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å tornade de då upp sig i väster, mol-
nen med det första höstregnet. 

Det låg en tydlig känsla av förändring 
i luften och sommaren, som aldrig ville ta 
slut, drog sina sista självande suckar. Vatt-
net låg blankt med bara de där lätta krus-
ningarna som kommer när ett vindskifte el-
ler ett väderomslag är på gång. Sommarens 
sista tur runt ön i skärgården var ett faktum 
och kajaken skar ljudlöst vattnet under den 
lätta paddlingen. Jag hann i land precis när 
de första regndropparna vätte bryggan. 
Sommaren hade lagt sig till ro.

Vad är det med paddlingen som gör att 
vi kan paddla i stort sett samma vändor 
hur många gånger som helst och ändå kän-
na något unikt i var och en av dem? Som 
runt ön i skärgården, runt Djurgården el-
ler just den tur du brukar ta. Vi tar dem 
ju ofta av gammal vana, kan dem, känner 
igen miljöerna och har inte så mycket nytt 
omkring oss på det viset. Samtidigt är det 
så mycket som ständigt förändras mellan 
turerna. Väder, ljus, årstid, vindar, sällskap 
men kanske framför allt våra tankar, hur 
vi mår. Det är kanske just den resan vi gör 
varje gång som är ny, den inre, som ger 
oss möjligheten att bearbeta de tankar vi 
bär med oss eller bara njuta av få vara ute 
på vattnet. Jag tröttnar aldrig och den be-
hagliga känslan på bryggan efteråt, oavsett 
vilken resa jag gjort, bär jag med mig långt 
efter det att kajaken torkat.

En sommar har gått även på Måshol-
men. En hel del aktivitet har synts och lå-
nekajakerna har använts flitigt, inte minst 
vårens nytillskott. På försommaren körde 
vi gemensamma övningar på onsdagskväl-
larna med tidvis god uppslutning. Vi som 
var där kunde efteråt glädjas åt festkom-

Ordföranden har ordet / Notiser

mitténs trogna ordnande av skaffning. 
Pärlor är vad ni är, stort tack till er alla! 
Sommarfesten blev lyckad med gott delta-
gande och en mycket trevlig kväll. Vi har 
hälsat ett antal nya medlemmar välkomna 
under säsongen och kan bara glädjas åt att 
intresset fortsätter för vår verksamhet. 

Höstdagen är nu i antågande och jag 
ser fram emot att se er där. Och det är ju 
därefter den bästa säsongen börjar, den då 
vi får ha Stockholms vatten för oss själva. 
Förvisso ska man ha all respekt för padd-
ling under den kallare delen av året, men 
rätt klädd, med rätt utrustning och i rätt 
sällskap är paddlingen då en fröjd. För 
visst är det så, det finns inget dåligt väder...

Välkommen ut!
Erik Johansson

ordförande FKI
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FKI kämpade i San Francisco
Flerfaldige svenske mästaren Ola Barthels-
son representerade FKI i VM i IC-kanot i 
San Francisco-bukten i september. Läs mer 
på richmondyc.org
Cyklop-kajak ett faktum
Nu finns en genomskinlig kanot att köpa, 
för paddling i klara vatten. Den transpa-
renta tandem-kajaken kallas Molokini.
Norrtälje ordnade kanotseglingen fint
Grabbar från Håtö tog hem titlarna i A- 
och C-kanot medan storebrorsklassen D-
kanot dominerades helt av göteborgare.
Haj bet kanot - gick bet på paddlaren
I början av september försökte en vad po-
lis tror var en vithaj mumsa i sig en kajak 
utanför Plymouth i USA. Två kanotister 
kapsejsade men fick leva.

S
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Höstdag / Nytillskott

26 nya kanotister sen sist - varmt välkomna!
Stephane Pleijel, 
Kristina Lindman, 
Martin Grankvist, 
Benjamin Hedlund, 
Greger Pötzscher, 
Michael Fri, Isabelle 
Malmström, Jörgen 
Åström och Katja 
Danielsson.

