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Ordförande har ordet...

återstår knappt två
månader till sjösättning. Ett obestridligt
faktum som dock är lite svårt att ta till sig
när man tittar ut genom fönstret och ser
snökanonen pumpa in en vägg av snö
över Västervik. Men våren kommer förstås i år också och med den inleds en säsong där kappseglingsprogrammet är
ovanligt späckat. Utöver det ordinarie
programmet kommer vi i år att, tillsammans med WSS, arrangera både SM för
2:4:or och gå med i Svenska seglingsförbundets nya satsning Division 1 i Segling. Mer om Division 1, som ser ut som
en mycket spännande tävlingsform, står
att läsa på annan plats i Wikingnytt. I september kommer vi att arrangera Smålandscup för jollar och där hoppas vi att
ett gäng juniorwikingar finns på startlinjen.
Utöver detta arrangerar vi som vanligt
Wiking Race, Westerviksmästerskapet och
Onsdagscupen.
Planeringen för arrangemangen pågår
sedan länge. För att ro detta iland krävs förstås funktionärer. Styrelsen har tilldelat
de arbetspliktiga medlemmarna en sektionstillhörighet (se lista på hemsidan) och
vi har då tagit hänsyn till intresseinriktning
och kompetens för att försöka få rätt man
eller kvinna på rätt plats. Mest populärt
verkar det vara att fullgöra sin arbetsplikt
inom fastighets- eller varvsektionerna.
Minst eftertraktat är, konstigt nog, att jobba
inom seglingssektionen. För att råda bot på
detta och för att klara verksamheten, där
kappsegling utgör kärnan, uppmanar nu
styrelsen alla som är listade under seglingssektionen att fullgöra sin arbetsplikt
där och ingen annanstans. Och, om någon
undrar, det behövs ingen särskild kompetens för de här uppdragen. Utbildade tävlingsledare finns allt närvarande och leder
verksamheten. Men det behövs många
NÄR DETTA SKRIVS
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händer och Du kan bidra genom att t ex
köra följebåt, lägga i bojar eller skriva protokoll. Trevligt jobb, faktiskt. För den som
vill ha en genomgång beträffande grunderna för genomförande av en kappsegling
rekommenderas upptaktsträffen inför Onsdagscupen i början av maj.
För den som vill lära sig mer än så vill
jag tipsa om kappseglingsregelkursen, som
klubben genomförde under vintern, och
som troligen arrangeras även nästa år.
Även en förarbevisutbildning har genomförts under ledning av Axel Schäring. Utbildning tror jag kan bli en allt viktigare del
av klubbens verksamhet. Det pågår alltså
aktiviteter i klubbhuset även vintertid vilket är roligt och i det sammanhanget kan
jag inte undgå att nämna den fantastiska
Onsdagsträffen där Fred Skarstedt förtjänstfullt håller i trådarna.

AVSLUTNINGSVIS VILL JAG ta upp den
fråga som för närvarande upptar en stor
del av styrelsens tid och energi och som
kommer att påverka oss alla de närmaste
åren, nämligen de nya miljöföreskrifterna
gällande giftiga båtbottenfärger. Kort
sammanfattat är läget följande: Kemikalieinspektionen har utarbetat en lista, som
förnyas varje år, på giftiga bottenfärger
som är godkända för användande i Östersjön. Så längt är allt enkelt, dvs alla använder enbart godkända färger eller ingen
bottenfärg alls. Problemet uppstår på land
eftersom vi, även om vi använder godkänd
färg, inte kan spola och slipa våra båtar där
utan särskilda skyddsåtgärder. Styrelsen
har tillsatt en arbetsgrupp under ledning av
Ulf Andersson och Lennart Åkerman som
arbetar med frågan och som kommer att
sammankalla representanter för övriga
bårklubbar i kommunen för att försöka nå
samsyn i frågan och skapa en enad och

stark samtalspart gentemot kommunen
som är ansvarig tillsynsmyndighet i frågan.
Kommunen har i sin tur lagt ansvaret för
att reglerna följs på klubbarna vilket innebär att styrelsen görs ansvarig för vilka färger som används av våra medlemmar.
Detta i sin tur gör att styrelsen har utarbetat ett förslag till avtal mellan medlemmarna och klubben som lades fram på
årsmötet.
Redan nu kan var och en ta sig en funderare. Behöver jag bottenmåla min båt i
år? De provmätningar som gjordes i höstas talar för att svaret på den frågan är nej.
Majoriteten av de båtar som mättes hade
kopparhalter långt över rekommenderade
värden. Kanske läge
att spara en tusenlapp
eller två där?
Nu vräker snön
ner igen och jag längtar efter klucket i
klinken!
OLLE SVERNELL
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❯ RAPPORT FRÅN ÅRSMÖTET
Håkan Lerman avtackades som varvschef efter fyra år.

Ett årsmöte präglat av ambitioner
Söndagen den 11 mars var vi 35 medlemmar, varav sju
från styrelsen, som mötte upp på Wikingarnas årsmöte
på Notholmen.

Ordförande Olle Svernell inledde mötet
med att peka på att WSSW har en sommar framför sig med ett späckat program
för kappsegling och seglarskola. Därefter
lämnade han över ordförandeklubban till
Lennart Åkerman som tog förtroende på
största allvar och med fast hand svingade
den i bordet vid ett antal beslut.

SEGLING OCH UNGDOMSVERKSAMHET
Det gedigna seglingsprogrammet 2018,
som också detta år är gemensamt med
WSS, hittar du på annan plats i detta
nummer av Wikingnytt och på hemsidan.
Nytt för i år är satsningen på Division 1.
Hur många lag kan vi få ihop? Vi kommer också, utöver våra egna seglingar, att
arrangera ett SM i 2.4mR, en Smålandscup och Tour de Småland. Sammantaget betyder detta att behovet av
funktionärer kommer att vara stort.
Intresset för att delta i seglarskolan är
stort, både från ungdomar och vuxna.
Seglarskolan, också den gemensam med
WSSW, kommer därför att utöka sin
verksamhet till fyra dagar i veckan. Den
startar upp redan i mars med verksamhet
för såväl nybörjare som fortsättningsgrupper. Nytt för i år är att vi bildar en
havskappseglingsgrupp.
4

Klubbens satsningar på segling och seglarskola ställer krav på att vi har ändamålsenliga följebåtar och att det blir mera
material att hantera och underhålla. Planer på att köpa in en ny RIB-båt presenterades på mötet. Ungdomssektionen
efterlyser också flera som kan hjälpa till
med att sköta material och båtar.

VARV OCH FASTIGHET
Årsmötet tackade den avgående Håkan
Lerman för de gångna fyra åren och valde
Ingvar Norén till ny varvschef.
Ulf Andersson har fått styrelsens uppdrag att vara sammankallande i den grupp
som planerar för och håller ihop arbetet
med klubbhuset. På årsmötet presenterade
Ulf de åtgärder som kommer att ske närmast, se annan plats i detta Wikingnytt.

