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Ledamöten Bo Göransson, lngemar Holmslöm, Statfan Söderhåll,
Gunnar Tidner, Svante Axelsson
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Sammankallande: Jan-Olol Björk, adress & tel nr, se ovan
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Janne Båckman, Tomas Skoglund
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Sammankallande: lngemar Lindgren, Klövjevågen 13, 183 38 Täby
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Segel & Rigg
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& Teknlska Tips

Göran Lilja
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Birgil Äslund, Harald Akselsson, Janne Båckman

REVISORER

E.ika Hummerhielm, Lårs Ulne

Harald

Lindgren

08-8s '15 33
08-590 802 98
08-628 46

Akelsson

(

Magnus Gustalsson

tars Sennerholm

A[ Bengtssm (Ansvarig utgivare.) Hällbygatan 18,752 28

Alcelsson

08-649 47

0l

Material till tidningen sånds till

utrymmesskäl har jag måst utelämna många
namn och det har inte gått att ta med mer
än en liten del av allt som hände under de

All Bengtsson på adressen nedan

första åren.
Gunnar

REDAKTION:
Harald

08-758 31 99

Nu har det varit sommarvärme i flera veckor trots att det ännu bara är början på maj.
Själv har jag sjösatt och just mastat på.
Många Viggar har redan varit ute och seglat. Vackra dagar i början på maj brukar
erfarenhetsmässigt avlösas av bakslag med
regn och kyla. Men jag hoppas vi får lika
fint väder på ViggenAfton och ViggenDagen den 12-13 juni.
I samband med atl jag skrev min peronligt färgado redogörelse för hur vi börlade med Viggen och Viggenklubben har
jag bläddrat i en massa protokoll och andra
papper från tidiga år. Det är många bekanta
namn och minnen som då dyker upp. Vi
\ade mycket roligt och kom i kontakt med
.n massa mycket trevliga människor. Av

Uppsda
Våsby

Hasselgalan 115, 3 tr, 194 37 Uppl.

018650498
0&590 8@ 9S

SKEPP OHOJ

!

Vid det hlir laget iir viil Viggenklubbens
farkoster förpassade till sitt räfta element,
med Viggenflaggan muntert fladdrande uDder vantspridaren. För en sådan flagga har du
vål? Om inte rekomrEnderas att snarast be-

stiilla från Club Shop-förcståndaren, annars
löper du risk att jagas av nitiska medlemsviirvare hela sommarcn!
Sommåren anvzinder du bätse genom att
segla Viggen och skriva och berätta om dina
upplevelser för ViggenBladets läsekets. Tid
och porto sparas om du sänder mater.ial till
tidningen direkt till undertecknad, adressen
finns i redaktionsrutan nederst på sidan 2.

Kappsegling, farniljesegling, smultron-

stållen, matlagning

till

sjöss, tekriska

klurigheter, siikerhet ombord -det finns en
uppsjö av ärmesomdden att välja mellan, så
fatta pennan och ladda kameranl
Vi kanske ses till sjöss eller i land, om inte
amat så möts vi på Jubileumstr?iffen, eller
hur? Skön sommar på er alla önskar
Alf i 1277 Jönta

Dragningen i Viggenklubbens

Viggenklubbens 20-års jubileum

jubileumslotteri...

ViggenAfton och ViggenDagen den 12'13 juni.

med

...genomfi)riles 19 apilav lonerias kon'
trollant liinsassessor Sture Hillerback, på
IÅnsstyrelsen i Stockholms l)in.

Till

Som framgåu i tidigare nummer av Viggenbladet fuar vi Viggenklubbens tillblivelse
i Näsbyvikens hamn och klubbhus i Näsbyviken vid Stora V?ttan, Täby.
lirandet inbjudes alla Mggenklubbens nuvarande och tidigare medlemlar och doras familjer.

Program:

(

Niimaranile vful ihagningen var också,
ftrutam lofiertJiiruståndaren Birgit Åslund
Gunnar fiilner och FredtlY Geuken

ViggenAfton lördag

,fl"**,---%ffiH"_*,#T?*,

Vinnarulc htthailc nummer 636 och den

innehailes av Statfan Carlsson från
Nynöshamn, som alhsånumeraiir ilen lyckEge ligaren av Albin-Vggen m 473.
Viggenklubben grululerat och hillsar
Stafran völkomrnen som ny medlcm!
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till vädret liimplig sEand
har vi oskaderyany med lekar, civlingar och
På en med hiinsyn

grillning av läcker köttbit
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ftir båda dagama
gatis.
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tydligtnamn påalladeltågar€ och ange vilka
dagar det g?iller Ange gäma Viggennummer, adress och iel.t[ samt om Du avser komna bådedes
cller landvägen. F& bam måste ålder anges. Vi måste ha anmälan även för bam som går gatis,
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Anmälan
Förhandsanmiilning blir av praktiska skiil nödviindig.

'

sedvanlig

Beriiknad återkomst till Naisbyviken med ay-

Det går bla att bara deltaga enbart en av dagama.
F& bam i åldem 8 till 12 år gii[er hatl't pris, Iitr batn högst 7 fu :ir det

'
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Viggenstil.

för evenenanget har fasts*illts till 80 h/pe$on och dag, dvs 160

j] a,_.
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vi in oss alla deltagare i
befintliga Viggar och ger oss ut på en mini-

På moryonen stuvar

Kostnaden

toat;oiitt'rb.+

.,

ViggenDagen söndag 13 Juni.

minnesprogram som speglar hiindelser under
klubbens 2Gfuiga histoda. Omkring kl l8
blir det gemensam middag med bl a Gravlax
och Moselvin. Under fortsatta kvlillen sång
och musik med ev dals. I Viggen-baren kan
drycker inhandlas till klubbpriser.
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gamla vänner. Sedal vidtager olika
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Samling kl 13 i Näsbyviken. De som har
möjlighet kornrner dit i båt. I armat fa.ll med
bil. Det går också att åka kommunalt. Viggen-sherry ochjuice med glan återseende av

Anmäbn måste vara klubben tillhanila

senast 26 mai.

i pdncip bindande men vid återbud som inkommer senast den
avgiften. Vid senare återbud sker ingen årerbetalning.

