Medlemstidning för

VIGGENKLUBBEN

NR 5 2006

Intill inloppet Lilla Kastet
Foto Red.

Ha en riktigt skön sommar!
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Hej alla!
Äntligen! Nu är den här - tiden
då Viggen befinner sig i sitt rätta
element. Hoppas vårrustningen och
sjösättning gått bra. Vi som var med
på riggträffen fick en genomgång
av påmastning och ansättning av
riggen. Det gäller att vara väl förberedd. Hann bara få en glimt av
Lidingö runt i hård blåst, men det
räckte för att se en del tillbud. Ta
det lugnt i början på säsongen och
segla upprätt.
Tack för svaren på enkäten.
Webversionen fungerade inte så bra
då alla inte kunde skicka in svaren.
Jag hoppas att diskussionen om
klubben fortsätter. Synpunkter och
tips är alltid välkomna. Väl mött i
sommar.
K-G i Potentilla
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Nytt & Begagnat. Det får anses
vara en adekvat varudeklaration för
det nummer av ViggenBladet som
du just slagit dig till ro med.
Från barndomen minns jag en
sagoboksserie som hette 'Min Skattkammare' och som såldes av ambulerande kolportörer till föräldrar
med läskunniga barn. Redaktionens
skattkammare består av årtiondens
samlade utgåvor av VB, lika bra att
ta till i nödens stund – när materialet sinar i brist på skrivklåda hos
läsekretsen – som en bit ståltråd då
ljuddämparen på bilen är på väg att
falla av. Men mycket som skrivits är
tidlöst och ständigt aktuellt så det är
helt OK att återanvända. Recycling
kallas det visst nuförtiden.
Sommarhälsningar från ...
Alf

Sommarträff 2006

Lilla Kastet, 30 juni–2 juli
Vi träffas under helgen som infaller i månadsskiftet juni-juli, från
fredag eftermiddag 30 juni kommer
”välkomstkommittén” att finnas på
plats.
Vi kommer även denna gång att
vara på samma
ställe som de senaste åren, nämligen Lilla Kastet
på Ingmarsö. Lilla
Kastet ligger på
Ingmarsös östra
del Kolgårdsön
och Trälhavets BK
har sin uthamn
där. De aktuella
koordinaterna
du behöver för
att ta dig dit är:
N 59°28’52 / O
18°47’32.
Ett besök på TBKs hemsida –
http://www.tralhavets-bk.a.se/ingmarso.htm – rekommenderas, där får
man ytterligare tips om inseglingen,
med ensmärken och allt.
Man kommer när man vill under

fredag eller lördag, det blir som vanligt sherry, grillning, goda historier,
tipspromenad eller vad man nu kan
tänkas hitta på, men i år också några
extra – och matnyttiga – aktiviteter;
Harald i TK avser att köra en
kortversion av
riggträffen, och
det blir tillfälle
att diskutera lite
kring segelval
och balans i båten (lovgirighet).
Dessutom ges som
vanligt tillfälle att
jämföra tekniska
olika lösningar
som förekommer
i K- och A-Vigg,
i original respektive efter kluriga
ägares kompletteringar. Och så lite
prylmarknad – båtprylar som inte
används kan komma någon annan
till dels, och kan inbringa en slant
eller en lämpligare pryl i utbyte. Ta
med nå't!
Välkomna alla!
Styrelsen

Om du har frågor, kontakta Lennart Larsson, Ingvar Lindén
eller K-G Sabel. Adresser och tel.nummer hittar du på sista
uppslaget i tidningen.
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CLUB

Handbok K- eller A-Viggen ... 60:Tekniska Tips komplett ... 180:Tekniska Tips enstaka ...... 10:Viggenritningar ............ 10-40:Ritningsförteckning .......... 10:-

SHOP

Klassregler ...................... 10:Klubbvimpel ................... 130:Broderat jackmärke ......... 35:Klubbnål .......................... 35:Klubbdekal SE-GLA-UT ..... 20:-

Enklast är om du sätter in beloppet för önskade varor på
VIGGENKLUBBENS POSTGIROKONTO 40 73 05 – 2
och anger namn, adress, båtnummer samt vilka varor du vill ha.
Du kan även ringa materialförvaltaren, tel nr på näst sista sidan
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SOMMARESKADERN IGEN
Vi, i vår båt Kraka, tänker efter esDet har kommit in fyra intresseanmälningar via enkäten och ytterligare kadern ta oss över till Åland, Åbolands
två från styrelsen så eskadern blir tro- skärgård och upp efter finska kusten,
ligen av. Vad trevligt!.
kanske ända till Vasa. Om någon eller
några vill följa med oss en bit eller hela
Hör gärna av er innan, direkt till vägen så är ni välkomna. Det är bl a
oss, så vi kan göra en del förberedelser därför vi vill ta oss norrut med eskadern
med t ex mobtfn- och VHF- listor. Det men också för att det inte är fullt så
är också bra att veta hur många som mycket båtar norrut.
kommer att delta så att vi t ex vet hur
En person har uttalat intresse att
stora naturhamnar vi behöver. Berätta
gärna också hur van seglare du är, om fortsätta efter eskadern med oss över
du kan hjälpa till med t ex navigation till Åland och Finland. Men fler är
eller om du skulle vilja ha lite hjälp.
välkomna!
Vi upprepar en del av texten i ViggenBladet nr 2 2006.
Eskadern börjar i anslutning till
träffen 1 – 2 juli vid Lilla Kastet, NV
om Möja i Stockholms skärgård. Avslutning någonstans i Stockholms norra
skärgård, kanske Öregrund, därifrån
är det lätt att ta sig hem t ex genom
Väddö kanal.

