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Så här såg bryggan ut under lång tid. Vi borrade senare i dubbar i berg och stenar, för att slippa binda runt träd och buskar. Notera den fina vindflöjeln som 
senare målades om till en sjökapten. Snurrade med armarna i vindens riktning.

Året är 1990 och Lennart Ivarsson (Storebro Bruk) har samlat 
ett mindre antal Storebroägare till Biskopsudden i Stockholm 

för att bilda en Storebroklubb, SRCC. 

J ag fick glädjen att vara en av 
dem och senare även bli ordfö-
rande under flera år. Klubben 
växte i medlemsantal de kom-
mande åren och över 50% av     

          medlemmarna var vid denna tid i 
Stockholms regionen. Vår naturliga mö-
tesplats för oss blev Högböte, en klubb-
holme öster om Möja som ägdes och 
drevs av KMK, och så än idag. Vi bör-
jade nu bli så många Storebro båtar där 
så att Högbötesvänner börja tycka att det 
var lite ”besvärande”, det fanns andra fa-
brikat av båtar som också vill vara här, sa 
man. Det låg givetvis i sakens natur att vi 
till största del bara pratade och umgicks 
med de som valt en riktig båt, Storebro, 
givetvis.

Vid ett årsmöte föreslog vi från sty-
relsen att det kanske inte vore så dumt 
med en egen klubbvik eller ö. Vi fick 
direkt uppdrag från årsmötet att starta 
sö kandet, men styrelsen fick inte genom-
föra något köp eller avtal utan medlem-
marnas röst. 

Med en så stor skärgård, som Stock-
holms, med öar och vikar, var vi tvungna 
att sätta vissa begränsningar. Vi sökte en 
plats där man kunde, utan allt för myck-
et båtåkande nå för att vara där under en 
helg. Vi var rädda för att annars skulle 
det bara bli lite besök under semestrar/
långhelger m m och ingen kunde sköta/
hjälpa till med det arbete som behövs på 
andra delar av året. Så, vi tog en passare 
och satt en av spetsarna på Slussen och 
drog en cirkel på ca 30Nm. Här är det 
ungefärliga området som vi ska leta i, sa 
vi. 

En av mina kontakter på SMHI gav 
oss alla vinddata för Stockholms skär-
gård, riktningar och styrka för alla årets 
sjömånader. Efter att överfört/gjort om 
dessa till en grafisk bild på en OH-film 
kunde vi placera denna på sjökort och 
se hur vinden påverkade just det ställe 
vi kunde vara intresserade av. Nu var vi 
redo. Hej och hå.

Det visade sig att det var inte alls så 
lätt som vi trott. Vid nästa årsmöte hade 
vi knappt ett enda förslag att komma 

med. Men Storebromedlemmar är av 
segt virke, så de föreslog att vi fortsat-
te vårt arbete inför kommande säsong. 
Grundidén var att vi skulle arrendera 
mark, helst på 50 år eller mer. Vår kassa 
var inte i dignitet för att köpa något, utan 
mer för investering i bryggor, och annat. 

Vi hade glömt en viktig parameter. 
Den mänskliga faktorn. Vi som hade så 
vackra båtar med så trevliga ägare måste 
givetvis vara välkomna överallt. Nähä, 
så var det inte alls. Vem vill släppa till 
mark till en ”Marina”. ”Det blir bara 
festande och musik dygnet runt”. Ett av 
dessa ställen var Svartsö. Jo, det är sam-
ma ö det finns en handelsbod. Vi hade 
fått tips om att kunna få arrendera en vik 
på den nordvästra sidan. Men en av de 
två ägarna backade sent ur.

Vi hade nu även kontakt med KSSS 
(Sandhamn). Visst kan vi göra ett samar-
bete tyckte dom och föreslog ett arrende 
på Lökholmen (Ön strax norr om Sand-
hamn). Dock på utsidan, nordväst. Ing-
et bra vindläge för nordan. Vi lade ner 
mycket arbete på ett avtal där bl a KSSS 
stod för el och vatten m m. Vi stod för 
all byggnation, såsom bryggor, klubbhus 
m m. Tyvärr, för varje nytt möte med 
KSSS så försvann lite av det vi tidigare 
beslutat och till slut var det inte någon 
ide att fortsätta.

Nytt årsmöte igen. Ny rapportering. 

Ingen klubbö i sikte. Nytt förtroende 
gavs för fortsatt sökande. Nu var det 
dags att byta taktik. Vi får nog leta efter 
ett ställe som vi kan köpa, helst en egen 
ö. Så var det där med finansen. Vi måste 
låna. OK sa vi, men det får årsmötet av-
göra den dagen vi hittar något. Nu delade 
vi upp oss, så att alla fick i uppdrag att 
ringa olika ägare. Kyrkan, domänver-
ket, försvarsmakten, mäklare m m. Nu 
hittade vi en härlig vik på norra Möja, 
Långvik. Skyddat från nästan alla vin-
dar, behövdes dock muddras för bättre 
djupgående. Vilket fick göras. En enorm 
areal ingick med små bodar m m för tidi-
gare djurskötsel. ”Promenadavstånd” till 
Handelsbod. Såldes av en öbonde (släkt) 
som bott i Möja hela sitt liv. Nu var vi 
nära tyckte vi. En liten folder togs fram 
för att sända till medlemmarna visande 
alla möjligheter och få respons. Plötsligt 
börja öbonden sväva på målet. Hem-
bygdsföreningen hade fått tag i vår fol-
der och utläste i denna som om vi skulle 
både anlägga golfbana och annat. Det 
gjorde inte saken lättare att mitt emot i 
viken fanns en släktgård. Ägdes av släk-
ten Egnell. Precis, en Göran Egnell var 
ordf i KMK i många år. Dessa motsatte 
sig att ha en båtklubb mitt emot sig och 
sökte via hembygdsföreningen få öbon-
den att inte sälja. Nu tog vi och granska-
de fastigheten juridiskt och ekonomiskt. 

Det fanns endast två ställen man kunde lägga till om man hade hund. Bryggan eller hundudden. På 
bild, undertecknad (ett antal kilon tidigare),  Annika och vår labbe Lady på hundudden.

