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Sjön har alltid lockat
människan. I forna tider var
den vägen för upptäcksfärder
mot nya boplatser.
För 5000 år sedan kom de
första immigranterna till
Sverige med båt över
Östersjön. De hade lärt sig allt
om båtar av jägarfolk utmed
Finska viken och förde med
sig kultur och språk.
Under vikingatiden grundades
sundet in till Hammarbysjön
upp, på grund av
landhöjningen, och blev en

bäck. Här drog vikingarna in
sina skepp på stockar. Detta
kallas att trolla, så bäcken fick
heta Trollbäcken. Med tiden
snörptes bäcken av helt och
bildade Trolldalen.
Den vik som skapades
kallades Gäddviken, eftersom

den var rik på fisk.
För gårdagens och nutidens
människa är sjöns
rekreationsvärde omistligt.
Har man båt måste man dock
ha en plats att förtöja den vid
under sommaren och att
förvara den på under vintern.
På bilden från 1910 seglar
Arvid Lindberg runt i
Gäddviken och letar efter en
lämplig plats för en båtklubb.
Året efter bildar han och
några vänner Seglar-Gänget
(senare Segel Sällskapet

Ordföranden på historiska vingar

"Den vik som skapades
kallades Gäddviken,
eftersom den var rik på

fisk."

Här letar Arvid efter en plats att
förtöja sin båt i Gäddviken.



Gäddviken).
Man utbytte erfarenheter och
hjälpte varandra, en
samhörighet utan motstycke i
modernt föreningsliv växte
fram. 1641 köpte Johan van
Swindern mark på båda
sidorna av Gäddviken för att
sjuda beck.
Viken började kallas
Svindersvik och gav 100 år

”Stränderna har stor potential att utvecklas till attraktiva
stråk genom att bättre utvecklas till en sammanhängande

strandpromenad längs vattnet.”

senare namn till ett lantslott
som uppfördes på södra
sidan.
Vid sekelskiftet 1900 var det
vanligt att folk gick ner till
den idylliska Svindersviken
för att ta sig ett dopp. År
1914 blev det dock slut på
badandet då G E Sundin
anlade ett skutvarv på
badstranden. 1926 övertogs



"Man utbytte
erfarenheter och hjälpte
varandra, en samhörighet
utan motstycke i modernt
föreningsliv växte fram."

Sundins varv av båtbyggarna
David Edkvist och Axel
Granat, som döpte om det till
Svindersviks varv. 1962 såldes
det till Svindersviks BK.
För att underlätta
godstransporter med lastbil ut
till Kvarnholmen sprängdes på
1970-talet en tunnel genom
Finnberget, och

Hästholmssundet fylldes ut
med sprängmassorna.
Finnboda BK måste flyttas
bort från västra delen av
sundet och fick en ny hamn
vid strandremsan mellan
SSG och kafferosteriet 1981.
Sjön lockar även den
kommunala människan.
Detta står att läsa i Nackas
planprogram för Henriksdal
2017:

”Stränderna har stor potential
att utvecklas till attraktiva
stråk genom att bättre
utvecklas till en
sammanhängande
strandpromenad längs
vattnet.” - den streckade
linjen rätt genom FBK, SSG
och SBK på kartan!
Att bedriva båtliv med 100-
åriga traditioner är en del av
Nackas kulturhistoria!

Vid pennan
Bosse W



Hamnhörnan

Vattenståndet i hamnen är
äntligen normalt efter ett
historiskt långvarigt högvatten -
spången till IF-bryggan har pekat
åt fel håll sedan november. (Du
ska inte komma och snacka om
högt vattenstånd, den 18 januari
1983 var det +117 cm !) En mild
vinter gör att det nu pågår
vårrustning i hamnen. Det är inte
dumt att göra detta nu, så slipper
man kämpa mot snöstormarna i
april, en månad som dessutom är
fylld av arbetsdagar:
• Lördagen den 14 april är det
sista dag för besiktning av
bojutrustning. Uppsök
hamnfogde, vice hamnfogde
eller slipförman för detta.
• Söndag klockan 9 är det
bojiläggning och
korttidsparkering av
tvättbryggorna vid
mastkransbryggan, för att frigöra
vrakviken.
• Lördagen den 21 april,
klockan 10, är det sjösättning.
Då skall det vara rengjort under
yachterna. För den som undrar
varför vi väntar till klockan 10

innan vi startar så beror det på att
vi försöker avsluta sjösättningen
i lagom anslutning till
sjösättningsfesten (egen mat och
dryck). Gå gärna in på SSGs
hemsida och kolla rutinerna för
bojiläggning och sjösättning.
• Söndagen den 22 april är
reservdag för sjösättning, om vi
inte skulle hinna med på
lördagen.
• Den 2 och 4 maj, med början
klockan 18, är det städkvällar
som avlutas med sillsexa. Här är
det som vanligt en hel del att
göra. Första veckan i maj är det
tillåtet att elda, enligt Nacka
kommun. Då skall vi elda upp
allt skräp som får eldas. Vi
försöker även få en
hamnvaktsvecka att sammanfalla
med eldningsveckan.
Vårt oväntade inhopp som
hamnfogde och assistent har gått
ganska lätt, inte minst tack vare
att hamnliggarna ställer upp och
jobbar så bra.
Härmed får vi tacka för oss,

