vara 
smart att kasta i draggen och invänta en 
lite ljusare tid på dygnet. 

 
Det skulle kännas betydligt bekvämare 
att segla i dagsljus än i det här snärjet av 
grynnor och lömska undervattensstenar. 
Det var naturligtvis ingen särskilt briljant 
ide. Allra helst inte som det handlade om 
kappsegling och med en mycket täv-
lingsinriktad rorsman. Hur som helst 
rundade vi Tresteinerne (i Norge) som 
nionde båt. Vi seglade söderut igen, ge-
nom samma arkipelag, och gick i mål i 
Smögen på 31:a plats. 
 
I vårt startfält var det c:a 50 båtar. Totalt 
var det 190 båtar anmälda varav 141 
kom i mål. 160 distans nonstopsegling 
var mycket mer krävande än jag väntat 
mig. 
 
Innan vi var tillbaka på Fram hade vi till-
ryggalagt 270-280 distans. Men frågan 
var om inte transportseglingen från 
Smögen till Fram var den tuffaste utma-
ningen. 11 timmars kryss med mer än 
150 slag innan vi var ”hemma” igen. På 
bryggan väntade dock en delegation 
med en välkomnande champagnedrink. I 
det ögonblicket var alla umbäranden 
som ”bortblåsta” i ordets rätta bemär-
kelse. 
 
Det bör kanske nämnas, om ni inte re-
dan räknat ut det, så var mina insatser 
under den här seglingen av en mycket 
blygsam natur. Jag var åtminstone med 
hela vägen, om än inte fullt närvarande 
hela tiden. 
Antar att jag inte gjorde bort mig full-
ständigt eftersom jag fick en ny förfrågan 
som gast på ännu en kappsegling. 
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Denna gången gällde det Robline Ska-
gen Race. Jag tackade ja. En sådan 
segling kan ju inte vara annat än en ljuv 
smekning, jämfört med Bohusracet. Nu, 
så här i efterhand, vet jag att det var nå-
got helt annat. Starten i Långedrag gick i 
sakta mak med sydvästliga vindar ut mot 
stora Oset. 
 
Därute dog vinden ut helt. Oerhört frust-
rerande. Så småningom kom det dock 
lite vind som medförde spinnackergång. 
Upp med spinnackern, ner med den 
igen, och upp med en annan spinnacker 
för bästa driv i båten. 
 
Efter 10 timmars segling anlände vi till 
slut Skagen. Vi seglade in som fjärde 
båt, av 17 startande. Lördagsförmid-
dagen i Skagen bestod av prisutdelning. 
På kvällen minglades det med andra 
seglare på rockklubben ”Buddy Holly”. 
 
På söndagen skulle det kappseglas till-
baka till Sverige. Starten skulle gå 
klockan 10.00. På grund av en jäkla 
massa vind sköts starten upp en timma. 
Det blåste 19 m/s i byarna. Varje båt fick 
fatta sina egna beslut om man skulle 
segla  eller vänta på lite mera gynn-
samma förhållanden. Alla bestämde sig 
för att segla tillbaka. Enligt väderprogno-
sen skulle det så sakteligen avta med 
den starka vinden. Prognosen lovade 
13–14 m/s. 
Men när väl starten gått och vi kom utan-
för Skagens skyddande hamnpirar bör-
jade ett veritabelt inferno. Ovädret lug-
nade inte ner sig en endaste sekundme-
ter på hela överfarten. 
 
Efter en timmas gång ut på Kattegatt 
tänkte jag: det kan  knappast bli värre än 
så här. 
 
Jodå, det kunde det minsann. Vi stån-
gades med 6 meter höga vågor som 

slog med all kraft in i sidan av båten. Vid 
några tillfällen fick vi brottsjöar över oss 
som fyllde hela sittbrunnen med vatten. 
Det var som om någon tömde en hel 
container med vatten in i båten. Till och 
med inne i ruffen hade vi massvis med 
vatten på durken. Min sovsäck och 
ryggsäck flöt omkring bland en massa 
annat flytbart. Mitt ombyte av torra klä-
der var det bara att glömma. Allt var  
genomblött, inklusive plånbok, pengar m 
m . (Mina sedlar hängde jag på tork när 
vi kom tillbaks till Fram). 
 
Det går inte i ord att beskriva hur ag-
gresivt havet kan bli. Det är ofattbara 
krafter som släpps loss där ute. Man 
måste själv vara på plats för att fatta 
vidden av det hela. 
 
