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BRÄNDÖ SEGLARE UNDER 90 (91) ÅR 

 

Herrar Kommodorer, Brändö Seglare, ärade inbjudna gäster, mina Damer och Herrar, 

Jag har fått äran att berätta om BS på denna jubileumsfest. Min avsikt är att försöka sammanfatta 
Brändö Seglares utveckling från en nystartad liten klubb år 1930 fram till idag. Framförallt vill jag 
göra några reflektioner om BS. Vad kännetecknar klubben? Hur har det varit genom åren, vad är 
BS idag? Samtidigt blir det en liten exposé genom 9 decennier, dock inte någon noggrann 
genomgång utan snarare några plock ur Brändö Seglares redan rätt långa historia. 
 
Uppgiften är egentligen inte så lätt och kunde göras på många sätt. Jag kommer inte att dröja  vid 
specifika prestationer eller statistik. BS har genom åren fostrat toppseglare i ett otal klasser. Våra 
seglare har tagit hem FM tecken i långa banor, det finns också VM segrar, medaljer i 
internationella mästerskap, OS-prestationer och jordenruntseglingar. Det är med andra ord helt 
otroligt hur mycket kappseglingskunnande och hur många toppseglare det finns och har funnits i 
klubben. Många av de närvarande kan känna sig träffade av den här beskrivningen. En närmare 
genomgång av resultat- och statistikbokföring av kappseglingsprestationer genom tiderna kunde 
vara ett tema för en annan exposé ... 
 
Beni har talat om nuet och framtiden, jag kommer att koncentrera mig på historien… 
 
Brändö Villastad som grundats 1907 var ett aktivt samhälle på många sätt, inte minst utövades 
tidigt olika sportgrenar. Seglingen som sport hade organiserats tidigt i Finland och i Helsingfors. 
De första segelföreningarna grundades redan på 1850-talet (BSF, NJK). Brändöseglare deltog redan 
i början av seklet i kappseglingar arrangerade av NJK och andra föreningar. 
 
Sommaren 1930 uppstod så tanken att Brändö behövde en egen segelförening. Det var på den 
legendariska träffen – en helt spontan träff – i Degerby, Åland där några brändöseglare låg vid 
bryggan som tanken formulerades. Torsten Tötterström och Carl-Victor Bremer var på seglats med 
Bremers ”Harelda”. Olle och Lasse Palmberg med Sven Peacock ombord var ute med Palmbergs 
”Gunhild”. Hardy von Nandelstads ”Nanette ” med Nandelstadt och Åke Swens ombord låg också 
vid Degerby brygga. Samtalen mellan båtlagen ledde redan samma sommar till en provsegling och 
därefter till ett konstituerande möte där 14 personer deltog sammankallat av Tötterström. 
Därmed var Brändö Seglare grundat. Den här och många andra beskrivningar av BS händelser står 
att finna i den historik som gavs ut till 70 års jubileet vid sekelskiftet. 
 
Torsten ”Totti” Tötterström blev klubbens första kommodor och var den ledande personen i 
klubben under lång tid. År 1940 övertogs kommodorskapet sedan av Olle Palmberg. 
Tötterström blev klubbens första hedersmedlem och senare, 1955 blev han BS:s första och enda 



hederskommodor. Då hade han avslutat sin andra kommodorsperiod som också den räckte i 
nästan tio år så totalt var denne ur bsare kommodor i nästan 20 år. 
 
De första seglingarna organiserades på brändö udd vid turholmssundet. Då hade vi inte ännu 
Sälen. Man började snegla på ”Brändöholmarna” här, och den bästa började kallas ”Seglarklippan” 
i ett tidigt skede. Senare blev det ”Skiglis”. Holmen döptes sedermera av staden till ”Sälen”. 
BS styrelse vände sig redan i slutet av 1930 till Brändö Villastads Kommunalfullmäktige med en 
begäran om dispositionsrätt till Seglarklippan. Detta fick man ännu senare samma år med villkoret 
att en bro inte fick byggas från Brändölandet till Seglarklippan (!!). I ett kommunalt beslut sades 
också att brygg- och paviljongbygge skulle underställas byggnadsnämndens godkännande. 
 
BS ledningen anhöll också om att köpa holmen men det blev back i flere repriser. Senare anhöll 
BS om ett långt arrende, och 1938 beviljades ett 10 års arrende och senare samma år efter 
många underhandlingar fick BS ett 25 års arrende. Hyran var 1 mk / år. På den vägen är det. 
 
Redan 1931 blev startpaviljongen ritad av BS medlemmen Bertel Ljung klar. I början kom man till 
klippan via en provisorisk landgång då tillstånd för en bro inte fåtts. 1935 kunde bron så byggas. 
En annan viktig fråga var vägförbindelse till BS:s nya hemvist. Också pontoner och bryggor 
behövdes. De kom till under trettiotalet efter visst bestyr och stora insatser av aktiva medlemmar. 
 
