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Olle Appelberg 
- en eldsjäl och entreprenör har lämnat oss
Det är med tungt hjärta dessa rader skrivs 
precis innan sättningen av Segeljaktens 
höstnummer. I veckan nåddes vår klassiker-
gemenskap av det tragiska beskedet att Olle 
Appelberg hastigt och oväntat gått bort 
och lämnat många av oss i chock och stor  
ledsamhet.

Olle var en eldsjäl som brann för att våra 
kulturarv skulle vårdas, seglas, visas upp och 
därmed öka i intresse och värde. Ingen vet 
nog säkert allt det som Olle arbetade med 
för att nå detta men Olle åstadkom väldigt 
mycket på relativt få år: Bl.a. Trosa seglar 
vackert 2010 samlade 130 båtar från tio 
länder, Trosa Arkö Classic Race utgick från 
hans landställe i Hållsnäs(med legendariska 
grillkvällar) samt Classic Yacht Cup Sweden 
som är en årlig Cup som Olle var initiativ-
tagare till. Olle visste att marknadsföring 
var viktigt och han tog med sina tidigare  
erfarenheter till Classic yacht.  
Genom tryckta artiklar och inlägg i sociala  
medier marknadsförde han våra 
träbåtar till en allt större publik 
inom Sverige och internationellt  
 
Olle fick hedersutmärkelsen Lifetime mem-
ber of  Helsingfors Segelsällskap (HSS) 
bl.a. för att ha lanserat Baltic Classic Mas-

ter Cup och för att främja utbytet mellan 
HSS och svenska klubbar. Olle blev 2016  
redaktör för Search Magazines klassikersidor 
och skrev många uppskattade artiklar och  
inlägg. Olle blev med tiden en alltmer  
flitig resenär till Medelhavets regattor där 
han rapporterade ifrån och kom hem med 
nya idéer och uppslag. I somras såg vi  
frukten av en av dessa när Olle såg till att 
regattan i Mariefred slog världsrekord i  
antalet jakter 100 år eller äldre som deltog. 
Som vanligt blev det succé både på land och 
på vattnet.

 
När allt ovan är skrivet är det nog Olle som 
människa och vän som är det starkaste be-
stående intrycket och det som skapar den 
största sorgen.  När beskedet började spri-
das i träbåtskretsarna har många härliga  
berättelser och positiva omdömen förmed-
lats. Fram träder en människa som var glad 
och entusiastisk, driven och inlyssnande, 
varm och inkluderande. Många berättar de-
taljerat om hur Olle välkomnade dem, hos 
honom och hans familj, i träbåtsvärlden 
och i hans vänskap, samt ifall man hängde 
med på Olles upptåg så gick man därifrån 
med flera nya och intressanta vänner.

Chocken har varit stor i Sverige och långt 
utanför gränserna. Många uttrycker en 
stor sorg och tänker först och främst på  
familjen. Att Olle har läm-
nat oss alla känns tungt just nu.  
Olle bidrog väldigt mycket till vår  
träbåtsvärld och han är saknad.  
När det känns tungt kan man all-
tid frammana bilden av Olle, i keps  
eller hatt, sittandes i en sittbrunn el-
ler gå runt på en brygga, glad med ett  
finurligt leende funderande på nästa steg. 
 
 
Olle har lämnat oss men seglar nu vidare,  
säkert redan i färd med nya hyss. Fair Winds! 
 
/Fredrik Eriksson/


