
Missa inte att lyssna till Bengt Jörnstedt på årsmötet 

 

Årets årsmöte den 11 mars kl. 14.00 på Allt för Sjön kommer att få ett mycket celebert besök då 

Bengt Jörnstedt kommer till mötet för att berätta minnen ur sitt fantastiska seglarliv. 

Bengt Jörnstedt är seglare, seglingsjournalist och författare. Han var en framgångsrik kappseglare både 

nationellt och internationellt framför allt på slutet av 1960-talet och 1970-talet. Han var bland annat med 

och seglade Peter Norlins nykonstruerade Scampi till internationella topplaceringar i USA. Denna 

dynamiska och experimentella tid har han skrivit om i sin bok En seglares äventyr.  

Han var mellan 1982 – 2005 chefredaktör för tidningen ”Segling” som under denna tid var 

synnerligen läsvärd med massor av intressanta artiklar.  

Av de böcker jag läst av Bengt Jörnstedt tycker jag ”Vinden är fri” är den bästa. Den beskriver Bengts 

äventyr under havskappseglingens guldålder på 1970- och 1980-talet. Jag är egentligen inte så 

intresserad av havskappsegling men den boken sträckläste jag från pärm till pärm – så bra var den. 

Andra bra böcker av Bengt är ”Rena Linjer – Ren Segling” som handlar om Peter Norlin och hans 

båtar. I boken ”Rena Skönheter” presenteras 20 klassiska svenska skönheter i ord och bild. Han har 

också skrivit förord till och redigerat nyutgåvan av den klassiska boken om Lunkentuss 

världsomsegling i början på 1960-talet ”Bortom den västra horisonten”. Den boken finns recenserad i 

Nepparnytt 2013 nr 2  på sid 12-13 under rubriken ”Med Neppargenua runt jorden” (de hade faktiskt 

sin gamla neppargenua med sig på världsomseglingen där den användes som passadvindsegel). 

Nepparnytt 2013 finns på hemsidan www.neptunkryssare.se under Nepparnytt/Äldre nummer av 

Nepparnytt. Länk finns här Nepparnytt 2013 nr 2.pdf (neptunkryssare.se)  

Bengt Jörnstedt är inte bara en mycket bra författare – han är också en mycket bra berättare. Så 

missa inte chansen att lyssna till honom i samband med årsmötet. 

Göran Haglund 
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