En vacker kväll, med lite skänkta möbler. Till höger är årets grill, ”alla” hade en sådan. Stekplatta med gasol, räfflig på ena sidan och plan på den andra. 
Snabb som tusan. Lätt igenkänd på sin frisyr, ser vi att det är Jan-Erik Wikström som axlar rollen som kock denna kväll.
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Då visade det sig att ägaren hade kommit 
i en s k prekär situation. Hans äga var be-
lånad till ca 2,5 milj i ett bolag som hette 
OM-Finans, om jag inte minns fel och 
bolaget ville börja inkassera på lånet. 
OM-Finans vill inte acceptera vårt bud 
om ca 2 milj. Så tog den satsningen slut.

Nya besök på olika öar fortsattes, 
men inte något vi fann var intressant. 
Året är nu 1996 och det är höst. Plötsligt 
finner vi en annons i tidningen Land om 
en ö till salu, Jolpen. Vi åker med mäk-
laren (taxibåt) ut från Waxholm tillsam-
mans med andra till Jolpen. Ett förfallet 
ställe som troligen legat i träda i flera år. 
När de andra kommenterade med alla 
de problem de såg, gick vi runt och såg 
möjligheterna. Kunde det vara så att vi 
nått vårt mål…igen. 

Vi informerade mäklaren att vi öns-
kade bjuda på fastigheten. Nu informe-
rade vi alla som vi hade kontakt med att 
åka till Jolpen (huset var obebott) och 
ge oss en bedömning. Efter en samlad 
genomgång i styrelsen var vi nu enade 
om att gå vidare. Vi hade också fått en 
värdering om ca 2,2 milj på Jolpen. Nu 
var det dags för förhandlingar. Jag hade 
ett flertal kontakter med mäklare/säljare. 
Varje gång jag gav ett bud sa mäklaren 
att det var någon på Örsö som bjöd över. 
Jag tror personligen inte att det fanns nå-
gon mer än SRCC som bjöd. Till slut var 
vårt bud om 1,8 milj godkänt och mäk-
laren accepterade också vårt villkor att 
vi måste ha ett medlemsmöte innan affä-
ren kunde genomföras. Oj, oj , nu är det 
nära. Efter mer än 1000 timmars arbete, 
hade vi nu lyckats eller... Det var bara ett 
problem kvar, tänk om mötet inte röstade 
för ett köp.

Det är nu 1997 på våren. Vi har sänt 
ut en fyllig information till alla medlem-
mar om ön Jolpen och dess möjligheter. 
Även en budget för köp och för restau-
rering fanns framme. I vår kassa fatta-
des 1 milj och det skulle lånas upp. Då 
erbjuder en av våra medlemmar, Hasse 
Mellström, att  – det kan ni låna från mig 
(vilket blev 1 . 750.000:-). Helt fantas-
tiskt. Men sa vi, det skall vara på norma-
la villkor, ränta och amorteringar och det 
är för en övergångsperiod. Alla bitar på 
plats. Nu var det bara mötet.

Vi hade fått låna Cirkus, Stockholm, 
9 februari, för detta ändamål. Hela 60 
stycken medlemmar kom till mötet. 
Vi hade bilder och underlag på Jolpen 
och vår förhoppning var givetvis att få 

Här ser man den stenlagda kajen och vårt första tält, mer för skugga än regn. Ofta vajade signalstället 
och innan flaggstången skänktes fick flaggan vara typ mindre.

Bild från norr. Båthuset och notera den andra av tre bryggor. Alla lika. 

Det här är båthuset. Idag finns vår fina bastu där. Det ser mer fallfärdigt ut än det var.

En roddbåt ingick 
i köpet. En motor, 
2 Hk, skänktes 
senare.  Ekipaget 
användes många 
år framöver av 
våra medlemmar. 
Senare skänktes 
ytterligare en 2 Hk. 
Med sk ”dual-sta-
tion” gjorde båten 
mycket uppseen-
de, ofta vid besök 
på Örsöhandel 
med sina 2 x 2Hk 
aktersnurror. Båten 
drogs upp av ett 
manuellt kuggspel 
(finns faktiskt kvar 
än idag). På bild 
ser vi Kurt Häfeli,  
arkitekt, som hjälp-
te oss mycket med 
ritningar och annat. 
Kurt blev också 
ordf för Veteran-
sektionen.

Här ser vi Jolpens karriärstege. Vissa nådde toppen, andra inte. Här är det två som lyckades. Inspektion 
och reparation av tak. Senare helt omlagt.

Leverans av vår första stora grill. Design, tillverkning 
och en donation av vår medlem Jorma Lustig.

ett klartecken till köp. Efter de vanliga 
årsmötespunkterna var det nu dags för 
frågan om Jolpen. Finanseringsförslag 
av Jolpen framfördes och samtalen var 
igång.

– Vi har ju Högböte. – Jag kommer 
aldrig kunna nyttja denna ö, jag bor för 
långt ifrån. – Skall vi inte använda våra 
pengar till något annat m m.

Frågorna var flera och vi besvarade 
att det är styrelsens uppfattning att en 
klubbö stärker klubben långsiktigt och 
gynnar alla medlemmar. Även om alla 
inte kan nyttja ön så är det vår överty-
gelse att medlemsantalet kommer öka, 
till gagn för alla och kommer skapa en 
gemensam trevnad.

Röstningen blev 2/3 för ett köp. En 
klubbö var född. Örsö 1:32, Jolpen. 

Men, men, det var inte slut med det. 
Nu ångrade sig säljarna och vill inte säl-
ja längre. Nya problem. Vi kunde dock 
till slut övertyga att de fick acceptera 
vårt köp. Det officiella datumet då myn-
digheterna skrev in oss som ägare blev 
1997-05-30.

Året är 1997
Efter år av mycket sökande har vi lyck-
ats hittat en klubbholme. Med förhand-
lingar hösten 1996 och årsmötet 1997, 
beviljades köpet på 1,8 milj av ön Jol-
pen med 2/3 dels majoritet. Tack vare 
ett mycket generöst lån av medlemmen 
Hans (Hasse) Mellström på nästan hela 
beloppet, fick styrelsen en andnings-
paus om finansieringen. Ön ca 12 000 
kvm och i princip delad på mitten där 
den södra delen består av ett stort berg 
med tall, björk, lingon- och blåbärsris 
och den norra delen en låglänt del med 
byggnader. Tre mindre bryggor, i väst 
norr och ost. Fungerade säkert väldigt 
bra beroende av vind på 40-talet. 1997 är 
trafiken av ett annat slag och större båtar 
med svall, gör att endast bryggan i väst 
är användbar.

