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Forord

Detta ar en lagom sann kr<inika 6ver Siirri Segel Klubbs f<irsta itta decennier. Den
bygger pA historiska fragment som kommitterade spirat upp, nigon ging pA illvilliga

rykten, stundtals pi losa antaganden. Sammantaget leder detta till merkvardiga
skildringar och halsbrytande slutsatser.

Behovs denna jubelskrift? Ingalunda. Men vad gora nar skattkistan iir till brlidden
fylld av multnande konvolut och gulnande fotografier; skall vi kompostera detta vart
arv, slilia det antikvariskt eller erbjuda det till Landsarkivet i Goteborg? SA handlar

inte ansvarstagande samhhllsmedborgare. Materialet skall fram i ljuset.

For vem 6r denna jubelskrift skriven; for den europeiska gemenskapen, f<ir den
svenska grundskolan eller f6r vAr nordhallhndska hembygd? Icke s6. Detta 6r en
skrift for sSK's medremg*:1t::li;!"iL:?.:*:1s.vid brasans sken i sprind

Klubben fti,ddes 1924 och ir <ins ildsta maritima sammanslutning. Man ansriker inte
om medlemskap. Man blir kallad. Genom fdrutseende och klarsyn utrustades

Klubben av Stiftarna med en vagt formulerad iindamilsparagraf vilket resulterat i
sthndig f6rnyelse. Klubben har haft fA andhAmtningspauser, ett decennium segs ha
gett till spillo genom intriffad skilsmhssa, ett annat f?irgades av tvist om syltburkar.
SSK lir idag ett illustert siillskap fdr maritimt intresserade bon vivants och gladje-
spridare, upptagna Herrar i sina bhsta Ar. Klubbens brlinnpunkt har gradvis for-

skjutits frin idogt tevlande pa stora sjdhavet till bryggsegling. All verksamhet kraft-
samlas irligen till forsta veckoslutet i augusti.

Detta fyrverkeri inleds med en personligt fiirgad tideriikning, dlir danande hiindelser,
tillm2ilen och beslut som timat under de senaste 80 iren llts fram. En maktig bild-

berAttelse tar vid, fylld av vittnesgilla tidsdokument. Dlirefter en genomging av SSK's
regelverk och grundstenar f6lit av en forteckning over alla tiders medlemmar och
styrelser, vilken torde vhcka s6vAl frirvAning som beundran. Slutligen en ordlista.

De utmattade kommitterade drar sig nu tillbaka samfallt sjungande

Se Glo'Ut
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Denna kr<inika hade aldrig kommit till vore det inte
f6r Clarence Keillers arkivforskning och Hans
Lindbergs formAga att ur ett hav av information
vaska fram centrala hlindelser.
Hbr f6ljer Sekreterarens berlittelse:

"Det gar minga rykten om vad man gor pd SSK.
Denna skrift skall inte pA nigot siitt forklara detta
di ju det mesta faktiskt ar sant. Nej, denna bland-
ning av texter om de forsta ettio aren Du nu hAller
i handen iir bara till for dess tills(k)yndare att vara
som ett "Kom du ihAg ...? VaddA? Gjorde iag de'?.

Ar 1924
Ynglingarna Harry Keiller och Sverre Jensen bildar
tillsammans med Sten Ewert, Erik Lindstr<im,
Douglas Seaton och Carl Axel Seth Sir<is forsta
segelklubb. Klubben gavs namnet Siir6 Segel
Klubb. Harry Keiller blev dess f<irsta ordf6rande,
Carl-Axel Seth vice ordfOrande och Douglas Seaton
kassafrirvaltare. Harry f6rblev ordforande fram till
1969.

Ar 1927
Efter flera irs 6vervdgande faststiilldes Klubbens
stadgar den 17 december.

Erik Lindstrcim foreslAr SSK att ha egna siOmhrken
och prickar utanfor Shr6n.



At 1034
Under sommaren ringer Harry Keiller till Svenska
Seglarforbundet och soker intrhde. Seglarforbundet
svarar per brev den 16 augusti och billigger
ansokningshandlingar och stadgar. Nigon ytterli-
gare korrespondens finns inte. Svenska Seglar-
forbundet onskade i tribut 7:50 sv. kr vilket motsva-
rade en lAda brhnnvin, varfrir frAgan bordlades.