Vid ett par tillfällen var vågorna så höga 
(och skräckinjagande) att Michael valde 
att surfa med vågorna ner i vågdalen. 
Båten rusade utför som ett expresståg i 
gott och väl 20 knop. Inget grepp i rod-
ret. Det var bara att åka med och hop-
pas på det bästa. Att inte båten skulle 
slå runt framlänges. 
 
Men hon rätade upp sig och vi fortsatte 
att åka berg och dalbana. 
 
Det otroliga var att 17 båtar utsatte sig 
för samma dårskap. Vad är seglare för 
ett sällsamt släkte? Som frivilligt ger sig 
in i nåt sånt här. Vi mötte några handels-
fartyg därute. Jag undrar i mitt stilla 
sinne vad dom tänkte när dom såg detta. 
Stundtals kändes det mera som en över-
levnadssegling än kappsegling. Detta är 
naturligtvis mina egna reflektioner över 
äventyret. 
 
Jag är ju inte den rutinerade havsseglare 
som de övriga deltagarna. Jag antar att 
det är genom såna här utmaningar som 
man förhoppningsvis går iland med nya 
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lärdomar. Jag har efter detta låtit mig 
förstå att hur stor båt man än har så är 
havet alltid större. 
 
Ett av de besvärligare momenten var när 
jag ålandes och kravlandes hasade mig 
fram till masten för att ta ner storseglet. 
I det ögonblicket kändes det som att jag 
var på fel plats vid fel tidpunkt. 
 
Efter diverse trasslande fick jag till slut 
ner seglet. Vi fortsatte med enbart fock-
en som drivkraft. Vi gjorde ändå 7-8 
knop. 
 
Efter 5 ½ timmas kamp mot elementen 
nådde vi slutligen målgången i Kalvsund 
och kunde sätta ner fötterna på Frams 
brygga. En obeskrivlig skön känsla, det 
kan jag lova. 5 ½ timmas adrenalinkick 
var över. Puh. Jag vill ge rorsmannen 
Michael Assarsson en stor eloge för sitt 
omdömesfulla sätt att hantera båten. 
Han ingav dessutom ett lugn som smit-
tade av sig. 
Jag kan nog utan överdrift påstå att det 
tog några dagar innan jag förstod vad 
jag varit med om. 
 
Lördagen den 12 September var det 
återigen dags för kappsegling. Denna 
gång i Hjuvik. Michael och jag skulle 
segla i K6:an SUZANNA. En kortbane-
tävling i byiga kulingvindar. Detta var en 
typ av racing som passade rorsman som 
handen i handsken. Av 4 race seglade vi 
hem 3 förstaplaceringar och en andra-
plats. SUZANNA blev således totalseg-
rare och vi fick varsin förstapris plakett. 
 
Det var en stolt gast (jag) som mottog 
detta ärevördiga pris. Första gången jag 
vunnit någonting någonsin. 
 
Plaketten har naturligtvis fått en heders-
plats där hemma. Och jag visar den 

gärna för mina landkrabbor till vänner 
där inne på bonnvishan där jag bor. 
 
Jag är inte så säker på att de riktigt för-
stått innebörden av ett förstapris i kapp-
segling. Kommentarerna brukar låta un-
gefär så här: ”Oh, va fan, fick du ingen 
riktig pokal”? 
 
Nä, men jag fick en plakett och en fin 
avslutning på en fantastisk rolig segel-
sommar, som innehöll mycket dramatik 
och äventyr. Till sist vill jag avrunda med 
ett litet visdomsord: 
 
”Fyll inte livet med dagar 
Fyll dagarna med liv”. 
 
Väl mött på Fram igen. 
 
Lasse i ALBA 
 

 
 
            Lasse till rors i Bannern”  
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Till våra Färjskeppare 
Segelsällskapet FRAM vill härmed rikta ett varmt 
TACK för den hänsyn och varsamhet ni visar våra 

kappseglande medlemmar på tävlingar. 
 

Det gäller samtliga Färjor som passerar vår  
klubbholme Framnäs, där vi arrangerar våra  

kappseglingar. 
 

Stort TACK från styrelsen och samtliga deltagare. 

