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Till havs kan allting hända – och snabbt går det. En
dröm kan förvandlas till mardröm, en strålande dag
kan fortsätta med en åskstorm och en perfektionist till
golvläggare kan visa sig vara en flexibel sjöräddare.
Man vet aldrig.
Just därför är det så viktigt att Sjöräddningssällskapet
och våra frivilliga sjöräddare finns. Vi är delaktiga i
80 % av all sjöräddning i Sverige, och du kan alltid lita
på att vi är redo att rycka ut om det händer något.
Till vardags har sjöräddarna helt andra yrken, men
när larmet går släpper de allt de håller på med och ger
sig ut för att rädda liv. Inom femton minuter ska de
vara på väg ut med räddningsbåten.
För att klara det behövs snabba båtar, bra utrustning

och en organisation med stationer längs hela kusten.
Sjöräddningssällskapet är en ideell förening och så
har det varit ända sedan starten 1907. Vår verksamhet
bygger helt på människors vilja att hjälpa varandra.
Så tack alla medlemmar och givare! Det är er förtjänst att vi har 2 200 välutbildade frivilliga sjöräddare
(med alla möjliga yrken), över 70 räddningsstationer
och 260 räddningsenheter som alltid är redo att rycka
ut. Ert stöd räddar liv till sjöss. Och som medlem får
du själv kostnadsfri hjälp, även om det bara handlar
om motorstopp en strålande sommardag. Det är vårt
tack för att du stödjer oss.
Välkommen som medlem på sjoraddning.se.
Eller swisha en gåva till 900 5000.

Gudskelov!
En golvläggare när man som bäst behöver.

F R I V I L L I G A S J Ö R Ä D D A R E S E D A N 1 9 0 7.
Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.
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Ordförande har ordet...

Detta skrivs dagen efter årsmötet 2019. Flera viktiga beslut togs
av de 34 närvarande medlemmarna. Detta innebär att mindre
än tio procent av klubbens medlemmar deltog i föreningens
viktigaste, beslutsfattande möte. För lite?
Absolut och givetvis skulle styrelsen
önska att fler engagerade sig och kom på
mötet. Synpunkter på verksamheten saknas ju inte. Hursomhelst fattades några
viktiga beslut som till exempel att klubbhuset ska förses med ny takbeläggning.
Styrelsen föreslog också att tre förtjänta
personer ska kallas som hedersmedlemmar. För att kallas till hedersmedlem
krävs enligt stadgarna att man fyllt 50 år,
på ett förtjänstfullt sätt tjänat klubben
i minst 15 år och att man fortfarande är
aktiv. Årsmötet fann att Stephan Rampeltin, Anders Fredriksson och Peter
Salomonsson uppfyller dessa krav och
mötets beslut blev att de ska kallas till hedersmedlemmar i WSSW. Fler kandidater finns förstås och om någon känner
sig förbigången – hav tröst – det kommer
fler årsmöten.
PLANERINGEN INFÖR DEN KOMMANDE

säsongen är i full gång. Årets höjdpunkt
ser ut att bli SM i A22 som vi arrangerar
i samarbete med WSS 24-27 juli. Bas
för tävlingen kommer att bli Notholmen

och seglingarna kommer att avgöras på
Lucernafjärden. Vi kommer dock att
lägga Tune Up Racet den 24/7 på Skeppsbrofjärden och syftet är förstås att bjuda,
inte bara våra medlemmar, utan hela staden på vacker seglingspropaganda. I slutet av augusti arrangerar vi, liksom förra
året, Division 1 i segling som är en modern och spännande form av kappsegling.
Det ordinarie kappseglingsprogrammet
rullar förstås på som vanligt liksom ungdomssektionens omfattande och framgångsrika verksamhet.
Nytt för i år är att vi, glädjande, har
bildat ett klubbmästeri som kommer att
ansvara för klubbens sociala arrangemang. Tack, Ingegerd Hilding, som är vår
nyvalda klubbmästare.
vi för
närvarande en avvaktande inställning.
Ett båtråd har bildats bestående av representanter från samtliga båtklubbar i kommunen. Båtrådet för en fortlöpande dialog
med kommunen, som är tillsynsmyndighet
i den här frågan. Våra representanter är
PÅ BÅTBOTTENFRONTEN INTAR
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Ulf Andersson och Lennart Åkerman.
Tiden är nu kommen att börja lätta på
presenningen och förbereda våra båtar för
sitt rätta element. En härlig tid väntar.
I år avstår jag från att önska mig mycket
sol och värme. Jag hoppas på en normal
sommar.
OLLE SVERNELL
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❯ RAPPORT FRÅN ÅRSMÖTET

Aktiva medlemmar, omfattande
verksamhet och god ekonomi
Årsmötet är ett av de två möten i Westerviks Segelsällskap Wikingarna då alla medlemmar har möjlighet
att delta, säga sin mening och vara med i det direkta
beslutsfattandet.

Den 24 mars mötte 35, varav sex från styrelsen medlemmar, upp i klubbhuset på
Notholmen.

ÅRET SOM GÅTT
Liksom skett alla andra år, redogjorde
den avgående styrelsen för den verksamhet som bedrivits och de inkomster och
utgifter samt ekonomiska resultatet som
sällskapet haft föregående verksamhetsår.
Ungdomssektionens omfattande verksamhet, som stöttats genom inköp av en
ny RIB-båt, är särskilt värt att notera. Inköpet av RIB-båten finansierades med
egna medel samt med bidrag från Sparbanksstiftelsen som bidrog med 60 000
kr och Smålands Seglarförbund som bidrog med 50 000 kr.
Renoveringen av klubbhuset tillsammans med SM:et i 2:4R och Division 1
var också större händelser under året.
Därutöver har WSSW tagit initiativ till
bildandet av ett båtråd i kommunen.
Under året tilldelades WSSW dessutom
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kommunens miljöstipendium.
Slutligen uppmärksammades arbetet
med medlemsregistret och bokföringen
och inte minst klubbvärdsverksamheten.
Det senare drog in betydande belopp till

TEXT MONA ÅKERMAN

klubben. Allt detta har möjliggjorts
genom att engagerade medlemmar ställt
sin tid, kraft och kunskap till förfogande
samt att sällskapet har en god ekonomi.

VAD HÄNDER 2019?
Utöver det ordinarie kappseglingsprogrammet med klubbseglingar kommer vi
sommaren 2019 att arrangera SM/X-pokalen A 22 den 24-27 juli, Division 1-seglingar 24-25 augusti samt en Smålandscup
för jollar i augusti.
Ungdomssektionen återupptar jollekappseglingarna på torsdagar utöver Seglarskolans grupper måndag – torsdag från
april till september med uppehåll i juli.
De många aktiviteterna inom Seglarskolan samt kappseglingarna ställer krav
på bra fungerande funktionärs- och säkerhetsbåtar. Årsmötet beslutade därför
att renovera den grå RIB-båten.
Klubbens alla aktiviteter annonseras
på vår hemsida och ofta också på anslagstavlorna på klubbhuset. Håll utkik!

KLUBBHUSET
Klubbhuset används flitigt och har behov
av underhåll och viss renovering. Årsmötet beslutade att uppdra åt styrelsen att
ta in offerter på renovering av plåttaket
på klubbhuset.

STYRELSEN OCH ÖVRIGA
FUNKTIONÄRER
Som vanligt förrättades val av styrelseledamöter och sektionsstyrelser. För
första gången på flera år kunde samtliga sektionsstyrelser bemannas fullt
ut. Vilka de är ser du här intill.

