
 
Hej Biscayas Vänner!                                                              Höst 2016 
Det är med stor glädje vi kan presentera den för i år nystartade stödföreningen 
Biscayas Vänner, och i och med detta håller du i din hand det första exemplaret av 
Biscayas Vänners säsongsutskick. 
Du har fått detta eftersom du antingen seglade med som gast i somras, eller för att 
du på annat sätt valt att stötta scouternas skuta Biscaya av Vindalsö samt hennes verksamhet – Tack för ditt stöd! Du 
som Biscaya-vän är viktig för oss och vi hoppas att du vill fortsätta stödja Biscaya, hennes skeppare och verksamhet 
även i framtiden. Tack vare dig kan vi fortsätta bedriva rolig, säker och utvecklande scouting till sjöss och låta 
ungdomar växa och bli redo för livet! 
Redaktör Helena Bergström 

 
Ordförande har ordet 
Hej, och välkommen till det första utskicket någonsin till Biscayas vänner! 
Och så klart då också mitt första som ordförande. 
För ett år sedan stod vi i valet och kvalet; skulle vi med Stockholms 
Scoutskeppslag driva vidare Biscaya. Vilka insatser skulle krävas utan 
Scouternas stöd, och vad kunde vi vänta oss av Stockholms Scoutskeppslag? 
Kärleken till Biscaya och scoutverksamheten vägde ändå mycket mer än 
osäkerheten, och i december förra året skrevs papprena på.   
Våren gick snabbt, och vips så var sommarens seglingar påbörjade. Och vi är 
nog många som kommer att minnas denna sommar som en av de blåsigaste 
någonsin. Sjösjuka och revade segel var ingredienser på flera av seglingarna, 
men så klart även nya platser, mysiga stunder och fina vänner. För visst är 
det när man delar spännande och utmanande upplevelser som man 

kommer varandra som närmast? För mig är Biscaya just detta, en möjlighet både för skeppare och gastar att uppleva 
och utvecklas, tillsammans med sina vänner. Och då var det i slutändan 
självklart att fortsätta verksamheten. 
Även om mycket av Biscaya är sig likt, vi kommer t ex fortsätta ta emot 
deltagare från hela Sverige, så hoppas vi kunna utvecklas och bli ännu 
bättre. Alla scouter ska veta vad Biscaya är, och Biscaya ska bli det självklara 
äventyret för sjöscouter. Vi ska fortsätta få in pengar för att kunna fortsätta 
underhålla och vara stolta över en fantastiskt fin skuta. Och vi ska så klart 
ha en vänförening, så att alla som är intresserade ska kunna hålla sig 
uppdaterade om vad vi hittar på. 
Emma Lindner, ordförande i Biscayaligan 
 
Ur gastens synvinkel 
I somras så seglade jag Biscaya från Åland, Mariehamn till Biscayas 
hemmahamn på Vindalsö. 
Jag anmälde mig inte till Biscaya för att få lära mig segla eftersom det var något jag redan hade erfarenhet av utan 

för att få lära känna nya människor men även för att 
utmana mig själv. Det var därför jag valde att anmäla mig 
ensam. Mitt bästa men även kanske sämsta minne från 
Biscaya är från sista kvällen när hela gruppen satt uppe 
vid ett berg på Vindalsö och såg ut över fjärden. Det var 
mysigt och men ändå sorgligt. För under den veckan lärde 
jag känna människor som blev några av mina närmaste 
vänner. De som jag under veckan hade tillbringat all min 
tid med, skulle nu åka hem till sig.  
Biscayaseglingen fick mig att växa som person och hitta 
vänner som jag annars inte hade träffat och det är jag 
väldigt glad över. 
Malin Zackrisson, 14 år, gast på segling 5 – Tusen öars 
kryssning 
 

Känner du någon som också vill bli Biscaya-vän? Anmäl er på vår hemsida www.biscaya.scout.se/biscayas-vanner 



 
Nu och då 
24 april 1972 började jag mitt nya jobb på Svenska scoutförbundet. Titeln var 
”sjöscoutsekreterare”, låter lite konstigt i dag, med ansvar för skolfartyget Biscaya. 
Jag hade bara sett Biscaya på kort och hade ingen större erfarenhet av längre 
havsseglingar även om jag seglat och bott i skärgårn sen jag var liten knatte. 
Biscaya låg på varv i Oxelösund, på en slip där nuvarande stålverket ligger och all utrustning fanns i ett förråd i stan. 

