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IN I VASSEN REGATTA
Lördagen den 2 augusti 2014



Hålltider regattan
08.00     Tävlingskansliet öppnar
09.00     Rorsmansmöte
10.00     Beräknad första starttid
15.00     Beräknad målgång
17.00     Tid för sista målgång, mållinjen avvecklas
18.00     Prisutdelning segeltävling               
19.00     Seglarparty för tävlande, funktionärer, Beach Volley-spelare, hamnföreningens 
	 medlemmar	m	fl.
 Obs! Begränsat antal platser. Boka din biljett hos Jonas; tel 0431 45 21 50 

Hamnaktiviteter under dagen
11.00 -           Turnering i Beach Volley - ett VIF-arrangemang
11.00 - 15-00  Sjöräddningen visar upp sin båt
11.30      Invigning av hamnens nya servicebyggnad
12.00             Demonstration av sjöräddning
17.00             Prisutdelning Beach Volley-turnering
19.00             Seglarparty (se mer info ovan)   
 
Övrigt:
- Veteranbilar, motorcyklar och mopeder besöker och visas upp på hamnplan
-	Prova	på-segling	med	SS	Delfinen
-	Barnens	fiskdamm	i	hamnen.Garanterat	napp!
-	Willy	Josefssons	deckarbåt	ligger	vid	kaj.	Gör	ett	besök	ombord!
- KVS-museets tipsrunda med start i hamnen
- Vejbyhistoria i Ruffen med försäljning/signering av PeO Janssons bok Hara-Jannen
- Leksakstält med försäljning av fabriksnya leksaker
- Röyters båthus: Painter Ladies ställer ut sina verk

Med reservation för ev ändringar i programmet

IN I VASSEN REGATTA
Lördagen den 2 augusti 2014



Så här går segeltävlingen till 

START & MÅLGÅNG

Båtarna startar i två klasser: En snabb och en 
lite snabbare klass.

Man utgår från båtarnas SRS tal, ett handikapp-
system, när man delar in båtarna i rätt klass – 
1 resp 2.

Den tävlande får en seglingsinstruktion inne-
hållande tider för start, bansträckning, tid för 
prisutdelning, mm. vid anmälan.
 
Starten sker mellan en utlagd boj och startfar-
tyget
Vilken klass som ska starta visas med den sk. 
klassflaggan ombord på startfartyget. Startar 
gör man, efter nedräkning, på given signal som 
kan vara ett kanonskott eller annan ljudsignal.

Startmellanrum mellan klass 1 och 2 är ca.10 
minuter

 Banan sträcker sig från Vejbystrand till Arild, 
vidare till Svanshall, Skälderviken och sen till-
baka upp till Vejbystrand. Vid varje hamn som 
passeras, finns en utkik som rapporterar aktuell 
ställning till vårt sekretariat. Detta kommer att 
visas på vår storbildskärm. Med västlig vind, 
som det oftast är, får man då både motvind och 
medvind på resan runt Skälderviken.

Målgång sker strax utanför hamnen mellan en 
utlagd boj och målfartyget. Först i mål VIN-
NER,......inte alltid, för nu multiplicerar man 
båtarnas seglade tid med dess SRS, handikapp-
tal, och får då en uträknad tid, att jämföra med 
övriga tävlande. Sista båt i mål kan på det viset 
mycket väl visa sig vara snabbast runt banan, 
enligt den uträknade tiden.

Hasse Alfredsson sa en gång om Sandhamnsre-
gattan, att man seglar så fort man kan och när 
man kommer fram får man middag. Det gäller i 
princip här också!

Som sagt i stora drag.
Bengt Herrlin

Banans längd är 19,4 sjömil med rundninsgmärken i Arild, Svanshall och Skälderviken samt start och mål i Vejbystrand. 