Anmiilan

?ir

2

juni återbetalas halva

Övernattning

)u som into bor i Stocl-holmsområdot och vill ha hjiilp med logi bör kontakta oss snarast så skall
vi försöka ordna det på något sätt, Vi efi€rlyser medlernmar i niirheton som kan ginka sig att ta
emot andra medlemmar som nattgäster, Om inte det går på annat sätt kanske Du kan få öYernatta i
någon båt i Näsbyviken.

övrigt
Du som har fobn, fihr, video, loggbiicker, deltagarförte{kningar över eskadedeltagare etc hör av
Dig till stFelsen. Sprid giima denna infonnation till tidigare medlemmar Du har kontakt med,
Styrelsen

Hur det började
av Gunnar Tidner
KLUBBNÅL

På båtmässm 1968 tittade

vi på segelbåtar

som låg inom räckhåll for familjens ekonomi men ändå kunde rymma hela vår familj
med fyra barn, då i åldrarna 1- 11. Valet

kom att stå mellan IF och Karlskronay'iggen. Men vi fastnade för Viggeo såsom
varande något rymligare. Dessutom lämnade

liinssparbanken

som

Karlskronavarvet

Viglite frirmånligare än ett

etablerat samarbete med ett speciellt

-ä

BFODERAT
JACKMÄRKE

30:-

-,6I'a

a\?-r
KLUBBDEKAL

20=Handbok K-Vi99en..............50r
Handbok A-vi99en..............50:Tekniska Tips Kompl. .......150:Tekniska Tips, enstaka.........5:Viggenritningar ...............st 25:Klassregler ..,.,..,,,..................8:-

Sån9bok.............................1 00:-

Klubbvimpel ....-..................70i
Broderat lackmä.ke ............30r
Klubbnål .....-.-............-......30:Klubbdekal SE-GLA-UT......20r
Strykmärke ............................8:-

Enklast iir om du sätter in beloppet för önskade varor på

VIGGENKLUBBENS POSTGIROKONTO 40 73 O5 _2
och anger namn, adress, båtnummer och vilka varor du vill ha.
FrakVporto ingår i Priset.

genlån som var

''anligt sparlån. Grundpdset för Karlskrona-

Viggen var ca 25 000

kr (det

motsvarar

närmare 150 000 kr i 1993 års penningvärde). Vi sålde vår motorbåt och la upp en
hård sparplan. På hösten beställde vi vår
Viggen nr 135 för loverans till våren 1969.

Under vintern fick vi en itrbjudan till ett
möte för att bilda Viggenklubben. Mycket
iltressant var att höra P€r Brohäll berätta
om tillkomsten av Viggen. På mötet utsågs
en styrelse av vilka nästan alla hade kommersiella intressen i Viggen. Till ordförande
utsågs den som hade hand om försäljningen
av Viggen i Stockbolm. De stadgar som då
antogs hade mycket lite substans. Medlemmar var "alla som seglade Viggen". Någon
medlemsregistering var inte aktuell ej heller
rågra särskilda krav på styrelsen att kalla
till årsmöten och där stå till syars för sitt
fögderi. Nackdelarna skulle så småningom
visa sig.

)en

15 maj 1969, på Kristi Himmelsfärdsdag kom vi hela familjen med tåg till Karl-

skrona med mycket packning för att segla
båten till Stockholm. Motorn som vi inköpt

vi dock av utrymmesskäl
lämnat hemma. Vi blev lite besvilna när vi
upptäckte att sprayhooden vi beställt saknades. Men dom tyckte synd om oss på Karlskronavarvet och tog därför sprayhooden
tidigare hade

från en annan Vigg som skulle gå på järnväg och monterade den på vår båt. Det tog
tid alt stuva och vi kom iväg först på kvällen och seglade bara några få distansmjnuter. Nästa dag passerade vi ut vid TorhamDs
udde. Eftersom vi inte hade någon motor
ville vi undvika Kalmar sund och i stället
gå utaoför Ölatrd tilt Gottand. Nu började
vår seglats på allvar. Vi hade styv kuling
men undanvind. Mait ville i denna sjö inte
gå ner i kajutan (hon hade blivit sjösjuk
redan medan bon kröp nere i båten och höll
på med stuvningen i hamn) vatför jag erbjöd mig att fixa någon mat. För säkerhets
skull stängde vi luckorna och jag köp på
durken och försökte göra i ordniflg smörgåsar som jag Ia i en diskbalja. Vi saknade
mycket av olika praktiska anordningar som
vi senare kom att utrusta båten med. Jag
trodde jag var immun mot sjösjuka men
mycket snart måste jag använda diskbaljan
för att spy i. Då hade jag änDu iDte varit
ombord i vår Vigg i 24 timmar. Det var den
enda gång jag blivit sjösjuk under alla åren
i Viggen. Under natten avtog vinden och
sjön la sig. Vi höll kursen med hjälp av
Cassiopeja. Vi fick använda ficklampa
eftersom kompassbelysning ännu inte var
monterad. Vi saknade logg så fa en uppskattades med "spottloggning" dvs vi försökte ta tid på hur snabbt vi seglade en
båtlängd. När vi under morgontimmarna inte

siltade land någonstans ändrade vi kursen
mer mot öster och väntade oss att sikta
Gotland. Fram på förmiddagen siktade vi i
norr en ö och styrde mot d€n i tron att det
var Stora Karlsö, när vi kom närmare såg vi
att det var Hoburgen. Vi hade klart överskattat vilk€r fart vi giort särskilt under
natten. På kvälleq kom vi fram till Västergarn och nästa dag, 18 maj, kom vi fram till
Visby. Efter att ha turistat med taxi (bl a det
riktiga Villevillerkulla) gjorde vi klart för
fortsatt segling mot I-andsort, men så fort vi
kommit någon distansminut ut från Visby

dog vinden och vi blev liggande utan motor.
Vi det här laget hade vår tvååriga Stina
acklimatiserat sig helt och lärt sig att ta sig

