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segelsällskap, vars eskader huvudsakligen bestod av
smärre allmogebåtar. Före denna tidpunkt fanns ingen
sammanslutning mellan stadens ,rcivila, bätar, ej heller
ägde några allmänna kappseglingar rum. Sommaren 1889
beslöt emellertid några för segling intresserade unga
män för att försöka få i gång kappsegling mellan privata
båtar - CBE och flottans båtar hade redan egna sådana

- och införde därför en annons i stadens tidning-
ar med anmaning till samling en afton vid Kungshalls
skans. Mötet fick till resultat att en kappsegling verkligen
kom till stånd, i vilken deltog ett 2O-tal öppna blekings-
ekor uppdelade i klasser efter längd över stäv och utan
respitberäkning samt med fri segelföring. Även under föl-
jande är anordnades en kappsegling, varefter, sannolikt
hösten 1890, ett segelsällskap för Karlskrona bildades. I
detta indelades båtarna till en början efter stävlängden
med respit efter den tyska regeln "Länge allein" men snart
medförde sällskapet och dess kappseglingar en förbättring
av båttyp och nya bätar av moderniserad blekingstyp till-
kom. Båtklassificeringen bestämdes då i huvudsak efter
Gävle Segelsällskaps, d. v. s. efrer etr summetertal, som
uppkom genom addering av båtens längd i vattenlinjen
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och sträckgirten, där denna blev störst. Respittabellerna

togs även från Gävle.
Under de första 5-,6 ären var intresset inom sällskapet

stort. Man utlottade t. o. m. tvenne båtar åren 1893-95.
Så småningom började emellertid seglingsintresset slappna

och omkring sekelskiftet upplöstes sällskapet. Efter några

år borjade emellertid intresset äter taga fart och efter en

segling sommaren 1903 beslöt några intresserade män att
tillsätta en kommitt6 för att utreda frägan om bildande
av ett nytt sällskap. Ett allmänt sammanträde utlystes till
den 10 oktober, då det enhälligt beslöts att bilda Karls-
krona Segelsällskap. Till ledamöter i KSS:s första styrelse

utsågs flaggrustmästare E. R. Djurden, ordförande,
handlanden J. Sörensen, sekreterare, flaggmaskinist F. A.
Svensson, skattmästare samt styrman A. O. Schylander
och rustmästare S. J. Olsson, intendenter. Stadgar, i hu-
vudsak överensstämmande med det gamla segelsällskapets,

och seglingsregler antogs. Från det tidigare sällskapet
fick man mottaga såväl kontanta medel som en del inven-
tarier. Medlemsantalet var i början endast 14 men redan
vid följande års slut hade det ökats till ett 60-tal med 28

båtar och har därefter vuxit stadigt.
De första åren ägde endast en kappsegling rum om året,

nämligen på högtidsdagen, som firades andra söndagen i
juli, men så mycket fler sam- och övningsseglingar. Sam-

lingsplats och utgångspunkt för seglingarna var i allmän-
het Kobebus, där även sammanträdena hölls under som-
marmånaderna i ett för ändamålet inköpt tält. Första
kappseglingsbanan var lagd från Kobebus runt Länsman,
Målaren och åter. Samseglingarna försiggick i regel på
västra fjärden - Fiskbron, Långö, Dragsö, Saltö o. s. v.
Någon startavgift för inköp av priser upptogs icke men
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utdebiterades i stället "till priser och dagens vivre l;25
pr medlem och 2 kr. pr icke medlem, som i och för båtens

förande medtages".
När KSS flywade in i sitt pampiga klubbhus på Saltö

var detta ett stort ögonblick i dess historia men ett icke

Flaggr*stmästare E. R, Djur6en,

mindre var det förvisso, när man förvärvade det första
klubbhuset. Redan 1907 uppkom tanken att försöka
skaffa sällskapet ett eget hem, och det första förslaget var
att lägga ett mindre klubbhus med brygga på Kobebus.
Detta befanns emellertid inte vara lämpligt, och så väck-
tes förslag om inköp av den av stadsingenjör Thedenius
ägda villan "Saltö Utkiku med tillhörande område. I bör-
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1an av 1908 utsändes listor för insamling av medel till
klubbhus och den 10 maj beslöts atr för en summa av
2.250 kronor inköpa villan på Saltö. Trots de skulder
sällskapet åsamkade sig genom inköpet var glädjen givet-
vis allmän och stor över att sällskapet nu fått ett eget

hem, och medlemmarna tävlade i frivilliga arbetslag att
hjålpa styrelsen med ordnandet av klubbhuset och dess

omgivning. Sällskapets flagga hissades första gången på

klubbhuset efter en samsegling den 7 juni 1908 och i slutet
av sommaren samma år beslöts anlägga en slip på Saltö.