POMPEPOKALEN
Pompepokalen tilldelas den medlem
som varit mest framstående som seglare under den föregående säsongen.
Den tilldelades till Lennart Jacobsson.

PROTOKOLL OCH
ÖVRIGA HANDLINGAR
Protokollet och alla bilagor såsom
årsberättelse 2018, resultatrapport
2018, balansrapport 2018, verksamhetsplan 2019 kommer att läggas ut
på hemsidan så snart de justerats.

2018 ÅRS

POMPEPOKAL
Pompepokalen
delas ut till
den som
Pokalkommittén tycker
har seglat
bäst under
året (2018).
Det är en fin
silverpokal som skänkts av
två gamla medlemmar Gurli och
Erik Hultengren 1963.
I år tilldelades detta fina pris till
Lennart Jacobsson för hans insatser i segeltävlingen Seapilot.
Seapilot är en havskappsegling
som startar i Oxelösund med
stopp i Visby, Oskarshamn och
sedan mål i Oxelösund. Fjolårets
upplaga lockade över 100 seglare.
Jacobsson seglade tillsammans
med Bosse Djerf i hans Eloge 38.
Denna duo har ställt upp i samtliga
upplagor av Seapilot och denna
gång kröntes detta med en seger i
den 15 båtar stora klassen.
Till pokalen följer alltid en pendang, en liten tennpokal. Pokalen
är ständigt vandrande och har utdelats alla år sedan1963.
Ulf Andersson
Pokalkommitté

STYRELSEN

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

SEGLINGSSEKTIONEN
Johan Alkstedt
070-264 60 04
Jalkstedt@gmail.com

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

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

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

VARVSSEKTIONEN
Lennart Jacobsson
076-818 50 84
jacoblennart@gmail.com

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

UNGDOMSSEKTIONEN
Tjalle Albinsson
073-818 97 96
ungdom@wikingarna.com

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

SEKTIONER & ÖVRIGA FUNKTIONÄRER

UNGDOMSSEKTIONEN
Ordf. Michael Albinsson 073-818 97 96
Bengt Jannsen
070-686 89 45
Nils Axmon
076-792 5509
Torbjörn Karlsson
070-282 3070

INFORMATIONSSEKTIONEN
Ordf. Mona Åkerman
073-805 61 47
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. Johan Alkstedt
Olle Svernell
Ulrik Brandin
Mats Wredberg
VARVSSEKTIONEN
Ordf. Lennart Jacobsson
Göran Nilsson
Stefan Rampeltin
Håkan Sällberg

070-264 60 04
070-587 97 43
070-259 18 84
073-050 67 40
076-818 50 84
070-330 44 74
070-361 19 75
070-255 01 37

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

EKONOMISEKTIONEN
Ordf. Lars Gigård
Tony Wärdig
Kenneth Ström
Johan Knutsson

REVISORER
Yngvar Skoog
Jan Sjunnesson
Suppl. Robert Pettersson
Supp.l Ingemar Olovsson
VALBEREDNING
Anders Fredriksson
Jan Löttiger
Göran Heinevi

POKALKOMMITTÉN
Ulf Andersson

070-611 18 00
073-923 09 49
070-341 94 80
070-618 46 52

070-597 65 29
070-633 98 40
070-638 51 19
070-318 38 85

070-866 13 75
073-092 14 82
070-531 76 88
070-331 82 66

UTBILDNINGSANSVARIG
Peter Salomonsson
070-433 87 92
WEBBANSVARIG
Björn Olsson

MEDLEMSANSVARIG
Kenneth Ström
KLUBBMÄSTARE
Ingegerd Hilding

070-815 55 86

070-341 94 80

070-650 35 62
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❯

EJDERPROJEKTET

Tjust Fågelklubbs Ejderprojekt
Intervju med snipägare Jan Olsson.
Vad innebär projektet?

TEXT SUZANNE OLSSON

EJDERPOPULATIONEN HAR MINSKAT

sedan 1960-talet då det var gott om häckande ejder i ytterskärgården t ex på
Sladö-Äskeskär. Nu ser vi istället häckande ejdrar i innerskärgården och även i
Gamlebyviken. Minskningen i ytterskärgården kan ha fler orsaker, bl a sämre tillgång på blåmusslor och/eller ökning av
mink och havsörn.
Tjust Fågelklubb har tagit del av vad
andra intresseorganisationer har gjort för
att skydda ådorna när de ruvar på marken.
Vi har inspirerats av hur man i den norska
skärgården har lyckats med att få ejdrar
att häcka i byggda trälådor. Det har även
placerats ut häckningslådor på ön Hävringe utanför Oxelösund p.g.a att man
sett att havsörnen hade ett lättfångat byte
i häckande ådor. Det var ett medvetet val
av plats p.g.a att det inte fanns några
andra rovdjur på ön – som t.ex minkar.
Några boende på Hävringe deltog i projektet och kunde då studera bara en predator - havsörnen.

I SEPTEMBER 2018 I SAMVERKAN med
Länstyrelsen i Kalmar startade Lars-Gunnar Nilsson, Göran Larsson, Per HedleyNilsen, Jeanette Nilsen och jag från Tjust
Fågelklubb att tillverka 31 st. ejderhus trälådor med tre sidor och ett tak. De har
placerats ut vid Sladö/Äskeskär och utanför Flatvarp. Turen till Sladö utgick från
Solbergsudde i början av oktober i ett behagligt höstväder. För att komma till skären
utanför Flatvarp fick vi båttransport av Anders Birgersson från Skärsmaren. Anders
har tidigare genomfört fågelinventeringar i
skärgården. Lådorna som placerades ut är
markerade med ett specifikt nummer och
logotype ”Tjust Fågelklubb” samt förankrad med en stor sten på taket.
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Per Hedley Nilsen och Jan Olsson placerade ut de fina ejderhus på Sladö/Äskeskär.

Nu hoppas vi att lådorna klarar högvatten, stormar, snö, is och annan
påverkan från naturen och att det
finns åtminstone några orädda, nyfikna och kloka ådor som vill prova
på ett nytt sätt och häcka; i de
byggda lådorna som förmodas
skydda den häckande ejdern ovanifrån.

I JULI KOMMER LÅDORNA ATT INVENTERAS och resultatet av projektet kommer vi att
rapportera om i höstnumret av ”Fåglar och Fågelmarker i Tjust” det kommer även en
uppföljning i ”Wiking Nytt”. Alla inblandade är överens om att vi gärna vill meddela ett
positivt resultat och inte behöva säga att ejdern var ej där.

www.segelspor t.nu
Välkommen att lämna in
dina segel för översyn
eller reparation.

SEGELSERVICE

www.segelspor t.nu

Grantorpsvägen 17 Västervik 070-433 87 92

Riggservice

Splitsning och byte av fall

Jag utför alla typer av
segel och kapellservice.

Häckstag med kaskad
Backstag dynema

Av- och påmastning

Riggdetaljer från BENNS

Svensktillverkade segel från: HAMEL

SAILS

Tillverkning av
bomkapell
Tillbehör från Bla:
Spinlock, Liros,

Harken, Rutgerson

Välkommen till
Maxibryggan Båtförmedling!
Nytt eller begagnat?
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.

