Veteranbåtsföreningen
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Våra oemotståndliga veteraner
Vem kan motstå den åldrade Pettersson-båten som
glider förbi utanför kajen? Självmedveten, smäcker,
elegant, och alltid med en historia att berätta.
Eller den hundraåriga Skärgårdskryssaren i sjöbrisen ute på fjärden… Med resning och skönhet som
väcker känslor av tacksamhet – vilken lycka att det
finns sådana båtar!
Från en brygga hörs klucket i klinken på gamla
ekor och kanske en snipa, luften fylld av dofter som
minner om solvarma sommardagars båtliv.
De är båtarna vi ärvt, veteranerna gjorda av det
rätta virket. De som delar en avgörande egenskap:
de värmer oss i själ och hjärta. Anspråkslöst vardagliga eller magnifikt storstilade, det spelar ingen roll.
De är den äkta varan.
Det är de här båtarna vi lever för i Veteranbåtsföreningen.
Vi är en ideell, aktiv förening som samlar mer än
2 500 medlemmar. Vi har egen tidning, kansli på

Skeppsholmen i Stockholm, och är verksamma över
hela landet.
Vi är seriösa – med en glimt i ögat. ”Värna, vårda,
visa” är vårt motto. Men vi värnar också om allt
det trivsamma som veteranbåtslivet bjuder på och
inbjuder till.
På de följande sidorna kan du se hur Veteranbåtsföreningen förenar nytta med nöje. Välkommen
du också!

Veteranbåtsfestival, mässor, classic-träffar
Att veteranbåtar kommer samman ligger i sakens
natur. Varje sommar och över hela landet ordnas
veteranbåtsträffar. Klenoderna visas upp, avnjuts
vid bryggor och kajer eller i parader och kappseglingar ute på fjärden.
Det kan vara en ”Träbåtens Dag”, en Classic-träff eller en Veteranbåtsfestival. Längs vår långa kust eller
på insjöarna. Folk tar sig dit för att få se de gamla
veteranerna, ingen lik den andra. Man njuter av
atmosfären, trivs, tar en öl, pratar båt och underhåll.
Samvaron med likasinnade blir del av en livsstil.

Veteranbåtsföreningen är med, aktivt eller med
stöd och uppmuntran. Vi inleder båtsäsongen med
Veteranbåtsfestivalen i Wasahamnen i slutet av
maj. En alltmer uppskattad tradition som samlar uppåt hundra båtar och lockar mängder med
besökare.
Vi är med i Skärhamn, Hönö-Klova, Mora,
Karlskrona och listan kan göras ännu längre. Vi
är engagerade i hela landet, och när säsongen är
avslutad kan våra medlemmar uppleva alla begivenheter i höstens första nummer av vår tidning
Veteranbåten.
Vi har egen monter på de stora båtmässorna i
Stockholm och Göteborg, en mötesplats där vi
informerar om verksamheten, svarar på frågor och
tipsar, säljer böcker, värvar nya medlemmar för
veteranbåtskulturen.

Veteranbåten – medlemmarnas favorit
Fem gånger om året får våra medlemmar höra
den efterlängtade dunsen i brevlådan – signalen
som betyder att ett nytt nummer av Veteranbåten
angör läsfåtöljen.
Från att ha varit ett anspråkslöst medlemsblad
vid starten 1983 har Veteranbåten vuxit och är
nu veteranbåtssveriges största tidning, med fem
60-sidiga nummer per år och omkring 6-7 000
läsare.
Mångsidiga Veteranbåten innehåller aktualiteter
och tillbakablickar. Vi berättar om genomgripande
renoveringar och storslagna återkomster i nutid, vi
besöker båtbyggare och båtvarv som fortfarande är
aktiva, vi skriver om folk och båtar på farfars tid då
veteranerna kom till världen och ännu var unga.
I Veteranbåten kan du följa vad som pågår ute
i veteranbåtssverige. Varje höst sammanfattas
säsongen med reportage från de många
träbåtsfestivalerna, årets höjdpunkter där folk
träffas och firar sina farkoster.

Veteranbåten ingår i medlemsavgiften för
Veteranbåtsföreningen, där den bokförs på
nöjeskontot.
Bli medlem och se fram emot nästa duns i
brevlådan! Till dess, titta in på vår hemsida
www.veteranbaten.se

Vi har skannat över 50 000 båtritningar
Gångna tiders båtkonstruktörer lämnade efter sig
en marinhistorisk guldgruva i form av tiotusentals
ritningar. Veteranbåtsföreningen har tagit ansvaret
för att denna skatt bevaras digitalt och görs tillgänglig för allmänheten i Veteranbåtsarkivet.
Arbetet har pågått sedan 2007, då vi slöt avtal
med Statens Maritima Museer om att skanna och
digitalisera alla ritningar i de offentliga samlingarna. Men det fanns många fler ute i landet, säger
Pierre Dunbar, Veteranbåtsföreningens mångårige
ordförande.
– Vi har en enastående rikedom när det gäller
ritningar på fritidsbåtar. Många finns i våra arkiv,
men lika mycket till har legat undangömt i båtfolkets byrålådor. Det ville vi locka fram. Folk kan
komma till oss och få ritningar inskannade och
därmed göra dem sökbara på nätet.
Vid det här laget omfattar skanningen över 50 000
ritningar, sannolikt den största i sitt slag i världen.