Den första stora vågbrytarpontonen kom sedan år 1960 till Sälen. 
 
BS fick sin klubbflagg 1935. Trygwe Lauren var den som designade logon. Vår flagga är kännspak då 
den skiljer sig från andra klubbars så det är lätt att bonga in BS båtar ute på haven… 
 
I början av trettiotalet när allt satte igång fanns det 14 segelbåtar i BS. 1939 var de 21 stycken. Det 
fanns t.ex.Sexor, hajar, femtonvalörare, skärgårdskryssare. 
Man hade serieseglingar, handicapseglingar,årskappseglingar,damkappseglingar, och 
juniorkappseglingar redan på 30-talet.  
 
Sommaren 1940 arrangerade BS så sin första öppna kappsegling, samtidigt BS 10 
årsjubileumsregatta! Jubileumsmiddagen försiggick, mycket riktigt, här i denna sal den 18.8.1940. 
Kommodor Torsten Tötterström höll ett tal och rekapitulerade BS:s historia. FSF:s ordförande och 
tillika NJK:s kommodor Henrik Ramsay höll ett svars- och lyckönskningstal. 
1941 skulle bli stor säsong, var det tänkt, men fortsättningskriget satte stopp. Anmärkningsvärt 
nog var verksamheten var inte helt död under krigsåren, det kan inte ha varit lätt. Men man 
kappseglade säsongerna 1942-43!  Dessvärre var det ju så att flere BS:are stupade i kriget. 
 
I slutet av 40-talet och på femtiotalet dök nya båtklasser upp; A-båtar, folkbåtar, (1947 Hux Flux, 
Putte Granebrg 1948 Länsman, Gunnar Zilliacus)), senare hette folkarna Penelope,Mirou, Delisen, 
ännu senare Speed (14!), Waikiki och mycket annat,  myggan (klubbåtar donerade av Lampén), 
vingar. Sedermera blev staren stor på BS, under en tidigare epok på 60-talet och på nytt i 
synnerhet på 80-talet då BS stararna härjade på tävlingsbanorna och presterade på toppnivå. 
 
Kustkryssaren Marabu var en av klubbens ståtligaste segelbåtar. 
 
I slutet av 40 talet seglade man om de fortfarande bekanta Vandringspokal I, Margeritapokalen, 



Förarnas bägare, Nyblinpokalen, Gastcupen, Ingmar Nylunds juniorpokal … tala om kontinuitet! 
Iden med vandringspokaler, ibland utdömd som förlegad, har just den här funktionen; den bidrar 
till kontinuitet i verksamheten som inte skall underskattas. Jag hoppa därför att vår pokalhandbok 
som finns på nätet kommer att fortleva och noggrant upprätthållas trots att också detta kräver 
insatser av pokalmästare och andra. 
1955 fyllde klubben 25 år. BS fick uppdraget att ordna NM och FM i snipe. Olle Palmberg,  
vid det laget åbobo var den som främst jobbat för att BS skulle få detta evenemang. Därmed kan 
man säga att BS fick sina internationella kontakter. Men först och främst var det då som snipen 
introducerades på BS och i Helsingfors.  
 
Snipen kom ju att spela en stor roll på BS fr.o.m. femtiotalet. Många av de närvarande spelade 
centrala roller då BS under långa perioder dominerade klassen i Finland och därtill tog 
topplaceringar i nordiska och i VM sammanhang. 
 
År 1960 då 30 årsjubileet firades med jubileumskappseglingar fanns det förutom snipar drakar, 
finnjollar folkbåtar, starar på banan. Under jubileumsmiddagen här sade kommodor KG Putte 
Granberg: ”nu har BS blivit fruktad på kappseglingsbanorna”. 
 
I denna sal har också 40 årsjubileet Kurre Palmgren som kommodor gått av stapeln, likaså 50 
årsjubileet med Arne Blässar vid rodret och 60 års jubileet år 1990 då Ben Schnitt ledde klubben. 
År 2000 var huvudfesten på Sälen i ett stort tält, då svingade ju Rudy Palmberg 
kommodorsklubban. Här var vi också 2010. 
 
Många BSare har genom tiderna gjort insatser inom Seglarförbundet och också i internationella 
organisationer och kommittéer; Raffu Wolontis och Kurt Lönnqvist var båda FSF-ordförande.   
 
Det har funnits och finns ju legender inom klubben. Jag nämner en som var särskilt färgstark;  
några av er kommer ihåg ”Kauhu” Kauhanen! Alltså vår långvariga hamnvakt. BS var allt för honom 
och BS seglarna var hans stora familj. En av hans bravurnummer var att hedra bra 
seglingsprestationer genom att ta av sig sin BS mössa och förtjust hoppa på den! 
 