Den sommaren seglade vi med familjen runt

vår vigg Amfitrite. Vi följde
till Trysunda vid Höga
upp och ner ur kajutan sjätv. Efter ytterli- kuston och sedan över till Vasa i Finland
gare två misslyckade försök att lämna Visby och tillbaka längs finska sidan mot Äand.
lyckades vi den fjärde gången komma loss Vi hado tur med vädret och behövde inte
från Gotland och tidiga morgontimmarna kryssa så mycket. Seglingen kunde genomden 23 maj kom vi fram till I-andsorl och föras på fyra veckor. Denna långsegling gav
på kviillen firade vl vår dotter Mariannes oss blodad tand och vi började planera fö(
12-årsdag vid Kymmendö genom att hi$a en segling till England nästa sommar.
ballonger i ol <a färger i stället för signalflaggor. Nästa morgon väcktes vi av smäl- I januari 1971 fanns Karlskrona-Viggen
lar. Det var ballongerna som började spricka med på båtutställdng för sista gången. Det
i solen. På Annandag Pingst kom vi fram var i Ostermans marmorhallar, I mars. visaT
till hemmahamnen i Näsbyviken. Vi hade des Albin-Viggen på båtmässan i Alvsjöl
turen att bli bogserade genom Baggeosstä- Det skulle dröja irnan vi hörde någonting
från Viggenklubben.
ket.
augusti 1969 blev vi kallade till en Viggentriiff med kappsegling. Den vanns överlägset av nonmaDnen Per Skjönberg. Behållningen av den träffen var Pers berättelse
om sitt totalhaveri med Viggen under Skaw
Race 1967. De blev räddade av en annan
deltagande båt efter att en stor fårja underlåtit att bistå dem trots begäran om att den
skullo ta dem ombord.

I

Under de följande vintersäsongerna fram

till

senhösten 19?0 var det ytterligare några
möten i Viggenklubben men jag minns inle

Bottenhavel

i

sveDska klsten upp

Vi

genornförde vår segling till Englard i
Viggen Amfitrite . Min fru Mait skrev senare
en skildring, "Familjesegling till England"
som publicerades i Kryssarklubbens

årsskift

1973. Berättelsen har även återgivits i

Vig-

genbladet.

I

maj 1972 blev jag kallad till ett Viggenmöte på L.iinssparbanken. A.lbin Marin var
intresserad ati aktivera Viggenklubben och
därför kontaktat bankdirektör Roald Wallberg som ingått i detr på hösten 1970 utsedda styrelsen i Viggenklubben. Till mötet

mer än att vi på något av dem bosökle
Wasavarvet och att I-ennart Olsson, mätchef
i Svenska Seglarförbundet informerade om
den då nya IOR-regeln men undrade varför
vi inte seglade entyp i Viggen.

någon verksamhet sedan 1970. Mandatet för
den vid årsmötet 1970 valda styrelsen hade

I juni 1970 skulle Viggenklubben ordna

utgålt i november 1971. Ny styrelse måste
väijas om klubbens verksamhei skulle fort{

en

start söder om
Lidingö och mål vid Gällnö. Ordföranden
distanskappsegling med
skulle komma

i

en motorbåt och starta oss.

Han kom först efter att

vi

väntat

i

flera

timmar. Då var det för sent att starta kappseglingen. Han ursäktade sig med att han
fått en kund och därför blivit försenad.

hade kallats ägare både av Karlskronal
Viggen och Albin-Viggen. Roald Wallberg'
anmälde att Viggenklubben inte bedrivit

sätta.

övre bilden. FamiljetrAfen 1973 på Mörtö
Bunsö. Hans Björkman spelar gitarr.
Undre bilden. Familjeseglingen till Mariefred,
Pingsten 1974. Foton Conny Dulgran

I

l

Diverse procedurfiågor bl a om vilka som

skulle rösta vid mötet skapade en spänd
stämnitrg mellan Karlskrona- och AlbinViggen-ägarna. Det växlades en del hårda

Det brådskade med att utarbeta klassregler
så att karaktären av antypstråt kunds behållas. Karlskronavarvet hade under sin tid

exp€rimenterat med varierande mått på
seglen för att förbättra mätetalet enligt

ord mellan mig och Jan Alm som hade
Albin-Vigg. Det hela slutade med att vi RORC och IOR. De betraktade aldrig Vigbåda kom med i en nybildad styrelse med
Roald Wallberg som ordförande i den om6ildade ViggeDklubben. Styrelsen bemytrdigades att senast till klubbens årssammanträde i november L9'l2.rtarbela förslag till nya
stadgar.

Eo bit inpå 1973 kontaktade jag Jan Alm.
Ingen av oss bade blivit kallad till något
styrelsemöte i Viggenklubben sedan juni
t972. lnget årsmöte hade kallats till i november. Vi beslöt då att ta saken i egna
händer. Vi fick god hjälp av Bo Lundell,
granne till Jan och styrelseledamot i Ostkustens Vegaklubb. Med Vega som förebild
utarbetade vi tillsammans ett förslag till nya
stadgar för Viggenklubben. Vi övertalade
sedan Roald Wallberg att kalla till ett extra
förcningsmöte den 7 maj 1973. Jag erbjöd

mig att som dragplåster att visa film
berätta om vår segling

till

och

gen som eD entypsbåt. Därför var det hög
tid att mota Olle i grind innan Albin Marin
gjorde samma sak. På årsmötet i novem?
1973 antogs klassregler för entypsbålar\.
Albin-Viggen och Karlskrona-Viggen. Vid
detta möte lämnade Jan Alm styrels€n för
att han bytt till Vega. Under de första åren
i Viggenklubben var det praxis att alla. i
styreisen själva skulle vaia Viggenaga(
Det ansågs vara en garaoti för att styrelsen
rätt skulle värna om medlemmarnas intressen.

Vid en

klubbafton på Wasavarvet 19?4

diskuterades "Viggen från för

till akter". Det

rikbaltiga material som då kom fram togs
till vara. Ett omfattande redigeringsarbete i
tekniska kommitten med Ingmar Holmström
som drivande kraft resulterade i de fönta
Tekniska Tipsen.

