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Göta Segelsällskap grundat 1895
Minns ni vimpeln som uppvisades på 
höstmötet 2007, den som hittades på 
Jungfruholmarna på Gula stugans 
vind, vit med blå bård och med GSS 
i blått? En likadan hänger sedan 
många år inramad i klubbhuset på 
Jungfruholmarna. Är det månne en 
gammal GSS standert, eller gåva från 
ett annat Sällskap?
   I våra stadgar från 1902 finns inget 
att hämta om vimpelns ursprung 
annat än: 
”Sällskapets standert må endast då ledamot finnes ombord föras på Sällskapets 
eskader tillhörande båt.”
   Som vanligt hittades lösningen bakom en av de större målningarna av Einar 
Söderlund i Telefonkåken på Långholmen. Några inglasade fotografier, varav ett av 
dem försett med texten: 
   ”En del av Göta Segelsällskaps flotta vid sekelskiftet. I bakgrunden till höger 
igenkänns Tvättstugan på Långholmen. OBS! GSS vimpeln som den såg ut då.”

   Titta med lupp i toppen på ”stormasten” 
på INEZ. Där vajar GSS-vimpeln stolt i 
vinden.
Fotograferat av C. F. Fant 1895. Från 
stranden vid Bergsund där Södermalns 
BK håller till numera. Fotot (F65152) 
publiceras med tillstånd av Stockholms 
Stadsmuseum.
   När GSS standert fick sitt nuvarande 
utseende gick inte att lista ut exakt, 
dock det på samma vind upphittade 
hedersdiplomet från år 1907, bekräftar 
att det skedde i början av 1900-talet. 
Herr C. A. Söderberg, en av GSS 
grundare och ordförande 1895-1899 samt 
1904-1906, erhöll detta hedersdiplom, 
troligen som tack för mångårigt 
ordförandeskap och blev då utsedd till 
hedersledamot i Sällskapet.

Historiefarbrorn Dieter Foto från Stadsmuseet

Fotnot 1: 
Bilden på INEZ med GSS-standert  finns arkiverad på Stockholms Stadsmuseum, 
negativ nr F65152, i datorn där: ”Reimersholme 016.tif ”.
”Från stranden vid Bergsund”, Foto C. F. Fant 1895, Refoto Wolfenstein.
Fotnot 2: 
I Telefonkåken, bakom Einar Söderlunds tavla, finns ytterligare inglasade fotografier:
Karta från 1751 över Räkenholmen och Långholmen. OBS fiskdammarna i Pålsundet.
Flygfoto: Långholmen och Reimersholme omkr 1930. SSM nr F65151.
I SSM:s dator återfinns samma bild, Reimersholme 006.tif. Flygbild c:a 1920. Reimers 
i förgrund, Långholmskanalen med båtar i bakgrund, Tvättstugan syns.
Fotnot 3:  
Det finns flera bilder på Stockholms Stadsmuseum som gäller våra trakter.
Dels ett foto taget av en ballongburen kamera över Reimers år 1898.
En annan festlig bild är ”Utforsling av en motorbåt från 2:dra våningen”, FA5617, 
ca 1940, Reimersholme 009.tif. Bildtext: Bilden visar hur man tager en båt som en 
hyresgäst byggt inne i lägenheten.
Båtar i hamnen på Långholmen: Reimersholme Obl.tif. Taget från Långholmen