Påmastningen skedde med hjälp av en stor hamnkran i 
malmhamnen dit man bogserade masten. I början av juni 
for jag tillsammans med vännen Sven-Erik Andersson, 
mer känd som ”Pille repmakarn” till Oxelösund. 
Redan på kajen i gamla Oxelösund gjorde jag bort mig en 
aning eftersom jag promenerade förbi vårt älskade 
skepp, för jag letade ju efter nåt som jag trodde var 
betydligt större. 
Jag träffade skepparen och den andra underskepparen, 
jag skulle alltså vara underskeppare på min första seglats 
någonsin. (absolut inget jag skulle rekommendera någon i 
dag) Man kan väl inte säga att vi blev bästa polare precis. 
Dom andra två var naturligtvis skeptiska till mig, 
underskeppare utan att ha sett båten! Och jag, ytterst 
frågande inför den ledarstil och värderingar de gav 
uttryck för. 

Årets första segling hade alltid utgått från Västervik, så vi tuffade dit. Fort gick det inte, i maskinrummet satt en 
Volvodiesel på 36 hk. Under färden ner ställde vi ordning skeppet och ”Pille” och jag mätte upp all stående och 
löpande rigg. Alla hans noteringar fanns i en liten skrivbok med svarta pärmar som han sedan hade i sin verkstad på 
Skeppsholmen i Stockholm. Det är säkert fler Biscayaskeppare än jag som aldrig behövt anstränga sig med att mäta 
upp längder och dimensioner. Ringde man ”Pille” hade man ett nytt klyvarfall ombord nästa dag. 
Första seglatsen utgick alltså från Västervik och därefter Christiansö – Heiligehafen – Sönderborg – Ärösköbing – 
Gilleleje till Råå.  
Över midsommar låg Biscaya still i 
Råå och jag for hem till Harö. På 
hemresan funderade jag en hel del 
på att säga upp mig, jag ogillade 
definitivt ledarstilen ombord. På 
nästa seglats skulle det ju bli ett 
nytt gäng och på den tredje skulle 
jag ju själv ”skeppa” så jag kunde ju 
inte gärna ”lämna skeppet”. 
Segling två blev nåt helt annat, 
Kjelle, Elisabeth, Hasse och jag 
trivdes jättebra ihop. I stort sett 
samma rutt som 1:an men omvänt 
plus en sväng till Visby. Morgonen 
efter vi lämnat Heiligenhafen där vi 
bl.a varit på badhuset med 
konstgjorda vågor i bassängen satt 
en ny liten skylt under byssalejdaren - ”zur schwimmhalle” – den satt nog kvar i säkert 20 
år. Vi spelade fotbollslandskamp mot fiskarkillarna på Christiansö. Hur matchen slutade 
kommer jag inte ihåg, men säkert fick vi spö, trots att traditionen bjöd att Biscayas skeppare alltid var domare. 
Ögrabbarna spelade i träskor, släckte törsten friskt med ”bajer” och vem vågar satsa framåt då? 
Sista seglingen för sommaren var min premiär som skeppare. Underskeppare var två Hässelbykillar, Lasse och Ola, 
som heller aldrig seglat Biscaya.  Jag borde ju ha varit orolig, tre färskingar, men seglingen gick galant och jag var väl 
för ung och ”odödlig” och oerfaren för att oroa mig. Efter den sommaren vågar jag påstå att en ny era för Biscaya 
började, med skapande av Biscayaligan, Vindalsöhelger, kvinnliga skeppare, nya omväxlande rutter och så 
småningom seglatser även för yngre deltagare. 
Lasse Östlund, skeppare sedan 1972 samt grundare av Biscayaligan 