Under pingsten 1974 familjeseglade 13
Viggar till Mariefred dit vi inbjudits av lars
Fogelström. Erfareoheterna från denna
mini-eskader gjorde att vi började planera
för en eskadersegling

I

ti[

Gotland 1975.

(

denna deltog sammanlagt 15 Viggar och

10

I

ägde det första Klassmäster-

detta deltog 22 Yiggar.

På årsmötet 1975 höll professor Harald
Moberg ett mycket uPpskattat och under*
hållande föredrag om fyrar, både tekniskt
och kulturhistoriskt. För ändamålet hade han
konstruerat en apparat som han medförde.

Med den demonstrerade han olika fyrkaraktärer. Harald blev sedan en ofta anlitad
och uppskattad föredragshållare på flera
Viggendagar. Han genomförde även strikt
vetenskapliSt "Viggenklubbens motortest"
som publicerades

i flera båttidningar.

i

februari 1976 berättade
en ung grabb, Hans Björe, ocb en kamråt
På en klubbafton

till

honom om sin segling med Viggen 282

medelhavet. De avslutade berättelsel
med att säga att båten var till salu där den
nu låg på Ibiza. På hemvägen sa Mait "Jag
tycker vi köper båten" innan jag själv hann
föra saken på tal. Barnen blev entusiastiska
och bidrog med sina besparingar till finansieringen. Båten var mycket välutrustad med
bl a vindroder och livflotte. Vi döpte om
den till Galatea (som enligt den grekiska
mytologin är en syster till Amfitrite).

Förvärvet

av Galatea gjorde att vi

inte

kunde vara med på den eskadersegling till
Åland och Finland som vi börjat planera.
Allan Gardelius åtog sig att leda den eskadern som blev mycket lyckad.

Midi (151 slussar,
ocb seglade
till
Bordeaux
avgift)
ingen
ssdan via I-a Rochelle tilt Poote På Engmastade genom Canal du

lands sydkust där
vintern.

vi

lade upp båten över

Nästa sommar 1977 fortsatte vi vår hemsegling av Galatea, nu bara med Anita och
Stina. Vi valde att gå västerut till Scilly
Isles och seglade sedan via Irland, Skottland, Orkney, Norge och vidare hem genom
Göta kanal. På Nordsjön hade vi idealväder.
Överfärden tog tre dygn, aodra dagen seglade vi med spinnaker i behaglig sol. Vi
passade på att vädra madrasser och Mait
stekte tunna pannkakor, det gör hon annars
bara när vi ligger i hamn.

När vi väl kommit hem med Galatea började en diskussion om hur vi skulle ha det
med båtar i familjen. Det slutade med att
Marianne och Nisse övertog Galatea och vi
sålde Viggen 135 och köpte en Ballad som

också döptes

tilt Amfitrite. På årsmötet

jag över ordförandeskapet i
Viggenklubben till Ingmar Holmström. Med
Balladen deltog vi i Viggenklub"bens eska79'17 lämmde

dersegling 1978

till Aland och Aboland.

Galatea har hela tiden varit i familjens ägo.
Nisse kappseglade flitigt med Galatea. På
80-talet vann han klassmästerskapet fyra år
i rad. 1985 vann Nisse och Stina Gullvive-

rallyt med Galatea. Nisse seglade

till

Polen 1978 och

med

till

kustens skärgårdar dår ytterligare deltagare

Vid midsommartid flög vi med all packning

Skottland
1986. Anita övertog Galatea 1987 när Nisse

anslöt sig. Från Storkläppen blev det nattsegling Jch motorgång'i svaga vindar d
dimbankar över till Gotland. lnför öveiseglingen delade vi upp oss i grupper om
fyra båtar med en mer erfaren seglare som
gruppledare. I Visby fick vi ligga på paradplats i hamnen och blev fotograferade i

till Ibiza och övortog

Galatea. Barnen hade

och Stina gav sig iväg på sin Atlantsegling

vuxit sen 1971 (Marianne var nu 19, Nisse
16, Anrla tZ och Stina 9). Marianne kom
ombord i Marbella dit hon tågluffat. Vi
seglade hela familjen till Gibraltar och

i Vegan Galatea Turbo. 1992 öve og Stina
Amfitrite och vi löste ut Arita ur Galatea

två övriga båtar. Färden gick genom OstEntusiasmen i den nya styrelsen var stor. Vi
ville snabbt komma igång med familjeträffar, kappseglingar och andra aktiviteter. Till
den första familjeträffen 1-2 sept 1973 vid
Mörtö Bunsö kom 16 Viggar. Det blev
gemensam middag i egna båtar, tipspromenad, stafettlekar för barn och vuxna, lägerbåt med korvgrillning och sång till gitanackompanjemang under stjärnklar natthimmel.

skap€t rum.

till

England. Stad-

geförslaget antogs med några smä[e justeringar. Medlemsavgift på 15 kI för resten av
året beslöts. Nu fanns grund för att kunna
registrera vilka som var medlemmar i klubben. I den trya styrelsen blev jag ordförande, Jan Alm sekreterare och Allan Gardelius
kom med som klubbmästare.

I augusti 1975

Gotlands Allehanda.

Galatea

tillbaka längs spanska kuslen i tre veckor
sedan började Nisse sin tågluffning. Det
blev trångt när alla skulle sova ombord men
det gick utao osämja. Vi gick sedan av-

och återgick

till att segla Vigg.

