
Tillbakablick - Tidningsklipp mm från 1994



På Kryss våren 1994

Hela programmet 
för Båtmötet i Nyköping

Kryssarklubben båtmöte arrangeras denna 
sommar av Sörmlandskretsen.
Tema är miljön och ett miljöriktigt båtliv. Men 
det blir också många andra aktiviteter, dans, 
musik och inte minst gemenskap.

Temat för Kyssarklubbens båtmöte i sommar 
är miljön. Arrangör är Sörmlandskretsen och 
platsen är Nyköping Datum 21 juli – 24 juli.

Temat ligger helt i linje med Nyköpings, 
länsstyrelsens och landstingets satsning på att 
göra Nyköping till ett kunskaps- och informa-
tionscenter om Östersjön. I staden planeras 
utställningar, informationscenter, östersjöak-
varium, vattenpark och östersjöforum. Här ska 
kunskap om Östersjöns miljö och hur dess re-
surser används samlas och göras lätt tillgänglig.

Till satsningen på miljön i landskapet räknas 
också Naturvårdsverkets Naturum vid Västra 
Stendörren. Där beskrivs Östersjöns flora, fauna, 
geologi och kulturhistoria. Till Västra Stendör-
ren kan både båt- och bilburna ta sig.

Detta är det preliminära 
programmet för båtmötet:

Torsdagen 21 juli
12 00 Samling vid Västra Stendörren
19 00 Tillsyningsman Ragnar Edberg visar 
utställningen Naturum.

Fredagen 22 juli
17 00 Båtarna anländer under dagen till ham-
nen i Nyköping. Deltagande båtar får ligga gratis 
i den inre hamnen vid åns utlopp.
18 00 – 22 00 ”Tuffis” kör badsugna till Hjor-
tensbergsbadet.
18 00 Båtmötet invigs.
19 00 – 24 00 Visafton på Restaurang Fjärden
21 00 – 23 00 Mogendans på Täcka Udden i 
hamnen.
21 00 Tapto

Lördagen den 23 juli
08 00 Revelj
09 00 – 15 00 ”Tuffis” kör gratis till stan mellan 
ordinarie turer.
10 00 – 16 00 Utställningen ”Miljöriktigt båtliv”
11 00 Sjöräddningssällskapet anländer med 
livräddningskryssare. Sjöräddningsövning.
11 00 – 16 00 Jollesegling i kanotstadion
11 00, 13 00 och 15 00 bildvisning om IF-båten 
”Röde Orms segling till Färöarna
12 00 Kryssarklubbens Gratia anländer
12 00 och 15 00 Guidning på Nyköpingshus 25 
kr/person
12 00 och 15 00 Stadsvandring med guidning
13 00 Tipspromenad14 00 och 16 00 Musikun-
derhållning på Hamnplan och hamnkafféet
14 00 – 16 00 Symposium över temat ”Miljörik-
tigt båtliv”
17 00 – 19 00 Knattedisco på Täcka Udden i 
hamnen.
19 00 Båtgästabud på Nyköpingshus. Middag i 
medeltida miljö på slottet. Förhandsanmälan. 
185 kr/person. Använd talong nedan.
20 00 – 23 00 Ungdomsdisco
21 00 Tapto

Söndagen den 24 juli
08 00 Revelj
10 00 – 16 00 Utställningen Miljöriktigt båtliv”



Segelbåtar på väg in i Nyköpings hamn redo för 
Kryssarklubbens båtmöte.

Sörmlands Nyheter 23.7.94

Kryssarklubben lägger till i hamnen

Framåt sena eftermiddagen på fredagen tuffa-
de ett pärlband av segelbåtar in på Stadsfjärden 
och la till i Nyköpings hamn.
Under hela helgen ska Svenska Kryssarklubben 
ha båtmöte här.

Bilderna kommer från Bildtjänst.



En kall öl i sittbrunnen inför helgens båtmöte i Kryss-
arklubben satt inte fel för arrangerande Jan Lindberg, 
Anders Lind, Curt Briheim, Stig Sjödelius och Hans 
Larsson.

Svenska Kryssarklubben firade sitt 70-års-
jubileum förra året. Med sina drygt 35 000 
medlemmar är man, hör och häpna, världens 
största båtklubb. Medlemmarna ägnar sig med 
förkärlek åt långfärdssegling och upptäcker 
gärna nya mål. Som nu när Nyköping till helgen 
får båtfrämmande modell större, med gästande 
segelskutor från hela riket.

