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SS Vega firar 100 år – får lämna hamnen
Segelsällskapet Vega bildades 1915 och låg från början i Brunnsviken i Stockholm, mittemot 
Hagaparken. Lagom till sitt jubileum tvingas klubben flytta. Text: Bengt Anderhagen Foto: Roland Brinkberg

KLUBBEN DÖPTES FÖRST till Segel-
sällskapet Viken, men när de 
efter tio år ansökte om medlem-
skap i Svenska Seglarförbundet 
visade det sig att det redan fanns 
en klubb med det namnet.

Eftersom klubben redan hade 
tagit fram vimpel, dekaler och 
trycksaker med ett V så gällde det 
att snabbt hitta på ett nytt namn. 
I samma veva hade Nordenskiöld 
och hans fartyg Vega seglat genom 
Nordostpassagen varför namnet 
Vega blev alldeles förträffligt. 

På grund av att Roslagsvägen 
skulle breddas i slutet av 60-talet 
fick klubben sin varvsyta avsevärt 
minskad och många medlemmar 
tvingades söka sig andra upp-
läggningsplatser. Klubben blev 
även uppsagd från en lokal där 
den haft en betydande byggverk-
samhet av kanoter, isjakter och 
även kölbåtar. Efter flera turer 
fick dock klubben 1973 hyra en ny 
plats i Ropsten vid Lilla Värtan. 
Där ligger klubbens nuvarande 
varvsområde på cirka 3 000 m2 
med klubbhus och cirka 40 hamn- 
platser. På varvsområdet tar klub-
ben upp cirka 80 båtar för vintern.

Redan under Brunnsvikstiden 

hade klubben en ”ytterhamn” för 
segelbåtar i Lilla Värtan utanför 
inloppet till Brunnsviken. Ham-
nen Ekhagen, med plats för ca 60 
segelbåtar, finns fortfarande kvar.

Klubben har cirka 240 med-
lemmar. Flottan består av cirka 
80 segelbåtar och 35 motorbåtar, 
som i huvudsak består av mindre 
och medelstora båtar byggda på 
70- och 80-talet samt en del äld-
re träbåtar. Idag satsar klubben 
på den sociala samvaron genom 
ett rikt utbud av aktiviteter. 

Förutom kurser, pubkvällar 
och klubbens ordinarie fyra 
möten har man på klubbholmen 
Stora Byholmen i närheten av 
Karklöfaret i Stockholms skär-
gård interna kappseglingar, 
traditionellt midsommarfirande, 
kräftfest med mera.

NU HAR ETT nytt orosmoln seglat 
upp för klubben. Eftersom en ny 
Lidingöbro ska byggas och en 
sjöstad är planerad i området har 
klubben blivit varslad om upp-
sägning om något år. Det gäller 
framför allt uppläggningsytan 
och klubbhuset. Hamnfrågan kan 
kanske lösas genom att hamnen i 

Ekhagen byggs ut med tillfälliga 
pontoner. SS Vega är lovade att få 
sin hamn i Ropsten tillbaka när 
bron är klar 2022, men inte upp-
läggningsplatsen.

– Roligare present kunde man 
väl få när man fyller 100 år, säger 
klubbens ordförande Hans Nyman. 

– Vi har haft ett tiotal möten 
med Stockholms stads fritids-
förvaltning och Exploaterings-
kontoret men förhandlingarna 
har ännu inte gett något färdigt 
resultat. Bertil Björkman och den 
nu avlidne Christer Olsson från 
Saltsjön-Mälarens Båtförbund 
har lagt ner många timmar på att 
hjälpa oss. 

Ett förslag vi har fått var att 
flytta in i Mälaren men det är ju 
inget alternativ för en saltsjöklubb. 
Både jag och delar av styrelsen 
har undersökt hela sträckan från 
Ropsten upp till Viggbyholm 
utan att hitta något vettigt alter-
nativ. Vi har varit i kontakt med 
Lidingö kommun och undersökt 
vad de skulle kunna erbjuda, 
men det är en politisk fråga som 
bara kan lösas mellan Stockholm 
och Lidingö kommuner. 

– Vi har varit i kontakt med 

Sollentuna Båtunion och Sollen-
tuna kommun för att se om det i 
Tegelhagen i Edsviken kan finnas 
en alternativ möjlighet för oss att 
hitta ett område. Vi behöver bara 
plats för cirka 80 båtar för vinter-
förvaring. Sommarhamn har vi i 
Ekhagen. 

– Ett annat uppläggningsom-
råde vi tittat på är inne i Husar- 
viken på norra Djurgården. Vi 
har haft flera möten med Rop-
stens båtklubb tillsammans med 
Stockholms kommun och Kungl. 
Djurgårdsförvaltningen (KDF) för 
att diskutera möjliga lösningar. 
Vi har även frågat KDF om andra 
platser på norra Djurgården.

Ännu har inget av detta gett 
något resultat. 

Vad händer framöver?
– Förhandlingarna med 

Fritidsförvaltningen och Explo-
ateringskontoret i Stockholm 
fortsätter. Vi ska ha ett nytt möte 
snart och då får vi se. 

KLUBBENS STYRELSE HOPPAS att 
någon av de möjligheter den har 
pekat på kan bära frukt eller att 
de beslutande hittar ett annat bra 
alternativ. ✪

Uppläggningsplatsen som klubben 
förmodligen kommer att få lämna.
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Ordförande Hans Nyman.

SS Vega 
N 59° 21,52´  E 18° 06,28´

Segelsällskapet Vega bild-
ades 1915. Har 235 med-
lemmar. Cirka 80 segel- och 
35 motorbåtar. Använder 
BAS. Klubbholmen heter 
Stora Byholmen och ligger 
i närheten av Karklöfaret i 
Stockholms skärgård.

Tre glada klubbmedlemmar. Fr. v. Johanna Rogvall, Irene Solberg och Karin Lindh.
Vegas styrelse. Fr. v. hamnkapten Thord Sjödahl, slipförman Lars Hägg, webb- och miljöansvarige 
Conny Ahlgren, klubbmästare Magnus Fahlström och ordförande Hans Nyman.

Båtar vid SS Vegas klubbholme Stora Byholmen.

Vid sjösättning och upptagning ställer med-
lemmarna upp och hjälper till.