Det kan då bli eskadersegling över
Ålands hav, men det beror naturligtvis
på vad deltagarna vill och det där med
väder och vind. Vi ska skaffa uppgifter
om vad som gäller för inpassering till
Åland och Finland.

Vi ska slingra oss norrut och ta
natthamn där det passa oss. Eskadern
är tänkt att hålla på en vecka. När den
avslutas får vi resonera oss fram till,
några kanske vill avsluta tidigare, andra
kanske vill fortsätta ytterligare.

Tfn. Bengt 08-35 28 41
mob 070 273 16 14. VHF SB 6518
e-post bengan.hansson@home.se
Rödhakevägen 3A, bv
134 42 Gustavsberg

Kom gärna med intresseanmälningar och frågor redan nu om sommareskadern. Vi kanske också kan träffas
Eskadern skall ske under informella innan, på land, för att prata om hur vi
former men vi ska ha det trevligt till- ska göra.
sammans både under segling och på
Välkomna!
land. Viss organisering måste till, t ex
Bengt Hansson och
dagens mål. Alla ska kunna vara med!
Dagsetapper på 25 Nm, kanske.
Franz Josef (FJ) Rühmland
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Fyrtaktsmotor till
En liten utombordare med tvåtaktsmotor är en relativt enkel maskin.
Motorn bygger på att bränsleblandningen antänds varje gång kolven rör
sig uppåt, strax innan den vänder.
Man säger då att motorn har två takter
per cykel. Tvåtaktsmotorernas största
problem är att bränsle/luft-blandningen för en cykel sugs in samtidigt
som avgaserna från den förra förbränningstakten blåses ut. Detta gör att
det, beroende på varvtal antingen
finns rester av förbränningsgaser kvar
i cylindern vid nästa förbränning eller
också kommer en del av bränslet följa
med ut med avgaserna. I utombordarens fall direkt ut i vattnet. Detta
gäller till störst del de små utombordarna, alltså de i lämplig storlek för
Viggen. Där man inte har en massa
elektronik som styr t ex hur bränslet
pytsas in i cylindern, som på de större
motorerna.
Fyrtaktsmotorer då? Jo, i dessa
antänds bränslet istället vid varannan uppåtrörelse av kolven. Insug
av bränsleblandning och utsläpp av
avgaser styrs av ventiler. Man säger
att man har en insugstakt, då kolven
går nedåt, och bränsle sugs in genom
insugsventilen. En kompressionstakt,
då kolven går uppåt och bränsleblandningen komprimeras. En expansionstakt där bränsleblandningen antänds
och tvingar kolven nedåt. Slutligen
en utblåstakt där kolven går uppåt
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och pressar ut avgaserna via avgasventilen.
Fyrtaktarens mer avancerade konstruktion gör att den är lite svårare att
reparera och underhålla. Det är helt
enkelt fler delar som kan gå sönder
eller behöva ställas in.
Tvåtaktsmotorernas enklare konstruktion gör att de har en högre
effekt i förhållande till vikt och storlek. Fyrtaktsmotorerna däremot har
högre verkningsgrad. Det går alltså
åt mindre bränsle för samma arbete.
De går även jämnare genom hela
varvtalsregistret. En tvåtaktsmotor går
överhuvudtaget inte särskilt bra någon
längre tid på tomgång. (När man till
exempel letar lämplig landningsplats
i naturhamnen.)
En fördel med fyrtaktsmotorer är
att man slipper kladdet med oljeblandad bensin, eftersom oljan istället
finns i motorn. Nackdelen med detta
är att man måste se upp när man lägger motorn ned. Om man lägger den
åt fel håll kan det nämligen rinna olja
genom cylindern, ut genom ventilerna
och ut i förgasaren som täpps igen.
Hur man ska hantera motorn finns givetvis beskrivet i manualen. Dessutom
också på skyltar på motorn, även om
dessa inte alltid är så tydliga som man
skulle kunna önska.
En motor på 5-7 hk (3,7-5,2 kW)
kan vara lagom till Viggen. Med en
mindre finns det risk att den upplevs

Viggen
som för klen om man t ex behöver gå
i stark motvind och motsjö, även om
man tar sig fram i lugnt väder.
Om man funderar på att sätta i en
generator i den nya utombordaren, så
är ett tips att låta göra det på en gång
innan leverans, då det krävs att man
tar av svänghjulet. Det inte är alltid
så lätt att göra själv om man saknar
verktyg eller kunnande. På 1359 Krakas nya Selva behövde man även borra
och gänga skruvhål i svänghjulet för
magneterna.
Tänk på att det kan vara en hel
del leveranstid på vissa motorer. Undertecknad fick tex åka till förra årets
sommarträff med lånad elutombordare på grund av en felleverans.
Hur mycket bensin drar då en ny
fyrtaktsmotor på 5 hk? Dessvärre skrivs
det mycket lite om bränsleekonomi på
de små motorerna i båttidningar och
dyl.. Man gör desto fler artiklar med
jämförande tester på motorer för snabba motorbåtar. Dessutom beror bränsleåtgången förstås på vilken båt man
sätter motorn på och vilken fart man
gör. I sommar kommer undertecknad
göra en del, visserligen enkla och inte
särskilt vetenskapliga, tester med Viggen nr 1359 och en en säsong gammal
Selva 5hk. Förhoppningsvis även med
två andra märken med samma effekt.
Resultatet kommer i en uppdatering
av Tekniska Tips 5:3.
Franz i 1359 Kraka