Arbetet går vidare; på nyåret 2019 lånades 8 - 900
ritningar från bröderna Carl-Erik och Einar Ohlssons arkiv för skanning på kansliet i Stockholm.
Veteranbåtsföreningen har svarat för finansiering
och utförande av skanningen. Ritningarna finns nu
digitalt i Veteranbåtsarkivet, där arbete pågår för
att skapa effektivare sökmotorer. Alla ritningar kan
utan kostnad hämtas hem på nätet.
Skanningen och Veteranbåtsarkivet är konkreta
exempel på Veteranbåtsföreningens bidrag till den
svenska båtkulturen.
Veteranbåtsfonden
Att ”värna och vårda” är en del av Veteranbåtsföreningens uppdrag. Ett uttryck för den tanken är
Veteranbåtsfonden, som årligen lämnar stöd till
renoveringar. Fonden är öppen för ansökan varje
höst hos Veteranbåtsföreningens kansli.

Bokutgivning
Dokumentation är en av våra viktiga uppgifter.
Veteranbåtsföreningen stödjer bokprojekt om
äldre båtar, men vi ger också ut böcker i egen regi.
Senaste exemplet är Holms i Gamleby – Familjen,
varvet, båtarna som presenteras på 2019 års båtmässor, vår åttonde bok.
Bland tidigare böcker
märks bland andra
Brittsol 2 – En skärgårdskryssares historia
av Bo Stenström; Alla
våra skärgårdskryssare
av Per Thelander;
Pionjärer vid ritbordet
av Sonja Herlin och
nyutgåvan av Bygg
båten själv.

”Fadder sökes”
Inom Veteranbåtsföreningen ser vi fadderskap som
en lösning för många båtägare som vårdar sig om
sin klenods framtid. Därför stöttar vi fadderskap,
där någon kan använda och sköta om din båt utan
att äga den. Medlemmar har tillgång till gratis
annonsering om fadderskap på vår hemsida
www.veteranbaten.se.
Veteranbåtsförsäkring
Det saknas en lämplig försäkring för veteranbåtar.
Tillsammans med en etablerad försäkringsaktör vill
vi skapa en sådan. Poängen är att båtägaren – för en
rimlig premie – ersätts med den faktiska kostnaden
för reparationen av en skada, inte bara ett belopp
som baseras på båtens (ofta låga) värde. Eftersom
veteranbåtsägare är särskilt rädda om sina dyrgripar och skador är sällsynta, kan försäkringsbolagen
räkna hem den typen av skräddarsydd försäkring.
Arbetet pågår.
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Klart du ska bli medlem, här får du
några argument. Dessutom är du
med och påverkar utvecklingen för
bevarandet av vårt seglande kulturarv.
Därför är din röst viktig.

Veteranbåtsföreningen bildades 1973 på
initiativ av konstruktören Knud H Reimers
i samarbete med Sjöhistoriska museet, SBU,
SXK och SSF. Sedan starten har vi varit
med och lett utvecklingen.

Sedan 2007 har vi digitaliserat över 50 000
ritningar på drygt 23 000 konstruktioner, i
ett unikt avtal med Statens Maritima Museer har vi till stora delar utfört och bekostat
detta arbete. Nu visas det via Veteranbåtsarkivet och Digitalt museum där man kan
ladda ned ritning utan kostnad.

Tio år senare gav föreningen ut första numret av Veteranbåten. Idag, efter fyra decennier är tidningen veteranbåtssveriges snabbast växande, nu med fem nummer per år.
Veteranbåtsfestivalen i Wasahamnen i slutet
av maj inleder båtsäsongen sedan 2004. Föreningen är engagerad i evenemang och festivaler i hela landet.
På Veteranbåtsforum 2008 initierades och lades grunden för
K-märkningen av fritidsbåtar. Den första båten var MY Sonja

Veteranbåtsföreningen
www.veteranbaten.se

som K-märktes 2009. I samarbete med
andra organisationer har vi skapat juridiska
underlag för omhändertagandet av ”övergivna” båtar. Fadderavtalet, samarbete med
museer där föreningens samlingar visas är
andra exempel.

Besöksadress:
Slupskjulsvägen 42
Råseglarhuset
Skeppsholmen

Alla som har ett intresse, ägare, hantverkare
och modellbåtbyggare ska ha tillgång, det
ligger i föreningens grund. Vi gör mycket
mer, men jag tror att dessa argument räcker en bra bit, se annars på hemsidan där vi uppdaterar.
Välkommen som medlem, du kommer inte att ångra ditt val,
alla är välkomna, man behöver inte ha båt- det är intresset
som räknas.

Postadress:
(Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar)
Slupskjulsvägen 42
111 49 Stockholm

Telefon:
08-783 79 04
E-post till kansliet:
info@veteranbaten.se

Bankgiro:
5418-1128
Swish:
123 374 91 32