Ett stort Tack 
till de ansvariga 

som skött Rotundan 
till vår stora belåtenhet 
under säsongen 2015 

 
Britt-Marie o 

Gun-Britt 
Pelle 
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SS Fram vill tacka våra duktiga värdinnor 
Ingela Lundgren och Berit Pettersson som under 25 år tillagat 
fantastiska middagar till oss på Gamla Framares tillställningar 

 
 

                                            
 
 

SS Fram vill även tacka våra underbara 
Klubbmästare Marita o Roland Nilsson och 

Irene o Jan-Gunnar Blomberg som ordnat så trevliga fester 
för oss under många säsonger. 
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KÅRE längtar hem 
 

KÅRE byggdes som vadbåt 1888 i Djupvik på Tjörn. 
Ivan Lamberg med sina bröder Axel och Karl köpte båten cirka 1910 och 

byggde om henne till nöjesseglare på Klippans Varv i Majorna, med gene-
rös hjälp av Götaverkens dåvarande chef Hugo Hammar. 

KÅRE seglade framgångsrikt för SS Fram till 1957 och har en rik historik 
bevarad. 

Besiktningsprotokoll finns och arbetena som krävs är överblickbara. 
Jag har inte möjlighet att färdigställa henne här på Åland utan vill att KÅRE 

kommer till rätt ägare på västkusten. 
Joachim.torsson@aland.net 
Tel. +358 40 18 398 66. 
Pris enligt överenskommelse. 
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Det gamla båtbyggarhantverket fortsätter på Orust. Man bygger båtar i både ek och mahogny på 
gamla välkända varv. 
 
På Lilla Kålviks Båtbyggeri förs traditionen vidare av Roland Perssons dotter Christina 
Andersson och sonen Johnny. Släktingen Roland hade fått hela verktygssatsen och alla mallar 
efter det att Thore Larsson slutat och Ante inte vågade fortsätta ensam. Christina började hos 
pappan direkt efter grundskolan och Johnny fick följa med mamma och morfar ”så fort han kunde 
gå”. Han blev invand från födseln och kunde sedan inte tänka sig något annat yrke än båtbyggare! 
 
Morfar lärde mig mycket. Jag byggde min första egna eka när jag var 13 år säger Johnny som 
började i familjeföretaget efter grundskolan och Båtbyggarskolan i Henån. Christina och Johnny 
är ett perfekt arbetslag utan problem i jobbet.  
 
Man bygger 2 stora och 1 mindre båt per år på direkt beställning, mer hinner man inte med. 
Skulle det köra ihop sig så går det alltid att ringa sysslingarna Eilert eller Folke. Man har ofta 
båtbyggarkunniga släktingar om man bor på Orust! Eftersom alla Thores ritningar, verktyg och 
mallar samt morfar Rolands motorbåtsmallar finns till förfogande så är det inga problem att hitta 
lämpliga båtar. Just nu färdigställer de en Andunge av trä, nr 98. Thore och Ante hade byggt 23 st 
av detta lilla vackra segelsmycke!  
 
Det händer att varvet får studiebesök av t ex Båtbyggarsskolan eller pensionärsföreningar som 
vill se hur en träbåt kommer till. Varvet brukar vara med på Båtmässan men har synd nog sällan 
någon båt på Träbåtsfestivalen i Skärhamn eftersom den ligger fel i säsongen. 
 
      Nisse Dunér 
 
 

 
 

GEDIGET ARBETE!  

 En kompassros i intarsia pryder motorhuven på jullen som är klar att levereras 
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Fest o lek för både vuxna o barn 
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YES!  där gick startskottet till årets upplaga av SSF:s  vattenfest, vädret var som vanligt 
på vår sida solen kom och gick. 
Vi bjöd på goa vattenlekar och först ut var pannkakstävlingen som är lika uppskattad 
som vanligt av både barn och vuxna. 
ALLA vi som älskar VATTEN var med, ända från början, stampa på en bräda och fånga 
vatten är ju lätt som en plätt, eller......... 
Det såldes korv, varma mackor och fika i ”Café Maria Resö” vi tackar Maggan, Elisabeth 
och Irén för god hjälp. 
En kommentar, Roy sa ”Ni är fantastiska, tror att vi idag har varit med om världens 
längsta lotteridragning – så himla många vinster”. 
Vattenfesten avslutades som vanligt med godisutdelning till barnen och en stor applåd 
till  ALLA som varit med och som gav allt. 
Tusen vattenTACK och du vi ses nästa år, om du vågar och kan. 
Kram Fia, Lisa, Ida och Andreas A. :)  
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Då har vi även i år avverkat höstens arbetsresa. 51 glada och arbetssamma 
medlemmar kom till Framnäs och fick ett fantastiskt väder, nästan som en 
sommardag. 
Som vanligt funkade det väldigt bra. Vi fick gjort alla höstbestyren som skall 
göras samt målat juniorernas segelbod. Tjärat under bryggorna och målat 
kalvgalv på bryggornas infästningar i berget. Arbetet med byte av fönster i 
”Mellan Måsen” påbörjades. Några damer fixade med växter och jord vid 
handikappsrampen 
Så nu ligger Framnäs i vinterdvala. Vattnet och elen är också avstängt. 
 
