
Sällskapet Vikingatida Skepp

Verksamhetsberättelse 2022

Verksamheten i början av 2022 präglades fortfarande av förlusten av vårt förra segel och löpande rigg

men till skillnad från 2021 var det en mer hoppfull vår.

Under vintern fälldes en gran som skall bli en ny mast. Den lades upp och spiralbarkades samt täcktes

för att torka lagom långsamt och sprickfritt. I februari 2023 barkades hela stammen och ytlig påväxt

skrapades bort. Stammen vreds för att bli så rak som möjligt. Den ser mycket bra ut, men kommer att

behöva torka ett år till, samt hyvlas till slutlig form och storlek. Stort tack till dem som hjälpt till på

olika sätt.

Det var länge osäkert ifall Vidfamne skulle kunna segla 2022. Flera medlemmar gjorde dock

storartade insatser vilka sammantaget gjorde att Vidfamne fick ge sig ut i skärgården igen.

Segelduken kördes redan hösten 2021 till segelmakeriet Sejlmager Hansens eft. (Helle Barner

Jespersen) i Roskilde av Linnéa och Jenny. Där syddes ett nytt segel under vintern! Vi hade stor vånda

om färgning och kom till slut fram till att seglet tills vidare får vara ofärgat. Thomas föräldrar hämtade

hem det färdiga seglet och vi var alla mycket nyfikna på hur det skulle bli.

Under tiden gjordes vårfixet så gott det gick. Vi lyckades inte göra allt vi normalt brukar göra, men

det viktigaste blev ändå gjort. Utsidan hanns tyvärr inte med, och drakarna fick inte någon

uppfräschning. Fjolårets vintertäcke var dock så bra så insidan var ändå i gott skick. Ny

utombordsmotor och löpande rigg köptes in. Linnea och Johannes gjorde storartad insats med att

bändsla alla nya skot, smett, priare, brass, bolina. Eftersom det blivit en ganska stor spricka i masten

tillverkade John en förstärkningsbult till masttoppen som monterades under en arbetsdag. Eftersom

den nya motorn är betydligt tyngre konstruerades en enkel lyftanordning som ska spara våra ryggar

vid sjösättning av gummibåten. När vi väl lärt oss tekniken blev det hela ett riktigt lyft!

Innan skeppet blev helt riggat hade vi ett uppdrag då ett företag ville få en upplevelse under sin

vårfest. Vi var sju vikingaklädda SVS:are som mötte upp ett tjugotal festklädda programmerare

utanför operan, för att transportera dem till festlokalen tvärs över älven in i frihamnen. Där fick

sällskapet idka rodd innan de blev avsläppta vid närmaste tillgängliga kaj, vid Lindholmen. Gästerna

uttryckte stor nöjdhet efter äventyret.

Till slut blev det dags att segla! Det nya seglet monterades och 17 juli gav vi oss iväg på två veckors

segling. Alla ombord var oerhört spända när det nya seglet vettes första gången. Allt gick bra och vi

fick många underbara seglingsdagar och minnesvärda stunder. Vi lyckades till och med komma in på

norra västkustens sjökort innan vi vände hemåt, vilket inte hänt de senaste åren. Under 12 dagar var

sammanlagt 28 medlemmar ombord, med besättningsbyten många av dagarna. Vi hade bl.a. franskt

besök. Som vanligt väckte Vidfamne uppmärksamhet där vi seglade. Så vi har uppfyllt ett av

föreningens syften, att sprida kunskap om vikingatida sjöfart. Skeppet seglade utmärkt med det nya

seglet!

Tyvärr blev det ingen mer segling (pga sjukdom) utan det blev dags för höstfix. KBBF är ingen bra

vinterhamn pga vind och sjö, och styrelsen jobbade mycket hårt med att försöka hitta alternativ.

Robin förhandlade under hela året med en tänkbar hamn, som bara dagarna före flytten berättade

att vi inte längre var välkomna. Efter många om och men flyttade vi oss slutligen till Pir 5,

kulturbåtshamnen i Eriksberg i samma hamnbassäng som Ostindiefararen. Trots att det i princip bara

är tvärs över älven ligger Vidfamne betydligt lugnare där. Höstrustningen och vintertäckningen gick

ganska segt, det var inte så många där varje arbetsdag. Stort tack ändå till alla som hjälpt till, vi vill



särskilt tacka Tobias och Andi för många insatser. Tillsynsschema har upprättats. Nu ligger Vidfamne

täckt och säkert inför kommande säsong.

SVS styrelse har genomfört åtta protokollförda styrelsemöten. Utöver detta har styrelsen haft

kontinuerlig kontakt via Whatsapp. På detta sätt har vi kunnat hantera t.ex. en del småakuta

situationer (t.ex. ej fungerande länspump), frågor från medlemmar och utifrån och kommunikation

med KBBF. Föreningen hade ett medlemsmöte i form av årsmötet 20 mars. En viktig fråga förra

årsmötet var en genomgång av föreningens stadgar. Efter vissa justeringar godkändes de föreslagna

ändringar. För att gälla som nya stadgar måste de också godkännas vid nästa årsmöte. Nuvarande

medlemsantal är 148 inklusive familjemedlemmar och två hedersmedlemmar. SVS är även medlem i

KBBF.
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