Maria Lerner, 
Fredrik Odelberg, 
Hans Elis Johansson, 
Jesper Skoglund, 
Anton Naumburg, 
Daniel Lövquist, Ulf 
Lidman och Magnus 
Wadstrand.

Michael Linhart, 
Andreas Johansson, 
Nils Svensson, 
Anna Wretling, Lis 
Abazi, Maria Ryeng, 
Torbjörn Ryeng, 
Peder Andréason och 
Barbro Fernvall.

Roliga och gemensamma aktiviteter 
blir det på lördag den 11:e oktober. I år 
vid jungfrueligt klockslag: samma för 
alla. Dagen börjar med frukost 08.30 
och vi startar arbetet med en genom-
gång kl. 09.00.

På höstdagen ägnar vi oss huvud-
sakligen åt att städa och ”vinterställa” 
Måsholmen, dra in kanoter och lyfta 
bryggor etc. En viktig del av arbetet är 
att inventera reparationsbehoven inför 
Vårdagen. Årets  höstdag har fokus på 

bryggor samt att få ordning i plåtskjulet 
till vårdagen 2015.

Det kommer att serveras lunch 
och bra väder är beställt. Vi siktar 
att bli färdiga under tidig  eftermid-
dag. Nyhet i höst. Styrelsen kom-
mer att dela ut priser på höstdagen. 
Alla behövs!  Alla aktiva medlemmar är 
skyldiga att närvara på denna roliga ar-
betsdag.
Vi ses den 11 oktober! Styrelsen 

gm hamnmästare Erik Dahlman

Höstens dag, den 11 oktober - på ny tid!
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SPECIAL: Bertil - FKI:s 100-åring 

FKI har många trogna medlemmar, 
men förstfödd är Bertil Forsberg. FKI-
Nytts Sven Sievers träffade honom för 
ett svindlande samtal om intensivt 
klubbliv, övernitiska tävlingsledningar 
och kärleken till seglingen.
Bertils första kanotförening var Brunnsvi-
kens Kanotklubb, men vid en medlems-
omröstning bestämdes att klubben enbart 
skulle inrikta sig på paddling. De elva 
segelkanotisterna fick söka sig till andra 
klubbar, och Bertil och hans A-1-kanot 
kom till FKI.

Bertil har seglat sen han var barn. I 
fönstret i lägenheten på Söder står en stor 
detaljerad modell av en skärgårdskryssare 
som hans pappa byggt och gav till Bertil 
på 10-årsdagen. 

Bertil har många minnen från åren 
med segelkanot. Den första längre tu-
ren gick sommaren 1930 med A-1 till 
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Vaxholm. 
G e n o m 
åren har 
B e r t i l 
seglat i 
hela yt-
t e r s k ä r -
g å r d e n 
och fy-
r a - f e m 
g å n g e r 
till Väs-
t e r v i k , 
bland an-
nat i säll-
skap med 
Sven Hå-
k a n s s o n 
som hade 
D-88.

Föreningslivet på FKI var aktivt. Ber-
til minns att han var ute på Måsholmen 
flera gånger i veckan, det fanns alltid nå-
got att göra. Han var inte med vid några 
större byggprojekt men det löpande un-
derhållet på både kanoter, holme och 
klubbhus tog sin tid.

Det var ofta många som var på plats 
i klubbhuset. Alla hade bestämda 
platser i köket, och gud nåde dig 
om du 
s a t t e 
dig fel! 
V a t -
ten hämtades vid pumpen vid kanalen, 
det fanns el till belysningen, men i köket 
stod ett primuskök. Och före vattenklo-
settens tid var det natur ligtvis utedass 
som gällde.
I stort sett varje lördag och söndag under 

Kräftskiva i klubbhuset. Året är 1935 och det är en av de varmaste somrarna i mannaminne. 
Sent omsider beslutas att knäppa ett fotografi. 21-årige Bertil Forsberg sköter kameran.