Vi hade köpt Jolpen av syskonparet 
Peter André och hans syster Eva Lotta 
Berg. Men det var inte dessa som hade 
levt och verkat på ön den senare delen. 
Erik Magneus, född 1892-08-18, köp-
man och berest, samt även arbetat som 
ridande polis i Kanada kommer nu till-
baka till Sverige och finner så småning-
om sin nästkommande, Maj Ohlsén. Maj 
som var uppvuxen i Östersund med sin 
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”Klubbhuset” år 1933. Nya huset grundades i september 1933, färdigställt i maj 1934 och tillbyggd 
till dagens skick 1936/37. Insidan gjordes om 1998.

några år yngre syster Evy, deras pappa 
var fotograf. Maj gick 8 klasser på flick-
läroverket och fick arbete som förste 
postexpeditör hos Generalpoststyrel sen. 
Erik och Maj ville ha ett sommarhus och 
så småningom hittade Erik Jolpen. Vid 
detta tillfälle ägdes Jolpen av bofasta på 
Örsö (vår grannö i väster). Fastigheten 
bildades genom avstyckning från Örsö 
1:25 till Örsö 1:32, 1933-09-12, från 
Edla Sundströms dödsbo. Erik var lite av 
pedant och säkert bl a färgad av sitt arbe-
te i Kanada så det gällde nära militärisk 
disciplin på ön. Erik arbetade vid detta 
tillfälle som grossist i Stockholm och 
importerade väldigt exklusiva hattar, ty-
ger mm från London. Erik gjorde i prin-
cip ingenting själv, utan andra fick arbeta 
åt honom. Erik satsade på ett nytt hus på 
Jolpen och det gamla revs och med hjälp 
av bonden på Karklö, Sven Fogelström 
(bofast) och hans vänner startades byg-
get 1934. Huset på ön blev då det större 
nybyggda huset, med fyra sovrum, var-
dagsrum, kök och farstu. Uppvärmning-
en i huset bestod av en meterhög kamin 
i vardagsrummet som eldades med koks. 
Öppenspis för övrigt. Under huset fanns 
en källare (massor av koks) och ett ut-
rymme som matkällare. En bod fanns 
med massor av verktyg, bensin oljor och 
andra allehanda saker. I denna bod fanns 
också en ingång till ett litet torrdass. En 
liten röd stuga fanns samt ett större båt-
hus med ett spel att vinscha in en relativt 
stor båt. Vatten fick man från en grävd 
brunn och handpump.

Med fyra sovrum fanns det utrym-
me för flera att bo. Erik hade skrivit ett 
dokument hur huset och ön skulle skö-
tas, då han inte var själv där. Listan var 
detaljerad och något utrymme för egna 
leverne fanns inte. Här några rader:

”– För beaktande af Jolpens ärade 
vänner och besökare”.

”– Herrar gäster torde tillse att sjö 
respektive regnvatten för disk, tvätt etc 
alltid finnes upphämtat i de bägge zink-
hinkarna. Eller sjövatten hämtas i rak 
nordlig riktning. ”

”– Cigarrer skall kastas i öppna spi-
sen eller i därför afsedda askkoppar, som 
finns i hvarje rum, ej utomhus då detta 
endast osnyggar och omöjliggör att ef-
fektivt hålla området i vårdat och propert 
skick”.

Enligt dagboksanteckningar (finns 
bevarade i Jolpens arkiv) fördes bok 
på alla utgifter för Jolpen. I april 1938 

köpte Erik en Petterssonbåt för 4.075:-. 
Köpet/kunskap av båt var inte det bäs-
ta och mycket service behövdes av bå-
ten framöver. Erik och Maj bodde på 

Några bilder inifrån huset från den gamla tiden 
finns inte (blixt till kameran denna tid var över-
kurs). Här ser vi dock en handritad ritning från 
en elfirma som hade till uppgift att ge Maj en 
offert på att elektrifiera huset. Vilket hon avböjde 
av kostnadsskäl.

Här ser vi ett sammandrag under åren 1933 
tom 1937. I slutet av denna lilla fina bok ser 
man många handskrivna notiser om svenska 
börsnoterade bolag med sina kurser och antal. 
Man anar att Erik kanske inte bara var grossist/
importör av fina hattar och tyger utan även var 
han kanske lite aktieköpare.

Genom Peter har vi fått en 
räkenskapsbok i original som 
visar, ibland dag för dag, alla 
kostnader för Jolpen. Helt 
fantastiskt att bläddra i. Det 
var inte bara högsta kvalitet i 
bygget utan också i bokföring. 
Det går inte att ta miste på 
att Erik var en affärsman.

Jungfrugatan 64 i Stockholm och via bil 
till Lillsved, där sommarplats för båten 
hade ordnats, så blev detta den naturliga 
vägen till Jolpen. Ofta var det Maj som 

Erik med sin båt.. Helt säkert att det ser ut som 
en båt från svensk historias störste båtkonstruk-
tör genom tiderna C. G. Pettersson..

Den konstruktör som Ivar Gustavsson (Sto-
rebro Bruk AB) valde att samarbeta med, Einar 
Runius, var elev och upplärd av C G Pettersson. 
Det ser man ganska tydligt på många av C G 
Petterssons båtar att Einar sedan hade liknande 
drag. Se på Vindö och Solö Ruff.

Lägg märke till att även denna båten hade 
styrplatsen på BB sida. Så har ju också vi på 
Storebrobåtarna ofta haft den.

Början året trettio. Starten till vårt fina klubbhus. Ingen ström,” bara fogsvans, hammare och spik mm.” 
Vilket jobb.  Det var med kvalitet Erik lät bygga sitt hus. Det är vi mycket tacksamma för än idag.

Denna fantasika målning fanns på den öpp-
na spisen i klubbhuset. Tyvärr på grund av sot 
och damm blev den allt sämre med tiden 
och sedan bortagen. Erik och Maj var inga 
konstnärer och denna målning liksom den vid 
taknocken (finns kvar) är målad av någon ut-
omstående. En drake som sprutar eld (eller 
är det rök?) är väl symboliskt för en öppen 
spis, men Peter tyckte att det var mer en bild 
av Erik:s temperament.

Ett glatt par framför kameran. Erik ock Maj. I bakgrunden skymtar huset. Erik och Maj var mycket 
intresserade av trädgård och odling.  Av kvarlämnade böcker fann vi mycket av detta. Tyvärr var det 
mesta dött/visset när vi tog över ön.
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Här ser vi Bettan i full sving och lägger här grunden till vår brygga. Vi fick endast bygga till strandlinjen 
och där var väldigt grunt. Men Bettan visste bättre. En ny strandlinje gjordes (preskriberat). Notera 
också vår fina roddbåt som ingick i köpet och den befintliga bryggan.

framförde båten och vid ett tillfälle med 
en resa till Sandhamn höll det på att sluta 
riktig illa i den grova sjön. Erik fick ett 
utbrott (igen) och Maj hade nu inte bara 
båten att rädda utan sig själv också. Allt 
återgick så småningom till det ”norma-
la”. Båten såldes.