UTBILDNING OCH
FÖRENINGSARBETE
Det konstaterades på mötet att klubbens
verksamhet blir allt större och att allt
större krav ställs på de funktionärer som
arbetar i WSSW. Det betyder dels att vi
behöver flera funktionärer men också att
det ställs högre krav på varje enskild
funktionär. Det handlar såväl om klubbens administration av ekonomi och
medlemsregister som instruktörer i seg-

TEXT MONA ÅKERMAN

larskolor och funktionärer vid seglingar.
För att möta detta bedriver sällskapet en
omfattande utbildningsverksamhet.
Styrelsen har under det gångna året
skärpt upp klubbens hantering av betalkort och kontanter. Arbetet med att öka
säkerheten när det gäller klubbens ekonomi, registerhantering och dokument
kommer att fortsätta under 2018.

MILJÖ
Kraven på att vår verksamhet inte ska påverka vatten, mark och luft negativt blir
allt skarpare. Årsmötet beslutade att en
miljödeklaration skall lämnas av alla som
har brygg- eller uppläggningsplats på
Notholmen. Deklarationen, tillsammans
med trivsel-, säkerhets- och miljöreglerna, är ett led i att medvetandegöra alla
medlemmar om kraven. Miljödeklarationen kommer också att vara ett underlag
för att vi som förening ska kunna redogöra för vilka bottenfärger som används
på Notholmen till de myndigheter som
utöver tillsyn över oss.

VISION 2030
Vi vill att Wikingarna ska ha en livskraftig och inkluderande verksamhet som
ideell förening och att vi finns kvar på
Notholmen också i framtiden. På årsmötet presenterade Axel Schäring resultatet
av styrelsens arbete med att formulera en
vision över vad och var vi ser att WSSW
ska vara långsiktigt och vad vi ska göra
för att komma dit. Läs mer om detta på
annan plats i detta Wikingnytt.

STYRELSEN

PRESENTATION AV
NY STYRELSEMEDLEM

ORDFÖRANDE
Olle Svernell
070-587 97 43
osvernell@hotmail.com

SEKRETERARE
Mona Åkerman
073-805 61 47
sekreterare@wikingarna.com

SEGLINGSSEKTIONEN
Axel Schäring
Tel: 070-509 06 42
segling@wikingarna.com

VARVSSEKTIONEN
Ingvar Norén
tel. 070-320 02 55
varv@wikingarna.com

1:E SUPPLEANT/MEDLEMSANS.
Kenneth Ström
070-341 94 80
medlem@wikingarna.com

KASSÖR
Lars Gigård
tel. 070-611 18 00
kassor@wikingarna.com

FASTIGHETSSEKTIONEN
Thomas Thorngren
tel. 072-234 80 67
tthorngren60@gmail.com

❯

UNGDOMSSEKTIONEN
Bengt Jannsen
070-686 89 45
bengtjannsen@gmail.com

INGVAR NORÉN

Jag har varit medlem sedan 1973. Har
seglat sedan 50-talet. Först i i min pappas 55-femma. Alltid träbåtar. Jag är väl
den som har den äldsta stora träbåten
Eystra. Byggd 1949. Är väl lite tokig men
det är så roligt. 18 meter mast och seglar om det mesta. Alla blir så förvånande
hur väl en gammal båt går. Ritad av Jac
Iversen och byggd i Göteborg. Hela historien finns på nätet.

2:E SUPPLEANT/VICE ORDFÖR.
Peter Salomonsson
070-433 87 92
segelsportvvik@gmail.com

SEKTIONER & ÖVRIGA FUNKTIONÄRER

UNGDOMSSEKTIONEN
Ordf. Bengt Jansson
070-686 89 45
Mikael Albinsson
070-925 09 55
Tomas Sjöholm
070-723 04 52
Vaknt

INFORMATIONSSEKTIONEN
Ordf. Mona Åkerman
079-805 6147
Thorbjörn Andersson 073-181 78 69
Therese Jonsson
070-217 75 51
Björn Olsson
070-815 55 86
Lars Johansson
070-566 98 79

SEGLINGSSEKTIONEN
Ordf. Axel Schäring
070-509 06 42
Olle Svernell
070-587 97 43
Ulf Johansson
070-686 89 11
Mats Wredberg
073-050 67 40

EKONOMISEKTIONEN
Ordf. Lars Gigård
070-611 18 00
Tony Wärdig
073-923 09 49
Kenneth Ström
070-341 94 80
Vakant

VARVSSEKTIONEN
Ordf. Ingvar Norén
Göran Nilsson
Stefan Rampeltin
Lennart Jacobsson

072-320 02 55
070-330 44 74
070-361 19 75
076-818 50 84

FASTIGHETSSEKTIONEN
Ordf. Thomas Thorngren 072-234 80 67
Arne Bernström
070-605 80 41
Björn Liffner
073-947 65 05
Anders Fredriksson
070-866 13 75

REVISORER
Oridin. Yngvar Skoog
070-597 65 29
Suppl. Robert Pettersson 070-638 51 19
Suppl. Ingemar Olovsson 070-318 38 85
Suppl. Jan Sjunnesson
070-633 98 40
VALBEREDNING
Anders Fredriksson
Jan Löttiger
Göran Heinevi

070-866 13 75
073-092 14 82
070-531 76 88

POKALKOMMITTÉN
Ordf. Ulf Andersson

070-331 82 66

WEBBANSVARIG
Björn Olsson

070-815 55 86

UTVILDNINGSANSVARIG
Peter Salomonsson
070-433 87 92
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BÅT TILLBEH
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- Se vårt sorrtiment, aktuellla
kampanjerr eller bläddra
i vår katalo
og på
www.erlan
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Solna

Bagartorpsringen
Vaardagar
9-19
Lördagar
9-15
Söndagar
10-14

Väster vik

G:a Pappersbruket
Vaardagar
10-18
Lördagar
10-14
Söndagar
10-14

Kungens Kurvvaa

Stalandshhuset
Vaardagar
10-19
Lördagar
10-18
Söndagar
11-17

Göteboorg

Sisjönn
Vaardagar
10-19
Lördagar
9-15
Söndagar
10-14

Te
el: 010-722 20 00

Sickla

Sickla Köpkvarter
Vaardagar
10-20
Lördagar
10-18
Söndagar
11-17

Haningge

YA
AMAHA CENTER Stockholm
Vaardagar
10-18
Lördagar
10-15
Söndagar
10-14

Webbshhop

www.erlandsonsbrygga.se
e

❯

Detta händer under 2018...
MAJ
01 Vuxenseglarskolan
02 Vuxenseglarskolan
03 Havskappseglarskolan
03 Seglarskolan
05 Sjösättning (2),
05 Skraparfest
07 Arbetskväll (3)
07 Seglarskolan
07 Vuxenseglarskolan
08 Vuxenseglarskolan
10 Havskappseglarskolan
14 Arbetskväll (4)
16 Onsdagscupen
17 Styrelsemöte
17 Seglarskolan
17 Prova på bana
26 Lokalen uthyrd
30 Onsdagscupen

18-20
18-20

18-20
08-15
18-????
18-20
18-20
18-20
18-20
18-20
18-20

18.00

JUNI
02 Prova på kölbåt
08 Wiking Race
09 Wiking Race
09 Lilla Wiking Race
13 Onsdagscupen
14 Prova på bana
14 Styrelsemöte