HÖSTESKADER
I SEPTEMBER?
Det blev några kryss för intresse
av en hösteskader i enkäten. Styrelsen beslutade därför att sätta ett
preliminärt datum för hösteskadern.
Det blev helgen den 9-10 september.
Valet av helg är att det fortfarande
kan vara ganska behagligt och att det
är fullmåne den 7 september. Förhoppningen är att de kortare dagarna
ska kompenseras med lite månsken.
Eskadern är tänkt att vara i mellersta
delen av Stockholms skärgård om det
inte kommer några andra idéer. Vi
tror att det ger flest båtar möjlighet
att delta. Det kan bli en förlängning
någon dag av helgen om det passar in
för deltagarna.
Så långt den skissade planeringen.
Sedan över till frågetecknet i rubriken.
Det beror på intresset för en kort eskader vid denna tidpunkt. Vi tyckte
det var värt ett försök att gå ut med
en förfrågan. Finns intresse så blir den
av och finns det inget intresse så ställs
den in. Men för att få veta det och för
att få höra lite synpunkter på hur den
ska se ut så vill vi ha in en intresseanmälan gärna med uppslag på tänkbara
mål och platser. Det går bra att skicka
den till mig per brev eller med e-post
innan den 15 augusti. Styrelsen träffas
den 17 augusti och får då ta ställning
till hur det blir utifrån inkomna svar.
Blir eskadern av så kommer det en
blänkare till i nästa ViggenBlad som
kommer ut första september.
K-G i Potentilla
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Hämtat ur arkivets skrymslen, 1. Infört i VIGGENBLADET nr 6-7 1983.
Del 4 ur en artikelserie signerad dåvarande VB-redaktionen
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Ämnesvalet får anses vara högaktuellt trots åldern, i synnerhet med tanke
på vad som kan komma att tas upp till behandling under sommarträffen
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Uppväxt i de vilda snapphanebygderna mellan Skåne och Småland.
Första jobbet var materialprovning
och kemiska analyser hos Perstorp AB.
Studerade på teknis och som nybakad
teleingenjör flyttade jag 1970 till Västerås och ett jobb på ASEAs elektroniksektor. Har sedan dess stannat kvar på
ett antal av ASEAs olika delar.
På elektroniksektorn var produkterna halvledare, strömriktare, industrirobotar och mycket mera. På ABB
Metallurgy smältugnar, utrustning för
valsverk, gruvhissar, högtryckspressar
och utrustning för att framställa metallpulver. Och ABB Traction tillverkade
lok, motorvagnar, tunnelbanevagnar
och spårvagnar.
Våren 2004 blev jag 65 och har
numera tid att göra det jag själv är
intresserad av och dit hör självklart
segling. Så var kom båtliv in? I Perstorp
var det sporadiskt i en öppen fiskebåt
på västkusten. Men en jobbarkompis
var privatflygare så jag har haft turen
att få spaka småplan som Piper Cub
och MFI Junior.
Efter 1970 blev det mest fotografering och turer i lapplandsfjällen med attacktält och packning. Många av mina
nya jobbarkompisar kappseglade också
flitigt. Ibland saknades en gast och då
kunde jag ställa upp.
Tillsammans med min dåvarande
sambo gick jag 1977 på KFUMs seglarskola och läste samtidigt på kvällstid för att ta förarintyget. Snart kom
nya erbjudanden om att gasta och så
småningom även på WSS 24-timmarssegling i höstmörkret. Därför har jag
fått segla många olika båtar bl. a. en
gammal skärgårdssexa när det blåste
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28 sekundmeter. Med två timmar kvar
gav vi upp för hon läckte så mycket att
jag inte hann ösa med kastrullen från
pentryt.
Fick så segla en Albin Vigg från
-74. Hon kändes som en stor jolle. Det
trivdes jag bra med så jag beslöt mig
för att köpa en egen. Hösten 1983
provseglade jag Vigg 1204 och hon
blev min.
Sedan dess har jag också bättrat på
mina kunskaper med skepparexamen
-84, astronomisk navigation -85, VHFcert -88 och maskinistexamen -91.
Första gången på Viggenklubbens
eskadersegling bar det av till S:t Annas
och Gryts skärgårdar. Det var skepparmöte på morgonen, lunchkrok på
vägen till dagens mål, och väl framme,
aktiviteter på land och fika på berget
med sång och musik på kvällen. Sedan
dess har jag varit med på många eskadrar och på så sätt kommit till platser
som jag inte skulle ha vågat mig till
själv. Seglar numera oftast ensam och
då är Viggen lämplig. Lite tuffare väder
är inte värre än att jag orkar med.
Ser fram mot att tillsammans med
de erfarnare styrelseledamöterna utveckla mig och klubben för att ännu
bättre gagna medlemmarna och hoppas att få se många av er på den alltid
lika trevliga träffen i Lilla Kastet i
början av juli.
Lennart i Vigg 1204
Att VBs läsare fått vänta på Lennarts presentation beror på e-postproblem under vintern och våren men här
kommer den. Bättre sent än aldrig!
Red.

Ny
i styrelsen

3
Lennart Larsson
Klubbmästare
På vår hemsida finns förutom Marknaden och Gästboken
ett Diskussionsforum. Välkomna med inlägg!

Åke Thorsén
08-540 698 07
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Sammanställning och kom
Tack för ert deltagande
Detta är ett sätt att diskutera
klubbens verksamhet. Vi har små
möjligheter att träffas samlat eftersom
vi är spridda över landet och även
utanför dess gränser. Dessutom är vi
rätt många medlemmar. Men sitter du
och trycker på någon idé om klubbens
verksamhet så kontakta oss i styrelsen.
Funderingar kring båtens funktion tar
du upp med Tekniska Kommittén.

gången på många år det blir av i klubbens regi.