För många har Viggen varit den första
segelbåten

i vilken

ds lärt sig. De som kan

lite mer i klubben delar gärna med sig

av

sin erfarenhet. Det är en del av klubbandan!
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REGIONALT

Kalmar-

Gävle

Rapportfrån

Jan Westerberg
Töregatan 5, 802 38 Gävle
026 -

t9 57 57

HanöbuHen
Leif Johansson

Sldnegatan 14, 295 00 Bromölla
0456 - 27it 69

l(elmat
Peter Winberg
Vårvägen 15, 385 03 $öderåka
0486 - 212 43

Vänern
Smaltronstöllet fiir
Vig g en-v önn er i Viin ern

Viggen-mötet 930407

Trots det

Å,rcts upptaktsmöte för Viggenklubben i
Kalmarblev glädjande, hela 1l båtågarc st?illde

l

upp (dock ej bam
Vi hade bjuditin GöstaSchwa.rz

)(

viggen-ägare). (
-

- vlilkiind'

och det hela
tävlingsseglare ftån Kalmar
blev verkligen lyckat. Gösta harju seglat både
Gotland Runt och Öland Runt med Viggen.
Fötande

beslutades:

(

L Eskadersegling
Två eskaderseglingar kornmer att äga rum:

Utgårdsvägen 3, 191 44 Sollentuna

08-929732

A. Bomholn/Karkhamn. stan l2 juli
För n,irvarande följande deltagme:
Eveft

Eriksson Ma
Harrysson

Slllan

Bertil

Boris Henriksssn

Rune

Dalavägen 19, 821 41 Bollnäs
00278 - t61 65

Peter Winberg/

S:t Anna
Owe svensson
Tunngatan 27, 582 66 Linköping
013 - 15 13 31

Ådenfeldt

Nils-ErikJonsson

oo

skyddad hamn, h?atga badklippor, vacker natur och
tt rilt fågelliv erbjuds b€sökar€n. Hå.ller du dig lite
lugo kan det även hiinda att du får s€ en bäver,

Snöön ligger i Dalbosjön, ca 3 M fågelvägen
NNO fr,ån Köpmannehamn. Enklasl seglar du dit

Albin-Viggen

Eskade rle dare

P

VIGGENKALENDERN 1993
för Vänerns Vi ggen-seglare

eter Winb e rg

B. Gotland. stun 19 juli

För n?tvarande följande deltagare:
Karlskoua-Viggen
Albin-Viggen

Kaj Johansen

BjörnAtrdersson

Gärdesvägen 5, 531 57 Lidköping
0510 - 14:t 10

Mats

Västkusbn

2. Töv lin gs v e rksanh e te n

Pettersson

Vega

Eskade rledare Kaj J o hansen

)(
)

18 juni Blå lungfrun Race
För niirvarande 4 båtar klara

öreeum!

2l-22 aueusti KM i Stockholm

Erik Palsund
Ätggatan Zle, ZrO 13 Malmö

För närvarande 3 båtår Hara

040 - 16 09 73

namnet är Snöön en verklig

ThomasLundegård Albin-Viggen

Vänem

Hagåkersvågen 28D, 431 41 Mölndal
031 - 27 57 24

77

Fenix
Marieholm 20

Kiell Nyl6n

Gustat Olofsson

Miga

för seglaren, en lättilgänglig, djup och

genom att gå med osdig kurs (ensmtuken hå[er dig på
rätt kuIs) alldetes [orr om Limsker, som har ett litet
.ummel på udden. Sedan girar du ca 90o babord
enligt ensmärkena på Kalvön och nä'r du kommer till
Ka.lvön går du in i sundet väster om Kalvön. Då har
du Snöön om babord och vid den branta berghällen
eft{ vassruggen ldgger du till. Beslag i berget underlättar förtitjningen.
Har du varit ft)rutseende och inhandlat Melleruds
Bfuklubbs specialsjökonförinomskårsledema liings
dalslaDdskusten kan du sedan fortsätta f:irden inomsk?irs till Vingen, altemativt gå ut i sjön igen norl om
Stora Rotön, alldeles öster om vå första Smultronstäle, som beskevs i ViggenBladet nr 7-8, 1990.
KjeU NyUn

Mälarcn

JanOlof Biörk

sommarö

Peter lYinberg

20 juni Moviken (mellan Kalvöama norr om Torsö)
25 juni Liljedal
3 juli Långön (nordöstra Vlirmlandssjön
10 juli StoraHåholmen, östra sidan (Ekens skärgård)
17 juti Bahallen (NV omAspholmen, Lurö skärgård)
Viggenträff
24
Årans hamn (Djurö skiirgård)
juli
Skäggholmen (nordsidan,Värmlandsnäs
31

jfi

7 arg

sydvästspets)
Sunnanå (Marknadsdag !)

Siljan

VIGGENSEGEL
STORSEGEL med

Här är sommarens täv-

längre lattor, 1 alt. 2 rev
Märkning, travare Cunninghamhole och tell-tales
Pris med 1 rev 4.350 kronor
Pris med 2 rev 4,550 kronor

(

Pris 3.300 kronor
Pris 3.900 kronor

(

25o/o

FOCK 10 m2,250 g duk, dacron
HÖG FOCK 12 m2, komplett

lingar

i Siljan, som inleds

.ned Mashavet Runt den 12

SPINNAKER 43 m2, three-radials-cut Pris 5.900 kronor
Pris 4.900 Kronor
Ett bekvämt segel, anvånds utan bom, lift och nedhalare.

FAMILJESPINNAKER

Sjökortet ståmmcr viil med verkligheten

;216 Mashavet Runt
Maxtid 28 timmar,
baserat på LYS 1,0
19/6 Nyckelringen
10/7 Sanda Race
11/7 Nusnäs-Regattan
31fl Sollerö Havs

U9

Rättviks-Regattan

11/9 Siljan Stainless Cup
(Denna tävling ingår
ej i Viggenserien)

(

BODING SEGEL AB
Kilowattvägen 5,136 44 Haninge
telefon 08-74512 20, fax 08-745 42 32

Ormskiir, N 59'10'1 5" E I 8'45'15"
Den sydvästligaste viken på Ormskåir iir
oYana.

1418 Tiitlbergs-triangeln

Jag har ritat Viggensegel i mer än 20 år. Ring mig och
berätta om Dina funderingar så ska jag försöka ge Dig
kloka lörslag.

Smaltronstället
fir Viggen-viinner
i Stockholms skiirgård
ett vackert stiille men svfutillgiingligt för

juni:

Pris 4.950 kronor
GENUA 17,2 m2, biradialskuren
MAXGENUA 19,5 m2, three-radials-cut Pris 5.700 kronor
Totalpris 10.900 kronor
RULLGENUAlT m'?
Biradialskuren, med UV-skydd, rullkompensator samt
komplett rullanläggning Plastimo 608 S.