Välkommen! Stefan Haraldsson
Tel: 0490-326 20
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❯ TORE HOLMS DRÖM OM EN J-CLASS BÅT

J-Class S1 SVEA 1937-2017

Det tog 80 år innan Tore Holms dröm om en J-Class båt kunde förverkligas. På Holms Varv
i Gamleby hade Tore Holm med stöd av Gustaf Plym fått klart sina ritningar 1937, andra världskriget kom emellan och båten blev inte byggd.
TEXT KJELL WESTERLUND

SONSONEN TILL TORE HOLM, Marcus
Holm, ringde mig från Claasens Shipyard
i Holland på våren 2015 och berättade att
nu stod skrovet färdigbyggt, ett äventyr
som påbörjades redan 2001 hade då börjat gå i uppfyllelse.
Under åren 2005-2206 hade jag en utställning om varvet på Västerviks museum. Det var de åren vi hade BoatMeat
här i Västervik. Det var också då som jag
träffade Rolf Gustafsson. Det var Rolf
som med början runt 2001 ledde det konsortium med namnet Swedish J-Challengemed syfte att SVEA skulle byggas med
svensk sponring. Allt föll på mållinjen då
Ericsson och SE-banken lämnade sina
engagemang och inriktade sig på Volvo
Ocean Race istället. Rolf seglade själv
Swahn 65:an TRAVEL, för två år sedan
gick han dock bort.
Enligt dokumentation var kostnaden
för båten 1937 uppskattad till någonstans
mellan två och en halv till fyra miljoner.
År 2005 beräknades kostnaden till ca 139
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miljoner för byggnation och 3 års drift. I
konsortiet ingick bland andra Rolf Gustafson, Per Wermelin, Richard Kahm och
Christer Salén, alla välkända inom
svenskt båtliv. De har även anknytning

till veteranbåtar som Schubertkryssaren
ALBA II och skärgårdskryssaren BEATRICE AURORE.
Redan då fanns diskussioner med varv
i Holland och det blev just Holland som

❯❯❯

Här en del av den ”ultra-ergonomiska” däckslayouten. Man önskade fria däcksytor att kunna röra
sig på samt väl planerad utformning och placering
av block och vinschar. Båtens doghouse är tillverkat av kolfiber med teakfaner.

tog över det hela. Den holländske miljardären Eric
Bijlsma med klädkedjan Scotch Soda investerade i projektet. Tanken var att använda båten för reklam, man ville
med North Sails i USA använda henne för att lansera ett
nytt klädmärke vid namn Tiger Jay, SVEA skulle då få
namnet Tiger Jay och beteckningen J-11. Något kom
dock emellan, det blev ingen ny klädkedja och det tomma
skrovet kom att stå till salu.
Längd: 43.6/143.1 fot
LWL: 27.6 m
Bredd: 6.65 m
Djup: 4.72 m
Segelarea: 1000-1500 m2
Mast: 52.7 m/173 fot kolfiber
Deplacement: 180 ton

Som ni ser är måtten för båten aktningsvärda, SVEA är
nu den längsta av alla J-båtar. Även masthöjden och inte
minst segelarean är imponerande. Det är intressant med
båtens långa överhäng, det innebär att hon kan bli oslagbar vid kryssbogar, det är längden i vattenlinjen som
avgör farten. Tidigt hade man framfört att SVEA hade
möjligheter att bli en av de snabbaste J-båtarna. Faktum
är att när hon väl blev byggd, därtill med dagens teknik,
så har det visat sig att hon blev en närmast otrolig
seglingsmaskin med en layout som överträffar det mesta.

Att bygga i mahogny var inte längre tänkbart, så man valde aluminium.

I JUNI 2017 SKRIVER Yachting World från Americas
Cup seglingarna i Bermuda följande, här lätt översatt:
”Utmärkta villkor hälsade J-klass flottan idag i Bermuda
– och medan Lionheart vann racet var allas ögon riktade
på den helt nya J-Class SVEA i sin första tävling. Vi förväntade oss att hon var snabb men skulle SVEA vara
konkurrenskraftig också? Det är ytterst krävande för en
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❯ TORE HOLMS DRÖM OM EN J-CLASS BÅT
Den amerikansk miljardär Thomas Siebel la den
sista investeringen och köpt båten SVEA.

båt, som i två år har gått från att vara köpt som ett tomt aluminiumskrov till en race klar J-båt, att vara på startlinjen mot denna
vältrimmade flotta”.

ATT BYGGA I MAHOGNY var inte längre tänkbart, aluminium är
ett förhållandevis lätt och starkt material som varvet sedan lång tid
hade lärt sig att hantera. Enligt uppgift så byggs motsvarande
båtar nästan enbart i aluminium, det blir i dagsläget för dyrt och
ger tyngre skrov om man bygger i trä.
Det unika med SVEA är skrovets form, med modern datateknik hade man räknat fram att skrovet skulle kunna vara ett av de
snabbaste av alla J-Class. Mycket arbete har lagts ner med modeller som testats på skilda sätt. Det sägs att slutnotan för skrovet
hamnade på närmare 250 miljoner kronor och hela båten färdigbyggd runt en halv miljard.

I JANUARI 2017 SJÖSATTES SVEA, en amerikansk miljardär Thomas Siebel hade lagt den sista investeringen och köpt båten för att
få den färdigbyggd. Han var själv med på seglingarna för Americas
Cup i juni. Imponerande är att ifrån januari till juni så lyckas man
fullt utrusta henne och få fram en besättning samt trimma in den.
Allt hänger på samverkan samt känsla för hur båten reagerar i olika
sammanhang med tanke på väder och vind.
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❯❯❯

Här ser vi SVEA med röd spinnaker på väg mot målet.
Symbolen är ett vägvisir, en vägvisare från fornnordisk mytologi som skulle hjälpa sjömannen att finna
vägen, framför allt i dåligt väder. Detta tecken återfinns både på ratten samt i annan inredning på båten.

om Americas Cup: ”SVEA är en av de mest uppseendeväckande nya yachterna i modern
tid. Inget har sparats för att fulländat
slutföra bygget sedan hennes amerikanska ägare köpt det tomma skrovet. En
seriös yachtägare och erfaren racer, siktet var fast inställt på Bermuda J-Class
regattan i juni”.
YACHTING WORLD SKRIVER

DET VAR VID AMERICAS CUP i Bermuda
som båten döptes, det lätt osannolika är att
hon fick behålla både segelnumret S1 samt
namnet SVEA som betecknar Sverige med
anor från långt tillbaka. Benämningen
”Moder Svea” har varit Sveriges patriotiska symbol sedan mitten av 1600-talet.

DEN 16 JUNI SKRIVER Yachting World
följande: ”I sitt andra race idag så har
den helt nya J-Class SVEA fått sin första
seger i den sex båtar starka J-Class flottan. Om SVEAS tredje plats i sitt första
race igår var imponerande för debutanten så var hennes seger över den rutinerade flottan idag en ganska fenomenal

prestation. Det var en segling som såg
SVEA gå från noll till hjälte (from Zero
to Hero) efter att en besättningsman föll
överbord mindre än en minut före start.”