18-20

JULI
V.26-32 Klubbvärldar finns på Notholmen
AUGUSTI
09 Styrelsemöte
10 Visbyseglingen
11 Visbyseglingen
12 Visbyseglingen
15 Onsdagscupen
18 Lokalen uthyrd
22 Onsdagscupen
25 SM 2.4
26 SM 2.4
30 Onsdagscupen

VIKINGKALENDERN

SEPTEMBER
01 VM & KM 2018
13 Styrelsemöte
22 Byxelkroken 2018
23 Byxelkroken 2018
OKTOBER
11 Styrelsemöte
NOVEMBER
08 Styrelsemöte
DECEMBER
06 Styrelsemöte

18-20

18-20
18-20

Båtkapell & båtdynor
Omklädsel av möbler
Försäljning av möbeltyger
$OPYLN*UDQOXQGD9lVWHUYLN, tel: 070-7207611
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❯ VÅR VISION

WIKINGARNA ÅR 2030

TEXT MONA ÅKERMAN
& AXEL SCHÄRING

I januari samlades styrelsen för att diskutera och komma överens om hur vi vill att WSSW:s
verksamhets och förutsättningar ska se ut i framtiden. Syftet var att ha en gemensam bild av vad
vi ska arbeta för att uppnå.
Vi ser framför oss att Wikingarna kommer att ha en livskraftig verksamhet som
ideell förening på Notholmen, med möjlighet till livslångt verkande i klubben
oavsett bakgrund, kön, etnicitet, sexuell
läggning, fysiska begränsningar osv. Med
livskraftig menar vi att vi tar väl hand om
både medlemmarna och inventarier, har
utvecklat samarbetet med WSS samt har
lagt grunden till att ha aktiva medlemmar
i föreningen. Vi har förmåga att ta emot
nya medlemmar och kan erbjuda båtplats
till dessa.
Vi har en utvecklad utbildningsverksamhet, med satsningar på både barn, ungdomar och vuxna. Vi har flertalet tävlande
deltagare i en entypsklass, tex H-båt. Satsningen på ungdomar har gett att vi har
någon deltagare i jolleklass på elitnivå. Vi

8

har även arrangemang på SM-nivå, och en
utbildad och fungerande arrangörsstab.

Vi verkar på ett proaktivt och ansvarsfullt
sätt när det gäller miljöfrågor och båtliv,
och är en ansedd samtalspartner i dessa
frågor.
Wikingarna arbetar i föreningen på så
sätt att nya medlemmar känner sig välkomna, och att alla har goda möjligheter
att bli bekant med och involvera sig i föreningens arbete.
Vi kommer att ha en väl fungerande
klubbvärdsverksamhet med utbyte med
andra seglarklubbar och besök av deras
medlemmar.
De tre huvudkategorier av medlemmar
vi värnar om är; de som seglar och tävlar
aktivt, de som bedriver båtliv främst med
segelbåt och de som har klubben som ett
socialt nätverksnav tex efter ett aktivt
seglarliv.

Ny föjebåt!

EN NY FÖLJEBÅT
HAR INKÖPTS TILL
WIKINGARNA

Med stöd från Sparbanksstiftelsen och Smålands Seglarförbund har Wikingarna köpt in
en ny följebåt.

Aktiviteter som startar 2018 på lång sikt är;

• Ett bra samarbete med kommunens politiker och beslutsfattare.
• Att starta en samarbetsgrupp kring båtlivets miljöfrågor med
kommunens båtklubbar.
• Uppmuntra anskaffning av H-båt.
• Familjegemensamma trevliga arrangemang på Notholmen.
• Möjlighet till förvaring av klubbens flytande inventarier under tak
under vintersäsongen.

På kort sikt initieras återkommande aktiviteter
eller genomförs under 2018;

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Informationstavla om klubbens verksamhet på Notholmen.
Anordna eskaderseglingar.
Starta utbildningsgrupp för havskappsegling.
Nyanskaffning av följe/tränar/säkerhetsbåt.
Översyn av sektionstillhörighet för arbetsplikt.
Uppstartsmöte i anslutning till årsmötet för de som tillhör seglingssektionen för att rekrytera fler funktionärer.
Informera om tillåtna bottenfärger.
Förstärka klubbmästeriet.
Ge möjlighet att spola med havsvatten vid rengöring.
Ta hand om de akuta förbättringsbehoven på våra fastigheter.
Utredning om möjlighet till extern skärm som kan visa resultat under
tävlingar och övrig färsk information.

SJÖSÄTTNING

Du kan boka din sjösättning med mobilkran
via vår hemsida www.wikingarna.com.
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Renovering av altantak och
ny vägg i omklädningsrum
❯ VAD HÄNDER MED KLUBBHUSET

Styrelsen gav mig i uppdrag att genomföra en smärre ombyggnad av vårt stora
omklädningsrum. Kanske en liten historik kan vara på plats för att se bakgrunden till
varför detta rum blev så stort.
När jag var ordförande så beslutades, av dåvarande styrelsen, att
bygga till fastigheten med omklädningsrum för damer och herrar
och att förse tillbyggnaden med en bastu samt två toaletter. Just
toaletterna blev ju starten som ni förstår på att ansluta oss till det
kommunala vatten och avloppsnätet. Vi hade ju enbart sommarvatten men nu blev det till att bygga en pumpstation samt en sjöledning för både vatten och avlopp.
Projekteringen hade fått direktiv att rita ett större omklädningsrum som skulle kunna utnyttjas som omklädning men också
som mötesrum för styrelsen och andra aktiviteter. Vi hade ju inte
någon effektiv värme i stora salen varför detta blev en bra lösning.
Dessförinnan hade vi ofta styrelsemöten hemma hos någon medlem i styrelsen detta kunde vi med denna lösning nu ändra på.

Bef
skåp

Ny vägg

Korridor
Tvätt

Toalett

Bef Dusch

NU HAR TIDEN RUNNIT IVÄG,

vi skriver 2018 och andra förutsättningar gäller. Vi har ju en gästverksamhet under sommarhalvåret och för att öka servicen för våra gäster så anordnades en
möjlighet att kunna tvätta och torka sin tvätt. Tvättmaskinerna placerades i det stora omklädningsrummet och således fick nyttjas
förutom för omklädning även som tvättstuga. I rummet samsades
herrarna och de som nyttjade tvättmaskinerna, ofta damer. Detta
medförde att olägenheter uppstod då man enbart avskilde de två
verksamheterna med ett enkelt draperi.
Nu togs beslutet i styrelsen att förse rummet med en vägg och
helt enkelt dela rummet med en del för tvätt och närliggande toalett samt en andra del för omklädning.
Första mötet vi hade framkom att det hela skulle utföras av
medlemmar och att material fanns såsom dörr och virke. Jag har
här gjort en enkel skiss hur det kommer att se ut. Tillkommer gör
el-installation för att kunna separera omklädning och tvätt.
I uppdraget fanns också ett krav att se till att en ledstång kommer upp till entrén. Den kommer också att utföras av medlemmar.
Några kunniga medlemmar har av styrelsen fått uppdraget att
besiktat huset och anteckna de fel och brister som bör åtgärdas.
Styrelsen har tagit till sig rekommendationerna och prioriterat utefter den ekonomi som för närvarande råder inom sällskapet. En
av de viktigaste sakerna som styrelsen ser det är att se till att taket
på altanen renoveras.
Altanen byggdes strax efter tillbyggnaden och försågs med plåttak varpå den trall som ligger vilar. Detta har medfört att det nu har
uppstått läckage i det mastskjul som ligger under altanen.
Undertecknad var kallad till ett av sällskapets styrelsemöte och
där beslutades på min inrådan att vid renovering av altanen skall
10