Efter moget <ivervligande aktualiserades frAgan Anyo
1962. Seglarf6rbundet, sporrade av vAra framgAngar
.. .kr ing bordet, 6nskade se SSK som medlem.

Avgiften hade dubblerats till 15 sv. kr per rost vilket
motsvarade tvi lAdor brlinnvin varfor frAgan bord-
lades en andra ging. Som ett minne frAn dessa kontak-
ter erholl Klubben sAviil stadgeforslag fran Sveriges
Riksidrottsf6rbund samt en handbok i siovett.

At 1985
Klubben hade nu 21 aktiva och 6 passiva medlemmar
Sjomannaskapet blomstrade vilket framgAr av foljande
fartygsforteckning:

SSK var nu en framstAende svensk regattaorganisator
och Klubbens aktivitet speglades i den for sjofarten si
viktiga Gdteborgs Handels- och Siofarts Tidning. Arsmo-
tet avholls pA Siirri Restaurant vilket ocksA refererades i
tidningen.

8

Suenska Seglarfobundets suor pa SSK's
o nsokan om me d [e m ssh? p.

SEGLARFO 
RBU NDET

S V E N S T ' i r

Klipp han Gdteborgs Handel
och Sjdfa sndning.



a:':n demohrotisk anda utsdnda enhAkn ddr kombinationen aD
1 . tt halasfom tode ha medgiait 15 otlha Dal.

Ar 7942
Under kriget tog de Arliga SSKJesterna en fastare
form.

Ansatsen var demokratisk och blygsam. SAledes
, efterfrAgades medlemmarnas dnskemel om
i festlighetens utformning medelstvidstAende

brev.
Av protokoll frAn Arsmotet den 15 augusti fram-
ger att alternativ I fdll flertalet pi l5ppen. Ett
reililt sjoslag utkAmpades pA pensionat Sorvik
med eftersllickning i Villa Sjcistugan.

Under Arsmotet, som torde ha 5gt rum p6 S<irvik,
erholl Sten Ewert i uppdrag att soka fa till stend
en Stockholmssektion av Klubben, dA fyra av de
sex stiftarna, sedermera utsedda till "honorary
members", kom att fA sitt permanenta uppehiille
pa ostkusten.

At 1945
Vid Arsmotet den 6 augusti faststhlldes stadgean-
dring som innebar att Klubbens ledning stramades
upp. Ett exekutivutskott om l2 medlemmar, att viil-
jas av stiftarna och styrelsen gemensamt, skulle
besluta om inval av nya medlemmar.

Stockholmssektionen erhdll egen styrelse med
Sverre Jensen som ordf<irande. Hur relationen
mellan moderklubben och satelliten vid innanhavet
6stersjon utvecklades framgar ej av protokollen.

Sammantrlidet avslutades med smdrgAs och
pilsner pA Siiro Restaurant, och fortsatte tvA dagar
senare, den 8 augusti, varvid femtontalet med-
lemmar med damer konsumerade siviil krliftor
som snaps. Av bilaga till protokollet konstateras
nyktert "att denna fest var den hitintills mest
stlidade festen i Klubbens historia. Ingen var full
och ingen bar sig illa At".
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At 194E
I samband med att Klubben nhrmar sig de 25 iren initie-
rade Stig Weibull frigan om standert och i protokolls-
pArmen finns en utfdrlig skiss.

Vid irsm6tet overlhmnade Stig en flagga till SSK.

tgS0-tslet
Dokumentationen frin denna period hr knapp-
hiindig, vi vet dock att Klubben vid decenniets
slut hade 45 medlemmar.

Ar 1964
Detta Ar firades SSK's 40-irsjubileum varvid kall-
lelse och program fick en stramare utformning'

Av vidstAende deltagaranmlilan fr6n Carl-Bjorn
Willumsen framgAr att dAr fanns mAnga aktiviteter
att vilja mellan. Den enligt protokollet traditionella seg-
lartrhffen i Jungfruh6lan utvecklades detta ir till
Ormtaget.