SVEA tävlade då mot Velsheda, Ranger,
Lionheart, Shamrock V och Hanuman,
båtar som i åratal har tävlat och tränat med
erfarna besättningar. Det skulle vara lätt att
anta att SVEA egentligen inte skulle ha
haft någon chans.

mattlackerad valnöt
och yttersta omsorg har lagts på att alla detaljer skall följa en gammal standard som
speglar anor från 30-talet. För att hålla ner
vikten är 80 procent av interiören fanerad
med en kärna av polyuretanskum. Det
finns utrymmen för 6 fasta besättningsmedlemmar förutom ägarens egen svit.
På många sätt helt otroligt att denna
fantastiska segelbåt nu seglar efter 80 år
och trots sin amerikanska ägare bär ett
fornnordiskt vägvisir samt har beteckningen S1 SVEA, allt med anknytning till
Tore Holm och varvet i Gamleby.
Även varvet återuppstår nu tack vare
de nya ägarna Björn och Pia Jurell, ett
nytt tak är redan lagt. På sikt planeras ett
museum samt även ett café, men det får
framtiden utvisa.
INREDNINGEN ÄR I
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ROLEX MIDDLE SEA RACE

Vi kom inte iväg till Malta i år…

Men flyg och hotell var redan
bokat, så Johan Fredriksson åkte
ner ändå och lyckades hitta en
bra båt att segla med. Här är
hans rapport…

Det har snart gått två dygn sedan målgången i Rolex Middle Sea Race. Årets
upplaga var nr 50 vilket gjorde tävlingen
extra uppsnackad.
Min medverkan blev klar sen eftermiddag dagen innan start och jag hade
turen att hitta en stabil fin Farr 46 där de
två ryska ägarna Alex och Anton behövde
lite extra händer. Med ombord var även två
12

proffs samt ordföranden för det Tjetjenska
seglarförbundet.
Att starta från Valetta i strålande högsommarväder tillsammans med båtar som

Rambler och stora trimaraner som Maserati Multi 70 kändes helt ok.

i lovart och
hade Matador två båtlängder bakåt. Kort
kryss ut sedan upp med A4an ca. 20 min.
Vi strulade lite vid nedtagningen men
lyckades sedan segla oss upp genom fältet
norrut mot Sicilien.
Vid Syracusa låg vi trea i gruppen men
sedan dog vinden alltmer. Vägvalet upp
mot Messinasundet var ganska svårt men
vi ville inte hamna i mitten.
VI KOM IVÄG GRYMT BRA

på
väg mot oss vilket gjorde att vi valde att
segla NÄRA den östra sidan. Tyvärr

UPPE I SUNDET VAR TIDVATTNET

❯❯❯
drogs vi med strömvirveln som tog oss
500 m åt fel håll – Inte bra! Vi byggde
fart igen och lyckades komma över till
Siciliensidan där vi låg ca. 100 m från
Matador (den enda svenska båten i racet).
Här seglade vi sen söndag kväll och
kunde höra hundskallen och blåljusen alldeles nära.
Väl ute ur sundet ökade åskan mer och
mer vilket till slut resulterade i en åskby
på 25-30 m/s mån morgon kl. 04.00. Här
blåste storseglet åt skogen och vi som
hade 400 sjömil kvar.

VI KRYSSADE SEDAN NER MOT Palermo
i allt starkare vind och lyckades ändå
överleva bra med stormstoren som liknar
en orange slips på 15 m2.
Vinden skulle öka mot 35 kn och vrida
höger vilket gav oss en fin resa under tisdagsdygnet. Här var det plattläns ner mot
Pantalerien för att sedan bli bättre skärning ner mot Lampedusien. Det var här
vi lyckades pressa upp båten i 25,2 knop
mitt under fullmånen!
Nu blåste det ca. 40 kn vilket räckte
mer än väl. Många båtar hade problem
här och Matador var tvungna att panikgippa då de nästan krockade med ett stort
fartyg. Detta gjorde att de blåste av ett par
travare som håller fast storen i masten ;(

De lyckades ändå reparera i lä bakom
Lampedusien innan den långa sträckbogen upp mot Malta.

VI GJORDE BRA FART PÅ den sista sträckan
där vi snittade runt 9 kn med 3:an och
stormstoren.
Straxt efter lunchtid och ca. 4 dygn,
lyckades vi krossa mållinjen. Vi slutade
7:a i IRC 3 vilket efter omständigheterna
måste va helt ok.

med alla nya platser, ryssar samt fullmånen gjorde detta till
ett minne för livet.
Nu slappar jag på en balkong med utsikt över hamnen.
Hoppas vi kommer hit igen 2019 med
Blur för då j…ar hämtar vi hem klockan.
HELA INRAMNINGEN

Eller hur Peter?

TEXT JOHAN FREDRIKSSON
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SPÅRÖGLOET

Hur man hittar in till gloet utan att gå på grund!

TEXT BJÖRN OLSSON

ENTRÉN TILL SPÅRÖGLOET!
Vi har tillbringat många fredagskvällar i Spårögloet
när vi bodde i Forsaström. Gloet var ett perfekt mål
för oss när vi kom ner till Västervik, för det var lagom
långt dit, ca. 45 min. Man är i stort sett ute i farleden
när man utgår från Notholmen.
Att ligga här över kvällen var perfekt för att sedan på
lördagen ha en bra utgångspunkt för vidare färd i vår
skärgård, norr- eller söderut. När vi varit ute på längre
färder har gloet också varit en bra plats att göra ett sista
strandhugg i, innan vi gick in till Notholmen.
har vi sett
många grundstötningar i och omkring gloet. Därför
har vi nu i nästan tio års tid lagt ut bojar som visar
vart grunden finns.
UNDER ALLA DESSA ÅR VI LEGAT HÄR

– och jag ska försöka att förklara hur man på ett
säkert sätt går in i gloet, efter som det är
många som har frågat mig om just detta.

avlång bergsrygg som ligger ca. 1 meter under
ytan (se foto och teckning) och det är här de
flesta båtar går på. Man kan välja att gå på
ena eller andra sidan om grundet, för att visa
vart grundet är har vi lagt ut en boj.
MITT I ENTRÉN FINNS EN FÖRÄDISK

också en bergsrygg, ett par decimeter under vattenytan
och den kan man bara gå söder om.
NORR I ENTRÉN LIGGER

I SÖDER LIGGER EN STOR STEN, den ligger en bra bit
ovanför vattenytan, men har en utskjutande del under
vattenytan som sträcker sig norr ut. Här ska man gå norr
om stenen med en båtlängd från stenen.

och kommit
in så att man ser hela gloet, finns ännu ett grund. Även
här finns en boj som markerar grundet. Gå söder om
bojen eller forsätta längs med berget in till den lilla ön
som ligger längre in och sväng norr ut framme vid ön,
detta är också beskrivet i boken ”Naturhamnar”.
NÄR MAN GÅTT FÖRBI DESSA HINDER

att svajankra och
längs hela Päronholmen går det bra att ligga mot land.
Det finns en hel del andra ställen som också går bra
att ligga vid inne i gloet. Vindar från nordost är de
vindar man ska se upp med.
Passa på när ni ligger i gloet att ta promenaden upp
till den nyrenoverade Spårö Båk.

En avlång sten ca. 5 m lång
och på ca. 0,5 m djup.
En boj markerar grundet.

Håll ca. 7 m från stenen,
det sticker ut under vattnet.
Så se upp.

Stenröse och större stenar,
ligger nästan i ytan.

De gula pilarna på bilden ovan
visar vägen in i gloet. Det finns
två vägar att välja på.

Sjökortsbilden till vänster visar
samma objekt som fotot ovan.

PÄRONHOLMEN

INNE I GLOET HAR NI MÖJLIGHET
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Väl inne i viken finns en boj som markerar grundet, gå söder om bojen.
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Wikingarna för 60 år sedan
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CARL-GUSTAF MINNS

Mini-Galeasen “Tozedur” S:a Malmö juli 1959.
Lillbrorsan Anders fick en egen hytt för om masten.

