
 

In memorian 

Hans ”Hasse” Mellström en våra långvariga medlemmar har gått bort, Hasse 

avled den 8 april på Dandeyds sjukhus i sviterna av corona. 

 

Hasse även känd som en av grundarna av WM-data där M stod för Mellström och 

W för Wilkne. Ett av Sveriges största IT-bolag. När WM-data såldes och hade man 

som mest nära ca 10 000 anställda och en omsättning på 10 miljarder. Efter Hasse 

sålt WM-data ägnade han resten av sitt liv åt det marina. 

 

Hasse grundade Viamare efter försäljningen av VM-data bolaget. Många kända 

varumärken har funnits i Viamare och på senare tid känns Sandhamns 

Seglarhotell, där han även byggde Viamare-hamnen. En plats för oss 

Storebroägare, som ofta premierades. Sjöassistans, Stockholm Radio mfl. är andra 

kända varumärken som ingick i gruppen. Den årliga Viamaredagen på Sandhamn 

var en populär mötesplats för oss alla motorbåtsägare. Viamare Sea Club fanns 

under många år och gav oss Storebroägare fördelar i hamnar och övrig marin 

verksamhet. 

 

I slutet av 90-talet köpte Hasse Storebro Bruk AB, varvet som tillverkade våra 

Storebro båtar, av bröderna Ivarsson. Senare ingick även Nimbus och Ryds i 

koncernen. Det var dock alltid kärleken till Storebro och vår klubb som Hasse & 

Ulla uppskattade mest och aldrig övergav. 

 

Hasse och Ulla var ett riktigt sjöfolk och de ärvde sin första Storebrobåt av Ulla:s 

pappa en Storö 3. Under åren som gick blev det alla modeller alltifrån 34:a, och 

upp till en 515 deras sista båt. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

1990 bildades SRCC och Hasse och Ulla var bland de första att bli medlemmar med 

medlemsnummer 63. 1995 köpte SRCC Jolpen och Hasse ställde välvilligt upp med 

ett lån på 1 750 000. Ett par år senare efterskänkte han lånet till SRCC. Hasses 

fantasiska gest har gjort att Jolpen har kunnat finansieras utan lån. I våra årliga 

eskadrar var Hasse och Ulla ett naturligt inslag. En av få eller ingen har deltagit i så 

många eskadrar. Om det var Finland eller på västkusten, så var de alltid med. 

Under senaste åren tog dock åldern ut sin rätt. 

 

Hasse fick under 2018 mottaga H.M. Konungens medalj av 12:e graden för sina 

insatser inom svenskt näringsliv, Hasse mottog den personligen ur Konungens 

hand. 

 

Hasse, ett stort tack för alla dina fina insatser och ditt hjärta till vår klubb och våra 

medlemmar. 

 

Vårt varma deltagande Ulla och döttrarna, Lotta och Helena 

 

Hasse blev 78 år. 

 

Text: Vännen Anders Bejting 

 

 