Stockholm-

En skön sommar för
alla önskar
Linda, Anita & Boris
i Viggen 886

vid inpassage norrifrån genom Ormskiirssrömmen. Rådfråga g?irna ÅkeAm6€ns

förträffliga bok "Nya seglarhamnar på
Ostkusten" (sid 46) som ger detaljerade klnskaper och vamar för vådorn4 men den täcker
inte hela vägen in i viken.
Vid syclliga vindar eller dyning bör man
undvika Ormskåirsströmmen, det iir smalt och
grunt till och med för en Vigg. Superviggar
bör ej föBöka.
Efter den i boken nämnda "spången" och
ftire +-stenen kan man gta västerut in i viken
som iA grundfri och har hygglig lerbotten.
Landförtöjning åir låimplig i vikens östa del,
&ir det också finns en fast grillplats.
Utsegling söderut käver god utkik, bra
väder och goda nerver!
Es altemativ är att följa Ormskiirs stidra
stand i y?tstlig dktning. Dock har vi flera år i
nd grundli gttrttat en icke utrniirktuppgntndning i trakten av longitud E 18'45'30'.
Ett annat sätt är att söka sig SV-ut mellan
Brunsklir och St. Langkobben och att d,irefter
segla nonut rFllan öama.
Det iir n?imligen fa$art (för en Vigg som
vågar och tar det lugnt) såvål mellan Brunskiir-

Brunskits Trätsklir som mellan Brunskiirs
Trätskåir-St. Hamnskiir.
En underbar bit sktugfud diir få seglare, av
fiirklarliga skäI, syns -utom vi Viggar förstås.
"Relax", Mari.anne och Ueikko

l5

NYA PRICKAR
Nya bestämmelser för utmärkning

av

fiskeredskap är under införande. De
gäller i Sveriges fiskezon och territorialhav, samt i inre vatten ( dvs innanför de
yttre skären ) och i Vänern, Vättern,
Hjälmaren och Mälaren.
De flesta nyheterna kommer nästa år,
men från och med den 1/1 1993 skall fasta
redskap vara utmärkta med vakare ( flytande venikal pinne )' Sådana redskap är
normalt inte utan vidare överseglingsbara.
Vakarna skall ha ett gult kryss med re-

flexer i toppen. Den ostligaste vakaren
skall dessutom ha en flagga och den viistligaste wå flaggor.

Yakarna får ha vilken färg som helst
utom röd eller grön. Flaggorna skall ha
samma färg och den får inte vara vit.

Flaggorna och pinnens färg skiljer dem
alltså från specialmärkena.

Stora fasta redskap kan dessutom ha
mellanvakare. Dessa har då vit flagga.
Vanliga fiskekulor/garnblåsor kan också
användas för att visa utsträckningen aY
redskapet. Se figuren'

RAPPORT TNÅN
ESKADERTRAITEI'{
Vid eskadenräffen den 27 april mötte
representanter för sex båtar i S:t Annaeskadern upp i Brygghuset. Ytterligare två

Jan-Olof Björk
16

Som vanligt träffas vi i
Skomakarviken på Lådna.
Vi börjar kl 13.00
med att resa vår traditionella
majstång och fortsätter med
lek och dans.
Se'n blir det tipspromenad,
kaffe på berget och allsång
till sena natten.
Midsomrnardagens program
anpassas efter rådande
väder, lust och ork.
Våilkommen dit och träffa
många trevliga Viggen- och
Jätteviggenseglare.

hade anmålt intresse men kunde inte när-

yata. Eftersom en praktisk

gräns fö;i
eskadern är ca 72 bltar finns det fortfa\
rande plats för några till, så här kommer
en kort resumd av planeringen sådan den
ser ut idag.

Samling

blir

i

Rassa

Vikar norr

Landsort söndagen den 4

juli.

or1

DärifråÄ
går vi först genom Södermanlands skärgård med Lacka och Hertigö dag ett och
två, passerar Oxelösund för bunking och
stannar dag tre i Kallhamn vid Bråvikens

mynning.
Vidare

till

Fångö

i

(
)l I

t

S:t Annas skärgård

via Missjö. Därefter Häradsskär, Kråkmarö, Birlakär till Getholmen dit vi
kommer dag åtta. Från Getholmen till
Ormöarna, Skallö i Bråviken och vid Stora

Lökholmen tillbaka i den sörmliindska
skärgården. Dag tolv räknar vi med att
passera Brunskär för att den trettonde
dagen /lördagen den 17 juli/ avsluta eskadern vid Krogen norr om Landsort. I
Är någon intresserad att komma me{
kontakta Jan-Olof Biörk, Utgårdsvägen 3,
191 44 Sollentuna. Tel 08 - 92 97 32
(hem), 08 -757 05 91 (arbetet). Senaste
anmiilningsdag iir satt till den 2016 så a1
alla skall kunna få ut material i tid.
Ian-Olof i 837 Magda

- -v'

MIDSOMMAR.
TRAFF 25.26/6
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Karlskrona-Viggen nr 73
i förvandling
Kqi Johansen köpte sin båt, I(arlskronaw 73, i augusti 1989. I den hiir och
någafiilj ande artiklar beskriver Kqj de föröndrfugat och ftirbiifrringar som hsn sedsn dess
Wggen

hu gjort på b&en.

Tekniskt Konmiuöa som har tagit del av

tderialat konplefrersr med sino tynpankter
på dc ufrida afietenaVid köpet var gelcoaten så pass ne$liten att
det enda som återstod var aft måla om båten,
vilket jag och mina pojkat gjode under vintem
89-90.