Bosse och Lasse



Hemsidan - ta och titta in!
Alla kanske inte för vana att ta sig in på hemsidan,
gaddviken.se?
Utöver aktuella inlägg finns här även en del information avsedd
för medlemmar, vaktlistor, yachtmatrikel osv. under rubriken
'Hamnen / För medlemmar'. Den sidan är lösenordsskyddad, det
synnerligen hemliga lösenordet är 'hamnliggare'.

Inbjudan till Segel Sällskapet Gäddvikens
Årsfest 2018

Lördag den 10:e mars på Arenavägen 7
I år styr vi kosan västerut från Gäddviken räknat och landar
vid Gullmarsplan.
Kl 18:00 samlas vi för att kl 18:14 prick*) ta hissen upp till
vår festlokal med milsvid utsikt.
Till det facila priset av 300**) kronor bjuds du på:

Välkomstbubbel med tilltugg
En fantastiskt god middag och likaså dryck
Gemytligt umgänge
Dans till levande musik
Bar till självkostnadspris
Bastu för den hugade ta med badkläderna!

OSA senast den 24:e februari

Hjärtlig välkommen! Sofia Broomé, klubbmästare,
tel 070-209 95 37

sofia.broome@gmail.com



Ulf Rahmberg

Känd från både
de stora haven och

Wikipedia
I sällskapet har vi under åren
haft en rad konstnärer bland
medlemmarna.
Tore Palm och Percy
Andersson är ett par av dem.
Percy har varit profil i
tidigare nummer. I detta
nummer av Gäddviket får vi
presentera ännu en som
gäddisprofil nämligen Ulf
Rahmberg. Ulf är bland
annat känd för att ha varit
med om att starta tidningen
Puss på 70-talet.
Utdrag ur Wikipedia:
”Ulf Rahmberg.... har
medverkat i ett stort antal
samlingsutställningar bland
annat på Gävle museum,
Lilla Paviljongen och
Stockholmssalongerna på
Liljevalchs konsthall.
År 2012 gjordes en stor
retrospektiv av Rahmberg på
Borås konstmuseum,

"Lustarnas trädgård och
civilisationens nedräkning.
Ulf Rahmberg är detaljrik och
surrealistiskt grotesk och griper
tillbaka till äldre konst som
Bosch, Arcimboldo och

Gäddisprofilen:



Brueghel.
Han är mest känd för sina
samhällskritiska målningar
och bilder och sin skicklighet
som tecknare.
Med surrealistisk
associationsrikedom, frän färg
och form gisslar han
kapitalism, våld och förtryck
och skildrar människan som
en del av teknologin.
Rahmberg använder
sexualiteten och obsceniteten
sammankopplade med makten
och förtrycket. Samtidigt är
allt målat i glödande intensiva

färger, som står i motsättning
till bildernas innehåll.”
Berätta lite kort om dig
själv
- Ja, den korta versionen är
att jag föddes 1935 i Borås
där far min var bagare. Vi
flyttade sedan till Stockholm
när jag bara var 5 år, så jag
får väl räkna mig som
stockholmare tycker jag.
Min hustru Inger och jag bor
nu i ett hus nära
Hammarbyslussen och min
ateljé har jag uppe på
Mosebacke.

Väntar på att bli upptagen.



Mellan 1952-57 gick jag på
konstfack där jag studerade
dekorativ konst och 1962
-67 på Konsthögskolan,
även känt som Mejan.
Innan jag kom in på Mejan
hade jag en massa ströjobb
för att försöka klara
uppehället. Det har ju alltid
har varit tufft för konstnärer.
Det var alla möjliga jobb,
från att knacka bort kalk i
taket på övermålade
muralmålningar i kyrkor i
Södermanland och
restaurera altartavlor på
historiska muséet till att köra
ut fisk från Konsums Glada
Laxen och jobba som
nattvakt. Så man fick ju
känna av olika yrken.
På Mejan kom jag sedan i
kontakt med Lars
Hillersberg och tillsammans
med Carl-Johan De Geer,
Karin Frostensson och Lena
Svedberg startade vi 1968
satirtidningen Puss med mig
som tecknare.
Puss kom sedan ut med 24
nummer, det sista 1974.
Hur och när kom du in i
Gäddis?
- Det var så att jag brukade gå
på Eriksdalsbadet och
simma och där kom jag i

samspråk med Tore Palm som
också brukade gå dit. Det
visade sig att vi båda gått på
Konstfack, Tore hade gått
något år före mig.
Inger och jag hade 1996 köpt
storfidran ”Amadinda” som
låg på Lidingö (En amadinda