Under 50- och 60 talen fanns det 24 timmarn som sedan ersattes av Fem Fyrar, senare också 
Brändö Race. På 70 talet hade BS en flotta på 54 segelbåtar, (497 medlemmar). Det fanns  
kvartstonnare och halvtonnare, (det fanns Bon Chance, Baronessan och många andra). BS hade 
också en ansenlig H-båtsflotta. 
 
På slutet av 70-talet var Finnjollen i långa stycken dominerande bland OS klasserna med många av 
de närvarande i dominerande roller. Samma gäller laser som snabbt blev en stor klass. I laser 
hade ju BS långt senare OS representation, d.v.s. i OS år 2016. 
Sen blev staren stor i klubben med en lång rad segrar och topplaceringar nationellt och 
internationellt. Ännu senare blev BS seglare världsmästare i 470-klassen. 
 
En fingervisning om hur skickliga seglare klubben fostrat fås också via ett studium av 
besättningarna i de tre finländska båtlagen i Whitbread Round the World seglingen år 1989; BSare 
med i alla tre båtar. 
  



En annan fingervisning om bredden i seglandet; Cabanes mångåriga äventyr under seglingar runt 
jorden, flera varv! Det var 1983 som Cabane gav sig ut på sin första världsomsegling. 
 
På 80-talet ersattes Halsholmen av Furuskär som klubbens utfärdsholme. Furuskät i 
Onasarkipelagen kom att spela en viktig roll både för yngre och äldre. Ett otal juniorläger ordnades 
på Furuskär och många av de närvarande har säkert glada minnen av dessa läger, 
antingen som seglare eller ledare. En ny gren uppfanns också på Furuskär, nämligen 
Furuskärstriathlon. 
Samma sak gäller säkert för alla de som deltog i den årliga distanskappseglingen BS-Furuskär. De 
ljumma augustikvällarna på Furuskär efter den ofta tajta och spännande seglingen (där Xaviar 
oftast var snabbast) glömmer man inte. 
 
Juniorseglingen som vi känner den idag kom egentligen igång med optimistens intåg på 70-talet. 
Juniorpolicyn formulerades då på BS som så att först opti, sen flipper, sen finn eller snipe. 
Också FJ:n och E-jollen kom in i bilden. BS juniorer seglade hem förutom FM tecken även VM 
medaljer. 
 
Under 2000 talet har juniorverksamheten utvecklats enormt, på BS och i hela landet. 
Verksamheten är omfattande, mångsidig och resultatgivande! Också den övriga seglingen har 
levat gott med framgångar på kappseglingsbanorna, t.ex. i Folkbåt, drake, laser, e-jolle. På senare 
tid också visats framfötterna i seglingsligan som seglas i J-70, likaså i tventy niner och fortyniner 
där det finns stor potential just nu. 
 
 Som arrangör av tävlingar har BS förblivit aktiv med arrangerandet av EM i Finnjolle 2011 (HSRM, 
alla OS-klasser) som en sorts höjdpunkt. Också de öppna seglingarna på Kronikan har levat bra, 
likaså klubbseglingen med laser cup, 606 cup och nu J-70, brädseglingen som gjort come back och 
mycket annat. Samarbetet mellan BS och företaget Burn Out City som inleddes i början av seklet 
bör nämnas som en sak som på många sätt befrämjat utvecklandet av verksamheten på klubben. 
 
Sälen är lika stor som den var på trettiotalet, men ändå har mycket förändrats på vår holme. 
Byggnaderna, bryggorna, pontonerna, restaurangen, allt har moderniserats målmedvetet men 
med pietet. Man tänker inte alltid på hur mycket olika funktionärer jobbar också med 
infrastrukturen, bara att hålla den i skick kräver stora insatser, för att inte tala om utbyggnad. 
 
Det här var några noteringar om vad som försiggått inom klubben under de nio decennierna vi 
talar om. Nu några reflexioner gällande BS; 
 
Vad kännetecknar Brändö Seglare? Under tidigare decennier och idag.  
 
Brändö, den starka lokala tatschen förstås. Den har något avtagit med åren, reviret har utökats, 
men den mycket starka brändöidentiteten finns fortfarande kvar.  
Det svenska språket. Klubben har alltid verkat på svenska och så i denna dag. Språkidentiteterna 
genomgår alltid en förändring över tid, men också på denna punkt är BS rätt unikt. Få, om ens 
någon sportklubb i Helsingfors är så svenskspråkig som BS. Jag tycker f.ö. att dagen BS ledning på 
ett utmärkt sätt har kunnat balansera behovet av öppenhet för samarbete med andra klubbar, en 
växande juniorverksamhet och en öppenhet för nya grepp som alla utgör en viss utmaning i 



språkfrågan. BS har behållit en stark svenskspråkig identitet utan att ge avkall på vikten av 
nydaning och tillväxt. 
 