Trevlig vinter önskar Intdendenten 
 

   
 
Vinterstängt, inga bojar och tomma bryggor  
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            I Taubes kölvatten 
kölvkölvattenInnehålls

förteckning 

  

               

     
 

 
 

Det började med att Taubeforskaren David Anthin och trubaduren Martin Bagge undrade om någon 

hade en båt att låna ut för att segla i Taubes kölvatten, en seglats som Taube gjorde 1952. Efter 

upprop i GP får man låna Flory, båten där ”Ada å Beda å Kålle å ja, tar en vickning i ruffen på Flory” 

enligt Lasse Dahlquist. Flory (som numera är Bermudariggad med elmotor) är byggd av Hjalmar 

Johansson på Orust. Det var för övrigt hans bror Gösta som byggde Taubes koster Monsunen. Turen 

går från Göteborg till Fredrikstad med 11 officiella strandhugg. Ägaren skickar med råd: ”Se till att 

maximera seglen så ni får en rolig segling. Kom ihåg att ni skall flytta närmare 4 ton över böljorna. 

Men vid 14-15 sekundmeter så där, då gör ni bäst i att segla revat!  

Det första strandhugget blir på Framnäs.  Enligt GP ”på Rotundan på det anrika Segelsällskapet Fram 

bildat 1896 av arbetarklassen”.  

Flory tas emot ståndsmässigt av Gerd som bjuder på tilläggare till både besättning och båt. 

Evenemanget som inleddes med Framnäsvalsen var mycket uppskattat av de närmare 100 besökande, 

mest Framare men också många ”utsocknes”.  Vi tackar våra gäster för en minnesrik dag! 
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Ingrid Sjölander 
Bettan o Bernt Sjölander 

Leila o Lars-Inge 
Gunhild o Christer 

Inger o Borney i ”ZARITZA”’ 
Marianne o Leif i ”SERENAD” 

Lilian o Christer Nilsson 
Gunnel o Rune i ”GRANNY” 

Ann o Ingemar i ”GRANN-ADA” 
Reine o Ulla i ”RENETH” 

Reine o Ingemar i ”SUNNAN” 
Leif o Janeth Norra Måsen 

Jessica, Vide, Eskil o Alve Norra Måsen 
Ola, Elin, Edwin o Oskar Vårgårda 

Maria, Christer, Isac o Emma Nossebro 
Gunborg i Östra Måsen 

Bosse, Karin, Felice, Lukas o Jennie o Julian 
Roy i” MY LIFE” 

Janne o Maggan Södra Måsen 
Roland o Marita Norra Måsen 

Johan, Elisabeth, Jennifer, Robin o Emil Norra Måsen 
Vanja Lindroth f.d. Norra Måsen 

Britt-Marie o Bengt Åkerman 
Ida o Petrus i ”Mc RILL” 

Elin, Jonathan,o Ella i Västra Måsen 
Johannes o Sigrid i ”MADELEINE” 

Lennart o Elisabet i ”XANADU” 
Erik Börjesson i Västra Måsen 

Erna o Pelle i Västra Måsen 
Marie med familj  i Södra Måsen 

Christina o Peter med barn o barnbarn i Södra Måsen 
Irén, Jan-Gunnar Norra Måsen 

Ida, Lisa, Andreas, o Hugo i Mellanmåsen 
Fia, Robin, Tobias o Felix Prässebo 

Lilian o Lasse ”S/Y BEABRUS” 
“Team TULI” 

Mariann o Kurt 
Gunilla o Lasse i ”FAIR ENOUGH” 

Bengt o Irma 
Ulla o Göran i “GALANTH” 

Ellinor, Andrew, Kajsa o John 
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Percy o Giggi i ”OLYDIA” 
Royne o Ulla i Norra 