Jag inleder med ett fotografi från 1959 på
mini-galeasen “Tozedur” vid bryggan i
viken på S:a Malmö där vi hade sommarställe. Detta var en tjänstebostad som fader
Nils hade tillgång till såsom jägmästare i
Tjust revir, Västervik.
Med denna farkost, en flatbottnad
iseka, som jag “konstruerade om” med
hjälp av spiselringar och träsvärd och
med segel av mjölsäckar och gärdsgårdsstörar till master, lärde jag mig en del om
segling. Framför allt i medvind!
Ofta blev det vid hemfärd att ta ner
seglen och ro. Men nu var jag fångad 50
år framåt.
Året därpå d.v.s 1960 inhandlade min
fryntlige fader, efter mitt långvariga tjat en
C-kanot á 300 kr på Kurt Erikssons småbåtsvarv vid bron till Lucerna. Seglatsen
till Notholmen gick hyfsat. Men hur bromsar man? Jag körde in i bryggan med en
smäll och skarndäcklisterna lossnade. Men
var jag redo för stordåd.
Nu började en hektisk tid för min Ckanot nr 47 “White Bird”. Hon läckte
skapligt. Så närmaste åren gjorde jag
många tabbar med att försöka täta! Till
slut rev jag av skrovduken, spacklade

C-kanot, mastkranen, Kastellholmen oktober 1960.
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bordspringorna och målade däck och
skrov gult! Kanoten erhöll snabbt namnet "Gula faran" men blev kvar på land.
I sinom tid fick den en normal dukning.
Senare blev det köp av en annan C-kanot
nr C 87 "Forre" som jag behöll tills det
var dags att göra värnplikt och flytta
till Uppsala.

VÄSTERVIK TIDIGT 1960-TAL
På Vituddens varv fanns den tremastade
skonaren Florence av Påskallavik, samt
den två mastaren Ekefjord. Här huserade

Skonaren Florence av Påskallavik.

också en herr Ankervik med sin hembyggda hydrokopter. Den var driven med
en luftkyld motor, vars propeller var skyddad av tvenne motvända hönsnätstallrikar. Han körde i ca. 30-40 knop mellan
Ringholmarna och in till Skeppsbron.
Västervik var för 60 år sedan en livlig
hamn- och småstad. Och i schaktmassorna
nedanför Järnförädlingsfabriken begravdes
skeppsvrak när man fyllde igen och rev
Gamla varvet. Dock fanns vid denna tid en
mindre del av Gamla varvet kvar. Detta var
tämligen bedagat med tvenne delvis

TEXT CARL-GUSTAF THORNSTRÖM

raserade stapelbäddar, verkstads och redskapsskjul. Som var spännande för oss
nyblivna tonåringar att undersöka. Vidare
var ju de gamla f.d. segelskutorna forfarande aktiva i kusttrafiken, nu med tändkulemotor och de var vinterupplagda nära
gamla varvets bryggor. På Notholmen
såg det mycket annorlunda ut.

Vinterliggare nära gamla varvet, då fortfarande
aktiva i kustsjöfarten…

Fraktfartyg = galeas råoljestamp med stagsegel
satt i farleden strax öster om Skansholmen
september 1962.

C-kanot och en Flying Dutchman uppdragna på
landbryggan t.v syns en Blekinge segeleka tillhörande familjen Berg.

❯❯❯
tenvägen. Det var en sällsam upplevelse för
oss att bese ”Kvapen” när han under hehissades
ner
i
dersbetygelser
där för avsedd räddningssele för vidare
högtidlig marin transport in till Notholmen.

Gångbryggan mellan Notholmen och Kastellholmen garanterade att friskt havsvatten
ständigt nådde in bland bryggorna. NO om
dessa ligger viken in mot dåvarande
”Stickan” (Tändsticksfabriken). Mot östsidan av Notholmen tippades under århundraden barlastsand. Och en del annat.
På sommaren kunde vi nyttja denna lilla
sandstrand och sandbotten för bad. Ehuru
jag är inte säker på att det var enbart hälsosamma artefakter som doldes där.
Det var många namn man skulle ha koll
på Notholmen: Affa, Kvapen, Bröderna
Ingmarsson och Lumumba (som ägde en
före detta östtysk flyktingbåt), Fregge,
Saga, Foggan, Fridde m fl. Kära barn hade
många namn och jag fick till min stora förvåning heta Kalle!

TYSKT FLOTTBESÖK
Någon gång mellan 1961 och 1964 mottog hamnstaden Västervik ett Västtyskt
Flottbesök som med tvenne bestyckade
gråfärgade fartyg lade till vid inre kajerna, strax söder om där Gotlandsbåten
Fläskbiten ”ZERO” lade till med sina
slaktade Gotlandsgrisar. Det var naturligtvis anledning till fröjd och gamman i
staden Västervik, vars invånare samlades
i flerhundratal längs Skeppsbrokajen.
Stadens honoratsiores bjöds ombord av
den tyske eskaderchef, på svag drink med
fint tilltugg och hornmusiks underhållning.
Vi ungdomar noterade också att utvalda
WSSW:s honoratiores ordförande Gustafssons Livs och bl a ”Kvapen” Sällberg hade
inbjudits ombord sjö- och landvägen. Det
var fullt med folk längs kajerna och där
tyska roddslupar på tyska övade ´res
årorna, falla överallt halt ut ..´etc.
Vi gled med våra fina C-kanoter ca. 50
meter ut. Så småningom evakuerades
WSSW-dignitärerna landvägen via manade relingar och trumpetstötar. En mycket
fin evakuering sjövägen erhöll allas vår
”Kvapen” Sällberg, vilken på grund av
intag av friska drycker som den tyske eskaderchefen offererat föreslogs lämna
chefsfartyget via saluterad skeppsbord vat-

LÅNGSEGLATSEN T/R STRUPÖ 1963
I augusti 1963 gjorde jag och mina WSSW
kamrater Krister, Karl-Magnus och Bo den
första långseglatsen, som visade sig blev t/r
Västervik-Strupö i Misterhults skärgård.
Den kom bl a att prägla resten av mitt
yrkesliv, inte minst det internationella.
Nämligen i mitt arbete med den 32-åriga
regleringen av Strupös extremt arkaiska
upplåtelseformer (endast ett halvdant genomfört Storskifte i början av 1800-talet
med botten långt ner i medeltiden). Det vill
säga, vem äger vad och med vilka nyttjanderättigheter? (Som jag tidigt mötte i mitt
blivande internationella yrkesliv i slutet
av 1970-talet inom Världsbanken/FAO/
CGIAR m fl organ). Som förklaring för er
som läser denna lilla uppsats så tog det nästan 50 år att reda ut Strupös korsväxlande
och cirkulerande upplåtelseformer rörande
ett 100-tal olika naturresurser. Följande annons: ”Underbar skärgårdsfastighet till
salu på Strupö” innehöll således en can of
worms. Som jag och en skolad jurist
Sten Bergström behövde 32 år för att
GRATIS reda ut för alla. Jfr ”Antikrundan” på TV med Gustaf Adolfs torgs jurister. SSK deras magnifika sidenkravatter.

VI RÅKAR HAMNA PÅ EN MYCKET
MÄRKLIG PLATS
Den lilla godshamnen i Flivik ca. 30 km
norr om Oskarshamn i augusti 1963.
På fotot här brevid syns mina WSSWkamrater Krister, Karl-Magnus och Bo
när vi gjorde en långsegling VästervikKråkelund t/r. Det finns även en bild där
de sitter framför 100-tals ton uppallade
före detta röda granitblock, redo sedan
1942 för leverans till Hitler.
Hitlers kansli beställde hundratals ton
av den vackra röda stenen från olika
stenbrott längs svenska ostkusten, som
skulle användas för att bygga ett segermonument i och över Stalingrad. Som vi
numer vet: Hitler´s krigsmakt förlorade i
Stalingrad och på andra håll.
Jag har ej undersökt om granitblocken
fortfarande finns kvar i Flivik. Men rimligen kom de till användning på annat
håll. Likafullt är och var det en märklig
plats och historia.
Till slut nådde vi det så sällsamma
Strupö (lotsstation fram till 1933.) och parkerade oss på Erlings sjöbodsbrygga.