Sven Fogelström var till motsats till 
Erik, en mycket snäll man och hjälp-
te alla som frågade. Speciellt var han 
mycket undfallande mot 08:na som en-
dast var på Karklö på sommaren. Trots 
Sven:s och Erik:s olika kynnen fanns det 
en vänskap. Sven skötte mycket av arbe-
tet på Jolpen och tog hand om båtar och 
annat under vintern. 

1940 i mars bestämmer Erik och Maj 
att göra slag i saken och de gifter sig. 
Erik var då 48 år och Maj 29 år.

Peter blir den som har bäst kontakt 
med Erik och besöker ön många år under 
somrarna. Majs syster Evy kommer på 
tvären med Erik 1940 och åker aldrig ut 
till ön. Tiden går och Maj blir erbjuden 
att få ström till ön. Erbjudandet var bra, 
då elbolaget ville dra fram ström till flera 
öar samtidigt, vilket gav ett pris som var 
överkomligt. Jolpen fick nu en eget mät-
skåp, men strömmen kom aldrig längre 
än till strandlinjen. Maj fick senare en 
offert på att dra in ström till huset, men 
avböjde på grund av att hon tyckte det 
blev för dyrt.

Peter glömmer ej en sommardag då 
han kom seglande med sin flickvän för 
att lägga till på Jolpen. Plötsligt när han 
närmar sig kommer Erik utspringande 
med ett hagelgevär och riktar detta mot 
Peter. Efter att Peter övertygat honom att 
det var han, så sänkte Erik bössan. Tiden 
går och Erik blir allt mer aggressiv och 
i januari 1961 skriver han över Jolpen 
på Maj. Resandet till ön avtar nu sakta. 
Efter en viss tids sjukdom dör Erik 1975-
02-10, 83 år gammal. Maj är nu ensam 
om ön och känner att hon inte mäkta med 
varken underhåll eller ekonomi. Erik och 
Maj fick inga barn och närmaste arvinge 
blev då Evy, hennes syster. Maj blev 
också själv mycket svagare efter makens 
död och bestämde sig att ge Jolpen som 
gåva till sina systerbarn Peter och Eva 
Lotta året 1988. Peter bor vid tillfället 
norr om Stockholm och Eva Lotta söder 
om Stockholm. Något större utbyte av 
ön blir det inte, utom något sporadiskt 
besök. Ön börjar allt mer att växa igen 
och något egentligt underhåll blev inte 
gjort sedan Erik:s död 1975.

B(r)ygglovet
(26 m brygga och 10 m bryggdäck, samt 
9 bojar). Vi hade tidigt lagt in om för-
handsbesked (1996) om att få bygga 
bryggor och bryggdäck. Mycket positivt 
besked från kommunen inledningsvis 
men de ändrade sig senare på ett flertal 
punkter. Strandskyddslagen och alle-
mansrätten var i fokus. Tiden gick och 
några besked ville inte Österåkers kom-
mun ge. Vi sökte möten, men fick alltid 
svar om att besked kommer. Vår ansökan 
behandlades inte bra. Troligtvis var det 
nog för att det var en enskild båtklubb 
som ansökte och vi tillät inga andra båtar 
än Storebrobåtar att vistas på ön. (Detta 
var ett krav från årsmötet för att vi skul-
le köpa ön). Vi förstod, att om vi ansökt 
som en allmän båtklubb, där alla båt-
ägare inklusive pinnbåtar kunde nyttja 
ön, hade detta gått bra eller åtminstone 
bättre.

Så kom då beskedet (1998). Som vi 
trott, avslag. Man hade ansett att det var 
en småbåtshamn som skulle anläggas 
och denna kräver bygglov och sedan an-
såg man att detta område hade särskild 
tyngd gällande strandskydd, riksintresse 
(vad nu riket hade för intresse av våra 
bryggor står skrivet i himlen) samt att 
den allemansrättsliga tillgängligheten 
skulle  inskränkas med ett godkännande 
och en dispens från detta kunde inte ges. 
Strandskyddet var 100 m, väl att veta att 
ön är ca endast 80 meter bred på vissa 
ställen. Dessutom var det strandskydd 
100 m ut från ön också. Vilket vi givet-
vis fick veta, genom att vi lagt ut bojar 
redan nu. Abbans abba (och detta utan 
tillstånd). Hur de visste det har vi ingen 
aning om. Summa sumarom kunde inte 
Byggnadsnämnden ge oss ett besked och 
hänvisade till att det blev upp till Läns-
styrensen att avgöra om dispens från 
strandskydd kunde ges. – Tusan också. 
Det här var inte bra. Vi hade ingen plan 
B eller ens C. Det fanns en plan S, men 
den nämndes aldrig. S för ordet sälja, ön.  
Vi hade hoppats att vi skulle få vår be-
gäran om förhandsbesked före köpet av 
ön. Prata om chansning. Nu var vi där, en 
ö utan bryggor och troligtvis måste även 
bojar plockas bort. Det fanns inte på kar-
tan att vi skulle misslyckas, alla trodde 
på oss. Enda livlinan som var kvar, Läns-
styrelsen.

1975, ön faller i träda
1997 tjugotvå år senare står vi och blick-
ar över en ö som återtagit sitt naturliga 

1998. Vi börjar äntligen se hur denna efterlängtade brygga formar sig. Ett stort tack till Arne Christen-
sen som skänkte allt virke. Dessutom en kvalitet prima+.

Här ser vi en del av ”järngängets” båtar som provar hur det är att ligga mot en brygga på Jolpen. Ne-
derst till höger ser vi öppning av bryggan som blev kvar många år och var en eftergift till kommunens 
krav på att få bygga.

Gästhuset revs när Ungdomshuset byggdes.

Några fler hjälpte till förr, att resa midsommarstången, än det är idag.