Några gemensamma seglingar med de övriga sällskapen
i Hanöbukten hade hittills ej ägt rum. Men sedan sällska-
pet den 16 oktober 1907 blivit erkänt mottog det somma-
ren 1908 inbjudan av Christianstads Segelsällskap till
kappsegling i Ähus. Om sällskapet deltog i denna förmä-
ler emellertid inte protokollen. Först midsommaren 1910
gick den första gemensamma kappseglingen med främ-
mande sällskap, då sällskapet inbjudits till Karlshamn,
varvid även för första gången tävlades om den nyinstifta-
de Trossöpokalen.

Av intresse att veta kan också vera, att sällskapet år
1911 utlottade den första båten, en moderniserad ble-
kingseka ritad av sällskapets dåvarande ordförande ma-
rindirektör T. Herlin. Och 7972 utkom sällskapets första
årsbok, blygsam till format och innehåll de första åren

men fr. o. m. 1915 innehållsrik och intressant. Under ännu

nägra är utlottades blekingsekor men så slog man l9l4 pä

stort och beslöt utlotta en modern skärgårdskryssare, vil-
ket emellertid på grund av de tryckta tiderna gick om

intet.
Frän 1975 är att anteckna, att sällskapet då blev anslu-

tet till Svenska Seglarförbundet, och 1918 fick sällskapet
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tillstånd att disponera viken söder om den nya Saltöbron
som hamn. 1919 erhöll sällskapet rått att utfärda certifi-
kat för sina båtar, varigenom sällskapets medlemmar be-

friades frän att erlågga hamnavgifter.
Ären går under arbete och segling. 1920 anordnades en

första propagandasegling tillsammans med CBE för att

Blekingsehor i kappsegling på 1937-talet.

stimulera till ökat seglingsintresse i Karlskrona. Samma
år höjdes för övrigt medlemsavgiften till 70 kr, Frän 1921,

antecknas omfattande arbeten med reparationer av klubb-
hus och slip.

Den åtrådda dyrgripen Trossöpokalen gav 1922 anled-
ning till tråkiga kontroverser mellan sällskapen i Karls-
krona och Karlshamn, en vidlyftig skriftväxling ägde

rum och samarbetet blev allvarligt rubbat, vilket även
framgick ay att Karlskrona Segelsällskap äret därefter,
1923, avslog inträde i det planerade Hanöbuktens Seglar-
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förbund. Ett steg i rätt riktning var bildandet av en
junioravdelning inom sällskapet.

Med stor majoritet avslogs 1924 ett förslag om att bilda
en särskild motorbåtssektion inom sällskapet men å andra
sidan uttalade man sig enhälligt för samarbete mellan
seglar- och motorbåtssammanslutningarna. Och så ansåg

man sig böra sänka årsavgiften till 7 kr. fr. o. m. 7925.
Sistnämnda år utlottades den första kosterbåten, Tirza.
För övrigt antecknas från detta är, att staden fann tiden
mogen för en radikal höjning av sällskapets hyra för
Saltöområdet, från 40 till 100 kr.

Ar 1926Iämnade civilingenjör Carl Ekelund ordföran-
deposten och efterträddes på denna av apotekare Arvid
Nordbeck. En f,:amställning till drätselkammaren om an-
läggande av bilväg till Saltö Utkik gav till resultat något
som kan kallas för "förbättrad gångväg". Trossöpokals-
intermezzot var ännu detta är ouppklarat och sällskapets
försök att få seglingarna om vandringspriset återupptagna
strandade på pokalinnehavarens vägran att utlämna
priset.

Äret därefter utlottade sällskapet den andra kosterbå-
ten, även den fortfarande ett känt namn i sällskapets båt-
lista, Ramona. Samarbetet med Karlshamn återupptogs i
och med att man äter tävlade om Trossöpokalen detta år
men helt nya stadgar för trof6n hade nu uppgjorts.

1928 firades sällskapets 25-årsjubileum med en stor tre-
dagarsregatta. Samma år avgick apotekare Nordbeck som

ordförande och fick fabrikör Per Palen som efterträdare.
I samma veva började man finna stugan för trång och

borjade diskutera byggande av err nytt klubbhus.
En systerbåt till Ramona, alltså åter en koster, utlotta-

des 1929, och omfattande planeringsarbeten sattes i gång
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på området kring klubbhuset, Samarbetet med övriga sä11-

skap i Hanöbukten växte och tog allt fastare former'
Karlskronabätar - framför allt Ramona - gästspelade

med växlande framgång i övriga sällskaps kappseglingar.

,Gun' rned. F. Tbörnberg aid rodret.

En större eskadersegling till Sölvesborg och Bornholm
var !930 års evenemang och blev för många en upplevel-
se. En framställning till drätselkammaren om anläggande

av en strandväg ut till Saltö Utkik lämnade intet resultat'

Äret medförde även nytt ordförandeskifte i det fabrikör
Palen efterträddes av skräddaremästare C. E. Sjöberg'
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Frågan om byggande av ett nytt, större och mera prak-
tiskt utnyttjat klubbhus hade under de senare åren legat
och grott, och 1931 var man mogen för beslut - det

skulle byggas. Samma är var man också med om anslut-
ning till det under bildande varande Hanöbuktens Seglar-

förbund.
1932 ärs utlottningsbåt skilde sig från föregående års

- det blev en B 22:a, vilken för övrigt följdes av två sys-

terbåtar ären 1933_34. Det nya klubbhuset stod klart
och invigdes i samband med en Hanöregatta, och utfyll-
nadsarbetena ute på udden påskyndades. Det stora verk-
stadsskjulet inköptes och inreddes med bodar för båt-
ägarna.