Vi närmar oss Östra Eknö.
Krister och Bo i OK-jolle.

Ockuperad badbrygga i Blankaholm.

Krister, Karl-Magnus och Bo framför
röda granitblock.

Carl-Gustaf på däck i väntan på vind.

Erlings sjöbodsbrygga, Strupö.
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Det var som att närmast komma in i en
medeltida saga. Byn hade en gång i tiden
i slutet av 1800-talet hela nio gårdar och
var därmed Östersjöns största utskärgårdsby i alla kategorier. Harstena t ex
hade som mest sex gårdar och på andra
sidan Östersjön fanns inte samma typer
av beboeliga utskärgårdsöar. Elström genererades med vindsnurror.
1963 fanns det tre stycken yrkesfiskande gårdar på Strupö. Dessa var del av
de nio gårdarnas medeltida närmast totala
ägoblandning.
Det tog alltså från 1984 till 2010, dvs
32 år att reglera äganderätterna, dvs upplåtelseformerna.
Att reglera äganderätterna, dvs upplåtelseformer när SSK fastlandsbor på
1970-talen började försöka köpa ”underbar skärgårdsgård på Strupö”. Som då
ännu låg kvar i och med medeltida storskiftets synnerligen unika översättning i
en utskärgårdsbys komplexa ägoblandning/muntliga servitut och hans moster.
Bara föregående mening tar tid att förstå. Min doktorsavhandling 1978 var första “grävningen” i Strupös makalösa och
extremkomplexa ägoblandning.

HUR VAR DÅ KÖLBÅT-, JOLLE- OCH
KANOTSEGLARLIVET PÅ WSSW ?
Att tänka tillbaka 60 år och spegla dem
genom att studera foton och minnesanteckningar från den tiden blir verkligen att gå
tillbaka till ett tidigare århundrade. WSSW
/Notholmen var en proletärt dominerad
klubb, medan WSS på Skansholmen var
klart borgelig/högborgelig med ”Sandhamns ambitioner” och stiff upper lips.
Sen vår/sommar och tidig höst var
Notholmen en fristad och vår startpunkt
för många former av segling, men bara
när vi inte var tvungna att gå i skola eller
hade sommarjobb. Det fanns förnämligt
bra ungdomsledare, som jag tyvärr har
glömt namnen på, möjligen hette en av
dem Lindström. Veckoseglingar med övernattning t ex på Spårö, Grönö och Idö
(som hade lotsstation) eller längre söder alt.
norrut ingick.
Ehuru bekvämligheten var mer än
vällovligt skral. Bara att tränga ner sig i
C87:an på var sin sida av centerbordstrumman. Det var närmast som att ligga i
spännband och blev det ovanpå detta regn
var lyckan snabbt nere i noll och man
ville hem.
Vid den här tiden fanns det knappast
alls några segelbåtar av plast och vi betraktade sådana med stor skepsis. Plast-

hinkar kanske, men inte båtar!
Det här med TV, det var ju en nymodighet, som kom med VM i fotboll 1958.
Då Sverige förlorade i finalen mot Brasilien. Kommer ni ihåg Pelé, Didi, Vava
och Garincha eller Nacka, Liedholm,
Kalle S. Kurre m. fl? Vi sprack ju i VMfinalen med hela 5-2. Då upphörde mitt
idrottsintresse för alltid. Särskilt på så
kallade arenor!
Sedan fick vi ju Västerviksbranden som
gjorde ett starkt och skrämmande intryck
på oss ungdomar. Tänk om branden hade
startat närmare trästaden Västervik ut mot
Slottsholmen? (se:www.youtube.com/
watch?v=FmQ24x0jWYY
Så småningom i tidiga gymnasiet ökade
intresset för tjejer ytterligare. Men naturligtvis enbart med dagseglingar t ex till
Krokö, men inga övernattningar där inte,
det fick vänta!

Möjligen “Kvapen” vid rorkulten.

CARL-GUSTAF MINNS

Författaren CGT, Sjövärnskåren Spårösund 1962.

på KSRR (Kustspaningsradar) på höglob
över Östersjön. Det var dj-t obehagligt.
Efter att vi muckat runt den 20 september blev det ilfart till lärdomsstaden Uppsala. Där blev jag så småningom docent
vid Sveriges Lantbruksuniversitet och undervisade bl a beslutsfattare, domare, biologer, genetiker, jurister m fl från s k
U-länder m. m. om alla internationella
avtal som idag finns rörande FoU och biologiskt/genetiskt material. Den s k Biodiversitetskonventionen (tagen i Rio år 1992)
är den absolut stolligaste. Men det är som
sagt en helt annan historia.

AVSLUTNING
Efter militärtjänst 1967-68 flyttade jag som
skrivet ovan i september 1968 till Uppsala
för universitetsstudier. En Mälarvik utanför staden benämnd Ekoln visade sig ha ett
omfattande båtliv. Så 1975 köpte jag en
nerriggad SK30 S40 i Karlstad byggd av
Harry Becker m fl 1922 på varvet i Rödesand. Hon var då vitmålad.
Jag tillbringade mången höst och vår i
Uppsala för att renskrapa henne. Harry
som jag tog kontakt med verifierade via

Utflykt till Gamleby SS stående: Foggan.

1967 avlade jag studentexamen i Västervik
och i oktober samma år blev det “lumpen”
på Gotland, Göteborg, Öland med avslut
på Gotland i september 1968.
Natten 20-21 augusti 1968 hade vi
skarpt i två av Siam-kanonerna på Bungenäs. Warshawapakten invaderade Tjeckoslovakien och det var synnerligen läskigt.
Vi tog ryska MIG och NATO-Starfighter

GERD III 1975-81
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CARL-GUSTAF MINNS

foton etc. att det var den GERD III han
och brodern Evert byggt (på planka Gudbevars). Jag och min fästmö seglade med
Gerd bl a t/r Strupö och i Stockholms
skärgård. 1981 sålde jag henne och så
småningom erfor jag att hon senare sålts

Mumtaz 1985-2010. Min sista båt.

till Tyskland och helrenoverats.
1983 var det dags att “byta upp sig”.
En före detta R5,5:a med namn RAN III
i Uppsala var till salu. Hon var delvis
förbyggd och jag valde att klassa om
henne till Kustkryssare och gav henne
namnet Charlotta.
Charlotta var en vacker skapelse i
lackad mahogny som jag fick många
anbud på. Vet dock ej var hon sedan tog
vägen. Hon var i min ägo 1983-84.
Min sista båt Guy-27m var en spännande skapelse i plast av den finske
innovatören Guy Christer Lönngren. Det
var en härlig farkost med en vågad
design, dock inte inombords. Jag lade ner
mycket tidpå att bygga om och förbättra
inredningen, särskilt köksdelen, kojerna
och förvaringsutrymmena.
När jag sålde henne var barnen sedan
länge utflugna/vuxna och jag hade skaffat
mig andra intressen, bl a som pilot inom allmänflyget. Jag blev delägare i en Cessna150 Aerobatic med vilken jag kunde nå
Upplandskusten på ca. 35-40 minuter i

stället för 2-3 dagar. Men det är också en
annan historia. Det var det hele.

Carl-Gustaf Thornström, 55 år senare som
EU/JAR/ PIC/NQ-pilot.