Enkel skiss ombyggnad.
Ny vägg i det stora omklädningsrummet enligt
styrelsens beslut.
Obs ej skalenlig.

detta upphandlas och utföras fackmannamässigt. Motiveringen var
att det befintliga taket är av plåt på vilket trätrallen vilar komplicerar entreprenaden och det bör utföras av kunnig personal.

innehålla nytt plåttak eller likvärdigt, nya trätrallar över hela altanen samt att räcket ses över och
byts ut i de delar som är dåliga.
Denna renovering är kostsam för sällskapet och styrelsen beslutade att enbart detta skall ske under 2018.
Förutom detta tillkommer givetvis det löpande underhållet på
fastigheten som utförs av medlemmar vid arbetsdagarna.
VID FÖRFRÅGAN SKALL DEN

TEXT ULF ANDERSSON

❯ INDUCERAT MOTSTÅND
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❯

MYTEN OM DEN PLATTA JORDEN

Moderskeppet i Columbus flotta om tre fartyg var den 18 m långa karacken Santa Maria.

Myten om den platta jorden

TEXT TONY WÄRDIG

Redan 500 år f. Kr slog den
gamle greken Phytagora fast
att jorden inte är platt utan att
vår planet är ett klot.

Astronomiska observationer av Eratosthenes uppskattade 200 år senare klotets
omkrets till 40 000 km (40 000 000 m),
vilket är oerhört nära den faktiska storleken. Därmed gällde detta som ett nästan
oemotsagt faktum och faktum är att vår
sjömil som förkortas stora M grundar sig
på det måttet som astronomen Eratosthenes fastställde 300 år f. Kr. Vår sjömil är
12

lika med 1852 meter vilket är för många
väl känt. Däremot hur man kommit fram
till detta udda tal är det få som känner till.
Här kommer förklaringen:

fastställd till
40 000 000 meter och cirkeln runt jorden
omfattar 360 o samt att 1o = 60´ (en
minut skrivs 1´). För att slippa räkna med
så många siffror använder vi bara 1/4 av
jordens omkrets alltså 10 000 000 m och
90 o av cirkeln som i minuter = 90 x 60 =
5400´. Om vi sedan dividerar de 10 000
000 med 5400 får vi talet 1851, 8519 som
vi upphöjer till 1852 meter = 1 sjömil
(M). Ett annat längdmått på sjön är
JORDENS OMKRETS ÄR

kabellängd som är ungefär 1/10 av 1 M =
185 meter.

som satte
stopp för resorna, utan det stora misstaget som vetenskapen och Christopher
Columbus gjorde år 1490 gällde klotets
storlek. Columbus uppskattade avståndet
till Japan till 5000 km, när det i själva
verket handlar om närmare 20 000 km
eller - halvvägs runt jorden. Resan till
Karibien över Atlanten tog något mer än
en månad och det var precis på gränsen
för vad de små skeppen Santa Maria,
Pinta och Ninja klarade av. Moderskepp i
Columbus flotta på tre fartyg var den
DET VAR INGEN PLATT JORD

❯ MYTEN OM DEN PLATTA JORDEN

18 m långa karacken Santa Maria med en besättning på 40 man.

NÄR NYA VÄRLDEN SIKTADES den 12 oktober
1492 (526 år sedan) var sjömännen på randen
till myteri och maten helt slut. Myteriet handlade alltså inte om rädslan att falla över jordens
kant utan om ren och skär svält. Innan Columbus upptäcktsresa väster ut kunde ske var han
tvungen att övertala kyrkan om att han funnit
den ”kortaste vägen till Asien”.

Så sent som 1893 ritade professor Orlando
Ferguson den ”platta” jordens världskarta,
som såldes tillsammans med en bok på 93
sidor som, enligt uppgift, skulle slå alla teorier om ett jordklot ur spel.

Square and stationary earth.

Fyrfärg & dekorfärg
• Broschyrer
• Kuvert
• Visitkort
• Affischer

• Biljetter
• Vepor
• Etiketter
• Kundtidningar
• Presentkort • Logotyper
• Rollup

Tel: 0490-347 00
Perugatan 49 • 593 61 Västervik • www.tryckeriet.se
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❯

DIV 1 SEGLING

Division1 i segling
Svenska Seglarförbundets
vision lyder: Svensk segling
– tillgänglig för alla.

Upplägget är enkelt. Klubben sätter ihop
ett lag, anmäler sig till de två deltävlingarna som arrangeras i regionen och tävlar mot 17 andra klubbar om att ta en
plats i den nationella ligan, Allsvenskan.
Båtar tillhandahålls av arrangören, det
enda man behöver ha med sig är lämpliga
seglarkläder och en härlig teamkänsla
inom klubben.

Så här går det till:
Sverige delas in i fyra delar, norr, syd, ost
och väst. I var och en av dessa regioner
arrangeras två deltävlingar per år. Eftersom vår region, syd, är så stor geografiskt
har vi beslutat att dela in vår region i två
områden. Dels Småland – Östergötland
och dels Skåne – Blekinge.
Varje delområde seglar två kvalseglingar och regionsfinalen blir sedan i Bås14

tad. Segraren där går direkt till allsvenskan.
Våra kval blir i Oskarshamn 11-12 augusti och i Västervik 25-26 augusti.
Kvalen kommer att seglas i C-55:or i
form av ”sprint race”
Banan är kort rakbana med kryss- länskryss - läns i mål. Varje segling skall ta 1215 minuter. Man seglar många heat och

“Gå ihop
några
seglare”

platssiffran räknas i varje segling. Lägst
platssiffra när tävlingarna är slut vinner.
Direktdömning av domare på vattnet
kommer att tillämpas.
Varje lag skall bestå av minst fyra seglare som är medlemmar i den klubb man
seglar för. Inga krav på ålder eller kön. Allt
för att göra det så öppet och enkelt som
möjligt. Man får också byta besättning

inom laget hur man vill under regattan.
Antalet båtar avgörs av hur många lag
som är anmälda i vardera regionen, dock
är minsta antalet tillhandahållna båtar tre
och max sex stycken. Minsta antalet lag
på en deltävling är tre och max 18.
Vi hoppas nu att många av våra medlemmar är intresserade av denna tävlingsform.
Roligare kappsegling än så här blir det
inte. Dessutom är det mycket lärorikt.
Man får svar omgående om man gör
något bra eller kanske till och med något
mindre bra.
Om intresse finns kan vi anordna
några träningsseglingar i detta format.

– Så !! Gå ihop några seglare, bilda ett
lag, anmäl er och träna några gånger i
våra C55:or. Klappat och klart – enkelt
eller hur?

TEXT PETER SALOMONSSON

Minns ni...

❯

BILDER FRÅN FÖRR

Bilder från Wikingarnas arkiv.

Ekholmen pa
̊ 40-talet.