Sommarträffen
Sommarträffen hade också fått
flera kryss. Det är glädjande då detta
försök till träff blivit bestående. Vi
hoppas att vädret är med oss även
denna gång. Hitintills så har lördagskvällen varit en fin grillkväll med bra
stämning. Den har föregåtts av Viggensherry, chips och tipspromenad.
Antalet svar är inte så stort så att Så kommer det bli även detta år.
det föranleder någon statistisk sammanställning. Det var inte meningen
Höstaktiviteter
När det gäller höstaktiviteter så
heller. Det var synpunkter som vi ville
ha in. Till nästa år hoppas vi kunna ha var det inte så många kryss. Det kan
bero på att de ännu inte är helt klara.
ett program färdigt tidigt på året.
Vi kommer igen med mer information
Planerade aktiviteter
så fort planerna blir klara.
Fråga ett om planerade aktiviteter
så var alla förkryssade. Det var roligt
Hjälp
speciellt som vi hade tagit upp två
Glädjande var också att vi fick
eskadrar. De har legat nere en längre kryss för att ställa upp som besätttid. Vi hade också en fråga om hur ning och en som ville ta emot hjälp.
min idealeskader skulle vara. Här var Det kan kanske vara något som kan
alternativet med en flexibel eskader utvecklas.
mest förkryssat. Frågan ska mer ses
som en allmän vägledning vilken typ
Fråga två och tre så tar vi till oss
av eskader man helst skulle kunna de förslag som kommit in, även om ett
ställa upp på. Den skulle behöva var detsamma som förra årets höstakfördjupas och kanske bli föremål för tivitet. Mer om detta under samverkan
en egen enkät. Men till slut så beror med andra.
det på om vi kan få eskaderledare
att ställa och under vilka villkor. Vi
ViggenBladet och hemsidan
återkommer efter sommaren och ser
Fråga fyra tog upp synpunkter
hur vi ska gå vidare. Det är ju första på ViggenBladet och hemsidan. Det
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mentarer till enkätsvaren
mesta knöt an till ViggenBladet.
Här efterfrågades mer artiklar som
innehåller tips och fakta. Till en del
kommer vi kunna leva upp till detta
genom att nya tekniska tips kommer
med i tidningen. Det beror på främst
på att sker en översyn av tidigare tips
som blivit föråldrade. Fakta och tips
utöver detta är till stor del beroende
av våra medlemmars skrivklåda. Det
gäller även övrigt innehåll. Glädjande
var det även här några som kryssat
för att de kan tänkas komma med
bidrag. Medan jag höll på och skrev
detta så kom det ytterligare förslag
av mer konkret innehåll. En knep och
knåpspalt med kluriga bidrag från
medlemmar var ett förslag. Ett annat
förslag var Min Vigg där medlemmar
kan presentera sin båt gärna med bild.
De kom tillsammans med ett erbjudande att vara först ut och skriva.
Samverkan
Fråga fem om samverkan med
andra klubbar så var det många som
såg positivt på detta. Främst rörde
det träffar på land. Sedan fanns det
de som tyckte att det kunde gälla
fler områden som segling, utflykter,
utbildning och tips. Jag tror att det
detta kan vara en bra väg gå vidare
på. Vi får försöka att etablera kontakt med i första hand Vegaklubben
och höra om de är intresserade. Ett
första steg skulle vara höstträffar på
land. Det kan vara svårt att tillräckligt