är en afrikansk xylofon, det
var säljaren som döpte henne
till detta). Den hade vi sedan
liggande på Årsta holmar där
vi även legat med vår tidigare
båt, en 5-tons lotskutter.
Men nu var vi uppsagda
därifrån på grund av bygget av
den nya bron. Tore
rekommenderade mig då att
söka till Gäddis där han själv
var medlem. Det gjorde jag
och kom upp med båten där
1998.
Tidigare seglingserfarenhet?
- Ja, den var ju obefintlig



innan vi köpte ”Amadinda".
Innan hade vi bara haft
lotskuttern. Den hade vi 1968-
96. När vi skulle lära oss segla
så kollade vi hur andra seglare
gjorde och på så sätt fick vi
båten att gå ungefär som vi
ville.
Sedan har vi efterhand lärt oss
mer och mer.
Ditt bästa seglarminne?
- Vi har haft flera, men ett fint
som jag kommer i håg var när
vi seglade från Stockholm till
Nystad via Jurmo. Vi gled
sakta fram tyst och stilla
genom den åländska

skärgården, det var som att
segla i ett översvämmat
landskap. Det var fantastiskt
vackert, nästan sakralt.
Något värsta seglarminne?
- En episod har jag som
fortfarande är kvar i minnet.
Detta var i början av vår
seglingskarriär så det kan ju
också ha spelat in att vi inte
var så vana.
Det blåste rejält och vi gick i
Göta Kanal med fullt
segelställ, men vi hade för det
mesta lä för vinden från träden
i land.
När vi kom ut på Roxen och

Med fulla, unga ställ över havet.



slätten fick vi dock hela
vindens kraft på oss. Vi fick
ett rejält nedslag som varken
Inger eller jag var beredda på.
Det blev lite panik när vi inte
fick loss skotet och båten lade
sig på sidan innan vi kom upp
i vind och kunde rulla in
genuan. Men det ordnade upp
sig i alla fall.
Vad är bra med Gäddis?
- Framför allt är det en ju
väldigt trevlig klubb med
vänliga och hjälpsamma
medlemmar som ställer upp
om du behöver ett handtag. Så
är det är livaktig klubb med
många aktiviteter. Och alla
måste hjälpas åt. Och så är det
ordning och reda vilket är
viktigt.
Vad tycker du bäst om?
- Jag hittade på 60-talet ett
recept på aprikospaj av Mae
West (filmstjärna på 30-40-
talet, min anm.) Den är
otroligt god. Sedan läser jag
en bok av Astrid Lindgren
”Krigsdagböcker 1939-1945”.
Bland det bästa som har hänt
oss är att vi kom undan kriget
så lindrigt.
Vad tycker du sämst om?
- Av något som är båtrelaterat
så måste det väl vara att
behöva gå upp mitt i natten för

att flytta båten för att ankra
om eftersom vinden vänt och
man valt fel förtöjningsplats
och man ligger och hugger i
berget. Trevligare saker finns
det ju.
Några planer för framtiden?
- I min ålder kan man inte ha
någon längre planering. Det
får väl räcka med att se fram
emot en seglingssäsong även
nästa år.

Berättat för
Janne Jäberg

Ett av Ulf Rahmbergs
kända verk.

"Vad jag gillar mest?
Aprikospaj enligt Mae
West. Den är otroligt

god."



Johnnes loggbok

Efter ett antal inställda
seniormöten kom vi äntligen
”till skott”.
Allas vår Gunsan kom på:
Gäddis-charmörerna modell
äldre har fått nog av våra
trappor…
Elegant lösning: Snett över
viken (vid SSG:s lastbrygga)
hyrde vi in oss på Svindersviks
gårds lilla café

I detta nummer med
BILDSPECIAL!

hösteftermiddag, 5 oktober.
Succé!
Vi var tvungna säga stopp vid
30 senioranmälningar, den
trevliga lilla lokalen rymde ej
fler.