Bertil Forsberg, FKI-medlem sedan 1934.

”
alla hade bestäm-
da platser i köket
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SPECIAL: Bertil - FKI:s 100-åring

säsongen 
var man 
ute och 
s e g l a d e , 
vanl igen 
tre, fyra, 
k a n s k e 
fem ka-
n o t e r . 
P i n g s t -
helgerna, 
s ä s o n g -
ens första 
långhelg, 
s e g l a d e 
m å n g a 
från FKI 
till Pa-

r a d i s e t 
(Djupfla-

den, Finnhamn).
På ett sekel har Bertil hunnit med 

annat än segelkanoter också. När han 
föddes 1914 bodde familjen i området 
kring Norra station. Längre ner på gatan 
fanns ett koloniområde, där familjen 
hade en lott.

Ett tidigt minne är från tiden alldeles 
efter vapenstilleståndet 1918. Bertil följde 
med sin mamma ut till slakthusområdet i 
Enskede för att köpa mat. Där fanns stora 
livsmedelsförråd, som nu kunde säljas av. 
Bertil minns än de långa köerna av kvin-
nor och barn. 

Bertil har arbetat som el-och maskin-
ingenjör, och har fått medverka i teknikens 
framsteg genom åren. 1937 var han med 
vid de första svenska provsändningarna av 
television, en sändning efter midnatt från 
Svenska Radiobolaget till Sportpalatset. 

Krigsåren påverkade också en ka-
notseglare. Fjäderholmarna var militärt 
skyddsområde och man var tvungen att 
runda öarna med god marginal. Utanför 
holmarna var man också tvungen att und-
vika en anläggning, där fartygen avmagne-
tiserades på grund av de lösa minorna som 
kunde driva in i farlederna.

Bertil har tävlat flitigt genom åren och 
det finns ett antal priser hemma i lägenhe-
ten. Ett SM ”för många år sen” minns han 
väl. Efter tävlingen tog en nitisk kontroll-
mätning vid. Den snabbaste båten, Kurt 
”Ribban” Ribbhagens ”Demon”, befanns 
vara ett par millimeter för bred. Bertils 
”Bonzo” var tre millimeter för lång, och 
på det viset diskades båt efter båt av nitis-
ka mätare. Det hela slutade med att inga 
medaljer delades ut i klassen – trots ett 
t j u g o t a l startande D-kanoter!

Be r t i l slutade segla för bara några 
år sedan. De sista åren seglade han 
en Mälar- 30:a, tillbaka i Seglar-
sällskapet Brunnsviken. Men han 
har fortsatt intressera sig för vad 
som pågår i FKI och besöker 
ännu Mås- holmen. Han var 

Kräftskiva i klubbhuset. Året är 1935 och det är en av de varmaste somrarna i mannaminne. 
Sent omsider beslutas att knäppa ett fotografi. 21-årige Bertil Forsberg sköter kameran.

Bertil  och ögonstenen ”Bonzo”, den senare 
tre millimeter för lång.
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Bertil / Paddeltips

Föreningen för Kanot-Idrott 
Måsholmen, Stockholm  
tel. 08-661 34 03 
www.fki.se, Facebook: FKI

FKI-Nytt 
Jesper Lindau och Andreas Hedfors
Skicka in texter och bilder till
jesper.lindau@sverigesradio.se

med vid insamlingen för en utbyggnad 
av klubbhuset och gläds över resultatet – 
trots att det tog sin rundliga tid.

Tack Bertil för dina åttio år med FKI!
Sven Sievers

OBS! Se hemsidan för en oavkortad arti-
kel med segelberättelser och information 
om Bertil Forsbergs flytetyg.

”Klubbhuset måste snyggas upp lite 
emellanåt, utav Peva & Affe” .