många till vissa aktiviteter. En tanke
skulle kunna vara att en klubb i taget
svarade för höstens aktivitet. Detta
skulle troligen underlätta planeringen
i varje klubb. Det skulle kunna vara
träffar med visst utbildningsinnehåll
där det förekommer kostnader. Då
är det bra att man blir några stycken
så att eventuella kostnader inte blir
orimliga.
Regionerna
Fråga sex fick också några svar.
Det var roligt. Klubben tenderar att
domineras av Stockholmsregionen.
Orsaken är att det är här som det finns
flest Viggar. Men förslag som kommit
om segla till andra medlemmar, ge
varandra i regionen hamntips, göra
utflykter och låna/låna ut båt för att
segla i andra regioner. Det är som
jag ser det förslag där även klubben
skulle kunna vara till stöd. Ett sätt
är att lägga upp ett särskilt forum på
hemsidan för kontakt i och mellan
regionerna. Ett annat är att följa upp
med en särskild enkät riktad till regionerna. Den skulle också kunna utgöra
ett underlag för kontakter.
Det blev inte så mycket över till
fråga sju. Men jag tror att klubben
har fått tillräckligt att ta itu med för
den fortsatta verksamheten. Sedan
hänger det på alla och en var vad som
blir av den.
K-G
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Nödvändig utrustning i båten
Nu har seglingssäsongen börjat för
vissa, medan andra inte kommit ut på
någon tur ännu. Det är särskilt en sak
som jag tycker att du bör tänka på när
du ger dig ut. Se till att det alltid finns
papper och penna i båten. Gärna i form
av en anteckningsbok samt se till att det
även finns en reservpenna. Alla har inte
loggbok eller är digitaliserade i båten.
Jag tillhör de som inte har någon av
senare utrustningarna i båten.
Varför ska man ha papper och
penna i båten? Min baktanke är att du
ska skriva ned lite om din seglingssommar när du är ute. Då kan du få ihop ett
underlag till en artikel i ViggenBladet.
Det behöver inte vara så märkvärdigt,
med koordinaterna angivna för varje gir
du gör. Det kan vara en berättelse om
ett smultronställe (om du nu vill avslöja
det) som du tycker om och kanske vill
att andra Viggenklubbare ska få kännedom om. Det kan vara tips om någon
god måltid som du kom på. Det kan
vara en erfarenhet om att segla med
barn eller djur ombord eller kanske en
landkrabba. Det kan vara något som
andra gör eller naturupplevelser. Andra
uppslag kan vara besök på ett skärgårdsmuseum eller tips om något bra
matställe att förgylla tillvaron på efter
att levt på konserver en längre tid.
Varför är det nödvändigt? Det finns
massor av skäl för att det är nödvändigt,
men jag ska ta upp det som jag tycker
är viktigt. Vårt Viggenblad lider en brist
på artiklar från medlemmar. Ska det
kunna fortsätta att vara en klubbtidning
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och inte dö så behövs det näring. Vi kan
inte bara förlita oss på Brohällpristagare
och nya styrelsemedlemmar. Det är här
dina nedtecknade minnen kommer in.
Utan att ha dem nedskrivna på papper
så är det svårt att komma loss och skriva
en artikel. Jag har själv slarvat på den
punkten och inser att långtidslagringen
i hjärnan inte alltid är så lättåtkomlig.
Kommer det inte in nytt material så
får du i bästa fall dras med favoriter i
repris. Det kanske blir presentation av
styrelsen tio år tillbaka.
Papper och penna kan användas för
att teckna det du ser och du har den
talangen. Teckningar kan du skicka in
till ViggenBladet med eller utan text.
Har du kamera med dig så går det utmärkt att ta bilder till tidningen. Dessa
två saker gör tidningen mer levande.
När säsongen är över så finns det gott
om tid gå tillbaka till det du skrivit och
sammanställa det till en artikel med
eller utan bilder.
En annan bra sak att ha i båten och
nästan lika nödvändig är medlemsmatrikeln som kommer med detta nummer. Anteckningsfältet räcker troligen
inte till en artikel men som nödhjälp
kanske den går ifall du glömt papper.
Där kan du också se om vem som har
Viggenbåten du möter om den är med
i klubben. Är den inte med i klubben så
finns det all anledning att lägga några
goda ord om klubben och att det är bra
att gå med i den. Tala gärna om att det
finns möjlighet att få med artiklar i ViggenBladet om man är medlem.
K-G i Potentilla

MIN FÖRSTA BÅT
Det första och hittills enda flytetyg,
som jag byggt själv, blev till tidigt på
våren när jag fyllt 13 år. Längtan ut på
vattnet blev för stor så olovandes (sannolikheten för ett
ja var mindre än
noll) tog jag några
av de bräder som
farsan lagt undan.
På säkert avstånd
ute i skogen spikades (!) det som jag
trodde skulle bli
en eka samman.
Fast jag försökt
täta botten med
taktjära läckte
den som ett såll.
En gammal korkmatta fick spikas
fast under botten innan det bar av till
en hölja i ån för stabilitetsprov.
Själv satte jag mig i mitten och
mina två bröder tog platsi fören
och aktern. Men jag hade gjort den
för rank. Den vickade till och under
bråkdelen av en sekund var babordsrelingen en hel decimeter under
vattenytan. När den vickat tillbaka
ställde sig båda mina bröder snabbt
på relingen och hoppade iland. Det
kunde bara sluta på ett sätt. Jag fick
simma iland och kravla genomblöt
uppför en dybank.
Att komma hem i det skicket var
inte att tänka på. Det skulle genast

avslöja vår hemlighet så på ett klapperstensfält i en grund del av ån
gjorde jag upp eld och torkade mina
kläder.
Några dagar
senare tillverkade
jag en utriggare
av en bit granstam och ett läkt.
I ett annat läkt
spikades (!) två
gamla framhjul
från cyklar fast,
det hela placerades under den
upp- och nervända utriggarkanoten och så bar det
av till närmsta sjö
8 km bort.
Kanoten var fortfarande ganska
rank åt ena hållet men vi använde den
i alla fall mycket den sommaren och
gjorde frekvent strandhugg på sjöns
små holmar.
På hösten togs kanoten upp och
gömdes i en tät granskog. Men nästa
vår hade vi ingen ledig tid så kanoten
blev stående i flera år. Den sprack
sönder, granbräderna (!) ruttnade
och den blev förstörd. Slutligen skulle
skogen gallras, skogsägaren hittade
kanoten och forslade bort den. Den
eldades upp tillsammans med annat
skräp.
Lennart i Vigg 1204
Illustration: Titti
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VIGGENMARKNADEN
Säljes

Köpes

Karlskronaviggen nr 50.
Alla originaldelar kvar och i gott
skick.. 22.000:- inkl. vagga i
metall.
Tel: 040-152249,070-9655415
/ Leif Leisnert

Sprayhood till Karlskrona Viggen
Ny eller bättre begagnad (blå) Alla
företag som jag kontaktat, verkar
endast ha mallar till Albin Viggen.
Tel: 0454-32 90 08
/ Peter Edwardsson

Albin Viggen 1975
I ﬁnt skick. Motor: Suzuki 5 hkr.
Gasolkök och diskho med färskoch sjövatten. Segel i gott skick:
stor, 2 genua (varav en ny), fock
och spinn med all utr. Sittbrunnstält, bomkapell, sprayhood i ﬁnt
skick. Dynor gamla men fräscha
i orange färg. Lanternor fungerar. Ankare och tampar. Vagga,
2 st japan-presenningar och
täckställning i trä ingår. Ligger i
vattnet i Åkersberga. Mastning
återstår
Tel: 08-540 660 45,
bcarsel@etude.org / Bosse
Karlskrona-Viggen nr 274
Bra skick, motor 5 hk Yamaha, 5
segel. Finns sjösatt i Eriksvik
Tel: 08-715 21 06,
/ Ingrid Goffe

