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MOTORBÅTSKLASSIKERNA 
samlas i Motor Yacht 
Society (MYS) som näst 

Gaff Yacht Society är Sveriges 
äldsta förening för båtklassiker 
och förra året firade 50 år i båt-
kulturens tjänst. Dess främsta 
syfte är att bevara det maskin- 
drivna båtkulturarvet till kom-
mande generationer och främja 
dokumentation om båtarna.

Att de har lyckats väl i båda 
fallen visar sig bland annat i det 
att ”MYS-båt” idag förknippas 
med något gammalt, vackert och 
synnerligen välhållet. Varje år 
sedan starten har MYS givit ut 
en ständigt växande matrikel till 
alla medlemmar, med bild och 
uppgift om alla båtar.  Anmärk-
ningsvärt är att medelåldern på 
MYS-flottan är 85 år, vilket inne-
bär att många av dem är över 100 

Det är få kulturföremål som är lika väl och kontinuerligt beskrivna och katalogiserade som klassiska 
båtar! De som vårdar segelbåtsklassikerna samlas i Sail Yacht Society, som varje år ger ut en drygt 
200 sidor tjock katalog med bild och proviniens på medlemsbåtarna. Text & foto: Stefan Iwanowski

Klassiskt båtgodis för alla!
år och fortfarande används varje 
sommar i ur och skur.

I samband 
med jubiléet 
gjordes en 
storsatsning. 
Matrikeln, 
som nu är uppe 
i nästan 450 
sidor båtgodis, 
fick ett påkostat 
hårt, linneklätt 
band, med 
prägling. Mycket 
elegant! Den 
trycktes dessut-
om upp i tillräck-
lig upplaga för att 
kunna säljas även 
utanför medlemskretsen, vilket 
innebär att nästan alla som vill 
nu har chans att ta med sig denna 
uppslagsbok på sjön och läsa om 

MYS årsbok.

Klassiska välhållna MYS-båtar i all sin glans. De finns samlade i en matrikel, på cirka 450 sidor, som ges ut varje år.

båtklassikerna man möter.
MYS ambi-

tion att sprida 
kunskapen om 
det kulturella 
båtarvet visar 
de också 
genom att 
öppna sitt 
digra register 
på internet 
för allmän- 
heten. 
MYS-arki-
vet 2.0, som 
det kallas, 
är en riktig 
kulturgär-

ning som innehåller 
uppgifter om nära 600 båtar.

GENOM ETT NYTT, mer användar-
vänligt gränssnitt kan vem som 

helst, utan inloggning, antingen 
bara bläddra igenom och njuta 
av alla båtar, eller till exempel se 
vilka båtar som ritats av någon 
särskild konstruktör eller ägts av 
till exempel någon av bröderna 
Kreuger (Torsten ägde faktiskt 
många fler än den mer kända 
brorsan Ivar).

Det är som ett Wikipedia för 
klassiska motorbåtar. På samma 
sätt som på Wikipedia kan man 
även bidra till informations- 
byggandet genom att via en länk 
skriva in om man har ytterligare 
information eller fotografier på 
någon båt i arkivet. 

Boken kostar 495 kr och kan 
beställas på hemsidan under 
Kontakt. På hemsidan hittar  
man också MYS-arkivet 2.0 under 
fliken Arkivet. ✪

www.mys.nu
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