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Svenska Vegaklubben 
Ordförande 
Bo Mejner 
bo@albinvega.com 
070 246 90 28 

Vice ordförande 
Jan Skoog 
janne.js90@gmail.com 
070 875 65 29  

Sekreterare 
Lasse Emell 
l.emell@ownit.nu  

Kassör och registeransvarig  
Gunnar Ljungholm 
gunnar.ljungholm@ownit.nu 

Teknik 
Jarmo Haverinen 
jarmo@albinvega.com 
070-216 92 25 

Klubbprylar, vimplar, handböcker 
Lasse Emell 
l.emell@ownit.nu  

Ledamot 
Bengt-Åke Fri 
bengt-ake.fri@telia.com 
08-581 710 28 

Webbmaster 
Leif Espling 
leif.espling@teliasonera.com  
070 6568584 

Redaktör, adjungerad 
Moa Karlsson 
moa_k@msn.com 

Hemsidan 
Lösenord behöver du inte ha längre  
för att komma in på Vegaklubbens  
webb. Välkommen! 

 

 

Ordföranden har ordet 

Det är snart Midsommar och alla Vegor gissar jag 

är tillbaka i sitt rätta element. Det har ju varit ganska 

kallt så det kanske inte blivit så mycket segling 

ännu. Vi har hittils varit ute i 4 nätter i vår 

NostraVega. 

På grund av restriktioner av Coronan så blir kanske 

båtlivet annorlunda i år, fler båtar ute i skärgården? 

Nu i sommar skulle ju IFR gå av stapeln i Hoorn i 

Holland, det blev ju inställt på grund av Corona. 

Holländska klubben är nu fast beslutna att 

arrangera IFR i juli 2021.  

Vegan tilldrar sig mycket intresse i många 

världsdelar, seglare letar efter båtar att köpa. Andra 

river ut hela inredningen och gör nytt eller mindre 

modifieringar. 

På Internet finns nu fyra Vegagrupper. Personligen 

tycker jag att de två grupper som finns räcker, den 

engelsk språkiga och den skandinaviska. Inom 

Vegaklubben finns mycket erfarenhet bland våra 

medlemmar. Vi skall fundera på hur användningen 

av vårt eget forum skall kunna ökas. 

Glädjande är att klubben fått tre nya medlemmar 

under året, de hälsas välkomna och presenteras 

inne i bladet.  

Vi skall även i år ordna en teknikträff i höst, vi 

planerar även en sommarträff. 

Viggenklubben bjuder in Vegaklubben till sin 

sommarträff i slutet av juni. Denna inbjudan har 

redan skickats ut till våra medlemmar. Detta är ett 

led av ett samarbete mellan Viggen- och 

Vegaklubben. Vi tittar på möjligheterna att 

samarbeta med träffar. Det har ju visat sig att att 

deltagarantalet ibland har varit lågt och detta är ett 

sätt att öka deltagarantalet.  

Till sist önskar jag en bra Vega-sommar och jag 

hoppas vi ses på våra träffar.  

Bo Mejner, Nostra Vega, V3200 

Ordförande 
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Dansk Vegaklub 
 
Formand  
Robert Hansen 
formanden@albinvega.dk 
V 2258 ”At Last” 
 
Kassereren/Næstformand  
Niels Engell 
kassereren@albinvega.dk 
V 2268 ”Disse” 
 
Sekretær 
Torben Jensen 
sekretaereren@albinvega.dk 
 
Redaktør/Webmaster 
John Johansen 
vega-bladet@albinvega.dk 
webmaster@albinvega.dk 
 
Bestyrelsesmedlem 
Søren Nerup 
Teknisk rådgivning, 
instruktioner/salgsartikler. 
sorennerup@gmail.com 
V 2060 ”Havheksen” 
 
Bestyrelsesmedlem 
Henning Böhm 
bestyrelsemedlem@albinvega.dk 
 
Vice Bestyrelsemedlem 
Peter Brenø 
 
 

 
Adresse og hjemmeside 
Dansk Vegaklub 
c/o Niels Engell 
Enebærvej 7, 4330 Hvalsø 
www.albinvega.dk  
   