Vejbystrand

Arild

Svanshall

Skälderviken



Därför bildade en flicka och ett gäng grabbar en 
kamratförening. De första medlemmarna var Ann 
Ohlanders, Bengt Herrlin, Ulf och Bo Ahremark, 
Nils-Erik och Jan-Erik Ottosson, Sverker Zadig, 
Per Amelin, Bo och Bengt Berndtsson, Per Körner, 
Johan Axelsson samt Mikael och Karl-Fredrik 
Paul.

Bengt Herrlins mamma, Inger Herrlin, ombads av 
pojkarna att hjälpa dem ta kontakt med Seglarför-
bundet. Förbundets skånska avdelning företräddes 
av Per-Anders Malmgren i Arild. Per-Anders tog 
genast den rakaste vägen från Arild till Vejbystrand 
– sjövägen. Hans båt var emellertid för stor för 
hamnen så han fick ankra på redden. (Idag hade det 
kanske inte behövts). Mottagningskommittén tog 
emot Per-Anders och man tågade i samlad tropp 
upp till Mamma Inger Herrlin i överläkarvillan. 
Samma dag bildades SS Delfinen med en interims-
styrelse bestående av K-G Herrlin (ordf), Inger 
Herrlin (sekr) och Olle Andersson (kassör).
Två år senare, i augusti 1970, bildades den första 
”riktiga” styrelsen. 

SS Delfinen gör en viktig insats  
för byns barn och ungdomar

Delfinen 1970: Björn Amelin, Inger och KG Herrlin.
I vattnet vid 420-jolle: Bengt Herrlin och Nils-Erik Ottosson.

SS Delfinens verksamhet startades sommaren 
1968 av ett gäng grabbar som seglade Fireball-
jollar. För att kunna tävla måste båtarna mätas 
och klassas och ett mätbrev utfärdas. Hur skulle 
man göra?

Klubbens första emblem ritades av 
Carl Gustaf Ahremark

Allt sedan starten 1968 har SS Delfinen haft en bety-
dande roll för ”sjölivet” i Vejbystrand genom att ge 
barn och ungdomar möjlighet att få lära sig seglingens 
grunder och ett vettigt sätt att umgås med havet. De små 
optimistjollana har alltid varit ett trevligt inslag under 
sommaren. 
Under åren har säkerligen bortåt tusen pojkar och flickor 
lärt sig seglingens grunder i seglarskolan – kunskaper 
som de sedan tagit med sig när de senare i livet fortsatt 
med segling i större båtar.
Seglarskolan har två olika kurser; Optimistjollegruppen 
för barn mellan 8 och 15 år och C55-gruppen för de som 
är 15 år och uppåt.

In i Vassen Regattan är ett projekt där  
SS Delfinen är huvudaktör med support från 
Hamnföreningen. Ett vikigt syfte med Regat-
tan är att (förhoppningsvis) få ett välbehövligt 
ekonomiskt tillskott till klubbens kassa för att 
därigenom kunna trygga verksamheten och  
finansiera kostnaderna för Seglarskolan. 
Likaså krävs det pengar för inköp av utrustning 
och underhåll av båtar, bryggor klubbstuga 
mm. I år behövde man köpa in en ny ribbåt 
eftersom den tidigare blev sönderskuren av 
någon ”illasinnad” under vintern.

Stöd verksamheten - bliv medlem!
” Vår vision är att öka intresset för segling och båtliv 
och att så många som möjligt ska få möjlighet att upple-
va vårt fantastiska Skälderviken. Vi vill också bidra med 
att skapa en bra gemenskap båtfolk emellan. Det ska 
finnas möjlighet att utvecklas som seglare, oavsett om 
man är gammal eller ung, vill tävlingssegla på elitnivå 
eller bara vill njuta av att vara ute på vattnet. Alla ska 
känna sig välkomna i SS Delfinen och känna att man får 
ut något bra av att vara medlem. Aven motorbåtsägare 
är mycket välkomna.”

I medlemsskapet ingår, om du redan kan segla, att 
du kan låna några av klubbens båtar och att du får 
använda klubbstugan och bastun.
Välkommen som medlem!