Spinnaker och bom till Viggen
Tel: 070-769 81 23
/ Fredrik Bergstrand
Dynor till hela båten
Behöver inte vara helfräscha men
skall gå att använda.
Tel: 0736-40 45 19
/ Natte
Genua till Karlskrona-Viggen
Tel: 0703-56 25 31
/ Jenny

Uthyres
Albin-Viggen -74
I hjärtat av Bohuslän Smögen/
Kungshamn, välvårdad komplett
utrustad bl.a. spec.kort X-klubben, autopilot, GPS, sittbrunnstält, 3000/v
Tel: 0523-37808 kväll
/ Bengt Carlsson

SENASTE ANNONSERNA
FINNS PÅ
www.viggenklubben.com
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FÖRTÖJNING
Det vanligaste sättet att förtöja i
naturhamnar är med tampar runt träd
och stora block, förutom ankaret naturligtvis. Ibland finns det stora inborrade
bultar att ta till. Det är bra – men om
nu dessa faciliteter inte finns - hur gör
man då?

seende på sprickor - eller hur? Kilarna
kan också läggas under och mellan
block. Det är bara fantasin som sätter
gränser och naturligtvis tillgången på
sprickor. Se till att kilen låser ordentligt
i sprickan och ha den under belastning
genom att spänna akterförtöjningen
till ankaret. Som vanligt ska det vara
minst två av varandra oberoende förtöjningar. Ett alternativ till metallkilar
är att göra en stor knut på ett rep att
lägga i en lämplig spricka eller under
eller mellan några stora stenblock. Se
dock upp med nötningen. Det går ju
också att lägga en trädgren eller något
bakom några stenblock och knopa fast
där.

Jo, man använder sig av bergsklättringsutrustning i form av kilar och
bultar. Det har funnits bergsbultar i
båtbutikerna i många år men dessa bultar har inte varit så bra. De har oftast
bara funnits i en dimension och det har
varit svårt att hitta den spricka som de
varit avsedda för. Det har denna säsong
kommit en fantastisk produkt i form
av ett etui (liknande ett smyckeetui)
Var får man tag på denna bergsmed 4 rostfria högglanspolerade bultar
i olika dimensioner (tack) men till ett klättringsutrustning? I Stockholm finns
pris av nästan 1500:-!
det flera stora butiker, Naturkompaniet, ARC`TERYX mfl.
Men var lugn, det finns alternativ
som är billigare och bättre - om du
Du kan också köpa per postorder från
kan släppa det där med rostfritt. Det t ex (Lars Göran Johannson) LGJ Klätfinns en uppsjö av bultar och kilar i ter och Högfjäll, Happstavägen 41, 894
olika dimensioner att köpa. Kilarna 91 Själevad. Tfn och fax 0660-73237.
kanske kräver en liten förklaring. Kilar E-post: KlatterochHogfjall@telia.com,
är som kanske delvis framgår av ordet www.KlatterochHogfjall.com. Jag känen metallbit, oftast av lättmetall, som ner Lars Göran sedan länge, jag är inte
avsmalnar nedåt. Det kan var försedda på något sätt ombud för honom, men
med wire eller man kan knyta i ett tunt jag vet att han är väldigt seriös och
rep. Är det någon som förstår? Bra!
kan säkert svara på dina eventuella
frågor.
Kilarna läggs i sprickor så att de
låser vid belastning, oftast i sprickans
Det finns naturligtvis böcker i detta
längdriktning. Men de kan också läggas ämne. Böckerna innehåller mycket mer
tvärs en spricka, det finns ju olika ut17

än bara klippsäkring, som ämnet heter,
men ta del av det som är tillämpligt. En
bok som är bra är Stora Klätterboken av
Per Calleberg, som du kanske kan låna
på biblioteket. Boken säljs för övrigt av
Lars Göran. Det går att hitta en del info
på nätet t ex, www.utfard.nu.

REGIONALT/ombud
Gävle
Åke Hjort
Fältspatvägen 24 C, 806 31 Gävle
026-188719

Kalmar
Naturligtvis skulle det varit lättare Börje Gullberg
att förstå, vad jag försöker beskriva, om Esplanaden 19 B, 593 31 Västervik
jag visat bilder på olika arrangemang 0490-153 51 (även fax)

med bultar och kilar. Det kanske kommer bilder och mer text senare om
jag får till det och om intresse finns.
Om detta intresse redan skulle infinna
sig till Sommarträffen eller under
Sommareskadern så kan jag visa min
utrustning där.