 Samarbetet med andra klubbar ja. Det har i själva verket utvecklats till något mycket positivt. 
Det har funnits perioder då konkurrensen mellan klubbar i alltför hög grad satt sin prägel på 
relationerna. Klubbar med större resurser har s.a.s. rekryterat bra seglare från mindre klubbar. 
Detta farmklubbssystem, bekant från andra idrottsgrenar är ju på gott och ont. BS har under 
tidigare decennier ibland åderlåtits på toppseglare, men fenomenet har också fungerat bra ur 
seglares synvinkel. Idag lockar BS till sig juniorseglare som attraheras av de träningsresurser vi 
kan erbjuda, men jag tror att samarbetet med klubbarna nått en ny nivå där man eftersträvar 
en arbetsfördelning som ger en winwin situation för alla. 
 
Klubben har haft en egen unik profil. Den kännetecknas av vår speciella kombination av hemtrevlig 
klubbanda, seglingsverksamhet av olika slag och på olika nivåer, klubbverksamhet i mysiga lokaler 
på en liten holme mitt i Helsingfors dit man kommer per fot ända fram. Med en egen 
medlemsrestaurang av hög klass. 
 
BS har under årtiondenas lopp vuxit sett både till medlemsantal och verksamhetens omfattning, 
men den här karakteristiken har ändå hela tiden bibehållits. Jag beskrev BS i dessa samma ordalag 
i ett annat sammanhang för ett tiotal år sedan. Det roliga är att när man tar del av tal som hållits 
under tidigare jubileumsfester – av vilka nästan alla hållits just här – så känner man igen den här 
beskrivningen. 
 
Klubben drivs idag i många stycken på ett professionellt sätt. BS har t.ex. nu    stycken tränare och 
därmed en seglingsutbildning och fostran som kräver kunnande, tid och också pengar. Men trots 
detta vidhåller jag att den speciella BS atmosfären håller i sig. Jag tror att Totti Tötterström & Co 
skulle ha varit nöjda med vad de ser… 
 
Det är ju så att Brändö Seglare redan länge varit en ytterst mångsidig förening. I föreningar – 
och uttryckligen också i segelföreningar – finns det många olika intressen som skall få plats och 
beaktas på ett sätt som uppfattas som rättvis och rimlig ur medlemmarnas synvinkel. Vi har 
kappsegling och långfärdssegling. Vi har toppsegling och klubbsegling. Vi har junior- och 
seniorverksamhet. Det finns motor- och segelbåtar som kräver bra och tillräckligt många 
hamnplatser och bryggplatser. Båtar skall besiktigas. Hamnen skall vara säker. Vi har 
klubbverksamhet och fester. Vi har restaurangen som skall efterkomma olika önskemål om mat, 
dryck, prisnivå, öppethållningstider och service. Vi har fester och läger. Utbildning och 
information. Sälen är ett kappseglingscentrum, träningscentrum, men också ett 
umgängescentrum. 
 
Till exempel så hade BS en kanotsektion på trettiotalet! 
Nu har vi världsmästare också i motorbåtsracing i klubben och den här grenen har därmed 
kommit fram i BS. Under tidigare epoker har klubben haft en aktiv motorbåtssektion. 
 
Min egen erfarenhet är att vår förening genom åren har lyckats med just detta; att samordna olika 
intressen, viljor och idéer till en syntes som bildar en helhet som fungerat och fungerar egentligen  
förbluffande bra. 
 



För att lovsången inte skall bli för ensidig måste det förstås medges att det under åren förekommit  
meningsskiljaktigheter som stundtals lett till högljudd debatt och t.o.m. gräl, men den stora bilden 
är att BS kunnat behålla sin mångsidighet och kombinera den med den lokala intimitet som 
nämndes tidigare. 
 
Det finns ju nu en hotbild; när BS för ett femtontal år sedan preciserade långsiktiga mål 
formulerades ett mål i frasen ”bevara Kronbergsfjärden som kappseglingsbana”. Då anticiperades 
det som nu händer och som inte borde hända, det som vi trots ihärdiga försök inte kunnat stoppa. 
Det byggs ju alltså nu en mastodontisk bro här utanför. Det är att hoppas att klubben och dess 
ledning finner vägar att gå som inte innebär för stora avbräck i klubbens seglingsverksamhet. 
 
Jag tror att Brändö Seglare och dess fina ledning hittar dessa vägar på något bra sätt.  
Överhuvudtaget tror jag på BS framtid. Jag tror att den kommer att vara ännu mer lysande än dess 
ärorika historia så här långt.   
 
  
 
 
 