Frin detta mdte har vi ett prov pi medlemmarnas histG
riekunskaper i form av de transkriberade stolparna till
Per-Axel Atterboms tal:

' 
S eglarbrddzr och' seg{z rsqstrar I

Dlir nL rur sittzr L dzn gamla Skutzhamnen pi 55K's

4)-irtga fod"brdns och, n^ir jag ser dzssa irrtga lGmpar
omgi.vna av skona -t'tam.rnar tinker jag pd dzn skotske

forfattarat €ri"c Lindnrms beskrhrning av sefure 'frdn

A/ordcn. Deras ansikts-t'ilrg var softL rnah.ogru1, dz fudE

mu^skl-er sorn ek och L d.eras 6dror rann en^dnst iamaua-
rom otlt, dz togo enlast fur sig av dzt bdsta, Vilket

luirmzi. beyisas.
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Ar 1966
.\rsmotet holls pA Villa Maracaibo hos Carol Wallenberg.
For iorsta gingen f<irekom stor flagghissning beledsa-
gad av frejdig hornblAsning av Mogens Willumsen.

Klubben hade nu 59 medlemmar. A,rsmotet onskade
begriinsa antalet SSK-iter varfdr de som inte visat nagot
storre intresse utvaldes. Kvar fanns 51 medlemmar och
det ansAgs att detta antal inte borde tiverskridas.
Protokollet lir detaljerat och formfulllindat. Calle-Bjorn
Willumsen prdglar hlir det sprAkbruk som fortsattnings-
vis kom att forvaltas av bl.a. Peter Hansson och senare
ars protokollforare.

Ar 1969
Med anledning av fdregAende 6rs Ormtig inkom till
Ordforanden en protestskrivelse frAn skeppshandlare
August Storm:

''Herr 
Ordforanden,

Jag har emottagit protokoll frAn SSK':s Arsmote den 10
augusti 1968 och firr allvarligt meddela, att jag i #14 ei
{inner resultatlistan av kappseglingen riktigt Stergi-
ven. Enligt av mig forda minnesanteckningar hade
supercargen, som i protokollet lir inkommen sAsom
nr 9, den kortaste tiden, dock skar han ei millinien
i foljd av vilket han riitteligen borde diskvalifice-
rats. Varfor Georg Dettow och Peter Hansson har
placerats pi fdrsta resp. andra plats undandrar
sig min klinnedom. DA jag vidare bemhrker, att
man icke inom seglingsnbmnden beaktat min
protest fAr jag, innan jag fullfoljer hrendet till
Svenska Seglarfdrbundets kommitt€, begAra
kopia av kappseglingsprotokollet frAn kapp-
seglingen i fraga.
Med seglarhilsning
August Storm
(Skeppshandlare)"

t2
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Kommitten som omgAende bildades ftirr behandling
av detta arende beslutade att skeppshandlaren
August Storm skulle utvhljas och istiillet borde
inval ske av Dan-Axel Brostrdm dubbelt upp.

Ar 1974
Fredagen den 2 augusti firar SSK 50 Ar i dagarna
tvA. Inledning hos Dan Brostrrim och sulphaterna
hos fru ordf<iranden pi "Virlitta Klatt". Fren Saro-
baren avgir coach till Gdteborgs Golfklubb pA
Hoves. Efter galamiddag med fl6dande champagne,
tal till sulphaterna, rikligt medaljregn och dans till
levande musik avgAr coach klockan 01.00 tillbaka
till Siiro for Nattamat.

Klockan 12.00 dagen efter sker samling vid
Siostugan for OrmtAg. Klhdsel: Seglaruniform eller
smoking med SSK-miirke och medalier. En ling
skara farkoster samlades vid av Harry donerad
gastboi och fiirden sthlldes mot Jungfruhilan.
Kappsegling med extra kvalificerad bana h6lls.

At 19E4
Sextioirsjubileum firas pA Slirohus med ymnigt
medaliregn.

Ar lgtf
Clarence Keiller instiftar ett vandringspris for arets
grundligaste pAsiittning kallat "Keillers Prick".
Jacob Brostr6m erhAller priset forsta gangen som
"Arets Grundstotare".

Ar 1994
SjuttioArskalaset firades den 12 augusti pi Caf€
l2:an som dagen till 6ra skrudats i tiilt och rustats
f<ir dans.

At 1996
Ny styrelse tilltreder pA extra ordinlirt mdte och
SSK fAr genom Kenneth Keiller en heltidsarbetande
styrelseordforande och Kurt Nordstr6m blir vice.

