
 
 
 

OS-RESAN TILL TOKIO 1964  
 
30/9   Åkte från Karlstad med Värmlänningen kl. 6,30. Spankulerade lite på Stockholms gator. 
 Samling vid Haga-terminalen kl. 13,40. 
 Lämnade Arlanda 16,30, passerade Nordpolen 21,00 och landade i Anchorage kl. 00,30. 
1/10 Uppehåll för tankning ca. en timma. Kom till Tokio kl. 17,00 ”Tokiotid”. 
 Resan tog ca. 17 timmar. Möttes av bl.a. Lilja från NWT. 
 Åkte buss till Oiso dit jag kom 19,30. Träffade de övriga seglarna. Får dela rum med 

”5,5:orna” Lasse Thörn, Sture Stork och Arne Carlsson. Stort rum med havsutsikt och vågbrus 
som aldrig slutar. Käkade och somnade snabbt. 

2/10 Olympiahamnen låg i en ”grannby” Enoshima dit det gick bussar. Seglade Finn och sparrade 
Boris. Badade i simhallen. Bekantade mig med hotellet. 

3/10 Holger sjuk! Seglade Stare med Pelle Pettersson. Hjälpte Pelle och Lasse med inmätningen av 
båtarna. Köpte kameror. Ute och promenerade i Oiso by, kolsvart. 

4/10 Hämtade kamrorna, och tog snabbt en rulle (72 bilder). Hjälpte Pelle med båten. 
 Klockan 14,00 var det flaggceremoni i Enoshima. Holger mådde inte bra. 
 Klockan 16,00 fick vi ge oss av på ”världens häftigaste taxifärd” med Holger till OS-byn, och 

till svenske läkaren. Vi hade poliseskort, både före och efter oss, hela vägen, och de körde 
som galna. Vid kommunbytena stod nya polismotorcyklar och avlöste. Boris och jag fick rum 
och stannade där över natten. Var ute på stan och kollade in barerna på Ginza. 

5/10 Ute i Tokio och shoppade. Pärlor, skor, album mm. Badade turkiskt bad med massage. 
 Såg Tokio ”by day”, med bl.a. Tokio Tower. På kvällen var vi på Hylands hörna. Kass! 
6/10 Boris fick sin jolle. Skruvade och ändrade. Skapliga ämnen, men inte bra. Seglade och 

provade. Holger fortfarande sjuk (njursten). Badade i simhallen. 
7/10 Trimmat beslag mm. Hyvlat på masten. Provseglat i lite vind men med dåligt resultat. 

Limmade på masten i toppen. Kuhweide har fått ut en jolle, men protester hörs från flera 
håll. Östtysken Berndt Demel skall ju representera Tyskland, har det sagts. 

 Den olympiska elden anlände på sin rundvandring genom Japan. 
På kvällen möte som vanligt i rummet hos Bäcker och ”Båtsman”. 



 
Fr. v. Bernt Andersson, Boris Jacobson (som kollar den mast han blivit tilldelad), samt Finnjollens konstruktör Rickard Sarby (1912-1977). 

 

8/10 Dåligt väder för första gången - regn. Seglat och provat i växlande vindar. Hyvlat på mast nr. 
1. Vi var ganska nöjda på kvällen. 

9/10 Träningskör i hopplöst väder. Själv var jag fjärd sist vid första märket, men trasslade mig upp 
till topp 15 innan seglingen avbröts p.g.a. maxtid. Vi var ca. 40 startande. 

 Bland 5,5:orna blev Rush 3:a efter USA och Italien. Ingen av de övriga klasserna gick särskilt 
bra. Hyvlade på mast nr. 2. Mätt in master och bom. 

 På kvällen Geishadans på hotellet samt ping-pong med ”Boran” och Willhelms (Ned.) 
10/10 Invigning av Olympiaden i Tokio. Avreste från Oiso med buss kl. 9,00, lunchade i Yoyogi och 

marscherade in på stadion kl. 14,00. Vi var 6500 atleter från 94 nationer och stadion fullsatt 
med 75000 åskådare. Så här var det: 

 1) Hälsning på kejsaren under förbimarschen. 
 2) Uppställning på plan, varefter kejsaren förklarade OS invigt. 
 3) Olympiafanan kom in och hissades och det blev sång. 
 4) Tusentals ballonger i alla färger släpptes upp – magnifikt. 
 5) Den Olympiska eden svors. 
 6) Den Olympiska elden tändes, av en kille som föddes samma dag som Hiro shima-bomben 

släpptes, och följdes av kanonskott. 
 7) 10.000 tusen duvor släpptes, och de Olympiska ringarna ritades på himlen av fem jetplan. 