Precis som idag dansades det runt midsommarstången
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tillstånd. Milt sagt ”djungel”. Vi anser 
snart att vi måste dela upp oss och många 
arbetsgrupper bildades. Trädgårdsgrup-
pen, släpa och dra gruppen, eldnings-
gruppen, rivningsgruppen mm. Om man 
inte hade något fn arbete i en grupp gick 
man automatiskt till en annan. Det störs-
ta inledande arbete föll på trädgård. Det 
var sly, nedfallna grenar, löv i högar, och 
detta var bara förnamnet. Släpa och dra 
gruppen gjorde ett fantastiskt jobb med 
att frakta allt till norra del av ön där eld-
ningsgruppen huserade. Många medlem-
mar kom och det gick inte många timmar 
innan man såg dem med en kratta i han-
den. Det fanns alltid arbete. Vi hade be-
slutat att det stora huset, vårt klubbhus, 
skulle ha ett stort allrum. Det innebar 
väldigt mycket arbete för gruppen riv-
ning. Flera innerväggar och annat skulle 
bort. Väl att märka var, att inga hus var 
tömda. Peter och Eva hade lämnat allt 
kvar, precis som om Erik och Maj skulle 
komma imorgon bitti. Sängar, sängklä-
der, förnödenheter, böcker, köksgrejor, 
fotogenlampor mm, allt fanns. En tid 
av femtiotal kändes. En del sparade vi, 
men det mesta gick upp i rök. Väggarna 
var isolerade med mull och hopknyckla-
de tidningspapper. Vid våra pauser och 
luncher brukade vi veckla ut dessa tid-
ningspapper och det skrattades gott om 
nyheter och reklam från 30-talet. Det var 
få av oss, om kanske ingen, som hade er-
farenhet om att arbeta på en ö. Allt måste 
fraktas med båt och om man glömt något 
eller något gick sönder så gick helgens 
arbete om intet. Först skulle material kö-
pas och detta skulle fraktas till sin egen 
hemmabrygga, upp på smal storebroste-
ge, packas på båten, akta teakdäcket och 
gelcoaten. Surra. Väl framme, skicka 
ner husfrun eller om någon annan kunde 
ta emot och de balanserande på ett an-
tal utlagda stenar i strandlinjen. Jolpens 
strand var grund, så våra båtar nådde ald-
rig land ordentligt, så det blev att vada. 
Tillslut fanns det små bryggor av sten 
överallt. Hej och hå. Vi fick alla in snit-
sen men åh vad vi längtade efter en riktig 
brygga.  I väntan på detta borrades öglor 
fast efter berget och större stenar. I övrigt 
förtöjdes det mot träd och annat. 

Kassan för allt material vi behövde 
fanns inte. Men oj vad generösa våra 
medlemmar var. I princip allt vi behövde 
skänktes, till och med i kontanta bidrag. 
Vi inser nu att det är viktigt att ha kla-
ra linjer mellan klubben och Jolpen. Vi 

bli klart under säsongen. Allt som skall 
rivas är gjort och nu gäller det att göra 
finsnickeri med tätning av hål och glipor, 
slipa och lacka golv mm. Rivningsgrup-
pen flyttas till sjöboden. Boden som är 
uppdelad med en torrklosett med egen 
ingång och en separat ingång till vad 
som användes som förråd. Vi bestämde 
att detta skulle bli vår sjöstuga och vilket 
innebar ett stort rum. Allt tömdes och det 
som kunde brännas brändes. 

Vatten var en bristvara för oss alla 
och för att slippa dra loss för att skaffa 
detta, fanns numera Jolpenslangen. En 
ca 15 m trädgårdsslang. Många av oss ett 
känt knep. För varje båt som var på väg 
hem, slangade man över vatten via du-
schen från denna. Bort med duschslang, 
tejpa dit trädgårdslangen och seden full 

 Jolpens första kräftskiva. Sovrummen är borta och endast balkar visar resterna. Bord och stolar kom från min Anni-
kas skola. Tillhörde matbespisningen. Stackars barn. Det fick stå och äta resten av terminen. Nej, så illa var det inte. 
Rektorn var glad att få slippa dessa då nya var inköpta och de gamla tog bara plats i skyddsrummet.

kan inte ta medel ur klubbens kassa för 
att finansiera ön. Jolpens vänner bildad-
es. Allt efter förlagan Högbötes vänner, 
KMK:s klubbö. Det närmade sig mid-
sommar och det blev ett långt långt (sill-)
bord på ön. Hela 14 båtar kom med över 
30 personer och firade öns första mid-
sommar. Vi hade nu påbörjat elförsörj-
ning på ön och en byggcentral fungerade 
som navet i ett spindelnät med elkablar 
till alla båtar. Alla var imponerade. Som-
maren gick och enda pausen från arbetet 
med Jolpen var eskadern, vilken många 
av oss också var ansvariga för. 40-60 
båtar med helt underbara Storebroägare 

var en avkoppling bara det. Nu kunde vi 
också få chansen att sälja in Jolpen och 
givetvis söka mer sponsorer och gåvor. 

Åter tillbaka till Jolpen, arbetena 
fortsatte i full fart. Nu var det närmare 
höst och vi hade vår första kräftskiva och 
denna i vårt blivande klubbhus. Sittande 
på tvären och bredden, bland balkar och 
annat blev det en oförglömlig kväll. Näs-
ta år har vi nog bryggor sa alla.

Året är 1998
Arbete med Jolpen startar i och med 
sjösättning för många av oss. April med 
andra ord. Klubbhuset börjar kanske att 

Här ser vi min Annika, iklädd lämplig dräkt inför dagens arbete. Annika ingick i rivningsgruppen och gick 
under namnet Rivjärnet. Märk väl huvudbonaden som alla hade några ex av i sina båtar. 

Vilken byggställning, inte illa. Det var inte bara invändigt det behövdes fixas och donas, även yttertak 
och ytterväggar behövdes fräschas upp. Lägg också märke till höger att vi använder Jolpens karriär-
stege även här. Många var kallade men få blev utvalda.

Så här såg det ut när jag och Catarina från länsstyrelsen gav oss iväg mot Jolpen.
Stridsbåt 90E. Tillverkad av Storebro Bruk. Kolfiber/Vinylester. Scania V8. Kamewa vattenjet. 40 knop 
kontinuerligt om så önskas. 

rulle på dusch pumpen och en ”kvart” 
senare hade man vatten ytterligare en tid 
till havs. Om ni nu finner/funnit en bit 
slang i er båt , så vet ni nu varför.   