– Jag donerar härmed också 10.000 kr
till min fina gamla klubb WSSW. Som
var en bra start för mitt vidare liv och
som gett mig nästan allt!
Varmaste hälsningar
Carl-Gustaf Thornström

Båtkapell & båtdynor
Omklädsel av möbler
Försäljning av möbeltyger
$OPYLN*UDQOXQGD9lVWHUYLN, tel: 070-7207611
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PRONAVIA 38

ÄR PRONAVIA 38 FRÅN POLEN
ELLER VÄSTERVIK?
TEXT LARS BILLSTRÖM

När vi är ute och seglar får vi ofta frågan om vad vi har för båt? Det är ju inte så konstigt för den är inte vanlig. Här kommer storyn om Pronavia 38 och hur vi blev ägare
till en och lite till. Den korta versionen.

Pronavia 38 är ursprungligen en kappseglingsbåt som heter Reflex 38. Den designades till den kände Sir Robin Knox-Johnston. Den första ensamseglaren non-stop
jorden runt och som numera är adlad för
sina bedrifter. Han och hans Clipper Venture-företag, ville ha en flotta av 6st nya,
snabba och starka segelbåtar. Båtar med
förmåga att segla på oceaner, vinna kappseglingar och samtidigt kunna utveckla besättningar var tanken. En av de framgångsrika är tex. "Puma Logic". Som bla
blev klassvinnare i IRC 1 RORC Series
Championship 2005 och slutade på tredje
plats i klassen i det årets Rolex Fastnet
Race. År 2006 avslutade samma båt Commodores' Cup på andra plats i England osv.
De andra Reflexerna gick också bra. Båtmodellen som, efter ett ägarbyte 2003 av
formen fick namnet Pronavia 38, vann dessutom sin klass i IRC på Fastnet race några
år senare. En lyckad design med andra ord.

JAG KOM I KONTAKT MED varvet i Karlskrona 2005. En kompis sa att han hade hittat nått som vi ska åka och titta på. Vad då?
Det är ju jag som är seglingsnörden av oss
två och hade koll, trodde jag. Nyfikna åkte
vi ner till varvet. Efter besöket där vi båda
blivit attraherade av den stora sittbrunnen,
den förmodade prestandan och de fina
snickerierna så var vi engagerade ihop med
varvet. De behövde en båt i Stockholm för
att visa för kommande kunder sa de. Det
gick lite väl fort för min smak, men bra såhär i efterhand. Båten som skulle till Stockholm samma vår, nr 125, hade tyvärr en
1.75m djup köl. Men vi var ju ändå tvungna
att testa hur bra den seglade. Så hösten
2006 kappseglade vi med 125an på prov för
att få svar på våra prestandaförväntningar.
125an var en cruisingbåt med för små lånade undanvindssegel. Vi lyfte över en
spinnacker från en Luffe 40 som jag ägde
på den tiden. 125an höll ändå jämna steg
med en välmeriterad och välkänd Arcona
400. Det var Peter Salomonsson som styrde
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och han fick bra fart på båten trots de
mindre undanvindseglen, 1,75 köl och det
faktum att vi alla hade firat hans 50 årsdag
ordentligt natten innan. Båtens prestanda
var det tydligen inget fel på, så jag började
klura på hur den skulle gå om den fick riktiga förutsättningar. Dvs djupare köl, rätt segelyta och lite bättre trimfunktioner.
Senhösten 2006 diskuterade jag med
varvet och hade en hel del synpunkter på
förbättringar. Jag bad dessutom att dom
skulle räkna på en båt med mina justeringar. En båt som jag och min fru skulle
köpa och som kunde visas för kunder hos
oss där vi bodde i Nacka, och på mässor
i Stockholm. En båt som också skulle
kunna vinna i de klasser vi kappseglar i
om vi får till det.
En båt med rak stäv, dubbla rattar, stor
sittbrunn och inga jädra backstag som fanns

digare modeller. Toalett på styrbordsidan
istället för i förpiken och absolut ingen
1.75m köl. Utan dit med den vassa 2.3m
kölen som kortades till 2.05m utan att kompensera med vikten. -300 kg järn sa dom på
varvet. Bulben var av bly. Båten kom då att
bli vekare men vi ska klara oss med lite
mindre segelyta på kryssen och mäta bättre
var planen. Samma koncept som Peter Salomonssons Elan 37:a, med enbart fockar
på kryssarna, var de vi skulle ta efter.

på våra tidigare båtar. På insidan blev det en
ny U- soffa framför pentryt som också fick
design på kommande båtar. Jag måttade i
smyg kök och dynor på en HR 34 vid besök på någon mässa vill jag minnas. Bort
med den dinettlösningen som de hade på ti-

byta igen. Inget smart tillvägagångssätt
men en chans att någon gång få beställa en
ny båt tänkte jag. Förhandlingar hemma
gick inget bra. Inga bra vibrationer alls,
men jag vill minnas att jag fick in i argumentationen att den nya båten i så fall

PROJEKTET BÖRJADE SE RIKTIGT BRA

men det fanns en sista rejäl utmaning. Att
sälja in idén hemma. Planerna hade gått
under radarn hittills… Vi hade ganska nyligen bytt vår fina Avance 36 till en snabb
Luffe 40 med en hel del fix på som nu var
klar. Nu skulle vi beställa först, sälja Luffen
och gräva djupt i våra besparingar för att

❯❯❯
skulle bli bra mycket styvare än Luffen, säker och stadig och att ni tjejer får välja
namn om ni vill, och kanske ett snälla
också... Men det sprack. Tills morgonen
efter, då dotter och fru sa. Om vi döper båten efter oss tjejer och att det är den sista på
bra många år så! Sönerna gillar nytt så där
ifrån var det tyst och ett taktiskt medgivande. Dotter heter Ella och frun heter Ann
så det blev EllvAnn. Orderläggning nu fort
som tusan innan det dyker upp något som
förändrar förutsättningarna… Att det senare höll på att gå helt åt skogen berättade
jag inte om till någon förrän efteråt.

som de i
Grekland sköter sina finanser. Det ordna
sig. Det vänder snart. Ja, jag är fortfarande
sur för det som hände. Det var så illa så när
EllvAnn äntligen hängde i kranen för sjösättning då var hon två och en halv månad
försenad. Och då Åkte huvudägarna till
banken för att låna mer pengar så att de
kunde fortsätta ett tag till. Hur hade det
gått om de redan då förstått att det var kört?
Nästan hela glädjen med att få hem en ny
båt grusades nu av allt strul och befogad
oro. Vid sjösättning i Karlskrona hade vi ca
2 veckor kvar till Gotland Runt som var det
årets stora kappseglingsmål. Och småstrulet fortsatte de kommande veckorna med att
få igång allt ombord. Lördag innan GRstart hade vi till och med sönder en av de
nya fockarna vid första hissningen på väg
ut till Sandhamn, minns jag. Vi skulle prova
att byta spår i den nya förstagsprofilen vid
ett segelbyte och i det nya spåret låg en liten grad, en aluminiumflisa, som skar upp
likbandet 3 meter, i ösregn dessutom…
Nu var man riktigt låg, nu räcker det. Tur
att jag hade en massa sköna kompisar
från Västervik och Norrköping som
hjälpte till att fixa och hålla ihop det sista
innan start. Micke Fallsjö. Peter Salomonsson, Danne Eriksson, Thomas Lindros, Joakim Langner, Classe Boman och
Tommie Berglind. Tack!
Som tur är svänger det inte bara i
hockey utan även i segling som det heter.
Dagen efter segelstrulet var det start utanför Sandhamn med bra vindar. En taggad
Peter tog starten vid lovartsbojen och vi
seglade runt ön med glädje och skratt som
snabbaste båt på vår bana. Det fanns ju 2
olika på den tiden. När vi gick i mål strax
efter VO 60an Ericsson 4, som hade seglat den längre banan trodde de på KSSS
att vi brutit. Men icke!!
Vi vann inte vår klass men nästan, och vi
var på gång. Vi hade seglat i klass ORC