Bankkonto 
Danske Bank, Waves afdeling 
Over Bølgen 2F 
2670 Greve 
Regnr. 1551 konto 319 159 00 15 
 
Tjek din mail for personligt login  
til vores webside www.albinvega.dk 
 

 

 

Klipp ut ett ambassadörsdokument och ta med ut på sjön i 

sommar. Ser du en Vega utan klubbvimpel kan du lämna 

bladet eller fästa det på båten, så kan vi hjälpas åt att få fler 

medlemmar!  
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Registrera din Vega 
Vore det inte intressant att få reda på var alla 

Vegor finns? Nästan 3400 Vegor har 

tillverkats. Båtarna finns överallt från Väst till 

Öst, Amerika till Australien.  

Det finns på Internet en sida där man kan 

registrera sin Vega, ”www.albinvega.info”. 

Där finns idag 576 Vegor i registret, många 

fattas alltså. 

Gå gärna in på sidan och lägg in Era data på 

båten, hemmahamn och andra uppgifter som 

framgår på hemsidan och en fin bild. Om alla 

medlemmar i klubben lägger in sin båt 

kommer antalet båtar i registret att öka till 

nästan 700 st ! 

Om någon vill ha hjälp med detta så hör av er 

till mig, ”bo@mejner.com” eller 0702469028 

Bo Mejner, V3200 

Nya medlemmar 
Följande nya medlemmar hälsas varmt 

välkomna i Svenska Vegaklubben: 

V 212  Peter Elmström Lidingö 

V 3080 Rolf Vinterman Järfälla 

V 514  Alexander Thunberg Sköndal  

En sjöman går iland  
(Denna artikel publicerades i Vegabladet nr 2 2016 

men vi tycker den är trevlig och läsvärd så här kommer 

en favorit i repris! Reds anm.) 

Efter 37 år har jag sålt min Vega nr 671. Vid 

80++ känns det inte lika viktigt längre att ha 

segelbåt. När båten ligger riggad och segelklar 

går det bra, bara att släppa förtöjningarna och 

segla ut. Men allt arbete innan dess med på-  

 

och avmastning, vaxning, att ta ombord och 

iland all utrustning tar emot. Annars är det 

gott att såväl sommar som vinter ha något att 

besöka och utföra några enklare åtgärder. 

 

Under tre år har jag försökt sälja båten men 

utbudet är stort, 50 Vegor till salu på blocket. 

Då gäller det att ha något som sticker ut. Detta 

märks på priserna, som idag ligger på ca 50 % 

av priserna för 10 år sedan. Bara en handfull 

spekulanter har kommit för att titta på båten. 

Men till sist slog det till, en köpare mailade på 

en onsdag och på fredag kom han och for iväg 

med båten. Under hela säljtiden har ingen 

personlig utrustning funnits ombord, vilket 

medfört att det inte varit samma sak som 

tidigare att gå ut på en tur. Därför har det de 

senaste tre åren bara blivit någon enstaka 

kortare tur. 

Varför blev det en gång en Vega?  

Jag seglar nästan alltid ensam och de kriterier 

jag satt upp innan köp var 1: En segelbåt med 

hyfsade segelegenskaper, 2: Max 1,2 m 

djupgående, 3: En båt som inte var för stor 

varken fysiskt eller ekonomiskt, 4: Gärna en 

båt med innombordsmotor. Vegan passade 

för dessa kriterier. 

För de vatten jag ämnade befara Skagerack-

Kattegatt-Södra Östersjön skulle jag kunna ta  
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mig fram på ett säkert sätt. Mest har jag seglat 

i Bohusläns skärgårdar och lägger oftast till i 

naturhamnar. Med större djupgående än 1,2 m 

minskar antalet möjliga tilläggsplatser 

dramatiskt. Men den grunda kölen förbättrar 

knappast kryssegenskaperna. Under de första 

åren lade jag oftast till under segel och Vegans 

goda manöveregenskaper gjorde detta möjligt. 

Först de sista åren började jag lägga till för 

motor, det gick det också. 

Under över 50 års seglingar har jag besökt rätt 

många öar i Bohuslän och hela tiden hittat nya 

tilläggsplatser och seglingsvägar. 