Erik Affa Karlsson i Kickan

Wikingsba
̊ tar strax före start - Ekholmen

Peter Salomonsson 1976.

nuvarande omra
̊ de
mellan flytbryggorna
anva
̈ ndes förr som
uppla
̈ ggningsplats för
segelkanoterna.
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Välkommen till
Maxibryggan!
Nytt eller begagnat?

Visste Du att vi säljer:
Bavaria segel- och
motorbåtar
Grand Soleil segelbåtar
Diva segelbåtar

Med över 40 års erfarenhet, är vi specialister på
båtmarknaden i Sverige.
Ring oss idag, så hjälper vi Dig att sälja Din båt
eller att köpa din drömbåt.

Campus segelbåtar
Greenline motorbåtar

Välkommen ! Stefan Haraldsson
Tel: 0490-326 20

VÄSTERVIKS BÅTVARV AB
0490-21796
REPARATIONER FÖRSÄKRINGSSKADOR
SOMMAR- & VINTERPLATSER
Vi erbjuder:
Båtplatser vid Solbergsudde med eluttag och färskvatten.
Vinterförvaring av båtar utomhus.
Isättning och upptagning av din båt.
Reparation och underhåll.
Båtplatser i sjön • Båtplatser på land

www.vasterviksbatvarv.se
16

❯

MILJÖDEKLARATION

FRÅN BÅTPLATSAVTAL TILL
MILJÖDEKLARATION

Mot bakgrund av hårdare krav på bland annat
båtägares miljöpåverkan presenterades ett
miljöavtal på årsmötet 2017.

TEXT MONA ÅKERMAN

Miljödeklaration
2018
Jag har tagit del
av klubbens stadg
ar, trivsel-, säker
att jag som båtäg
hets- och miljöregle
are i Westerviks
r. Jag är medveten
SegelSällskap Wikin
om
garna är skyldig
- Följa stadgarna
att:
och trivsel-, säker
hets- och miljöregle
- Ha min båt försä
rna.
krad och intyga det.
- Ta hand om
det avfall min båth
antering orsakar.
Som båtägare får
jag inte förorena
vattnet eller mark
sliprester, kemiska
en i hamnen. Som
ämnen, färger, oljor
förorening räkna
, glykol mm.
s
Gamla batterier,
färgburkar, oljefi
lter mm tar jag hand
återvinningscentral.
om själv och lämn
ar till
På min båtbotten
använder jag enda
st för Östersjön
godkända färger
Vid torrsättning
(om jag målar botte
och sjösättning har
n).
jag använt följan
de färger och kemi
Färg/kemikalie
kalier:
Arbetsmetod
Mängd

Styrelsen har utifrån medlemmarnas synpunkter, men också diskussioner
med Kemikalieinspektionen och Miljö- och byggnadskontoret vid Västerviks kommun, arbetat vidare med formerna för och innehållet i ett sådant dokument. Sedan tidigare har vi ju i sällskapet Trivselregler.
Två medlemmar, Uffe Andersson och Lennart Åkerman, har på styrelsens uppdrag tagit fram ett nytt förslag. Förslaget innefattar två delar. Den
ena är en miljödeklaration och den andra en revidering av trivselreglerna
som också kommer att innehålla miljö- och säkerhetsfrågor.
Förslaget, som presenterades och antogs av årsmötet i mars, innebär att
medlemmar som har båtplats eller uppläggningsplats hos WSSW lämnar
en miljödeklaration där man redogör för försäkring av sin båt, vilka bottenfärger man använt och att man i övrigt följer Wikingarnas Miljö-, trivsel- och säkerhetsregler. Utifrån medlemmarnas deklarationer har
styrelsen ett underlag för redogörelse till tillsynsmyndigheten.
Trivselreglerna har kompletterats med regler om tömning av septiktank, användning av bottenfärger, hantering av sliprester med mera. Revidering av Miljö-, trivsel- och säkerhetsreglerna beslutas av styrelsen löpande utifrån
ändringar i lagstiftning med mera och ökade förutsättningar att agera miljösmart.
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BOTTENFÄRG PÅ BÅTEN I SJÖN
OCH PÅ LAND – VAD GÄLLER?
Vilka bottenfärger får jag använda?
Du får använda de bottenfärger som godkänts av Kemikalieinspektionen för användning vid ostkusten. Det är var du har
din hemmahamn som avgör. Vilka färger
det är hittar du på Kemikalieinspektionens hemsida, på anslag på klubbhuset
och på vår hemsida.

Får jag spola av min båtbotten med
vatten när jag tar upp i höst?
Om du inte målat din botten får du spola
av med vatten.
Om du målade med en för ostkusten
godkänd bottenfärg i våras har cirka 80
% av gifterna försvunnit under säsongen.
Då är det också ok att du spolar av din
botten. Men gör det försiktigt så att det
inte färgen lossnar.

Får jag skrapa, slipa eller blästra min
båtbotten som jag målat med godkänd
bottenfärg?
Ja, om du samlar upp avfallet så att det
inte hamnar i marken eller vattnet och
sedan lämnar det till miljöstationen på
Notholmen. Klubben lämnar sedan avfallet till deponi. Använd en slipmaskin med
dammsugare eller lägg en presenning
eller liknande under om du slipar för

hand. Samma gäller förstås också om du
målat med en färg som inte är godkänd.

Vem ansvarar för att gifter från bottenfärger inte hamnar i marken eller i
vattnet?
Du ansvarar för att följa lagar och förordningar samt våra egna regler.
Klubben ansvarar för att ta hand om
ditt uppsamlade avfall och lämna det till
deponi. Klubben ansvarar inför tillsynsansvariga att lagar och regler följs.
Kommunen är tillsynsansvarig. Detta
innebär bland annat att kommunen kommer att kontrollera att endast godkända
färger används.
Kemikalieinspektionen godkänner bottenfärger för användning.
TEXT ULF ANDERSSON
OCH LENNART ÅKERMAN,
MILJÖANSVARIGA
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SARGLÅDA

NY STÖRRE SARGLÅDA

De gamla sarglådorna var små och hade börjat
spricka sönder. Så jag tillverkade nya större lådor.
Balladen OffCourse hade sarglådor
som var för små, lutade fel så saker
”rann” ut i stället för att ligga kvar.
Ett vinschhandtag fick inte plats. Så
jag bestämde mig för att bygga ett
par nya lådor.

Har man tid och
möjlighet så kan man
ge sig på ett
projekt som detta.
Det tar mer tid än vad
man tror.

Den gamla lådan med ram i teak demonterades. Nya mått mättes ut för att
passa till det gamla urtaget i sargen
och dessutom ge plats för bl.a vinschhandtag och en massa andra saker

18

som kan ligga i lådan utan att fara
omkring i sittbrunnen.
Jag byggde en plugg som jag sedan
skulle plasta med glasfiberväv och polyester. Den plastade lådan skulle sedan lyftas bort från pluggen. Trots ett
ihärdigt vaxande och applicerande av
släppfilm så var det inte det lättaste att
få bort lådan från pluggen. Efteråt vet
jag att man inte kan använda räta vinklar hur som helst. För att lättare kunna
ta loss lådan från pluggen så bör den
utformas lite kilformad.
LÅDORNA MÅLADES INVÄNDIGt med

sträckfärg och ett rostfritt plattjärn limmades fast i överkant och tre hål borrades och gängades i densamma. Plattjärnet hjälpte mig att applicera,
fokusera och hålla lådan på plats medan jag plastade fast den från insidan

❯

BEHÖVDES!

av sargen. Att plasta från insidan har sina
nackdelar, det är för j-a trångt och svåråtkomligt, svetten dröp och doften från polyestern var jobbig trots andningsskydd.
Den gamla ramen som satt runt urtaget
passade nu inte så det var bara att tillverka
två nya. För att vara säker på passform och
monteringssätt så tillverkade jag en modell
i furu. När jag var nöjd med utformningen

SARGLÅDA

TEXT & BILD BJÖRN OLSSON

gjorde jag två stycken i teak som sedan ytbehandlades med Epifanes ett antal gånger.