  
Stridsbåt 90E

Efter avslaget från kommun var det 
Länsstyrelsen som gällde. Efter möte 
med denna och genomgång/förklaringar 
till vårt behov av bryggor beslöts att det 
bästa var att åka till ort och ställe, Jol-
pen. Det blev en arkitekt Catarina som 
fick uppdraget att åka till Jolpen. En 
dam i samma ålder som mig själv och 
som verkade både trevlig och positiv. Vi 
kontrollerade våra kalendrar och hittade 
ett par dagar som kunde passa. ”Utflyk-
ten” fick inte ta för lång tid för att inte 
störa annat arbete på Länsstyrelsen. Den 

här visningen med förhandling fick inte 
missas. Det var att vinna eller försvinna. 
Alla visste inte om det prekära läget vi 
hade, avslaget från kommunen. Jag för-
beredde mig genom att lära mig ”allt” 
om strandskydd, allemansrätt, dispenser 
och annat. Det var viktigt att kunna sva-
ra på frågor under denna resa. Min tanke 
var att vi skulle åka i min egen båt, en 
400:a vid denna tid. Visa hur fina dessa 
båtar var och annat. Tyvärr räknade jag 
snart ut att det säkert skulle ta mer eller 
mindre en hel dag och den tiden fanns 
inte. Tidigare i veckan hade jag hjälpt 
Storebro att köra upp en 90E från Väs-
tervik, där den servats mm och den låg 
nu på Biskopsudden. Skulle inte leve-
reras tillbaka till Försvarsmakten förrän 
om en vecka.

– Åh, ljuva tanke, jag tar med mig 
damen på åktur med 90E till Jolpen. 
Snabbt också. Måste imponera att få åka 
med en sådan båt. Tid och plats bestäm-
des (Biskopsudden). En fantastisk dag, 
sol, plattvatten och ringa vind. Kunde 
inte bli bättre. Vi kom iväg på förmid-
dagen och det visade sig att Catarina 
hade ingen sjövana eller kunskap om 
båtar överhuvudtaget. Med andra ord, 
inga pluspoäng av vald båt. Full fart mot 
Jolpen, 40 knop. (Har varken förr eller 
senare kommit till Jolpen så snabbt). En 
trevlig färd med samtal om allt från jobb 
och annat. 

Nu närmade vi oss Jolpen söder ifrån. 
Där vi hade lagt ut några bojar och ser att 
en är upptagen. När vi rundar berget ser 
Catarina bojarna.

 – Det där har jag inte sett, säger hon 
och viftar med hela handen mot bojarna. 
Tusan också, ingen bra början.

 – Jag ser ingenting, säger jag. Jag 
hade förberett med en lina i aktern som 
jag hade hoppats att Catarina kunde trä 
igenom en boj ögla och sedan bara lägga 
linans ögla på knapen. Om linan ham-
nade i vattnet gjorde ingenting då båten 
hade vattenjet. Nu blev det inte så.

”Man kan inte ta en boj som: ”Det 
här har jag inte sett samt att jag ser 
ingen ting”.

Nu ser jag vem som ligger förtöjd 
mot vår enda brygga och det är Inga och 
Lars (heter annat). Inga står på akterdäck 
och med stora ögon tittar hon på mili-
tärbåten och undrar vad den gör här. Nu 
inser jag att jag måste hitta en ny förtöj-
ning och öppnar takluckan och kikar ut. 
Nu ser Inga att det är jag och vinkar glatt. 
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– Bra, då kanske vi kan kasta någon 
typ av lina till henne. Plötsligt far luck-
an till vänster upp om mig och här titta 
nu Catarina upp. Ingas blick ändras och 
hon tittar stint på henne. Detta var inte 
min Annika. Inga var klubbens ”infor-
matör”, vad hon inte visste var inte värt 
att veta. Hade alla telefonnummer till 
damerna i klubben. Nu tog hon upp tele-
fonen och satte igång. –”Vår ordförande, 
Anders är här och han har en annan kvin-
na med sig. Det är inte Annika”. Så var 
ryktet i full gång.

Jag insåg att någon hjälp från Inga 
skulle jag inte få. Jag sa till Catarina att 
vi kör upp på stranden en bit så kan båten 
ligga där. (90E är en trupp/sjuk- trans-
portbåt och är byggd för att köra upp på 
land). 

Hittade en bra strandbit och så körde 
jag på. Tvärnit. Catarina for fram med 
huvudet och nära att både skada sig själv 
och radarskärmen framför sig.

 – Det här blir bara värre och värre. 
Först bojarna, sedan en sur dam på land, 
som ringer alla och envar, och nu detta.

I ärlighetens namn skall jag erkänna, 
i min utbildning till skeppare fick man 
lära sig att lägga till mot en ö men inte 
lägga till på en ö.

 Ingen av oss sa något. Det var nog 
lite för lite fart tänkte jag. Backade och 
sa till Catarina att hålla i sig i de två 
handtag som fanns, för nu tar vi sats, sa 
jag. Rassel, rassel, bing bang bong. Nu 
stod vi ordentligt på land. Båten lutade 
rätt bra, men stod definitivt still. – Är 
det såhär man lägger till, sa hon. – Gör 
väl alla, sa jag. Vi hade bägge lagt våra 
väskor mellan oss på durken och nu hade 
dessa hamnat längst bak. Hon var smart 
och hade dragit igen sin, en annan hade 
givetvis inte gjort detta. Efter ett antal 
”kullerbyttor” hade alla mina papper ra-
sat ur och där låg alla mina papper huller 
om buller. Där fanns allt om allmans-
rätt, strandskydd mm. Klart markerade 
avsnitt med gul-penna. Catarina hjälpte 
mig och såg givetvis mina dokument. 
Hon kunde givetvis alla dessa utantill. 
Inga kommentarer. Bra eller dåligt? Kan 
det bli värre tänkte jag. Efter att ha fällt 
ner luckan i fören kunde vi äntligen sätta 
fötterna på Jolpen. Nu stod Inga på ka-
jen. Bredbent och med en iskall blick. 
Hade hon haft hölster på sig hade hon 
passat in i vilken Clintan-västerfilm som 
helst.

Jag han inte presentera min dam, 

Klagomuren
Arbetet med ön började också ge av-
tryck. Allt gick kanske inte alla till mö-
tes. Ibland hade vi lite olika meningar 
om olika saker. Lösningen till detta 
blev klagomuren. Här kunde man skriva 
ner sina problem och trycka in lappen i 
muren. Därifrån skulle information på 
någon andlig väg åka upp i det blå och 
bearbetas för att sedan komma ner igen 
(är väl vad man idag kallar molntjänst).  
Vi fick aldrig någon bekräftelse på detta. 
Ner kom det i alla fall inte. Om det var 
någon som såg någon lapp, vågade man 
inte läsa denna. Det kunde ju handla om 
en själv. Men det funkade. Klagomuren 
blev synonymt med alla problem kunde 
lösas och fungerade många många år 
framöver. Berättade någon att t ex jollen 
gått sönder eller kanske vattenpumpen 
lagt av eller något annat. – Gå till kla-
gomuren, den fixar allt.