Kryssarklubben har förtjänstfullt dubbat 

många naturhamnar annars får man nöja sig 

med bergkilar. Någon gång har det dock hänt 

att jag inte hittat någon skreva att slå ner en kil 

i utan jag måste lämna stället. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibland har jag gått andra vägar, flera gånger 

Kattegatt runt, Fiskebäck, Läsö, Säby, Århus, 

Bönnerup, Anholt, Fiskebäck. Jag har också 

seglat i Sundet med besök på Ven och i 

Köpenhamn, några gånger ner till Tyskland 

och åt andra hållet runt på Norska Sörlandet. 

När jag en gång köpte min VEGA var båten 

standardutrustad enligt den ursprungliga 

specifikationen. Under åren har jag vidtagit ett 

antal kompletteringar och förbättringar. 

Först skaffade jag en Autohelm 1000 

automatstyrning, som mycket underlättade 

framför allt utomskärsseglingar. Nästa ändring 

blev rullfock, som gjorde att jag inte behövde 

gå fram och skifta försegel till havs. När jag 

pensionerades fick jag i avskedsgåva en GPS-

navigator. Då gavs endast koordinater till 

skillnad mot dagens apparater. Sedan skaffade 
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jag rullstor, franska FACNOR kom tillsammans 

med en segelmakare med ett förmånligt anbud. 

Efter detta behövde jag bara gå upp på däck för 

att sätta genacker eller för att spira genuan. 

Ungefär samtidigt skaffade jag en 

”pensionistpåge” en rostfri båge över 

sprayhood och fram på ruffen.  SETAMAR 

skotwinchar skaffades också. Dessa underlättar 

avsevärt finjustering av skotning. Tyvärr har 

tillverkningen av winchen upphört, den blev för 

dyr att tillverka. Allt på båten har fungerat 

tillfredsställande under alla år sånär som på 

motor och reversering. 

I början uppkom en spricka i motorblocket 

varför ett nytt måste anskaffas. För att undvika 

en upprepning installerade jag en hemmagjord 

färskvattenkylning. Det tog flera år innan den 

fungerade som den skulle. Vid ett senare tillfälle 

var det dags igen. Saltvatten från avgasledningen 

sögs tillbaka in i motorn och medförde en djup 

grav mellan avgasventil och cylinderlopp på 

2:ans cylinder. Kompressionen uteblev och 

motorn blev nästan omöjlig att starta. I stället 

för att svetslaga och hyvla toppen blev det ett 

nytt block. Då jag inte ville att detta skulle 

upprepas installerade jag en trevägsventil så att 

jag kunde släppa ut kylvattnet i sidan i stället för 

genom avgasledningen. Kör motorn ett tag med 

sidoutsläpp innan den stängs av.  

Värst var problemen med reverseringen, någon 

gång självförvållat annars beroende på slitage. 

Flera gånger har det varit nödvändigt att byta 

dragrör på grund av läckage vid stävlagret. 

Vid ett tillfälle kvaddade jag propellern. Jag hade 

lagt till långsides i en naturhamn och djupt 

under gick en bergsklack ut så olyckligt att 

propellern tog i innan jag hade stängt av 

motorn.  

Vid ett tillfälle hade saltvatten kommit in mellan 

axel och dragrör och medfört hoprostning av 

reverseringsmekanismen. Det kombinerade nål-

och kul-lagret har också havererat. Till slut 

kunde jag demontera och återmontera allt 

nästan med förbundna ögon. 

Naturligtvis kunde jag ha bytt ut hela 

maskineriet och skaffat en modern dieselmotor 

i stället för min Albin O22. Men detta medförde 

en investering mer än vad hela båten var värd så 

jag avstod. 

 

Många gånger har jag övervägt vad som skulle 

komma efter Vegan. Funderingarna slutade med 

en liten hard-top-motorbåt med 

utombordsmotor, t ex en Uttern 495 HT. Men 

så blir det nog inte. Vad skall jag använda en 

sådan båt till?  