Bilder: Nils Fergell



Mycket trevlig personal.
Minglande: Bosse och
Dorette, Kurre W, Lollo,
Ove och Ingalill, Nisse F,
Rune H, Janne Jä, Stene,
Lasse S, Lasse A-son,
Gunsan, Maria och Johnne
med flera, med flera.
Stämningen god, trots
spritförbud. Mycket ljug.
Tomas B talade väl, samt
till och med Gäddisvisan
ekade i stockhuset, (för
första gången).
Super-ärtsoppa, dock utan
fläsk. (Kanske på grund av
någon medlems ”vego-
idéer”. Löfte: ska ej
upprepas.)
Efter käket seglade
Gunsan över en liten



”sprit-smugglar-amfibie-If-
bar” till den något svala och
fuktiga bryggan, men det blev
ingen dans.
Det blev inte så billigt,
sprängde nog SSG:s ramar.
Förlåt kassör´n…
Därav, samt spritförbudet, gör
att vi föreslår nästa års
seniormöte efter
uppdragningarna: ”Lokal på

stan”, mitt på Söder, utan
trappor, bra förbindelser, egen
kök, mycket punsch och sånt
till självkostnadspris till
ärtsoppan.”
Vamos ver” (Vi får se) som vi
säger i Rio.
Hörs! Gunsan och Johnne
PS. Blånäsorna? Skulle vara
kul att väcka dem till liv. Upp
till debatt!



"Det blev inte så billigt, sprängde nog SSG:s
ramar... Förlåt kassör´n"



SEGEL SÄLLSKAPET GÄDDVIKEN
kallas härmed till
Årssammanträde

Föredragningslistan är den stadgeenliga, den återges i sin
helhet på hemsidan.
Även styrelsens budgetförslag liksom valberedningens förslag
till styrelse och funktionärer kan läsas på hemsidan.
Under punkten budget tar vi en diskussion om våra fonder:
Sällskapet har idag en mängd fonder. Styrelsen föreslår att
dessa slås samman till en hamnfond och en gemensam
investeringsfond för övriga verksamheter.
Nuttens miljöfond används i sin helhet under året. Läs mer om
förslaget på hemsidan.
Föreslagna stadgeändringar: §6 som reglerar våra avgifter
uppdaterades inte när årsmötet flyttades från november till
februari, vilket innebär att de avgifter som bestäms av årsmötet
träder i kraft ett år senare.
Dessutom kvarstår ett fast datum när avgifter ska erläggas.
Samma fel återfinns i årsmötets föredragningslista: kommande
behöver ersättas med innevarande på två ställen. Läs mer på
hemsidan.
Efter årsmötet föreslår styrelsen att vi har en diskussion kring
inriktningen på våra medlemsmöten, med förhoppningen att de
ska bli intressantare.
Om Du är intresserad av Ditt segelsällskap och har möjlighet,
skall Du anse det vara självklart att närvara under dess
sammanträden. Försumma ej årssammanträdet med dess viktiga
beslut.

När: 8 februari, klockan 19.00
Var: Segelsällskalpets klubbhus,

Gäddviken



Valberedningens förslag till styrelse-
och funktionärsposter i SSG 2018

Styrelse:
Avsägelse har kommit från kassör, hamnfogde, tillsyn klubbholmen,
klubbmästare, ledare för juniorverksamheten och suppleant.

Styrelsen i sin helhet:

Ordförande
Vice ordförande

Sekreterare

Kassör
Hamnfogde
Tillsyn klubbholme

Klubbmästare
Ledare junior
Kappseglingsledare
Suppleant

Funktionärer:
Vice hamnfogde

Övriga funktionärer:
Slipförman
Bitr slipförman
Bitr slipförman
Tillsyn hamnen
Båtvårdsman

Bosse Willén, omval 2 år
Gabriel Dahlbäck, mandat till
2019
Carolina de la Fe, mandat till
2019
Lars Wallman, nyval 2 år
Henrik Edberg, fyllnadsv 1 år
Karl "Kalle " Karlsson, nyval
2 år
Leo Regazzoni, fyllnadv 1 år
Anders Ekström, nyval 2 år
Jan Jäberg, mandat till 2019
Danne Eriksson, nyval 2 år

Victor Chan, nyval 2 år

Patric Stenberg, omval 1 år
Gunnar Lindstrand, omval 1 år
Svante Söderlind, omval 1 år
Sten Bruno, omval 1 år
Nils Fergell, omval 1 år



Revisor
Revisor
Revisorsuppleant
Repr Sthlm Seglarförb
Webbredaktör
Red Gäddviket
Vaktchef
Arkivarie

Villy Glas, omval 1 år
Yvonne Fergell, nyval 1 år
Inger Callemo, nyval 1 år
Bosse Willén, omval 1 år
Janne Jäberg, omval 1 år
Ulrika By, omval 1 år
Jacob Hagberg, omval 1 år
Dorette Leygraf, mandat till
-22

/ Valberedningen december 2017
Gun Nilsson (sammankallande), Johnne Svensson, Lars
Salomonsson





AVS: Segel Sällskapet Gäddviken, Box 151 89, 104 65 Stockholm