F .r'
\s
f r

xh de 93 gdsterna, flera undet sino artistnomn,
rerodes hing \trtungat bord.

l3



Ar l9g9
Klubbens 7S-Ars jubileum hAlls pA Blomstermiila.
Lokalen Ar full av upprymda medlemmar med damer.
Musiken spelar upp till dans och intet oga iir torrt nlir
Jacob Brostr<im hAller jubeltalet som 6tergives nedan.

Till jubileet har styrelsen l6tit smAliindska Orrefors
framstiilla jubileumsglas prydda med SSK's nyantagna,
av Bernt Halld€n formulerade, valsprak - Se Gla'Ut.
Klubbens standert utformas f<ir triidgArdsbruk och for-
ses med medlems nummer. Under jubileumsveckan sti-
tar Slirons flaggstlinger med SSK-vimplar som stolt
stracker ut i vinden.

lnspirerade av Aldo Gasparinis generositet utvecklas en ny
donationskultur. Liidren flliks upp till Klubbens fromma.

At 2OO4

,En 
som vanltgt kulm sommardag mzd storm-

annalkandz sLog
att kniicka en av
bil^da Siro SegeL

sig ett antaL
drhundradnts
Klahb - och. till ordfuran"dz vatd

qngre h-errar ner f'
sttirsta rntter - at

undzr dren

ett bevi-s pd

Detta 6r hills 80-Arskalas pa Blomstermala.
har styrelsen tagit fram jubileumsmedaljer,
knappar och slipsniil.

MAltiden iir reiiilt subventione-
rad, varfrir donationsverksam-
heten slAr alla rekord under irs-
motet pa SBK brygga. En grund-
plat till den kommande jub!
Ieumsslciften skapas.

Vid ilrsm<itet meddelade Lars
Hallgren att han ingjutit ett ror
som omsluter en butelj Skotsk
Whiskey vid Keillers Mirke, att
brukas av SSK-iter i sirin6d."

Till jubileet
manschett-

Se hngt Sekreteraren. Efter
denna grundliga och v?il
awiigda redogorelse <iver

Keilles Mdrhe fich au Urban Magnusson
och Bjorn lnessher deluis en fornyad lay-
out med stdne SSK-Dimpel infi)r jubeldret.
Mdrh dDen plastroret med helroret.

timade hdndelser Aterger vi htir, som pendang, delar av
Jacob Brostrcims tal vid 7$arsiubileet:

t4

virudar pLskandz r;ver kLrqphnU^arrw och packi.sen

llarrq - var-t'or vet lng in* - mzn dct har tLldll-
gen glort harnm gott fur h.ir sitter haru L kvljL
som ft)rathgeru AErtMD )LD M^A/ oc.h. som en
sqmhoL fur dzt edsvurna gdng som
hnLft SSK sanunan mzn ocksi som
dzn specizlla Sirriandan. llarrq furblzv ordfc)rand,
tilL 1170 d,i han upphnldz.s t)11 hzdzrsordfdrandz
mcdan dzn. endz eksefuren L ltistorizn mz-d, slo-
kapteruexamzn. Sttg WeibulL. tog over kb.bban t|,
hadz tld.igare vari.t sekretzrare och bLa. gjort sttq-
rel^seantzcknngarna pd baksi"dan av en drs-t'c)rtecknit
-t'nin Linssparbanken L 1dteborg depdavdzlning sor

fc)r ovrrgt hamrudz L 55K's arkht snarare in son
bilaga tilL Kaptzn Webull-s slilydzklaratinn Stig
steg at 1188 octt lamnzdz dver till 7el,er llarusor
som -t'irk itta dr pd sig vare-t'ter famillen ftai1b.,
ater var pd p[ats mei. ruvarand..e ordfuran^d.z
KetlrLettL. Samma tir. alksi 111 6 . urophafdzs llarrt
till skqarrn genom att wtnljmtus tilL Comm.od.ore
kL$ben"



talaren fortsatter
' 
dzt ir intz m,1&et som mitrL hztf fitt vigar prata om

in mindre stitta pti prdnt via en kommutwL dator som
ar oppen fiir o-t'fentt qh"fsprbuiroen ."

och om Klubbens stadgar konstateras bl.a. att'57 
siger att organet fdr kkhben ijr SSK-bladzt och

eftzrsom dtt ^,8 vetzrligen altrrrg funtnits ruigot SSK_
bkd si fir er fanlasL hiir spela.fritt dver vllket organ
nm ir furaringera -t'rimsta sprikror - sd att siga,.