Christer Svensson 
Mari Olsson med familj 

Ingela i Ettan 
Berit o Malte i rum 5 

Marie Hermansson med familj 
Inger o Leif i Björket 

Nisse Dunér 
Lasse i “ALBA” 

Göran, Emil, Rasmus Pettersson i Ulricehamn 
Helge Lundgren i “RAMMEN” 

Inger o Ingemar i ”2USE” 
Anna, Fredrik, Eliott o Yassi i rum 17 

Eva o Erik i ”EVA” 
Gert o Annelie i “ELLIE” 

Ralph o Kicki i ”BLACK LADY” 
Eva o Per i “YARVA” 

 Inger o Eive Norén med familj i Fåglum 
Conny o Ulla Thorbjörnsson med barn o barnbarn 

Tone, Niels, Ella o Oskar Van d Woort Florentinerskäret 
Ingemar o Anette Florentinerskäret 

Isabelle, Estelle, Daniel o  Tristan Florentinerskäret 
Philip o Felicia Florentinerskäret 

Eva-Britt o Peter i Nossebro 
Jennifer o Sebbe i Nossebro 
Angelica o Peter i Lidköping 

Emelie, Peter o Melwin o William i Nossebro 
Peo i Stimmerkulla 

”FREJAS” besättning 
FREJA-Marita 

Gerd i Måsungen 
Kent o Gun-Britt 
Thomas o Maria 

Erik o Eleonor i Husbilen 
Ulrik o Saida i ”BaraVi” 

Göran o Kari  i ”MIMOSA” 
Kurt o Monica 

Gun o Royne i ”FLAYING”  
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Årsmötet den 19 november 
Medlemmarna välkomnades med fralla och kaffe i Sjöräddningens lokal på Långedrag. 
Detta hade Marita och Irene med sina respektive ordnat som vanligt. Mötet inleddes 
med Michael Assarssons fantastiska bildspel från den gångna säsongen. 

De sedvanliga formella frågorna behandlades enligt styrelsens utsända förslag och 
sammanfattas nedan. 

Rapporter: 
- 10 fönster bytta på Östra och Västra Måsen, insida klädd och fogad 
- SRS seglingar är helt borta, kvar är Robline och K6:or. Entusiasmen för  
  kappseglingarna har minskat.  
- Seglarskolan har gått bra 
- Media Copy har scannat Erik Börjessons hela arkiv som är värdefullt för kommande 
  generationer. Leif Thornström har skänkt 2 hårddiskar till säkerhetskopiering. 
- Rotundan har fördubblat sin uthyrning  

Beslut: 
- Mötet beslutade att inte ändra nuvarande hamnavgifter eller medlemsavgifter. 
- Föreslagen budget för 2016 fastställdes. 
- Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid revisionen avsågs 

Övriga frågor: 
- Hur kan transport av jollar från parkeringen till Smutta lösas? 
- Styrelsen tog med sig frågan om förändring av den lilla bryggan vid Cementplan. 
- Styrelsen välkomnar idéer och förslag på hur tvättmaskin och torktumlare kan placeras 
  samt ev nya toaletter och duschar vid Cementplan. 

Förändringar i styrelsen och kommittéer: 
Som uppbördsman valdes Marita Nilsson efter avgående Lillian Kristensson. 
Till sammankallande revisorledamot nyvaldes Anders Moberg 
Till revisorssuppleant valdes Lars Landahl efter avgående Gun-Britt Andreasson 
Valberedningen omvaldes med Roland Nilsson som sammankallande. I valberedningen 
ingår också Christina Ersenius samt Jessica Thornström. 

Styrelse och valberedning efterlyser frivillig eller förslag på säkerhetsansvarig för 
kappseglingarna. 
 
Mötet avslutas med prisutdelning till TULI som vann K:6 cupen.  
Dragning av det stora lotteriet genomfördes.  
Per Wendin som efter gott arbete valt att inte längre sköta kiosken och Rotundan av-
tackades med blommor av ordföranden.  
GL 
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Han har fl yt ...

Båten är nämligen försäkrad i Svenska Sjö.  
Snabb hjälp utan krångel. Sjöassistans ingår.  
Tilläggsförsäkring för maskinskada/personskada. 

Vill du också ha fl yt? 
Ring 08–541 717 50. 
Räkna ut din premie på www.svenskasjo.se

Båtägarnas egen försäkring
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