Hittar hit

När SN promenerade förbi hamnbassängen på 
fredagen hade redan ett trettiotal segelbåtar 
förtöjt vid bryggan. Uppemot hundra båtar 
väntades med hemorter som Timrå, Norrköping 
och Uppsala.
Många har skrämts av den långa inseglings-
sträckan till Nyköping förut, berättade helgens 
hamnvärd Bror Olsson från Kryssarklubben.. 
Men sedan vi hade båtmötet här 1987 hittar 
folk verkligen hit.

Strandhugg
Ja, mötesdeltagarna anländer en efter en, 
kryssandes in till Nyköpingshamn efter ett 
strandhugg hos Ragnar Edberg vid Stendörren. 
Och aktiviterna drog igång direkt efter mötets 
öppnande med bland annat pubafton och mo-
gendans på Täcka Udden
Klubbens Sörmlandskrets, och Nyköpingsvär-
darna bjuder på ett späckat program även i 
fortsättningen. Ett axplock ur helgens program 
talar om bildspel, jollesegling i hamnen och en 
utställning om miljöriktigt båtliv.

Idag, lördag blir det symposium med tillhöran-
de paneldebatt, kåseri och utfrågning på temat 
skärgårdens kulturhistoria. Här deltar Magnus 
Josefsson från Sörmlands museum, Henrik 
Breide från Navigationssällskapet, Hugo Tiberg 
som är professor i sjörätt, och naturligtvis SN:s 
egen skärgårdsreporter Håkan Norén.
Vid lunchtid lägger skolskeppet Gratia till.
Båtmötets unga deltagare kan roa sig med 
knattedisko, medan det rustas till ett grandiost 
gästabud på Borggården för den vuxnare delen 
av Kryssarklubbens medlemmar och mötesdel-
tagare.



Möte lockade ett 50-tal  - SN 25/7 -94

Hur ska vi minimera bränsleförbrukningen och 
miljöförstöringen på sjön?

Det var en av frågorna som ventilerades på 
lördagens symposium på restaurang Tre Bröder. 
Arrangörerna Svenska Kryssarklubben (SXK) 
hade bjudit in flera kunniga personer som 
talade kring temat ”Östersjöns historia och 
framtid”.
Anders Wissler från Sjöfartsverket informerade 
bland annat om arbetet för en bättre miljö på 
sjön.
”Inte förrän förra året fick vi veta vilket miljöhot 
båtmotorernas avgaser var”, informerade han.
Anders Wissler informerade också om en kom-
mande skärpningen mot tvåtaktsmotorer samt 
ansträngningarna för att få fram miljövänligare 
bensin och diesel.

En annan talare var den pensionerade sjöoffice-
ren Henrik Breide som snart ska doktorera om 
den medeltida Valdemarsleden.

Södermanlands Nyheters Håkan Norén under-
höll publiken väl med sina underfundiga och 
lärorika historier om folket på öarna.

Symposiet ingick i Svenska Kryssarklubbens 
möte i Nyköping i helgen.

Ett 50-tal åskådare deltog i Svenska Kryssarklubbens-
symposium på Tre Bröder.

Sörmlands Nyheter 26/7 -94

Ungdomar fick testa sjömanslivet i två veckor

Skepp ohoj! I helgen mönstrade besättningen 
på skolfartyget Gratia av i Nyköpings hamn.
För två veckor fick grabbarna bli sjömän på 
Svenska Kryssarklubbens skolfartyg Gratia.



Sjömän för två veckor

I helgen mönstrade besättningen på skolfarty-
get Gratia av i Nyköpings hamn.På det vackra 
träfartyget fick de göra allt, från att diska till att 
svabba däck. Praktiken varvades med teorilek-
tioner

Skolfartygets ankomst ingick i Svenska Kryssar-
klubbens båtmöte i Nyköping.

Det var slutet på en  815 sjömil lång  seglats 
med det vackra träfartyget. Under skepparen 
Dan Wilska seglade  ungdomarna från Gö-
teborg, rundade Fyn i Danmark och nådde 
Nyköping via Gotland.

-I början var det svårt jag fattade inte vad jag 
skulle göra när skepparen ropade, berättade 
Joakim Olinder från Göteborg.

-Han hade funderat länge på att lära sig segla 
med skolfartyget. Men han kunde åka först när 
han fyllt 13 år och passerat åldersgränsen.

-Det verkade var en rolig grej, förklarar Joakim.