Om Klubbens medlemmar fick m6tet sig till livs' 
,tnfaE mzdlsnmar sattes till 5Z,l ev. Z fokrar och

uttdzr dreru lnpp kan man /u konstatera att dzt ir i
all,a faL e,tt otaL fokrar som passerat revq.
HedLemsnatriklarnz lir som h;mtad_e w Vem ir Ven" _
alltsd d.e fLesta totalt okdn^da mzdborgare dtmjnstonc L
skattemqndlghztzns regbtzr. Def f,nn^s dnck rn,inga fina
tnsoknngsha ndlnga r. D en nuya ra n-dz ord.fd ra nd.zn t. ex.
ht sin bror skrfua han^d.Lngen troLigtvi-s dzrfor att han
ir van att gdra sirn ffirer bakom bulyanzr mzn
llarerce Clzarwater EettilaL .t'ramhill som en mzrit. liag
llerar 

'dzn 
atomnrdcntliga Ldnghzt och grundlghzt

,armzd. llerr MegerpLigaren mdzr f{zra drs tid. mdlaL
wrt niir samtltga Sajrcjs bcjar rdda, bLi, grdrn oclt svarta
teroende pi dcn bottznfdrg han^s btit vid. ti.Lf6u^et
wint'

Vi fick Aven hora att
'Eedan 

l1Z7 fureslng €. Lin"d^strom att SSK skulb
ha siru egna sft)marken oclt prbkar utanfur Sdrd.
Jag U1cker d.et Uter soffL en stniknd.e ldz oclt
karuke nigot vL bordz se over .for att sitta Lite
m^L,fror L hu/u^d^et pd rutidzw ttqska bitturi-ster.
Jwgrmnnn Laessker oclt Magnusson fureguk l,uir
mcL gott exempeL fr)r nigra dr sedan dn d"e pd
natten rruil.adz...

' 
TLIJ dz olika bitnzmnen som passerat retq hir

rutullgtvi-s rtlzx bit fin)ten mcd. sitt bercjm.de
gasrefuge. h"lfu ha$ull oclt bak-t'ull. ett annat
fuimtat fnin ftm.edas Cup -'Linnfart' oclt natur_
Lrgtvis draken Drak-Ull.a. Men frimst naturLigtvi.-s
ekan SSK I Bdtrn dverl;its redan lgTZ genom en
d.orwtinn till kkhben odt. redan ruista dag brdt dzn
mast + bom och var ruira att totall haverera,.

Jacob ror sig dhrefter in pA det finansiella omrAdet
och konstaterar
"dz 't'tirsta dren var tirNvgiften gan^ska bQgNm. t761
std, dzn L 15,- ocltfdE'nrdt dr .t'oreslngs en lu:lnng
AIL 16,- 't'r)r att gora drl svdrare-fdr kass1rat ait
rikna. Dettz -t't;ranlzddz dzn sparsammz .t'irunsman_
rwn CaroL Wallznherg att kdpa sLind.$t medlemskap
fr;r 1000,-. e-t'tzr samrdd mzd sitt fuforsikrmgsbotag

15



lndtiynng har aUrtg varLt ruigon Utt hi.storia atan

fireningen har haft en siliendz spalt, t JustitUs familie-
sdz. Vid" varje drltg siljmma har kassrjren, gl-att red,ogiort
't'or 't'orenngerus u,sla 't'inaruer. 9knd, dr.ssa matematiska
trd.lkonstruirer minns vL flerr llen*en L Kroken. en vi:s
Sarut von €ssen o.s.v. Trots att kassdren her hzft ftr
varu att L god ti^d, iruun revisorrw id.oga krwckandz pd
qtterportzn furwirvw till hemLtg ort har lnterpoL htft
ett stiendz sommaruppdrag att scjka hnran pd dz
sfulkn L vtjrZzn sonL etL kasscjr L SSK rittzltgat bdr
be-t'inna srg pd Jug tinker t.ex. pi kairnt L Grmcs.
Iunzhrestaurangen pd Ckrid.ges ellcr
hns Mme Eouge L Taris'

och fortsatter
'Jag 

noterar att GroL vid. ett tillfiUz hiivdzdz att
eftersom kassdren inle avlagt n"igra rakenskaper sd fanns
ej hzllnr nigon oansvarig stqrel^se att ge ansvars-t'rihzt
tiII, en anrun pratar om bockerna som en orgasm av
sffior. en tredje hw ^;rkUgt dzt ir att man kan fdra
sd ru4cket vlisen om en aktiuilzt som strlicker sig dver Z
av irets 365 dagar'