Mälaren
Lars-Gunnar Jansson
Katrinelundsvägen 4 B, 1 tr
722 19 Västerås
021-12 13 88

Siljan
Kent Henriksén
En sak till angående förankring!
Kvarnholsvägen 39, 792 37 Mora
Det gäller Ankarolina och andra
0250-167 19

”ankarbandsförtöjningsanordningar”.
Det har visat sig att de föråldras ganska
snabbt och därmed hållfastheten. De
flesta har ju dessa sittande på akterpulpit utan något skydd för solens UVstrålar. Jag kommer inte ihåg siffrorna
men det var i vissa fall dramatisk ”hållfasthetsförminskningsstyrka” kanske
nere i bara ett par hundra kilo!
Vad göra? Sätt på en mössa på ankarbandet! Vi har trätt på ett örngott
över rullen. Inte så snyggt men effektivt
– hoppas vi. Man kan också kapa bort
den första metern eller mer av bandet
eller vända det så att den innersta
biten kommer ytterst. Det blir en del
syjobb. Skydda dig! LITA INTE PÅ DITT
GAMLA ANKARBAND!
Bengt Hansson, KRAKA 1359
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S:t Anna
Owe Svensson
Tunngatan 27, 587 39 Linköping
013 - 15 13 31
Vänern
Vakant – ombud sökes
Västkusten
Vakant – ombud sökes
Vättern
Göran & Amanda Brengdahl
Enbacken 70, 590 31 Borensberg
0141-404 07
Öresund
Erik Palsund
Rabygatan 70 D, 216 13 Limhamn
040 - 16 09 73

Att fundera på i

NYA
MEDLEMMAR

SOMMAR:
Det är fullständigt vindstilla ute.
Du ligger med Din Vigg i en
större flod eller älv och driver
med strömmen i ca 3 knop.
På grund av att Du rör Dig
med vattnet förnimmer Du en
svag vind. Eftersom Du känner en vind så hissar Du segel
och börjar kryssa.
Vad händer då? Kommer
du att öka, minska eller ha
oförändrad hastighet i relation till fasta landmarken?

???

Skicka in Ditt svar med
motivering till redaktionen
senast 16 augusti.
Först öppnat rätt svar belönas med någonting från Club
Shopen.
Frågeleverantör:
Thomas i 5429 Chakina

0

Håkan Haraldsson
NÄTTRABY

0

Stefan Jonsson
KRISTINEHAMN

0

Kristofer Scherling
MALMÖ

0

Joachim Westervaldt
RÄVLANDA

102

Kent Häggman
ÖSTERSUND

253

Peter K Sander
LOMMA

300

Roland Kappling
NORRKÖPING

1013

Ove Palmqvist
VÄRING

1270

Mikael Bengtsson
ESKILSTUNA

1306

Beatrice Fogelberg
STOCKHOLM

Hjärtligt
välkomna till
Viggenklubben!
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VÅRBETRAKTELSER

Er numera ilandgångne redaktör
tillämpar f.n. med ålderns rätt omvänd
femdagarsvecka, d.v.s. jobb två dagar,
ledigt fem. Det ger, trots en del torppyssel (plus redaktions- och medlemsregisterpyssel), utrymme att emellanåt sitta
lite lagom "layed back" med lämplig
värmande alternativt svalkande dryck
till hands – beroende på rådande väderlek – och iaktta våra bevingade vänner
i trädgården, något som jag inte ägnat
mycket tid åt förr om åren.
Sädesärlorna bygger bo vid skorstenen efter flera års bortovaro, hackspettarna hackar, flugsnapparna snappar
och talgoxar, blåmesar, nötväckor,
grönfinkar och andra småfåglar käkar
talg, solros- och hampfrön nästan fortare än vi – som matar fåglarna året om
– hinner leverera.
Emellanåt uppstår panik när en
sparv- eller duvhök sveper in för att
också få ett mål mat. Hunden Musse
fann förra sommaren ett visst nöje i
att uppnå samma effekt genom raska
rusher mot de spisande fåglarna men
hans matte satte P för detta tilltag genom strängt tilltal. Har inte sett någon
av dom (hökarna) lyckas ännu men en
vacker dag händer det väl.
Den senaste bekantskapen i fågelvärlden är Göktytan, Jynx torquilla, som
trots namnet faktiskt hör till hackspettarna. Den komför ett par veckor se'n för
att inspektera en holk i en av asparna
på tomten. Musikaliskt sett ingen eurovisionsschlagervinnare precis, (fast
det säger kanske inte så mycket). Jag
satt f.ö. faktiskt uppe till mitt i natten
20

och följde nämnda evenemang ända till
avslutad poängfördelning, Sverige representerades ju faktiskt av en tidigare
viggeneskaderdeltagare och medförfattare i Viggensångboken. Så då måste
man väl?
Men åter till göktytans sång. Den
består av ca 18 'tyt', fördelade på 4
st per sekund, sedan paus och därpå
samma om igen – många gånger – och
den hindrade mycket effektivt Annika
att somna om den morgon hon vaknade
klockan fyra och kom mitt in i konserten. Nu har visserligen varken hon
eller jag själva räknat ljuden i den s.k.
sången utan jag återger bara vad som
står i göktytemanualen och vi får väl
försöka tro på den. Vill någon veta mer
om denna pippi så kolla här:
http://goktytegruppen.hakan-soderman.se

En annan, som också effektivt kan
störa tidiga morgnars sömn, är Större
hackspetten, Dendrocopos major, som
hittat sin favorittrumma i form av
plasthuven över kopplingsplinten i en
telefonstolpe, tio meter från sovrumsfönstret. Som alternativtrumma har han
plåthuven på en elstolpe men den står
tack och lov betydligt längre bort. Men
morgonstund har guld i mun heter det
så man ska väl väckas tidigt.
Apropå tidig väckning så har vi
en årlig – och i bästa fall också vårlig
– aktivitet tillsammans med grannar och
släktingar ute på landet. När långfredagsmorgonen gryr, vid sexdraget så
där, samlas vi vid vägskälet med cyklar
och välfyllda ryggsäckar för att dra iväg
till den s.k Tran-ottan, som blivit en