Svabbat däck
Tillsammans med de andra i den unga besätt-
ningen, har han diskat, svabbat däck, hissat 
segel – och naturligtvis – badat.
- En gång fäste vi en lina i stormasten, band fast 
linan i  en sele  och kunde åka ”vattenskidor” 
längs båten , berättar Joakim.
Ungdomarn får även teorilektioner under led-
ning av skepparen. 

Det är ingen tillfällighet att Gratia anlöpte 
Nyköpings hamn. Stiftelsen Svenska Kryssar-
klubbens Seglarskola, som äger båten är en 
fristående organisation men backas upp av 
Svenska Kryssarklubben SXK som i helgen höll 
möte i Nyköping.

Bra fostran
Besättningen  på Gratia hälsades  också välkom-
men av SXK:s sörmländska representanter. – 
Det här är en bra fostran för ungdomarna. Man 
vistas på en liten yta och lär sig ta hänsyn och 
ansvar, menade fiskerikonsulenten Hans-Gun-
nar Andersson till vardags aktiv medlem i SXK.

Skeppare Dan Wilske ställer upp gratis och lär 
ungdomarna att segla. Men vi har gratis mat 
och så får man ju komma ut och segla.

Tar tid
Det bruka ta några dagar för besättningen på 
skolfartyget att bli hemtam berättar Dan Wilska.

För de mest intresserade kan seglarskolan 
sedan erbjuda befälskurs.
Gratia är ett av Seglarskolans tre skolfartyg. Den 
byggdes i Gassport, England och är 30 meter 
lång.
   Andreas Harne



Runt kusten i På Kryss hösten -94

Inga nycklar i ån
Kryssarklubben båtmöte i Nyköping blev en fest 
som knappast stod det berömda gästabudet 
1317 efter. Men Hans Larsson kastar inga nyck-
lar i ån. Han och sörmlänningarna bjöd på en 
hejdundrande upplevelse.

Naturum vid Stendörren var första mötes-
plats under båtmötet i Nyköping. Där visade 
tillsyningsman Ragnar Edberg den nya utställ-
ningen – spännande presenterad under ett tak 
av segelduk.

Natur och miljö var sedan tema för hela båt-
mötet och någonting vackrare än Sörmlands 
skärgård sommarn -94 är svårt att tänka sig-.

I fyra dagar pågick mötet. Dag två seglade eska-
dern de 15 sjömilen in till Nyköpings hamn. 
Där disponerade Kryssarklubben hela inre ham-
nen vid åns utlopp. Disponerade och dominera-
de. På kontinentalt vis och i kontinental värme 
förtöjde de ca sjuttio båtarna långsides kaj. Fyra 
båtar utanför varandra. Signalställen hissades 
över topp och hela hamnen prålade av vimplar.

Färggladast var dock sörmlandskretsens funk-
tionärer i gula skjortor och neonröda mössor. 
Ingen båt förtöjde utan att en neonmössad 
sörmlänning tog tampen och slog någonting 
sjömansmässigt. Tack, Tack, Tack. Allt gick 
som musik och en mässingssextett pruttade i 
hornen..Hälsningstal höll kretsens ordförande 
och mötets organisatör Hans Larsson och Lars 
Hedlund från Nyköping Information.

Programmet på lördagen var späckat: stads-
vandring, tipspromenad, besök på Nyköpings-
hus och symposium med båt, miljö och kultur 
som teman. Inledde gjorde Henrik Breide, 
kommendörkapten och forskare. Han berättade 
om den medeltida Valdemarsleden. Antikvarie 
Magnus Josefsson berättade om fornminnen i 
Sörmlands skärgård. Journalisten Håkan Norén 
kåserade om skärgårdslivet i början av 1900-ta-
let som han också skildrat i en bok. Slutligen 
informerade Anders Wissler från Sjöfartsverket 
om verkets utredning om luftföroreningar från 
fritidsbåtar – som redovisas på annan plats.

Lördagen avslutades tillsammans med kung 
Valdemar och hans hovnarr på Nyköpings borg-
gård. Där var borden dukade och kryssarklub-
bare försåg sig från de dignande borden.
Dansen fortsatte länge och några avslutade 
festen med att sätta flaggspelet då revelj blåstes 
klockan åtta. Se det var ett gästabud som knappt 
stod festen 1317 efter.
Vid tvåtiden på efter middagen avslutade Hans 
Lasson årets båtmöte och många startade färden 
hemåt, andra fortsatte semesterseglingen. För 
ännu var det många veckor kvar av den makalö-
sa sommaren -94.