RAM LIMMADES FAST MED SIKAFLEX.
Så här efteråt så skulle jag aldrig göra ett liknade jobb. Skulle man låta någon tillverka
lådorna och ramen skulle det kosta mer än
det smakar. Samtidigt passade jag på att
byta ut distansen som sitter bakom gång-

järnen till stuvfacksluckorna. Där satt tidigare distanser av teak som med åren bara
blev fula och svåra att hålla rena och
snygga. Jag hittade en gammal skärbräda i
hård plast som var ca 10 mm tjock. Ur
denna sågade jag ut nya distanser som förhoppningsvis ska hålla sig fräscha en lång
tid framöver.

Ny medlem

Håkan Sellerholm

Jag är uppvuxen i Stockholmsförorten
Bromma och har fram till nu bott i storstockholm, de senaste åren ute i skärgården.

De senaste åren ute i skärgården. Sen juli förra året bor jag i
Odensvi. Jag började segla som barn och har alltid haft båt fram
till 2006 då det tog stopp. I mitten av 80-talet renoverade jag
och två kompisar en R10:a byggd 1914. Vi började kappsegla i
olika Classic Yacht regattor och det ledde till mer kappsegling,
framför med klassiska sexor. I början av 2000-talet köpte jag
och några kompisar en modern R6:a,
– S120 Carina, en båt ritad av Pelle Pettersson. Med den seglade vi ett EM och ett VM.
2006 avstannade aktiviteterna bland moderna sexor i Stockholm och vi sålde båten. Efter det har det varit tunt med segling

TEXT & BILD HÅKAN SELLERHOLM

men nu vill jag komma igång igen. Jag har därför köpt en 606:a
som jag planera att segla med nu till sommaren. Vi får se hur
det går. Det är ingen brådska, utan jag tar ett steg i taget. Närmast håller jag på och bygger om en gammal husvagn till en
båttrailer. Med den kan dra ner båten till Notholmen. Jag hoppas att få börja lära mig segla 606 någon gång i Maj.
19

❯ WIKINGARNAS FÖRSTA BÅTAR

Wikingarnas första båtar

Den här artikeln är hämtad från vår tidigare klubbtidning ”Loggboken” från 1985.
Då många nya medlemmar har tillkommit sedan dess så tyckte vi att det var trevligt
att återinföra den på nytt. Den är skriven av tidigare medlemmen Karl-Erik Johansson (Kalle Koster).
När man talar om vikingar tänker man väl
i första hand på högvuxna stolta blondskäggiga män som färdades i högstammiga
drakbåtar och spred skräck bland befolkningen i fjärran länder. I verkligheten var
väl inte vikingarna varken särskilt blonda,
eller i jämförelse med oss nutida människor, särskilt storvuxna.
Hur det förhåller sig med vikingarna i
historiens dunkel och deras båtar lämnar
jag därhän och skall istället försöka åstadkomma en bild av Segelsällskapet Wikingarna i Västervik och särskilt då deras båtar.
I början på förra seklet färdades man på
sjön i båtar som antingen roddes eller seglades. Om vi håller oss till segelbåtar så var
det säkert då som nu att när två båtar som
skulle åt sånär samma håll kom i närheten
av varandra så blev det kappsegling
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och seglade gjorde man i ganska primitiva båtar.
En som var med från början, Erik Liffner, berättar i en intervju att han seglade en
sump som han korkat igen hålen på. Och
efter det att sällskapet bildats år 1906 var
det säker inte bara Wikingbåtar fixa och
färdiga som ställde upp. I den första kappseglingen på Gamlebyviken deltog inte
mindre än trettioåtta båtar, så man förstå att
båtmaterialet var blandat.

SÅ SMÅNINGOM, NÄR MAN FICK ordning på föreningsverksamheten så beställdes en båt för utlottning. Den
byggdes på Händelöp. Som prisexempel
kan vi ta 1909 års lottbåt som en båtbyggare A. Holm i Oskarshamns hade lämnat offert på. Han begärde 300 kronor för

bygget med bordläggningen spikad,
skulle kopparnit användas steg priset med
tolv kronor.
I allmänhet beställde en lottbåt om året,
men det hände ibland att tog två på en
gång, som 1909 då Josef Edlund fick i uppdrag att beställa 1910 års lottbåtar hos
Holm i Oskarshamn. Den ena 19 fot och
den andra 18 fot i längd, de skulle vara av
Oskarshamnstyp.
Båtarna beställdes inte enbart nybyggda
på varv utan köptes ibland även begagnade. 1913 köptes två stycken, den större
av Herr Englund i spårösund och den
mindre av tullvaktmästare A. Jansson.
Det dyker upp gång efter annan upp
förslag om att bygga andra modernare
båtar, så 1914 beställdes en 15 kvm kryssare, men redan 1907 föreslog J. Edlund

bra start som den vann. Efteråt sammanträdde styrelsen för att utröna om en lottbåt hade rätt att tävla om ett startpris som
i det här fallet var Ekholmspokalen. (
Under den här perioden i Wikingarnas
historia utdelades även pris till den båt
som var först över startlinjen.)

URSÄKTA ATT JAG GÅR IFRÅN ämnet ett

att man skulle försöka bygga snipor i kravell. Båtar som var byggda så skulle lättare glida genom vattnet. Vidare
gjordes1909 förfrågan hos en båtbyggare
i Askersund om Vättersnipor, men några
sådana beställdes aldrig.

1915 KÖPTES EN BEGAGNAD båt på
Idö. Den skulle bli en fjärdeklassare och
segelarean var på 22 kvm. Den gamla
masten och spristången fick Thilsson
köpa för det facila priset en krona och
femtio öre. 1916 kort och gott köptes en
båt av polis Andersson för 300 kronor
samt två block årskort. Inför nästa års
lottbåtsbygge skulle förfrågningar göras
hos Holm i Oskarshamn, Söderköpings
varv, båtbyggaren på Nävelsö samt i Figeholm. Söderköpings varv tackade nej
på grund av stora beställningar på motorbåtar. Ritningar på de båtar som beställdes gjordes inte, utan ett par man fick i
uppdrag att utarbeta en arbetsbeskrivning
som visade båtens längd och bredd, materialet som i de flesta fall nog var ek,
”prima fyrskuren” vad det nu kunde betyda, tofternas placering, hur bottenlapparna skulle vara utförda och
ytbehandlade, om beslag, åror och öskar
samt hur många gånger skrovet skulle indränkas med linolja och fernissas.
Skrovlinjerna fanns nog för det mesta
i båtbyggarnas blick. Erfarenhet, både
förvärvad och ärvd från far till son, avgjorde hur båten uppförde sig i sjön.
Snabbhet, styvhet, balans och alla de