Vanliga dagsturer jag gjort har gått till något 

skär, lägga till, bada om vädret är inbjudande, äta 

medhavd matsäck, ta en promenad upp på 

toppen av skäret, segla hem igen. Som 

ensamseglare badar jag inte gärna ensam då det 

är halt att ta sig upp på bergen. Att klättra upp 

till toppen av skäret vid 80++ tilltalar heller inte. 

Då återstår att fara till en hamn, som jag lika 

enkelt kan komma till med skärgårdsbåten. 

Dessutom att köra motorbåt till en hamn eller 

tilläggsplats när jag sedan många många år seglat 

lockar inte heller. Det blir nog inte någon mer 

båt. 

Ingvar Hagh  
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Ur arkivet: 

 

  

 

 

 

  

Denna artikel publicerades första gången i Vegabladets första utgåva som kom ut för 1981. Läs och inspireras! 

Skicka gärna in din egen seglingsberättelse till oss, kontaktuppgifter finns på sista sidan. 



8 

Fortsättning, ur arkivet: 
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Fortsättning, ur arkivet:  
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Fortsättning, ur arkivet:  
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Behöver du ny vimpel? 
Ring eller mejla Lars Emell så fixar 

han en ny för 133 svenska kronor 

med porto.  

Mail: l.emell@ownit.nu 

Tel: 08 38 28 97 

Mob: 0763 755 023 

 

 

IFR 2020 inställt 
Årets upplaga av IFR skulle gått av stapeln i 
Hoorn, Holland i juli. Men på grund av rådande 
omständigheter i och med Covid-19 är 
evenemanget inställt.  

 
Vi håller förstås tummarna för en revansch nästa 
år, och Holländarna själva hoppas få en ny chans 
som arrangörer.  
 
För frågor eller för att anmäla intresse för nästa 
års stora Vega-träff, kontakta Bo Mejner. 

 
Bo Mejner, V3200 "bo@albinvega.com" 

 
Våra informationskanaler 
Vegabladet som du just nu läser och hemsidan 

www.vegaklubben.se är två viktiga delar i 

Vegaklubbens verksamhet. För att de ska fungera 

på bästa möjliga sätt behöver vi vara fler som 

hjälps åt.  

 

Vi medlemmar behöver hjälpas år att fylla dem 

med material, både bilder och text. Det krävs ingen 

avancerad kamera, mobilen räcker för det allra 

mesta fint. Och textbidrag kan vara både långa och 

korta, tekniska eller mest kuriosa. Alla bidrag 

välkomnas!  

 

Vi behöver också fler medlemmar som är 

intresserade av kommunikation och vill bidra till 

att samla ihop texter och bilder till våra 

informationskanaler – och få vår tidning och webb 

att leva vidare – hör av dig! Om vi hjälps åt är det 

inte så betungande och du kommer att få hjälp av 

ett team med entusiaster med lång erfarenhet av 

Vegan och få kontakter med andra medlemmar.  

 

Hör av dig till någon av oss:  

Jan Skoog, janne.js90@gmail.com  

Moa Karlsson, moa_k@msn.com  

Leif Espling, leif.espling@telia.com   

 
Vegabladet  
Ansvarig utgivare: Bo Mejner  

Redaktör: Moa Karlsson moa_k@msn.com  

 

Annonsansvarig: Gunnar Ljungholm 

gunnar.ljungholm@ownit.nu  

Helsida: 1 600 kr  

Halvsida: 800 kr  

Kvartssida: 400 kr  

 

Till salu: gratis för medlemmar (övriga 

annonsformat enligt överenskommelse)  

 

Omslagsbilden: som synes kommer 

omslagsbilden till detta nummer från 

Vegabladets första utgåva, nr 1 år 1981. Gå 

gärna in på hemsidan och botanisera i arkiven! 

Funktionärerna hjälper dig!  
Segling: Lars Lemby  
lars@albinvega.com 08-715 87 04  
Teknik: Jarmo Haverinen 
jarmo@albinvega.com 070-216 92 25  
Klubbprylar: Lars Emell  
l.emell@telia.com 08-38 28 97  
Adressändringar: Gunnar Ljungholm 
gunnar.ljungholm@ownit.nu 
 
 

 

http://www.vegaklubben.se/
mailto:gunnar.ljungholm@ownit.nu