Strålande på den solklara skyn. 
 8) Efter att kejsaren gått fick vi lämna plan. 
 Ett oförglömligt minne. 
 Därefter gick vi ut på sta´n. Badade och käkade en fin middag. Tittade i affärer men köpte 

inget. Kul tillsammans med Rickard, Boris, Lasse, Sture och Arne. Tog sista tåget hem till Oiso. 
 
 
 



 
Boris Jacobsen tittar på och håller i Finnjollen, medan Bernt Andersson fixar med centerbordet på den Finnjolle Boris blivit tilldelad. 
 

11/10 Provat mast nr. 2, och fick gång genast. Boris och jag var nöjda. Plockat i ordning grejorna 
och gjort en sista finputs. Allt klart! Kölbåtarna likaså och sjösatta. 

 Kl. 17,00 invigdes OS i Enoshima med elden, fyrverkeri mm. Ölfest på klubben, men vi åkte 
hem och spelade ping-pong och tittade på TV. 

12/10 Första seglingsdagen. Vi gick upp lite tidigare än vanligt (6,30). Åt frukost och tog bussen till 
Enoshima. Gjorde i ordning Boris jolle och for sedan ut med en båt ur Japanska flottan, vilken 
skulle bevaka Finnjollarna. 

 Starten gick utmärkt i ca. 3 m/s växlande vind. Boris kom bra iväg men gjorde några för långa 
bb-slag och förlorade mycket. Kuhweide som fick representera Tyskarna gick i stället på långa 
sb-slag och hade turen på sin sida. Han rundade 300 m före tvåan, Peter Barret US som i sin 
tur var långt före trean Rodesia. Boris först på 14:e plats. Barret gick bra och kunde passera 
Kuhweide på sista kryssen och trea blev Australien. Boris slutade som 17. Jordbacke klättrade 
12 placeringar sista kryssen och slutade 9:a. Otroligt chansigt i den allt lättare vinden. Bland 
kölbåtarna blir Lasse 4:a och Pelle 9:a, ingen vidare start. På kvällen TV och tidigt i säng. 

13/10 Denna dag var det besvärligt att få plats på någon följebåt, men till slut hamnade Rickard och 
jag tillsammans med Demel, Horst, Mankin m.fl. reserver på en båt. 

 Starten blev inte bra. Boris och fem andra tjuvstartade, och var tvungna att starta om. Det 
blev att chansa åt något håll, vilket sällan blir rätt. Vinden var 2 – 5 m/s och växlande. Det var 
Grekland i täten efter första kryssen före Kuhweide, Boris på 17:e. 

 I mål var Tysken förbi och US kom 3:a. Omstartade KZ seglade upp sig till 4:e. Jordbacke 
pumpade sig fram igen till 10:e efter att ha legat 22 vid första märket . Boris blev inte bättre 
än 19:e. Katastrofalt för en av favoriterna. 

 Sammanlagt efter två seglingar G, US, GR vilka alla imponerar. 
 Bland kölbåtarna ännu en 4:e plats för Lasse och 10:e för Pelle. 
14/10 Konstaterade snabbt att vädret var sämre men mer vind. Riggade jollen och fick plats på 

samma följebåt som igår. Regn och ökande vind. Start i ca. 10-12 m/s. Boris startade mycket 
dåligt, bland de sista! Henning Wind gick bra och ledde efter en jobbig första kryss.  



Många kantrade och vi på följebåten hade kul. Tyvärr kantrade även Boris på plattlänsen 
efter att ha legat 8:a. Han kommer dock upp och kan fortsätta. Australien vann knappt före 
Raudaschl, Österrike, och Wind, Danmark. 

 Boris  kommer i mål som 12:a med bruten mastfot och tappade grejor. 
 Lasse får ännu en 4:e plats men Pelle gör en fin segling och blir 2:a. 
 

 
Boris Jacobson och Bernt Andersson klädda i gula träningsjackor och blåa byxor… Sveriges OS-profilkläder 1964. 

 

15/10 Utmärkt seglingsväder, sol och vind, 5 – 8 m/s. Samma följebåt som vanligt. Starten gick utan 
tjuvstart, men Boris startar dåligt igen. Nelis fick utdelning på några korta slag efter starten 
och leder efter första kryssen före KZ,G och F. Boris 9:a. Fransmannen går bra på slörarna och 
kan så småningom vinna, före Nelis, Tjutjelov, Wind och Boris, som äntligen fick till det.  
En liten ljusning! 