egenskaper som sammantaget gjorde att
båtbyggaren fick ett gott rykte och följakteligen mycket att göra. En del båtar
mallades också av, en beställdes av Kåres
typ 1922.
1923 hade en fjärdeklassare beställts
hos båtbyggare Hj. Gustafsson för 475:-.
Vid styrelsemöte sen fjärde maj samma
år var det svårt att få fram pengar att betala båten med. Det fattades 175:- . Men
E. V. Petersson lovade att betala båtbyggaren av egna medel. Sagde Pettersson
hade tydligen inte bara en plånbok utan
synliga revben utan också den verkliga
klubbkänslan.
1930 års lottbåt skulle bli en andraklassare lik Tärnan och byggas hos Ragnar
Jansson i Löksundet. Detta kom att bli
början på en lång rad av båtar som beställdes hos Ragnar som 1931 hade flyttat till Solbergsudde. För att återgå till
Tärnan så var längden över stäv fem
meter, största bredd 1,65 meter, längd i
vattenlinjen 4,16 meter, kölens största
djup 0,30 meter, bordläggning, sex
stycken bord på varje sida. Till riggen
skulle taljrep användas, dessa var ju inte
lika dem som fanns på större fartyg som
var utrustade med jungfrublock utan
spändes fast med pelikankrok.
Till att segla nästa års lottbåt valdes en
man på höstmötet, men kunde också
utses av styrelsen. Vi förstår lätt att om en
skicklig rorsman valdes så fick den båten
en bra start i livet. Den här gjorde vid seglingen annandag pingst 1930 en mycket

ögonblick. Vid möte den 9 april 1934 beslutades att Wikingarne skulle ändras till
Wikingarna och §5 i stadgarna där det
stod att medlemskap kan fås av varje välkänd person i Västervik, strykes i Västervik. Det var därmed fritt fram för
medlemmar från andra orter.
Vi har hela tiden talat om lottbåtar,
dessa lottades ut på årskorten. Man kunde
köpa flera stycken, få ett mindre antal för
utfört arbete, de kunde utgöra dellikvid
för riggning etc.
Om man nu vann båten, var seglare
och saknade båt så var allt frid och fröjd.
Men om man av olika orsaker inte ville
ha båten, utan hade tänkt att omsätta den
kontanter så dök det upp en hake i form
av ett kontrakt. Ett dylikt från 1918 återger jag här:

KONTRAKT

Mellan Westerviks Segelsällskap
Wikingarna och undertecknad vinnare
å nr: 102 av WSSW:s utlottningsbåt
för år 1918, förbinder sig härmed:

1. Att under tre år räknat från och
med år 1919 t.o.m. år 1921 deltaga
i de ordinarie kappseglingar som
WSSW komma att avhålla under
ovan angivna år.

2. Att ej sälja eller avyttra ovannämda båt till någon, med mindre
än den blivande ägaren ikläder sig
samma skyldigheter som nu jag.
Vid risk att båten i annat fall
återfaller till WSSW.

3. Frikalleslse från alla skyldigheter
mot WSSW och full äganderätt till
båten kan av mig förvärvas mot
erläggande av 15% av båtens
nuvarande pris.

4. I och med underskrivandet av
detta kontrakt erkänner jag båtens
emottagande och förbinder jag
mig att till alla delar ställa mig
detsamma till efterträdelse.

Västervik den 3 augusti
Underskrift.
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Det säger sig självt att detta verkade hämmande på försäljningen av årskort, men
meningen var ju att sällskapets båtantal och
deltagande i kappsegling skulle öka med
minst en båt om året. Men 1934 beslutades
att slopa alla inte utlupna kontrakt.
Allt oftare sattes motor i Wikingbåtarna,
det var den utvecklingen man ville hejda
genom kontraktet, att segla en obarlastadbåt med en ung och tränad besättning var
en sak, att fara ut med fru och barn en
annan. 1949 var sista gången en Wikingbåt
var med i diskussionen om lottbåt.
I 1956-57 års årsberättelse förekom Wikingbåtar för sista gången i poängställningen. Det var Valter Liffners Framåt, i
många år framgångsrik på kappseglingsbanorna, och J. Johanssons Kajsa.
Tidigare hade det förts fram förslag om
andra båttyper och 1941 beställdes två blekingekor av Svenskt Båt &Yachtbygge i
Karlskrona. Båtarna var femton fot långa
med bermudasrigg om 8,5 kvm.
WIKINGBÅTARNA RIGGADES från början

med sprisegel, senare med gaffelställ,
men i mitten av 30-talet började bermudasriggen sitt segertåg. Båtarna levererades utan mast och rigg, mastvirke höggs
i skogen runt om eller uppemot Gamlebyviken. Andra söndagen i november
1931 bestämde styrelsen att gå ut till Ragnar på Solbergsudde och försöka få
honom med sig ut i skogen och hugga
rundhult till lotbåten.
Vad beträffar Wikingbåtrnas storlek så
så indelades de i fyra klasser: första-,
andra-, tredje- och fjärdeklassare.
Förstaklassaren var minst, längd omkring fem meter, bredd 1,6 – 1,7 meter, segelyta 12 kvm. Fjärdeklassaren störst.
Längd 6 meter, bredd 2 meter samt 22 kvm
segel. Andra- och tredjeklassarna skilde sig
i båtstorlek inte så mycket ifrån de övriga,
skillnaden låg nog mest i segelytan som varierade 2-3 kvm mellan de olika klasserna.
Jag har letat i papperen och fråga äldre
medlemmarom efter vilken regel båtarna
mättes, men ingen vet någonting om
detta. Tydligen är jag för sent ute. 1913
gjorde en mätning av båtklasserna så att
första klassen som förr mätte upp till
0,40minskade med fem mätningstal. De
övriga med 20 mätningstal i varje klass.
När man 1932 beslutade att mäta om båtarna skulle vattenlinjen mätas enligt NL.
Detta tyder på att man har haft en mätningsregel och kommit fram till ett mätningstal, frågan är bara vilket?
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1938 HADE STYRELSEN FÖr Westerviks
Segelsällskap framhållit önskvärdheten
av et samarbete i lottbåtsfrågan. Vid ett
sammanträde med representanter för de
båda sällskapen bestämde man sig för att
köpa en 30:A som var till salu hos Dr. von
Baahr för 1500:-. Då var halva vinterförvaringssumman betald med 25:-och ingick i priset. Det skulle bli tretusen lotter á
en krona styck, så om lyckan var god så
skulle det bli ett bra netto för de båda sällskapen. Båten vanns av den riksbekante
seglaren Josef Edlund och detta fick en
skämtsam sportskribent att antyda att båtens namn kanske blev Fyra Sang. 1946
hade Br Erixons varv i Västervik fått en
beställning på en större serie ungdomsbåtar från Göteborgs KSS. Ett par man
från Wikingarnas styrelse blev ombedda
att vara kontrollanter. De fick en idé om
att skrovet kunde göras större, däcket ruffas. De båda var Bertil Söderberg och