1933 kunde sällskapet högtidlighålla sitt 3O-årsjubi-
leum, då bl. a. dess hedersplakett i guld utdelades för
första gången. Samma sommar anordnades en naviga-
tionskurs för medlemmarna. Sjösportens Dag, vilken se-

dan i flera år bidrog till att väcka karlskroniternas in-
tresse för de vita vingarnas sporq hade premiär 1934 i
samarbete med övriga sjösportssammanslutningar i Karls-
krona. Det blev detta år även nytt ordförandeskifte, då

skräddaremästare Sjöberg avgick och yrkeslärare Ragnar
Petersson, tillträdde.

Ären 1935 och 1936 var det kosterbåtar, ritade av ma-
mindirektör T. Herlin, som utlottades. En framställning
till stadsfullmäktige att fä förvärva Saltö Utkik lämna-
des utan bifall, men likväl lades stora summor ned på nya
bryggor samt en ny slip. Det senare året var Hanöregat-
tan äter förlagd till Karlskrona.

1937 gjorde drakklassen sin entrd i lottbåtarnas rad
och året efter beslr.rtades att fortsätta med denna typ.

Och därmed är vi framme vid krigsåren, vilka givet-
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vis icke kunnat undgå att sätta sin prägel på verksamhe-
ten, som trots svårigheterna dock hållits väl uppe. Några
Hanöregattor hade icke anordnats under ären 1939-42
varför 7943 ärs regatra betydde €tt årerupptagande av
denna form av samarbete. Segelsällskapet höll i stället
en livlig kontakt med övriga seglarorganisationer i Karls-
krona och lyckades trots tiderna hålla seglingsintresset vid
liv, vilket även medförde att antalet medlemmar ökades
samt utlottades två båtar.

1945 är ett sorgeår för sällskapet då dess driftige ord-
förande, lärare Ragnar Petersson, avled efter en kort tids
sjukdom.

På årets sista dag avled ännu en av de mera kända
KSS:arna, ingenjör Hans Karlsson. Minnet efter dessa

båda duktiga män kommer länge att fortleva inom KSS.
1946 kom en stark man som KSS:s ordförande, kapten

Hjalmar Johansson, och ledde sällskapet med fast hand,
dels genom navigationskurser, där medlemmarna erhöll

"lilla skepparen, och dels genom egna initiativ sökte att
öka seglingsintresset i örlogsstaden. Det var en arbetsam
tid med lottbåtar och annat för att få medel i kassan.

1950 blev ordförandeposten vakant och vice ordföran-
den fick leda sällskapet ett par är, just under den svåra
tid då staden ville flytta bort sällskapet från dess plats
på Saltö Utkik och på hösten 1952 bestämde stadens sty-
resmän att KSS skulle lämna sin gamla plats som man
haft i snart 50 år och anslog 125.000 kronor som ersätt-
ning för flyttningskostnader m. m.

1952 pä årssammanträdet bestämdes det att flyttning
skulle ske till den s. k. Killingevikens västra del å Dragsö.
Samtidigt trädde åter en sjöofficer till som ordförande,
denna gång kommendörkapten Gunnar Svahn, som genast
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med sitt levande intrerse för segelsporten ryckte medlern-
marna med sig i arbetet med flyttningen.

På årsmötet valdes också en byggnadskommittd som
skulle ombesörja flyttningen och iordningställa det nya
området och biträda styrelsen vid dess omfattande ar-
bete med anbudsinfordran m. m. Som ledare i kommittdn
utsågs herr Erik Hasselberg med hrr Folke Thörnberg

Klart t'ör aagång t'rån Saltö.

och Olle Andersson. Efter kort tid begärde Hasselberg
sitt utträde ur kommittdn och utsågs herr Lennart Krona
som ersättare.

Den nya platsen fick namnet "Dragsö Utkik" och så

började det med sprängning för grunden, varefrer ett
ganska omfattande ombyggnadsarbete vidtog. Dessförin-
nan hade klubbhuset sjöledes transporterats till sin nu-
varande plats.
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Det låter ju ganska enkelt men dessförinnan haCe
mänga av sällskapets duktiga medlemmar fätt offra
mycket av sin fritid för att iordningställa terrängen och
den provisoriska kajen för ilandtagning av klulbhuset
frän prämarna. Namnen på dem alla kan ej uppräknas
här utan det räcker med att säga att de utfört ett sror_
artat arbete för sitt sällskap.

Så bestämdes att 5O-årsjubileum och
firas. den 8-9 augusti på den nya
Utkik".

högtidsdag skulle
platsen 

"Dragsö

a.

Klubbbuset t'ramme i Killingeztiben.