 Efter fyra seglingar G, US, KA, F och GR. 
 Pelle lyckades att spika i Staren, och går upp på en 3:e totalt. Lasses Rush åter 4:a 
 På kvällen var det fest på en flottare restaurang tillsammans med ”on land service”. 
 Smakade för första gången sake. Inte särskilt gott!! 
16/10 Tävlingsfritt. Boris, jag och flera andra for in till Tokio. Handlade lite och tittade efter 

projektorer mm. Åt lunch på Shiseido på stan och for sedan ut till stadion. Tittade på friidrott 
från 14,00-17,00, men svenskarna hade inga framgångar. Såg: Tresteg, 5000 m, med Nåjde 
och Esso utslagna och finalerna på 400 m, 800 m och 100 m damer. 

 For sedan till OS-byn (Yoyogi) där vi fick mat och sovplatser för natten. Lite senare besökte vi 
Tokios lite skummare gator. 

17/10 Vaknade i Tokio förstås. Som vanligt tittade vi på stan och handlade en varsin elektronisk 
blixtutrustning (min funkade inte när jag kom hem). For sedan till stadion igen och såg: Stav, 
Kula, 200 m. och 3000 m. hinder där L-E Gustavsson blev 8:a.  For sedan tillbaka till Oiso, där 
”Boran” och jag blev solo på kvällen. 

 
 



 
Boris Jacobson och Bernt Andersson tillsammans med ”vår speciella favoritservitris, Seiko”. 

 
18/10 Ännu en tävlingsfri dag. Dåligt väder, spöregn! Stannade på hotellet och tittade på TV. Åt 

lunch och åkte till Enoshima för att kolla läget, men åkte direkt tillbaka. Spelade pingis och la 
oss tidigt. 

19/10 Vädret bra igen, finfint seglarväder 5 – 10 m/s. Boris gjorde en bra start och slog direkt till bb, 
(som vi tänkt), men gick lite för långt. Bara13:e vid första märket. Danmark i täten före KZ, B, 
GR och US. Nya Zealändaren KZ går upp i ledningen på andra kryssen och Nelis går kräftgång. 
I mål KZ, D och US. Boris slutar på 16:e plats. 

 Desto bättre för mina rumskamrater på Rush, som vinner. Pelle blir 2:a, jättebra. 
20/10 Regn på morgonen och 5 – 8 m/s. Boris byter mast. Gör en bra start och en fin början. 

Kommer i otakt sista slagen mot märket, och rundar som 9:a. Henning i täten före Mander KZ 
och Raudaschl. KZ tappar och ställningen i mål blir: D, OE, G, KA o. US 

 Boris föll tillbaka hela tiden och blir 13:e. 
 Bland Stararna blir Pelle åter 2:a och har medaljkänning. Rush åter 4:a och får svårt. 
21/10 Sista seglingarna med ypperligt väder 4 – 7 m/s. Vi hyvlar desperat på den mjukaste masten. 

Ingen vidare start men hyfsat med. 10:e vi första märket. Kuhweide ledde från start till mål. 
Jordbacke 2:a före Wind och Barret. På slörarna går Boris upp till 7:e  och nästa kryss upp till 
5:e som han lyckas hålla i mål. 

 Sammanlagt vann Willi Kuhweide överlägset. Klar tvåa blir Peter Barret och bronset lika klart 
till Henning Wind. Boris slutar på 14:e plats, en klar besvikelse. 

 Men för mina rumskompisar går det riktigt bra. Rush vinner sista seglingen och kniper ett 
silver. Pelle och Holger blir 4:a i sista, och blir passerade av USA totalt. Det blev dock ett 
brons! Två medaljer till seglarna får anses klart godkänt. 

 På kvällen var det prisutdelning och sayonara-party på Enoshima. 
22/10 Packade båten. Dåligt väder, regn på förmiddagen. Boris och jag åkte till Yokohama och 

shoppade. Köpte projektorer mm. Tillbaka till Oiso kl.21,00. 



  
Bernt skriver autograf… ett av många tillfällen, då svenska seglarna fick skriva autografer till Japanska beundrare.  
 
 
23/10 Packat båtar. Åkt till Tokio, shoppat och sett på show. Kl.18,00 var det party på Svenska 

Ambassaden. Livat värre. Därefter på pub och club. Hem med sista tåget. 
24/10 Mådde inget vidare på morgonen. Tittade på filmerna jag tagit, inget vidare bra. 
 Åkte än en gång till Yokohama och handlade. Hemma kl. 20,00. 
25/10 Utflykt med buss till Hakone nationalpark. Linbana upp på en gammal vulkan.  Mycket fin 

utsikt från vulkansidan. Varma källor, där man kokade ägg och sålde. Avstod. Luktade svavel. 
Båttur över en sjö. Såg en märklig procession. Typiskt Japanskt! Buss åter till Oiso. 