Middagstalaren gir dArefter civer till donatorerna
'Hir 

vilL lag specizllf niimna llerbert €wert som unlzr

l6

ndnga ir sponsrad.e Klubben gercm situ -t'inurt$a

kontakter h.os Elack & Wfutz och andra dzsti.llz-
tcirer. Hans fl4tnnd" d.onatinner var storsinl,a uh
han l;iter stintrrgt sin anLrlrdkt vil.a 6ver oss ftr
dr,tta utruimndzs han til hzdzrskhhbmiistare pd
Iustid.... llarrq har sjiLvklart tillhirt de stora datt
torerna. fdratom vraket SSK I -forbanL han sig atl
d.orcra en boj tilL SSK mzdlzmmars gister mcd
inskiftinnzrL'Tlzase use thi-s ba4 at qour wn rt{
It belnngs to SSK )wner i-s in Meditari.anj.a'.
Sofens ptacerng skullz vara ett stenkast utanfur
dambadhuset.
-13 restc sig ftAn som en hrizrsmaru-t'rdn ldzn
av tt)tt packad.e sniLfipar oclt d.oneradz eru storre
su,rm;t som samma dag inkommit. till Sdrdpostzn ,
re*o mmznd.erat brev 'fnin SALzn'

Jacob avslutarar med att belysa talet till kvinnan
och berattar att
'Tettcr 

Sergland halL en ging ett
berqcktat taL tlan ansdgs hka roLig som GLlz-
Sfdrn men desswtont furstod man vad han sa.'

Detta awundar vAr resa i tiden och lAt oss raskt g
6ver till de mer handfasta bevisen.



l lo tiders medlemmor och Styrelser
lo t iders medlemmor

Andersch
Andersson

Askeroth
-Axel Atterbom

Berglund
Bergstrand

-Henrik Berthelius
Bille
Bille
Bille
Billner
Bjerkander

Bondeby
Borgensten

Bostrdm
Bourghardt
Custav Bratt

Broms
Broms
Axel Brostr<im
Brostrdm

Brostr6m
Brunell

en Biilow
Colliander
Cronberg

Dahlgren
Dahlgren

Danelius
Danielsson

Dettow
Eck

Ekdahl
Eklund

rd Eriksson
Ewert

Ewert
Exner

Fallenius

bbens f<irmiga att tillhandahilla Registrator, f<irare av medlemsregister, har stundtals
Spridda anteckningar, protokoll och h6rsiigen har varit grunden f6r denna lista.

befarar att framstiende, vilfortiiinta och dugliga svenska miin, alla tidigare
i SSK, kan ha ramlat ur rullorna. Betrakta sAledes detta som en preliminlir

Bj6rn Sal6n
Carl-Hugo Sch€le
Douglas Seaton
Carl Axel Seth
Jonte Sj6gren
Sten Sjostedt
George Sylvander
Claes Turitz
Bertil Uhl€n
Magnus Unger
Hans Wachtmeister
Boo A wallen
Carol Wallenberg
Jacob Wallenberg
Carl Axel Wannberg
Chris Weibull
Hugo Weibull
Stig Weibull
Gdran Weijdling
Sture Weiidling
Tord Weiidling
B.jdrn Wenander
Gunnar Wennerstrdm
Johan G Westerberg
Johan Wetter
Hikan Wiberg
Henken Widengren
Knut Wijk
Arne Willumsen
Carl-Bi6rn Willumsen
Kaj Willumsen
Mogens Willumsen
Christian Winther
Axel von Essen
Carl von Essen
Goran von Essen
Fritz von Schwerin
Per-Arne Willgren
Johan Zetterberg