Vi böriade arb€tet med att demontcra detal-

jer; knapar, mantågsstöftor, pulpit, skotskenor,
fönsterutor, luckor och diverse beslag. Detta
arbete är dock ej att rekommendera om
skrovgenomgångama ej behövq ätas Det iir
mycket enklare och mel tidsbespamnde att maskera ovan nZimnda saker Det tog visserligen bara
en helg att skruva väck alla prylar, men i geng:ild
halva vintem att sätta tillbata dem, vilket vi inte
visste föIrain efteråt.
Diircfter tvättade vi hela båten rD€d förtunning för att avlägsna fett, olja, silikon och vax.
När detta var klafi tonslipade vi hala båten rtred
slippapper, grovlek 180, för att den nya fiirgen
skulle få bästa dxjjliga fiiste i den gamla gelcoaten.
Niir slipningen var klar sprutade vi med
Nordsjö Duapox grönpdmer, som har goda
vidh:iftaDde egenskaper. Som topplack anviinde
vi Nodsjö Duallx, en tvåkomponent lågmolekylit pol]'uretanlack.
Tidsåtgång för arbetet: Demootcring, maskering och tväthting, on helg, ca 25 tillrlrlar. Sprutning, en gång grönprirner och två gånger Dualyx,
en helg. Montering av bottagna beslag och fönster med nya gummilister, ca fem helger.
Resultatet blev att en stilig \tggen sjösatles
våren -90.

l8

Behovet av nästa förbättring uppstod under
kappseglingar sommaren 1990. För det förstå
hade jag för gamla och utseglade segel, de vl
från 196? då båten var ny.dessutom uppt.iickieja!,
att mina A-Viggen-seglande kompisar i Kalmar
hade mycket störe Genuafock iin jag, vilketjag
naturligtvis fann enomt orättvist,
Hur skullejag kunna konkurrem med mindt"
segelyta iin konkurrenttma? Jag undenökte st
ken i LYS -tabellen och fann till min lättnad attjag
enligt LYS frck anviinda samma mått på seglen
till min K-Viggen. Vad sade nu klassbe stlimmelsema? Jag skickade snabbt ofter dcssa och i $ 4.4

t{ya masttoten glasflbetv& och plast

,(

Skiss över förl'dngning av vanten

Itn'"-

fann jag vadjag sökte.

Behov??? Vad då Behov? Ni kan slå er i
backen på att hlil fanns det Behovl ! !
Det var nu augusti och segelsäsongen nästan
slut. Hos Eivström Segel i Karlshamn bestiilldes
nya segel med maximum mått , nu åte$tod endast
problemet med en för kort mast.
Att köpa en helt ny A-Viggen-mast trred spridare och vant var f& kostsamt. Der fuentod att
förl?inga derl befindiga mast€n. som var giord i
glasfiberarmerad plast, samt att fthlahga vanten
ca 30 cm, se skisser på motstående sida.
Säedes började jag våren l99l med ny'
segel och förliingd mast. Nu skulle det bli fart
den gamla skutan, hodde jag, metl ganska snan
stod det klart fttr mig ad med högre rnast och tro
kva&auneter större segelyta fick jag en båt som
var b€tydligt rankare, så kappseglingsresultaten

rd

i

de

uteblev.

(

Skam den som ger sig, båten gick fint i lätt
vind och lugnt vatler, så nu g:illde det att hittå
trimmet n?h det tuffade ti[ sig. Det g:iller för min
del att i första hand på ctt tidigt stadiuDl twista
storen och släppa förbi vinden i loppen samt i
andra hand öppna toppen på Genuafocken. Sedan

åtentår det fö$tås att reva storen samt byta fock.

(

Mitt nästa projekt var att flytta rodret. Fran
första stund jag hade köpt båten tyckte jag att
rorkulten satt ivägen.
Jag studerade rodret på en A-Vigg och tyckte
att den lösningen var bät&e. Dossutom saknade
A-Viggen det balxe stuvningsfacket, vilket gav
en klart stör.e sittbrunn, Efler mycket grubbel
kom jag fram till att det måste gå att flytta rodret.
Jag kontaktade nu \tiggenklubbens Tekniska
Kommittd samt Kappsegliogskommittdn för syn-

punkter och jag tackd dessa båda n:ifiuder för ett

positilt och viilvilligtbcmötande.
Det var nu janua.ri 1992 och jag satte igång
med arbetet. På nästa sida finns en skiss på alla
detaljer som ingår i det nya ro&el
Som ni ser finns det två olika roderblad
uhitade. Det med heldragen linje iir det fösta jag
byggde, rnen det var för utbalanserat (ingen
rode*?tnsla alls). Diirför tog jag upp båten och
byggde om rodret enJigt den streckade linjen.
Kaj lohansen, K-Viggen nr 73

t9

Skiss över detaljerna

TEKNISKA KOMMITTENS
KOMMENTARER:

till nya rodret
aest"e tirr rorkurten

#"=--

Jag hittar inge! namn
tur denna pryl , åndÄ år
det den som håller samman

Te*niska Kommifran linner Kajs ombyggaader av Karlskroru-Yiggen nr 7j mycka rtressantu" Åndringana kan sökeft inspbera
andratill likrwnde åtgdrder. Kqj besitter upperrharkgen förulom e,rergi ea stort tukniskt och

Teflonlaser

praktish kunundq som möjliggjoft afieteng

allihopa.

50 mm r0r

o

n byggnadqa

f'

iksom tillgång

till lokal2t och ondru nödviin-

diga reswser. Det ltamgör också av Kqis redogörel$e, ott bålarbetet kltt tet dctdt stt bli mer
tihkrävonde, iin ,run ltån bödsn

(/
Axel 32 mm

Aft oodem isera riggen till

en

ton

K-\4g9. sp€ci-

glasfibenlasl med en mast av AMggens typ, kan förutses behövas fr:irnst av
"åldersskiil", speciellt om man råkar ut för

;llt

sådan med

STTRAFFEN
Glöm inte bort att komma till pingstträffen, somju i år äger rum vid Brännholmen på Gällnö. Exakt position är: N
59"24,8', E 18"328'.
Samling pingstafton kl 16.00 och kappsegling på pingstdagen. För detaljer, se
forra Viggenbladet.
Kapp

s e glin gs k

ommittdn

mastbrotL (Klassbestaimmelsema nredgerju octrså
på ett fiffigt sätt
en sådan modifiering.) Kaj

h

behållit sin gan a mast och genom förl?ingning
utnyttjat de eventuella fördetar A-Viggens rigg
kan ge. Om detta iir i enlighet med klassb€st.iimm€ls€mas anda lorde klassdimnden ha
synpunkter på och iir föremä för utedning. Ur
teknisk synpunkt verkar lösningen listig.