Club 2007 och de 2 kommande åren ändrade KSSS på prov till IRC och då vann vi
vår klass första året och kom tvåa slagna
med endast 107 sekunder året efter. Pronavian levererade.
De kommande åren efter gick det inte
riktigt lika bra. En av anledningarna var
att vi var svaga i vindar under 4m/s som
det ofta är på nätterna under ett GR. 3 riktiga blekår på raken med långa stunder

skotet i vinschlåset igen så jag kunde skota
in efter duckningen. Allt gick nu mycket
fort och vinden ökade ytterligare och vred
med. Inget bra alls nu när jag skulle ducka.
En SK 95a är lång, väldigt lång. Det kändes som ett tåg skulle passera. Jag hann inte
få loss låset på vinschen och jag vred till på
ratten. Det krängde rejält och det gurglade
till under aktern. 8 knop när jag föll av.
Ingen annan båt jag styrt skulle ha haft

utan vind. Då funkade det inte med fockkonceptet. Båten tappade all kraft på kryssarna. Men vad kul vi hade!
Sedan en tid har både Peter och jag genua på våra båtar och det breddar prestandaregistret rejält så numera får det
gärna vara lättvind.

kvar fästet i vattnet i det läget men Pronavian hade det, tack och lov. Jag fick arga
blicken från deras rorsman som säkert var
ägaren, med all rätt. Men jag försökte se
cool ut som om jag hade koll medans jag
funderade på om jag hade några extra kalsonger med mig... Tänk om rodret hade
tappat greppet. Det är såna här gånger man
går från att gilla sin båt till att älska den.

VARVET SKÖTTE EKONOMIN

om Pronavian. Det fantastiska rodret. Varför gjorde
man båtar med små roder förr? Pronavian har ett stort djupt roder som ger stabila slörar och räddar situationer ibland.
Ofta, för det är ofta under kappsegling jag
tänker på den gången vi hade kryss in
mot Nynäshamn på Hyundai Cup för
några år sedan. Jaktstart, först i mål gäller och det blåser mycket och massor av
båtar på fjärden, häftigt. Vi ligger för barbord när en omskriven, helt nyrenoverad
SK 95 kommer för styrbord och som vi nu
kryssar ifatt. De hade renoverat och lagt
en massa pengar i 10 år på den båten.
Fantastiskt fin helt enkelt.
Jag ser situationen tidigt och släpper ner
skotvagnen för att kunna ducka bakom.
Inte en tanke på att hinna före. Vinden
ökade ytterligare så jag släppte lite på storen från vinschen på den tyska skotningen
vi har. Sedan bad jag Micke att sätta fast
MÅSTE NÄMNA EN SAK TILL

ELLVA NN HAR NUMMER

126. Gissningsvis började de med nummer 110 på
första Reflex 38an. Marknadsföring…
Arcona gör så fortfarande när de startar en
ny serie. Nr 126 var den första med nya
inredningen och kölen. Den är plastad i
Polen och färdigställd i Karlskrona. Peter
och Marie-Louise Salomonssons Indra är
den sista, nr 129. Den båten var i produktion 2008 när finanskrisen kom och
Pronavia Marine fick ta ner skylten för
gott. 129an färdigställdes våren 2009 i
Gdansk av samma snickare som arbetat i
Karlskrona och som nu hade fått jobb på
ett varv i Polen. Det här med Västervik
då? Jo, Indra nr 129 är faktiskt plastad i
Västervik och då kanske man säga att
Pronavia 38 faktiskt Västervikstillverkad
om någon frågar igen, eller hur?
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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
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FÖRENINGSBREV

A K T E R S P E G E L N
VÅRA NYA HEDERSMEDLEMMAR
Stephan Rampeltin
Stephan Rampeltin har varit med i Wikingarna sedan
1950-talet. På den tiden seglade han kanot. Under ett
par decennier sysslade han sedan med annan idrott
men han återkom till Wikingarna och har de senaste
20 åren varit ovärderlig som klubbens allt i allo. Han
är mycket närvarande och med sin mångsidiga, hantverksmässiga kompetens ser han till att vår anläggning
hålls i funktionsdugligt skick och detta utan att styrelsen
ens behöver be om det. Därtill är Stephan fortfarande
en aktiv kappseglare.
Anders Fredriksson
Anders Fredriksson blev medlem i mitten av 70-talet.
Han har suttit i styrelsen i c:a 15 år som ordförande
för fastighets-/varvsektionen. I den positionen fick han
mycket uträttat på vår anläggning. Efter att Anders
lämnade styrelsearbetet har han fortsatt varit en viktig
person i Varvssektionen och i samband med sjö- och
torrsättningar av våra båtar. På senare år han varit och
är fortfarande aktiv och engagerad sammankallande i
valberedningen.

NYA MEDLEMMAR
Under perioden september 2018
till och med mars 2019 har dessa
medlemmar valts in i klubben:

Martin Fasth
Elin Israelsson
Kurt-Inge Nilsson
Henning Lindeberg
Daniel Sarge

Westerviks Segelsällskap
Wikingarna hälsar er välkomna.

Peter Salomonsson
Peter Salomonsson är en av klubbens absolut mest framgångsrika kappseglare. Han hade stora internationella
framgångar i Laser på 70-talet och har sedan fortsatt att
tävla i olika kölbåtsklasser och bl a kommit 2:a i ExpressSM och vunnit Gotland Runt. Han var en drivande ordförande i WSSW 2011-2016. Peter sitter fortfarande i
styrelsen som utbildningsansvarig.

Medlemsregistret i IdrottOnline

Som medlem i Svenska Seglarförbundet är
WSSW skyldiga att registrera alla medlemmar i IdrottOnline (som ägs och drivs
av Svenska Idrottsförbundet och följer
GDPR). Registreringen där är också underlag för de bidrag vi får av förbundet.
WSSW har nu fört över hela sitt medlemsregister i IdrottOnline. Det finns flera
skäl till att vi fattat det beslutet. För det första innebär det att uppgifterna om varje
medlem endast kommer att registreras på
ett ställe och inte som tidigare också i en
Excel-fil. Som ni säkert förstår kommer det
att spara tid och minska riskerna för felaktigheter. Samtidigt har detta öppnat upp
möjligheten att integrera bokföringen och
faktureringen med medlemsregistret vilket
ytterligare effektiviserar vårt arbete.
För dig som medlem innebär det att du
själv kan se vilka uppgifter som finns om

dig och också korrigera vissa uppgifter.
För det behöver du en inloggning i IdrottOnline. Det kan du få via medlemsansvarig Kenneth Ström eller sekreteraren
Mona Åkerman.

Varje medlem måste registreras med fullständigt personnummer, också familjemedlemmar!

Vi kan inte registrera aktiviteter eller få
bidrag för medlemmar utan fullständigt
registrerat personnummer. Och ju fler
medlemmar som vi kan skicka ut fakturan till med e-post, desto mer pengar sparar vi i portokostnader.

Det är därför viktigt att du som medlem
lämnar fullständiga uppgifter på den
medlemsblankett som du fått via e-post
eller tillsammans med fakturan.

Fototävling!

Som redaktör efterlyser jag härliga sommarbilder och startar en
”Fototävling” om bästa sommarbilden. Vinnande bild publicerar
vi i nästa Wikingnytt. Så skicka in
er bästa sommarbild till redaktionen, tessa.jonsson@telia.com

Ha en skön sommar
och trevlig läsning.

Therése Jonsson
Redaktör m.m.