Helge Liljander som i samarbete med br.
Erixon gjorde ritningar till den båt somkom att heta Wikingsnäckan. Längden
blev 6.85 m , bredden 1,76m, kölvikten
ökades till 300 kilo, segelytan blev 15
kvm och båten byggde på klink av 12 mm
kvistren furu. Vidare fanns två kojer som
kunde utökas till tre med en skiva emellan. Tretton båtar av den här typen byggdes. Priset för den första var 2.175:skrovfärdig, utan rigg och segel.
Segel ja, de beställdes på Wikingbåtarnas tid hos Sywersens i Smögen eller
hos Törnvalls i Norrköping. Senare från
en firma Decekos i Stockholm, Norrköpings Markis och Presseningsverk,
Ahlbergs segelmakeri i Stockholm,
Kommanditbolaget C. Cahier i Stockholm. Låter det inte exotiskt för en nutida
seglare. 1955 rapporterade ordföranden
Karl-Erik Gustafsson att en klass på 10
C-kanoter skulle finnas till våren. Man
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kan väl säga att det var C-kanoterna som
satte fart på ungdomsverksamheten.
Det fanns flera juniorbåtar, eller som
man förr mera militant kallade för volontärbåtar. Så fick vi under ett antal år sisponera två av sjövärnskårens weekendjollar
Snövit och Trollet. 1954 hade inköpts en
juniorbåt som döptes till kvarten. Priset var
400:- och den såldes 1959 en aning kantstött för 100:-. 1963 skrev jag till Göteborgs
ungdomsgård och beställde ritningar till
två Optimistjollar som byggde i klubbens
regi. Vad de hade för segelnummer kommer jag inte ihåg, men den ena hade ett
blått och den andre hade ett gult segel, och
det bildades en kö av ungar varje dag som
väntade på sin tur att få segla. Fyra år senare hade Sven Fransson läst i en sjösporttidning att man kunde få bidrag från
Maritima Ungdomsstiftelsen. Han sökte
sör Wikingarnas räkning och vi fick 800:till en tredje Optimist.

att alla
kan inte vinna, de flesta blev tvungna att
köpa sina båtar. Ekonomin var på den
gamla godaa tiden inte så lysande, men
sällskapet försökte om möjligt låna ut
pengar till den som ville köpa båt. Villkoren var i allmänhet goda. 1943 hade en
person som skulle köpa båt fått låna 350:med avbetalningar om 70:- om året.
Lånet skulle vara betalt på fem år.
Ägaren till båten Silverpilen hade en
skuld till Wikingarna för båtavgifter om
DET ÄR JU SÅ MED LOTTERIER

70:-. Han lämnade båten istället för
pengar. Den var visserligen gammal, men
fullt användbar med segel och vad som
behövdes. Den var ruffad och av kryssartyp, målad med silverbrons, därav namnet. Båten såldes till en medlem för 70:och på så sätt fick sällskapet sina pengar.
En beskrivning av Wikingarnas båtar
blir inte fullständig om vi inte går in i
klubblokalen också. I prismonternfinns
en modell av en fyrmastad fullriggare,
Valhalla av Hamburg. Enligt vad Birger
Anderssoni Västervik berättat så vann
hans far sjökapten Ludvig Andersson
båten på lotteri hos Jansson & Vigrens
skeppshandel. Det gällde att gissa hur
många ärtoren burk innehöll, och Ludvi
Andersson kom närmast. Det här tilldrog
sig ibörjan av 1900-talet. Modellen
skänktes till Wikingarna 1953 av en
annan son, Erik Andersson i Stockholm,
genom förmedling av sjökapten Axel
Olsson, ”Imis Olle” kallad.
Olsson renoverade riggen som var trasig och prydde den med små dockor som
skulle föreställa kineser som klängde i
rårna. Vi i dåvarande styrelsen tyckte att
folket i riggen mer liknade grantofsar än
kineser och skämde mer än de prydde.
Därför tillfrågades Birger Andersson och
han tyckte också att det var bäst utan
ovidkommande saker i riggen. Modellen
är tillverkad av en okänd västerviksbo.
Förebilden gick på salpetertraden mellan
Hamburg och Assicci, var nu det ligger.

I klubbhuset hänger även en modell av
Wikingbåten ”Framåt”tillverkad av Erik
Liffner. Modellen återger i detalj den båttyp som under många år var synonym
med Wikibngarna.

INGEN BÅT I SITT URSPRUNGLIGA skick

finns kvar mer än Erik Affas förstaklassare ”Kickan”, som dock varit motorbåt
i många år. Antalet besättningsmedlemmar varierade med vindstyrkan, jag hade
tillfälle att vara med som gast i ”Framåt”
några gånger de sista åren som Wikingbåtar förekom på kappseglingar. Särskilt
minns jag en segling som WSS hade på
Luzernafjärden. Det blåste friskt och
byigt, vi seglade orevat och Valter fick
släppa på storen då och då trots att vi var
fem vuxna som vägde. Om jag var skraj?
Ja, det tror jag.
Från början av 1900-talet då den första
båten lottades ut, till en början på 60talet, när den sista roddekan var nitvinst i
tombolalotteriet har det lottats ut i runt tal
ca 60 båtra, då kan man fråga sig vart tog
dom vägen? En del av de äldsta befinner
sig säkert i båtarnas himmel, där det ständigt blåser lagom sjöbris, men dom
andra? Jag frågar mig: Vart tog dom
vägen?
TEXT KARL-ERIK JOHANSSON
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BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
Om adressaten har begärt efersändning p.g.a definitv flyttning
så skall försändelsen åter sändas med uppgift om den nya
adressen till WSSW, Nothomsvägen 8, 593 39 Västervik

A K T E R S P E G E L N
Medlemsmatrikeln
Har vi rätt adress och telefonnummer till
dig? Kolla i matrikeln längst bak i detta
nummer av Wikingnytt. Du som inte
meddelat oss din mailadress får också
gärna göra det. Och om du kan tänka dig
att få din faktura via e-post så vill vi veta
det också. Kontakta:
medlemsansvarig@wikingarna.com eller
sekreterare@wikingarna.com.

Arbetsplikt
Styrelsen har sett över sektionstillhörigheten för att öka antalet som jobbar med
segling. Du som har brygg- eller uppläggningsplats på Notholmen – Kolla på hemsidan vilken sektion du tillhör.

Jubileumsboken
Det finns fortfarande kvar ett antal av de
jubileumsböcker som togs fram inför att
WSSW firande 100 år. Vill du ha en kontakta sekreteraren via mail
sekreterare@wikingarna.com eller
telefon 073-805 61 47.

Gamla exemplar av Wikingnytt
Saknar du äldre exemplar av Wikingnytt
i din samling eller vill läsa vad vi skrivit
förut. Kontakta sekreteraren via mail
sekreterare@wikingarna.com eller
telefon 073-805 61 47.

Sommar sommar!

Nu är det inte utan att man längtar
efter sommaren med sol och lata
dagar. Jag vet inte om ni som jag
brukar lyssna på Sommar i P1, ett
avsnitt som jag kan rekommendera är det med Henrik Dorsin en
riktig rolig ”gubbe” men även
Agnes Wold.

Ha en skön sommar
och trevlig läsning.

Therése Jonsson
Redaktör m.m.