Biscaya 1945 



 
Information om Biscayas Vänner 

 
Vem är Biscayavän? 
Biscayavän kan man vara om man tex har varit deltagare eller skeppare någon gång 
under alla Biscayas snart 80 år inom Scouterna. Man kan också vara Biscayavän om 
man tycker väldigt mycket om gamla fina träbåtar eller är intresserad av historia och vill värna om Sveriges kulturarv. 
Om man tycker att sjöscouting, sjömanskap och utbildning i sjösäkerhet är viktigt är man också definitivt en 
Biscayavän. Men det räcker även med att vilja driva en mångfacetterad och öppensinnad typ av scouting där man vill 
ge barn och ungdomar möjligheter att växa som personer i en ny miljö där de får utmana sig själva och hitta nya 
vänner. 
Kort och gott alla som vill att Biscaya ska fortsätta finnas i framtiden är Biscayas Vänner, och vi hoppas att du och ni 
vill bli en av oss  

 

Varför skapade vi Biscayas Vänner? 
För att fartyget Biscaya och hennes ideella scoutskeppare ska 
kunna fortsätta bedriva säker, rolig, utvecklande och 
varierande verksamhet behövs hjälp och stöd från fler 
Biscayavänner, utöver de som är aktiva skeppare och de som 
sitter med i styrelsen. 
Att underhålla en träskuta från 1933 och få henne att vara en 
säker och mysig plats att bo på kräver både många arbetande 
händer, administrativt kontorsarbete och ekonomiska tillskott. 
Alla dessa komponenter är på ideell och frivillig basis vilket gör 
att vi gärna tar emot hjälp ifrån alla som känner att de vill bidra 
till Biscayas framtid och den personliga utvecklingen 
hos Sveriges unga scouter! 
 
Hur blir man Biscayavän? 
Att vara Biscayavän kostar 200kr/kalenderår och person, eller 
500kr för en familj. Även scoutkårer kan vara Biscayavänner; en 

rekommenderad summa är mellan 1000-5000kr beroende på kårens storlek. Hör av er så för vi en dialog om vad just 
ni vill bidra med. 
För att anmäla dig som Biscayavän fyller du i formuläret på vår hemsida www.biscaya.scout.se/biscayas-vanner 
Efter detta kommer du få en bekräftelse via mejl, och därefter en faktura med ovanstående belopp. 
Personnummer behövs för att vi ska kunna använda Scouternas registreringssystem. Om du har några frågor kring 
Biscayas vänskap kan du även mejla till vanner@biscaya.org och ställa dem. 
 

Vad får man som Biscayavän? 
Som Biscayavän får man Biscayaligans säsongsbrev två gånger årligen, en gång på våren och en gång på hösten. Där 
återberättas det vad vi har gjort under det senaste halvåret, samt vad vi har planerat för framtiden. Som Biscayavän 
får du en unik inblick i verksamheten i form av seglingsberättelser och intervjuer, både från nya och väldigt gamla 
deltagare! Roliga historier, vackra bilder och rörande reportage utlovas. Ni kommer få veta vilka evenemang som 
Biscaya ska delta i och möjlighet att påverka i de stora frågorna. Biscayas vänner erbjuder en plattform för nya och 
gamla deltagarna att hålla kontakt med 
varandra, men även att knyta nya kontakter 
och vidga sina nätverk. Vi kommer även delge 
er information och rådfråga specifika 
kompetenser kring olika projekt vi har, allt ifrån 
olika underhållsfrågor, till att vara med och 
synas med Biscayaligan på tex tävlingar och 
arrangemang runt om i landet. 
 

Vill du också stödja Biscaya och hennes 

verksamhet?         Anmäl dig idag!  

www.biscaya.scout.se/biscayas-vanner 