Mats Fornmark
Aldo Gasparini
Fredrik Glasell
Jan Glimd6n
Lars G Gustavsson
Paul Gciransson
Bengt Hagn6
Bernt Halld6n
Lars G Hallgren
Jan Hampf
Johan Hampf
Peter Hampf
Jan Hansson
Kenneth Hansson
Mats Hansson
Per Hansson
Peter Hansson
Sven Hansson
Sten Hellman
Sven Hellman
Sten Hertz
Klas Heyman
Wilhelm Hoffmeister
Hans Holm
Lennart Holm
Erik Hultman
Per G Hoglund
Knut Jensen
Sverre Jensen
William "Billy" Jonsson
Sture Jonsson
Hans Kanold
Ingmar Karlsson
Alexander Keiller
Clarence Keiller
David Keiller
Harry Keiller
Kenneth Keiller
Gunnar Kempe

Frans Mikael Kempe
Harald Kennedy
Hans Kihlman
Kenneth Kimhed
Claes Kjellberg
Jonas Kjellberg
Per-Gustav Krafft
Folke Kristensen
Ulf Kristensen
Stefan Krook
Bo Krusell
Ulf Krusell
Bjdrn Laessker
Gunnar Laurenius
Lars lav€r
Carl4tto Lesslie
Hans Lidvall
Mikael Lindahl
Hans Lindberg
Per0lof Lindblom
Erik Lindstrdm
Georg Lithander
Stig Liunggren
Arne Lundberg
Sten Magnusson
Sven Magnusson
Urban Magnusson
Glenn Mattsson
Karl Moseby
George Murray
Claes Myrdn
Kjell Moller
Kurt Nordstrdm
G6ran Nor6n
Arne Olofson
Sven Olsson
J6rgen Persson
Helge Rasmussen
Lars Rydbeck

Korrigeringar och tilliigg emottages tacksamt av Sekreteraren.
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Allo t iders Ordforonden:
Harry Keiller 192+1969
Stig Weibull 1970-1988
Peter Hansson 1989-1995
Kenneth Keiller 1996-2000
Hans Bourghardt 2001-

Allo t iders Vice ordforonden:
Carl-Axel Seth 192,t1936
Sverre Jensen 1937-1962
Knut Jensen 196&1980
Peter Hansson 1981-1988
Kurt Nordstrdm 1996-1999
Kenneth Keiller 2000-

Al lo liders Sekreterore:
Arne Willumsen -1932
Tord Weijdling 193.{-1959
Ulf Ekdahl 1960-1965
Carl-Bjorn Willumsen 1966-1978
Peter Hansson 1979-1981
Sven Bille 1982-1987
Jan Exner 198&?
Clarence Keiller 199G1998
Peter Hampf 1999-2000
Hans Lindberg 2001-

Allo tiders Kossoforvoltore:
Douglas Seaton 19221-1928
Herbert Ewert 1929-1933
Sten Ewert 19341935
Per H6glund 193&?
Gunnar Laurenius 1951-1960
Kiell Billner l96l-1962
Henken Widengren 1963-1968
Carl von Essen 1969-1995
Ulf Askeroth 1996-1997
Per-Henrik Berthelius 199&

Hlirtill kommer alla tiders Revisorer och Klubbmiistare, lista river vilka saknas.
Nuvarande innehavare av sAvhl Revisors- som Skattkistemiistarhmbetet 2ir
Jacob Brostr6m och Peter Hampf Ar klubbmlistare.
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Denna skrift ar utarbetad av sex kommitterade.
Hans Bourghadt sammankallande, pidrivare och masterviggare'

Hans Lindberg tidsh6nik6r och dataoperatdr.
Clarence Kelller Autodldactic Doctor of Superfluous and trrelevant Information, ttllika arldvarie och spirhund.

Kenneth Keiller blldproducent och inspirator.
P-H Berthelius skrivande Lriarattare och penningf6rvaltare.

Bj6m Laessker gralisk form$vare och bok-maker.

Tryckt i iuli 2005 hos SG Zetterqvist Tryckerl, lnlagan pa 150 gr Maxioffset/Agrippina Offset papper,
ornslaget pi 250 gr MaxiollsetiAgripplna Ollset papper.

Texten ar satt med typsnitten Futuro, Cheltenham och Gp Face.

Typogafering, text- och bildlayout har glorts av Bi6rn Laessker i progammet QuarkXPress.

Boken ar tryclit i 200 exemplar, varav 20 numrerade exemplar bundlts i skinnryggband
och fdrsetts med extra f6rsattsblad med subslaibentens namn.