Anmälan på: www.ssdelfinen.se

Så här började det en gång 

En viktig del i ”Gruppen Optimistjollar” är att lära 
barnen grundläggande sjövett och vad barnen bör tänka 
på för att seglingen både ska bli säker och rolig.

Den mest omtyckta delen är att lära sig segla Opti-
mistjollen själv. Praktik varvas med teori om de olika 
seglingssätten och grundläggande väjningsregler. 
Barnen lär sig också hur man slår olika knopar. 

I år har man genomfört Seglarskolan under veckorna 27, 
28, 29. Varje grupp har omfattat 12 deltagare och årets 
kurser har varit en succé genom att ha varit fullteck-
nande.  



Vejbystrands hamn genom tiderna

Wejbys fiskeflotta sysselsatte 45-50 personer
Janne och de andra fiskarna ville bedriva fiske i Kattegatt 
och till det krävdes större båtar. Janne byggde då en egen 
segelfiskebåt, som döptes till ”Biet”. De andra fiskarna 
investerade också i tre större båtar. 1885 sysselsatte den 
lilla flottan 45-50 personer.

Man fiskade oftast med stående garn av olika maskstor-
lek, men man hade även börjat fiska sill med snörpvad.  
Till flöte användes ofta tomma drickakaggar av trä som 
rymde 1 kappe (ca 5 liter). Det var ett mycket tungt arbete 
att samla in och dra upp garnen men det var mödan värt. 
Fisket från nya hamnen i Wejby Sjö gick bra. 

Den farliga nordvästan
Vid hård nordvästlig vind var det emellertid förenat med 
livsfara att försöka ta in båtarna mellan pirarmarna i Vejby 

och fångsterna fick landas 
i Torekov. Vid dessa till-
fällen begagnades gärna 
telegrafen i Torekov och 
telegram om belägenheten 
skickades på enkeltråd 
de två milen till Barkåkra 
station. Telegrammen 

levererades sedan vidare med ryttarbud till fiskarhustrurna 
i Wejby. 
 
Sämre fiske, hamnen förfaller
Fisket försämrades stadigt efter sekelskiftet och 1905 tog 
det helt slut för Janne och hans kollegor i Vejbystrand. 

Två av de större båtarna i flottan såldes men Janne 
behöll dock ”Biet” och drog upp henne på land där 
hon fick ligga i väntan på bättre tider. Han inriktade sig 
därefter på handelsboden nere i hamnen och affärerna. 

Hamnen hade farit illa vid julstormen 1902 men trots 
idoga ansträngningar att reparera pirarmarna, förföll den 
snabbt sedan fisket avstannat.

Fiskelyckan återvänder 
Janne vände sitt intresse mot hamnen och sin uppdrag-
na, torrlagda fiskebåt Biet. Han monterade in en
motor, axel och propeller i den, men lät mast och rigg 
vara kvar. Det var säkrast så och så sparade man på 
drivmedel. Vid första försöket landade han och några 
andra fiskare 200 valar sill (1 val = 80 st) ur Skälder-
vikens vatten. Men näten var gamla och sköra, så de 
beslöt att skaffa nya fiskeredskap till året därpå. 

Så kom 1913, som sent skulle glömmas. Inför årets 
säsong hade en ny stor motorfiskebåt inköpts. Varje dag 
landade man fångster på 100-300 valar sill från fiske-
platser mitt i Skälderviken. Man fick 1 krona per val, så 
det blev ändå stora pengar. 
Stora högar fisk staplades på presenningar på allmän-
ningen upp till tre meters höjd. Handelsmän från Ängel-
holm med omnejd kom med häst och vagn för att lasta. 
Detta var ett viktigt näringstillskott som blev särskilt 
välkommet vid krigsutbrottet.
 

Med benäget tillstånd av Per-Olof Jansson som skrivit boken”Harajannens värld - en historisk skildring 1858-1945”.