Alldeles söder om Oskarshamn ligger en 
liten skärgård som är ungefär en mil lång 
och några km bred. Den är flikig och fin 
med många småöar, vikar och smala sund. 
Du kan paddla genom inner-, mellan- och 
ytterskärgård på samma paddeltur, alltså 
en perfekt för dagsturen.

Lä och skyddade vikar går att hitta 
nästan varifrån det än blåser och utanför 

Liten men naggande god skärgård
hägrar Blå Jungfrun med sin majestätiska 
siluett. I en vik vid Stångehamn ligger Os-
karshamns kanotklubb där du kan hyra 
kajak för en dagsutflykt om du inte har 
med din egen. Information finns på deras 
hemsida www.oskarshamnkanot.se

Själv är jag ofta där på sommaren och 
njuter av att komma ut med ranka racer-
kajaker i ytterskärgårdsmiljö. Oslagbart! 

Christian Poignant
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Omåttligt matnyttigt om föreningens his-
toria, avgifter och annat praktiskt finns 
på vår hemsida www.fki.se. Missa inte fo-
rumet. Vid behov kontakta FKI:

Förslag / Kassörsrapport / Formalia

Avgifter 2014. Plusgiro 508 42-4  

 Senior (20–65 år) Pensionär (> 65 år) Junior (t.o.m. 19 år)

Inträdesavgift 1 100 kr 1 100 kr 0 kr

Årsavgift 200 kr 60 kr 60 kr

Kajakplats 500 kr 500 kr 200 kr

Sommarpl. segelk. 400 kr 400 kr 200 kr

Vinterpl. segelk. 450 kr 450 kr 200 kr

•  Befintlig medlem som inte betalar i april ska även betala en förseningsavgift på 50 kr.
•  Medlem som ej betalat föregående års avgifter anses ha utträtt ur föreningen.
•  Avgift för varje utebliven arbetsplikt (vårdag, höstdag och tillsynspass) är 300 kr. Gäller 

alla aktiva, även pensionärer och (utan tillsynspass) juniorer. Gäller oavsett orsak.

OBS!

Ordförande Erik Johansson, erik.hem-
maro@gmail.com, 070-242 291
Kassör Lennart Granat, lennart.granat@
gmail.com, 08-540 628 70 
Hamnmästare Erik Dahlman, 
erik.k.dahlman@gmail.com, 0708-109 066

Motionsidé 15/01UW: Dammiga kajaker
När höstdagen kommer påminns vi om 
hur många kajaker som har samlat måna-
der av damm inne i huset på Måsholmen. 
Samtidigt står mer aktiva paddlar i kö i 
hopp om kajakplats. För att främja akti-
viteten är mitt förslag att klubben höjer 
avgiften för kajakplats från 500 kr per år 
till 1  500 kr. Några medlemmar väljer 
då troligen att flytta sin kajak till en bil-
ligare förvaring. Klubben får ökade 
intäkter, som synligt kan 
användas till underhåll eller 
till aktiviteter som kommer 
de aktiva paddlarna till del. Jag tar gärna 
emot synpunkter på denna tanke i avsikt 
att lägga en motion till årsmötet.

Ulf Wickbom
ulf@wickbom.se

Rapport 14/02LG: Vajsing i byssan 
Intäkter och utgifter har varit ungefär som 
vanligt. Utöver det har två nya lånekaja-
ker inköpts och grinden rustats upp med 
lås och belysning. Vi står efter detta på 17 

000 plus för året. Det kan komma 
väl till pass eftersom det finns spår 

av läckage i taket över kö-
ket. En anlitad takexpert 
pekade på allvarliga fel. 

Styrelsen tar för närva-
rande in anbud för att 
åtgärda dessa fel. Det 

anbud vi väljer och hur stort det blir kom-
mer att påverka ekonomin, andra önsk-
värda renoveringar och kajakköp för flera 
år framöver.

Lennart Granat,
kassör FKI

Information om föreningen
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