26/10 Lämnade Oiso kl.10,00. Vår speciella favoritservitris, Seiko, vinkade farväl. Mer shopping i 
Tokio. Köpte en radio till Lelle.  

 Lämnade Tokio 18,30 med flyg till Bangkok. Resan tog ca. 5 timmar. När vi kom fram var det 
27 grader varmt och otroligt fuktigt i luften. Vi tog in på Imperial Hotel där de hade 
luftkonditionering på rummen. 

27/10  Frukost vid 8-tiden, och sedan sightseeing på den berömda ”floating market”. Mycket 
intressant att se hur man bodde och levde. Husen stod på pålar i vattnet. Där badade och 
tvättade man direkt i floden, och förbi flöt alla möjliga kadaver, ormar, hundar mm. Här 
skulle man säkert inte överleva en kallsup. Efter lunchen for vi ut till en sidenhandlare och 
köpte thaisiden. Därefter bad i hotellets swimmingpool. 

 Kl. 18,00 var vi bjudna till Norska Ambassaden på drink. Man berättade att man haft en kobra 
i trädgården dagen innan. Vi smet från partyt för att titta på thaiboxning, där sparkar är 
tillåtet. Intressant att ha sett det en gång, men inget för mig. 



 Kl. 21,00 middag på hotellet. Därefter ut på vift i Bangkoks nöjesvärld. Såg det mesta men 
absolut inte det bästa. En taxichaufför körde oss till en massa skumma ställen, men inte dit vi 
ville. Hemma vid 2-tiden. 

28/10 Efter frukosten for de flesta i truppen på tempelvisning. Men Lasse, Arne och jag for till en 
ormfarm där man mjölkade ormarna på gift, och gjorde serum. Där fanns alla möjliga: 
kungskobror, vanliga kobror i massor samt andra okända giftormar. Helt otroligt att se hur de 
hanterade de stora kungskobrorna. 

 Tillbaka till hotellet, packade och badade. Lunch kl.13,00. Tog sedan en taxi till ”tjuvarnas 
marknad” och tittade mest. Kul att se! Åter till hotellet där vi badade och solade. Planet var 
försenat 5 timmar, så vi lämnade Bangkok först kl. 23,00. 

29/10 Efter mellanlandningar i Karratchi, Rom och Köpenhamn landade vi 18 timmar senare på 
Arlanda kl. 11,40. Där fick vi ståtligt mottagande, blommor och tal. Christina mötte 
tillsammans med Tina o. Helene. Boris blev så till sig att han tappade en flaska Sake på 
golvet. En hund slickade lite men såg förundrad ut. 

 Vi tog buss till Stockholm och tåg hem till Karlstad. Hemma igen kl. 21,12. 
 
 Det var en resa det, med minnen för hela livet! 

 
Bernt Andersson 

 
Bernt Andersson var på 60-talet en våra allra bästa Finnjolleseglare. På den tiden var Sverige en stor nation inom internationell 
Finnjollesegling. Många svenska Finnjolleseglare hade under den här tidsperioden, mycket stora framgångar på VM, EM o.s.v. 

 Här ser vi Boris Jacobsson i samband med prisutdelningen vid Svenska 
Mästerskapen 2009 i Uppsala. Foto: Torsten Jarnstam  
Boris Jacobson (1937 - 2013), uttagen att representera Sverige i Finnjolle vid OS-seglingarna 1964.  
Bernt var reserv i de klasser Sverige deltog i. 

 Bernt Andersson ”plåtad” 11 oktober 2014 i samband med den årliga  
P-cupen i Karlstad. Foto: Torsten Jarnstam                                       
”I samband med årets upplaga av P-Cupen i Karlstad, uppmärksammades Bernt Andersson. Det var exakt på dagen (11 oktober) för 50 år 
sedan, som de Olympiska seglingarna i Enoshima 1964 startade.  
Bernt Andersson fick samtliga P-Cupsdeltagares namn på ett diplom som minner om OS i Tokyo 1964, där Bernt var reserv för samtliga 
svenska deltagande båtklasser. Bilden visar Bernt med diplomet, dagen till ära - klädd träningsoveralljackan som han var utrustad med för 
50 år sedan. Ps. Boris Jacobson från Uppsala representerade Sverige i Finnjolle i Enoshima 1964 och blev 14:e i den samlagda 
resultatlistan.” Texten är hämtad från Svenska Finnjolleförbundets hemsida, www.finnjolle.se  
 
Torsten Jarnstam, Ordförande Svenska Finnjolleförbundet (Karlstad 11 december 2017) 

http://www.finnjolle.se/