Beachen
Trädgården runt husen började likna vad 
ordet beskriver och många händer hade 
lagt ner mycket, mycket jobb. Vid den 
östra bryggan har stranden rensas från 
vass och annat. Via vår medlem Hasse, 
hade vi fått ett pråmlass med sand från 
utbyggnaden av seglarhotellet i Sand-
hamn. Riktigt tjusigt med egen sand-
strand. Senare hörde vi att vid byggandet 
på Sandhamn hade man funnit en kyrko-
gård. Så om det dyker upp något i san-
den. Så vet ni varför. 

Våra grannar
Den förste grannen som kom till oss var 
bonden på Karklö. Sven Fogelström. 
Via roddbåt med snurra. Han var väldigt 
glad att ön hade blivit bebodd igen och 
hälsade oss välkomna. Han berättade 
om sitt arbete med Erik och garantera-
de oss att hus och annat var byggt för att 
hålla många år framöver. Sven var bo-
fast på Karklö och hans gård hade gått 
i arv sedan början 1900-tal. (Fogelström 
finns på Svartsö och Gällnö, men inga är 
släkt). 

Grannen norr över, Idholmen, som-
margäst, hade vi aldrig någon kontakt 
med och stugan var sällan bebodd.

Däremot kan vi säga att ”gubben” 
på Vikholmen stod för den mesta kon-
takten. Han kom allt som oftast roende 
i sin vita eka till oss och klagade på allt. 
Vi brukade turas om att ta emot honom. 
Bryggorna var klara och vi hade satt be-

Klagomuren. En mur med hemligheter och andlig kommunikation. 

Äntligen kunde vi resa vår flaggstång. Likt en bättre gammal krigsfilm hade vi nu intagit Jolpen. Vår 
klubbflagga vajade snart stolt över oss. Båda våra flaggstänger är skänkta av generösa medlemmar.

utan Inga sa:
 – Vem har jag äran att tala med?  

Detta med en ton av istappar hängande 
på varje stavelse.

 – Hej, jag är från Länsstyrelsen och 
skall titta på er ö om det går att tillåta 
bryggor mm, svarade hon. Från bred-
bent till vacklande, var bara förnamnet. 
Inga var i chock. – Hej, hej, sa hon och 
försvann. Nu måste Inga börja ringa runt 
och blåsa faran över. Det som inte var 
Annika, var nu helt OK. Men som alla 
rykten, förbättras storyn vid varje samtal 
och lagom till jul ringde en båtvän och 
ville verkligen höra vad som hänt. Men 
det är en annan story.

Tillbaka till Jolpen. Vi hade nu bör-
jat vår vandring runt ön och i klubbhuset 
fanns Lars arbetande. Han föreslog en 
gemensam lunch på deras båt om en tim-
me eller så. Jag tyckte det var briljant. 
Jag hade åkt ut med en båt utan vatten, 
toalett och dessutom ingen lunch. Vilken 
räddning Lars gav.

Efter att gått runt ön, konstaterade 
Catarina att allemansrätt endast kun-
de gälla på den södra delen. (Berg och 
branta klippor). Vilken delseger. När vi 
nu började att se hur bryggor/bryggdäck 

var tänkt, låg min vikt att vi måste kunna 
ligga långsides med en eller flera båtar. 
Detta beroende på att vi har båtar med 
handikappade att ta av och på båten, 
samt om en olycka inträffar, t ex ett bru-
tet ben. Går det bara att ta ombord veder-
börande med längdsmedförtöjning. Mao 
vi behöver dessa bryggor för ett normalt 
sjöliv. Vi tog ett extra varv runt ön och 
kom lagom till en mycket glad Inga som 
dukat fram mackor och kaffe. Efter vi 
backat ner från ön och lämnat Jolpen 
bakom oss sa hon. – Jag tror att jag fixar 
detta åt er. Men vi måste ge kommunen 
något. Vi kortar ner bryggans längd ett 
par meter så tror jag allt blir bra. 

1998-07-22. Länsstyrelsen beviljar 
oss rätten att få bygga våra bryggor. Nu 
är det upp till kommunen att godkänna. 
I februarinumret av SRCC-nytt -99 stod 
att läsa:

I Jolpens bryggärende mot kommu-
nen har vi vunnit en jordskredsseger, 
med Länstyresens hjälp. Det slutliga be-
slutet är att vi får bygga bryggor, vilket 
vi också är igång med. Fram med seger-
champangen!! Skönt att allt kämpande 
inte var förgäves.

Tack Catarina för all hjälp.

Rensning av ”fisk”. Som vanligt mer snack än arbete. Trevligt mao. Lägg märke till all vass på andra 
sidan bryggan. Det är här den nya stranden kommer att bli till.

Badbryggan. Står sig än idag. Senare kompletterat med ett trevligt trädäck.
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lysning på varje bryggstolpe. Allt för att 
underlätta av och påstigning den mörka-
re halvan av dygnet. Och vem kommer 
då dagen efter. Självklart en vit roddbåt.

 – Vafaen är det här och pekade på 
lamporna. Det ser ut som ett jävla tivo-
li på kvällen och lyser upp mitt sovrum 
så att jag inte kan sova. Vi lyckades att 
få lamporna att lysa ner på bryggan och 
gubben var lugn. Vi erbjöd honom våra 
gamla tegelpannor, (vi hade bytt till nytt 
plåttak). För att vara på god fot. Så kom 
plötsligt en vändning. Som vanligt var 
han på gång igen, roende. Nu var han 
väldigt tillmötesgående när han kom upp 
på bryggan. Väldigt skumt tycket de som 
känt hans tidigare beteende. Jo, det var 
på det här viset. 

Han hade fått en fästing på rumpan. 
Som han inte nådde. Han hade ringt sin 
son som sagt att han måste ta bort den, 
det kunde bli både TBE och Borelia. So-
nen hade rått honom att ro över till Jol-
pen, där måste finnas någon som kunde 
hjälpa honom. 