eftcr aaöyggnad"*
(

I\

Betriiffande roderombyggnaden har, som
framgår av Kajs redogiirelse, inlodande kontakter ägt rum nred bl a Tekdska Kommitten. Kommitt€n stilldo sig då en aning tveksam till om ett
så omfattånde arbete skulle motsvara förviintningama. Vi var även tveksamma till placeringen
och udölaDdct rned hiinsyn till hållfasthet, t ex
,id eventuell grundk?inning. Även isken för att
få intrasslade tampa.r och dylikt i rodret bedömdes öka. Vi ansåg ävenledes att risken för att
roder$eppet skulle minska vid segling med slor
k:ingning (t ex vid spinnakergång) borde beak$. Trots kommittdns tveksamhet till flytming av
rodret, har resultatet tydligen blivit till ägarens
belåtenhet. Kommitt6n grah erar och ser frarn
Eot Kajs fortsatta redogörelse över andra
iin&ingsarbelen på sin Vigg.
För Teknisko Kommiftön,
Ingemar Liudgren
Roppodei.ngenfrån Kaj och K-Wggen
Joftsaftet i nlsto numm4t

20

w
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Nya medlemmar:
36

Monica Norrby & lngegerd
Lagerbäck, Enskede
Yngve Kiellberg, Mölndal

314
366
473

Christian Eliasen, Örebro
Jenny Borg, Årsta
Michael Wgen, Johanneshov
Slaffan Carlsson, Nynäshamn

20

677

872

Monica Sahlberg, Haninge
Chrislian Geisler, Skövde

1126 Hans Johansson, Enskededalen
1130 Michael Hallben, Stockholm
1133 Magnus Olotsson, Stockholm
1208 Tommy Hansen, Göteborg

Kud G Gustafsson, Rönninge
Ove Boström, Odensbacken
Olle Brand, Huddinge
Gunnar & Kerstin Bäck-Lindberg,
Slockholm

Hjärtligt välkomna
till Viggenklubben!

Några varningens ord...

ORIGINALTILLBEHOR

Bosse Ekluttd i Kristinehamn presenterar hiir ett varnande exempel på hur det kan
sluta nib der brhter i respeltt Jör eld och
ghdande töremåL.

,t

/ti'

Jag hade liioge retat

migpå den Dedgångna

i

-redningen min Mgg, så den hiir våren
påb<irjade jag våmrstoingen en månad tidilacka
inredningen samt montem vzirmare. Niir så
'"ket var klart rev jag bon all maskering
;stående av tape och byggplast. Skiipet
fyllde sar nanpressat en l80-ttersplastsäck
som placerades framför båtvagnens bakltjul.
När jag återkom
båten dagen efter så
gare för att hinna måla innertaket, lista,

r,

ö

ti

fylld papperssäck. Eftersom båten står på min fars
tomt utgickjag ifran att han st?illt säckeD dåir
för att få den bordorslad.
Ntu jag efter ytterligare en dag anliinde
till båten fannj ag den i det skick fotot återger.
hade min såck fått sällskap av en

D€t visade sig attetr granne somhade våntädat
tomtetr och eldat, lagt rester av icke br?innbart
material som han rensat ur askan, i den säck

som ställts bredvid min. Något pyrde fortfarande som blossade upp under natten och
antiinde även min säck som innehöll avse'rda miingder plast och acetonindränkta tra-

1!Or.

Som tur var hade båwagnens bakhjul
låtnnats in för repamtion. Hade elden fått
förmodligen spritt sig till en
illiggande fastighet, två dyrbara båtar. wå

f?iste hade den

.
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, rrlar samt eo traktor.

Efter attjag tvättat bort allt sot kunde jag
konståtera att skadoma på båten inskr?inkte

sig

till

en samling små blåsor under

vattenlinjen.
Hiilsninga4,

B

osse

Eklund

PEST I GARAGET?
På redaktionsbåten 1277 Jdnta har
jag hittat små bruna blåsor, som innebålIer en illaluktande våtska.
Blåsoma finns i alterkant av taket till
luckganget och min teori zir att fukt kan
ha tiingt in yid de skruvar, sju stycken,
som håller fast skenan till sprayhooden.
I ansluming till de öwiga tio skruvarna, som sitter i överbyggnaden. finns
inga tecken till angrepp. Har garagetaket
råkat få en något s?inre kvalilet på plasten

vid tillverkningen?
Har någon mer sett något liknande,
och vad säger Tekniska Kommittdn?
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Avsändare:
VIGGENKLUBBEN
C/o Kekki
Valstaväge_n 68
19553 MARSTA

i

1

.

BEGRIiNSAD
EFTERSANDNING
Vid detinitiv eftersändning återsånds
försändelsen med nya adressen
baksidan (ej adressidan)

på tt

Karlskrona-Vlggen nr 168
Kryssfock, genua och storsegel, nästan ny
Suzuki 6 hkr, bomkapell, sprayhood, pulpit, badstege, toa, kök etc. Pris 30.000 kr
Björn Skogbåck, tel031-23 99 88

Albin-Viggen nr '1126, 1975
Välvårdad, nya dynor, sprayhood, PRradio, toalett, bra segel, 5 hkr Yamaha,
vagga, vårruslad. Pris 35.000 kr.
Lars Thurctröm, tel 015t-21 13 00 eller
0155-28 97 27

Albin-Viggen nl 1359, 1978
Rullfock, VHF, värmare, toalett, gasolkök,
kompass, sumlogg, ekolod, 8 hkr Yamaha,
båtvagn, Press & Son tåckställning.
Pris 38.000 kr

Kristina Bäck, tel. 08-520 353 71

Stormfock 6,8

m'?

till Albin-Viggen.

Endast intresserad av segel i mycket gott
skick.
Guslal Olofsson, tel. 031--27 57 24

MANUS.STOPP !!!
ViggenBladet nr 6-7 t
28 maj
ViggenBladet nr 8-9
13 augusti