Hamnen i Vejbystrand sent 20-tal

1881 träffade Jan (Janne) Peter Johan-
nesson från Haragården i Magnarp 
kapten E. Öhman, som stigit i land 
för gott och byggt sig ett hus vid 
nuvarande Tångvägen (Öhmanshus). 
Herrarna diskuterade livligt planerna 
på det hamnbygge som man 1872 
hade kommit överens om inom Wejby 
Fiskares Broförening. Osämja och brist 
på pengar hade gjort att bygget hade 
avstannat och hamnen stod halvfärdig. 
Janne och kapten Öhman lyckades 
övertala de 30 fiskarna att fortsätta 
med hamnbygget. De lånade 1000 
kronor till material och skulle göra allt 
arbete själva mot en ersättning av 1 kr/
arbetsdag. Byggandet kom igång den 
12 februari 1883  och stod klart 1884 
och man började fiska i större skala. 

Intresset för ny hamn växer
Hamnen var nu sliten och grund. Fisket hade avtagit 
igen för Vejbystrandsfiskarna 1920. Mest på grund av 
den grunda hamnen, som bara mätte 2 fots djup. Arbetet 
med att släpa båtarna ut och in var ohyggligt, och risken 
för liv och gods vid västanstormarna att styra genom 
bränningarna in i det lilla ”hamnaholet”, kunde ingen 
förstå som inte själv varit med om det. Janne drog upp 
”Biet” på land igen i avvaktan på bättre tider. Ännu en 
stor motorfiskebåt hade inköpts 1915 och frågan om en 
ny fiskehamn var inte avgjord än. Nya sammanträden 
och överläggningar hade företagits genom åren.  
Emellertid hade det första förslaget blivit förkastat och 
ett andra likaså, men man kämpade vidare.

Janne och sönerna Carl och Bernhard var djupt engage-
rade i frågan om en ny hamn vid Vejbystrand under hela 
20-talet. De hade tillsammans med ett tjugotal andra 
fiskare redan förbundit sig bidra med stora summor för 
en nybyggnation.
En hamnkommitté tillsattes och kom fram med konkret 
förslag 1923. Kostnaderna beräknades till 239 700 
kronor. Det ansågs vara för dyrt, så t.f. byråchefen i 
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, major Sven Sten-
berg, fick i uppdrag att omarbeta det mot 1 500 kronor i 
ersättning. 1926 var Stenberg klar och redovisade  nya 
ritningar och en detaljerad kalkyl. 

1933 - nya hamnen börjar byggas
På sommaren 1928 kom besked om att 
hamnbygget ”ofördröjligen skulle sätta 
igång”. Förslag om såväl Magnarp som 
Skepparkroken hade framkastats, men 
Barkåkra kommunfullmäktige framhöll att 
Vejbystrand var lämpligaste platsen. Det 
skulle emellertid ta ytterligare 5 år till bygg-
start. I september 1933 kommer så slutligen 
kontraktförslaget från Väg- och Vattenbygg-
nadsstyrelsen och hamnbygget kom igång. 

Den ”nya” hamnen stod klar under hösten 
1934.

Hamnen i slutet av 1920-talet. Bygget av nya hamnen påbör-
jades 1933. I förgrunden (ovan) Erik Röyters båt ”Ella”,  
som han byggde i Vejbyparkens paviljong

Bilder från bygget av ”nya” hamnen



Hälsingehöjdens Konsultbyrå AB
Bokförings- och revisionsbyrå 

Box 4, 266 02 Vejbystrand
Tel: 0431-150 95. Fax: 0431 833 29
info@hhkonsult.se

Peter Krumlinde 
Auktoriserad Redovisningskonsult

Storgatan 32-34, 262 32 ÄNGELHOLM
Tel 0431-833 89
www.hårkompaniet.se

www.effekta.se
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SS DELFINEN & VEJBYSTRANDS HAMNFÖRENING
www.ssdelfinen.se   •   www.vejbystrandshamn.se

Öppet t.o.m. 17 augusti
Alla dagar kl. 14 - 18
För bokning av separatvisningar  
under sept:  
Kontakta Lars Olefeldt 073-592 59 19