Efter framfört sitt önskemål i myck-
et tysta ordalag erbjöd sig Annika och 
Ulla Mellström utföra ”operationen”. 
Han undrade om det inte fanns någon 
man som kunde göra detta. Nej sa Ulla 
och Annika. Ulla liksom vi hade hund, 
så det fanns gott om verktyg. Med bral-
lorna nere i ordets bemärkelse borttogs 
fästingen. Sedan den dagen fick vi aldrig 
några fler klagomål.

Och så hade vi vår granne i söder, 
Gubbholmen också han en sommaräga-
re. Av honom fick jag ett samtal att jag 
verkligen borde tala med alla medlem-
mar att dra ner på farten så han slapp allt 
svall. Det finns ett par olika sätt att kom-
ma till Jolpen. Den mest vanliga är via 
Karklöfladen. Sen finns det från samma 
håll en väg som snirklar sig mellan öar 
och skär och går sedan igenom det pas-
sande namnet Storösund och det är med 
låg fart. Så det var nog båtar på annan 
kurs som han hade nog sett och allt som 
är stort och vitt är inte alltid Storebro-
båtar. 

Inredning
Nu var husen ”tomma” och nu blev det 
dags för att inreda dessa och här gjorde 
damerna ett mycket uppskattat arbete. 
Allt ifrån gardiner, mässingssaker, fiske-
nät, dukar mm. Mycket möbler skänktes 
och vårt stora bryggdäck fick även denna 
möbler. Via två 400:or kom rejäla bord 

Tårar, om några, var det endast 
glädjetårar som gällde, och det när ytter-
ligare ett arbete kom till enda. 

Många finns att tacka och orden 
”ingen nämnd ingen glömd” vore på 
sin plats. Jag vill dock som undantag 
till detta ändå nämna Lindgren, Wedin, 
Wikström och givetvis många av oss i 
styrseln, men det brukar ofta ”ingå” i en 
styrelses uppdrag. Ett speciellt tack till 
Peter André som skänkt bilder, doku-
mentation om den gamla tiden till Jol-
pens arkiv samt hans berättelse om Erik 
och Maj.

Mycket, mycket arbete men mycket, 
mycket trevligt hade vi. Många fick vän-
ner för livet.

Avslutningsvis, när ni nu står med 
nyckeln i hand och skall använda denna 
till klubbhuset, känn då historiens vings-
lag. Det är samma nyckel/lås som Erik 
och Maj använde och från 1933.

Holken med sin fina utsikt över Karklöfladen. Många har här krönts för att bli en Jolpenvän.

Holken anno 2017. Still going strong. Med syfte på strong (ingen svagdricka här inte). Numera kan 
man välja vad som passar. Budskapet är detsamma. Skål.

och stolar skänkta av Bullandö krog. 
Hur man överhuvudtaget kunde fram-
föra dessa båtar är fortfarande en gåta. 
Hela fördäcken var fyllda och surrade 
med dessa möbler. Gick knappt ha någon 
uppsikt åt nått håll.

Holken
Nu började flera komma till Jolpen och 
det var viktigt att informera om regler 
och annat. Vi tyckte att det var trevligt 
att gå runt Jolpen och informaera munt-
ligt om allt. Förtöjningar, alltid lägsta 
fart i hamnen, sopor, nycklar, och annat. 
Bäst var om ordf fanns närvarande, vil-
ket uppskattades av den nye medlemmen 
och/eller första Jolpen-besöket. Fanns 

inte han fick någon annan i styrelsen an-
svara och så vidare. 

När man nu lotsat den nya familjen 
runt med allehanda information, avslu-
tades detta med en kröning. Jolpensnap-
sen. Väl uppe på berget där med holken 
blickande ut över Karklöfladen, fälldes 
den förliga luckan ner. Vips så fanns 
fyra nubbeglas och Linie Aquavit. (Bara 
texten på etiketten, gav rätta stämning-
en. Matured by sea. Nu med en skål, 
”svors” det att aldrig berätta var nyckel 
fanns till någon utomstående och alltid 
hjälpa någon ny med att göra Jolpenrun-
dan, om ingen annan kunde eller fanns 
tillgänglig.

Skuldfri
Året är nu 1999 och som vanligt på vå-
ren var det årsmöte. Vår försäkringspart-
ner bjöd som vanligt på kaffe och Prin-
sesstårta innan mötet och samma skämt 
behandlades som vanligt, – När blir vi 
bjudna på en annan tårta med rätt båt-
namn…?

Årsmötena var början på båtsäsong-
en och många kom som vanligt för att 
möta andra och tala om vintern som varit 
och att våren var nästan här. Viktigt var 
att få höra hur och var årets båteskader 
var tänkt. Anmälan skedde med ifyllan-
det av en blankett och det var viktigt för 
många att inte missa denna populära 
begivenhet. Platserna tog ofta mycket 
snabbt slut. 

Detta möte flöt på som önskat och 
under ”Allmänna frågor” hade jag på 
uppdrag av en medlem att berätta om en 
mycket stor gåva:

 – På begäran av vår medlem Has-
se, vill jag framföra att han har beslutat 

att efterskänka hela sitt lån till klubben 
(1.750.000:-).

Som ni förstår blev det jubel, applå-
der och annat. En stor börda på styrel-
sens axlar försvann. Vi var skuldfria i 
klubben.

En bättre början på säsongen stod 
inte att finna. Bryggan var klar och på 
årets eskader blev avslutningen på Jol-
pen. Att bryggan var stor såg alla, men 
att den även var byggd av proffs och av 
rätt virke visade sig när 150 personer åt 
drack och dansade kvällen lång.

Vi närmar oss år 2000 och min histo-
ria om Jolpen närmar sig sitt slut. Det var 
en tid med mycket blod, svett och tårar. 

Blodet var mindre skråmor och den 
donerade stora förbandslådan fylldes på 
för jämnan. Den som hade mest plåster 
efter dagens slut bjöds på en GT. 

Svett. Efter dagens arbetes slut, 
kunde man höra ett brölande i hela ham-
nen. Det var våra pumpar som tog bort 
vattnet i duschen. Vilket ljud… 

Äntligen klart. Spana in den fantastiska finishen och färgen. Jag är alltså sittande till vänster.



Framtagen i syfte att bevara ”storyn” om hur Jolpen kom till SRCC.
Ett stort tack till Anders Bejting som har gjort en så djup research på allt innehåll. 

Tack även till Arne Christensen som har bidragit med flertalet bilder.
Publicerad i Klubbnytt nr 90 och 91 2017.

TexT: Anders Bejting, FoTo: Arne Christensen, Anders Bejting och Peter Andrén samt från fotoalbumet i Klubbhuset.
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