FRÅN LANDSIDAN
trevlig tradition under de senaste 15
åren. Deltagarantalet har ökat från de
fyra vi var första gången till 20 personer
i år. Efter ett par kilometer på cykel och
någon kilometer till fots är vi framme
vid den lilla sjön i skogen där vi slår
läger under några timmar.
Eld görs upp och medförd skaffning
plockas fram, allt från hårdkokta ägg,
sill, ansjovis, smör och bröd, ost, kaviar, köttbullar och
grillkorv, listan kan
bli nästan hur lång
som helst. Drycker
saknas inte heller;
här finns
oftast
både öl,
nubbe,
glögg och
whisky och
naturligtvis kaffe. Framåt
sjutiden har det blivit dags att ta
"en lille en" och skåla för våren.
Visst ja, tranorna. Jodå, ibland är
dom där och ibland inte. Och är dom
det inte så har vi lika kul i alla fall.
Just i år var det så dimmigt att vi
inte såg några. (Det var alltså
meterologisk dimma och inte
något som berodde på de medhavda dryckerna). För ett par år
se'n fick vi se en örn som försökte ta en
svan ute i sjön, den lyckades dock inte
medan vi var kvar.
Så förflyter förmiddagen under stoj
och glam och framåt lunchdags är det
dags att samla ihop sina pinaler och dra
sig hemåt igen. Se'n kan det bli en liten

tupplur under eftermiddagen för en del,
andra håller sig uppe till kvällen.
Då vi köpte Jänta i slutet på 80-talet
hade vi andra bevingade varelser i trädgården, i tiotusental. Då hade vi nämligen några bikupor men det visade sig
snart nog att det inte gick att kombinera
båtlivet med biodlingen, högsäsongen
för båda inföll samtidigt. Jag kan varmt
rekommendera nyslungad honung och
vispgrädde till nyplockade jordgubbar, det var biodlartidens kulinariska
höjdpunkt.

Trana,
Grus grus

Idag får humlor, getingar, mygg
(och flugor från omgivande häst- och
fårhagar) svara för insektssurret i täppan och dom hör också sommaren till.
Noterat i maj när göken gol.
Alf
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Hämtat ur arkivets skrymslen, 2.
Infört i Meddelande nr 6 1980.
En del säkert gångbart även idag.
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VIGGENKLUBBEN

Adress: c/o Alf Bengtsson, Hällbygatan 18, 752 28 Uppsala

www.viggenklubben.com
Avgifter 2006: Aktiv medlem 175:- / Viggen-Vän 50:Viggenklubbens postgirokonto: 40 73 05-2
STYRELSE
Ordförande:
Även} kontakt regioner
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Materialförvaltare:
Klubbmästare:
KLASSNÄMND
Ledamöter:

K-G Sabel

Tullgårdsgatan 36, 1 tr, 116 68 Stockholm
08-641 17 05
e-post: k-g.sabel@chello.se
Bosse Rydh
Frejgatan 6, 2 tr ö. g., 114 20 Stockholm
08-15 42 94
e-post: bosse.rydh@swipnet.se
Bengt Hansson
Rödhakevägen 3 A, bv, 134 42 Gustavsberg
08-35 28 41
e-post: bengan.hansson@home.se
Fernando Farieta Sätunavägen 23 C, 2 tr, 195 46 Märsta
08-591 152 11
e-post: fernando.farieta@prv.se
Ingvar Lindén
Söravägen 183, 184 37 Åkersberga
08-540 685 64
e-post: ingvarlinden@telia.com
Lennart Larsson Lövsångargatan 58, 724 72 Västerås
021-35 64 88
e-post: lennartlarsson@vasteras2.net
Gunnar Tidner, sammankallande
08-758 35 74
Ingmar Holmström, Sören Rapp

TEKNISK
KOMMITTÉ
Harald Akselsson, sammankallande, adress, se nedan
Segel & Rigg, Ritningar
Harald Akselsson
Skrov, Förtöjning, Pallning Göran Lilja
Karlskrona-Viggen-frågor Ingvar Lindén
El-frågor
Lars Fredriksson
Motor
Franz-Josef Rühmland
REVISORER
Suppleanter

Freddy Geuken, Svante Axelsson
C-O Carlsson, Lars Berg

VALBEREDNING

Annika Forsberg, Alf Bengtsson

08-590 802 98
08-590 802 98
08-85 15 33
08-540 685 64
018-38 00 72
0706-603680

018-59 06 98

Material till tidningen sänds till
Alf Bengtsson på adressen nedan
REDAKTION
Alf Bengtsson (ansv. utgivare)

Hällbygatan 18, 752 28 Uppsala
e-post: vebe@telia.com

Harald Akselsson

Hasselgatan 115, 194 38 Uppl. Väsby
e-post: jourtan@swipnet.se

WEBMASTER
Kjell Eriksson

Köpmangatan 6 1 tr, 111 31 Stockholm
e-post:kjell@kjelleriksson.com

018-59 06 98
08-590 802 98
08-20 87 79
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POSTTIDNING

B

Avsändare:
VIGGENKLUBBEN
c/o Alf Bengtsson
Hällbygatan 18, 752 28 Uppsala

BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsänds
försändelsen med nya adressen på
baksidan (ej adressidan)

Konsten att komma först
– eller några ord om årets matrikel –

Först i matrikeln kommer de som av någon anledning har båtnummer "0" eller inte
ens det. Det senare får tillskrivas slarv av den
som skrev in uppgifterna men nollan kan bero
på olika saker. Du kan ha gått med i klubben
utan att ännu ha någon båt, eller så nyligen
att de kompletterande uppgifter vi efterfrågar ännu inte kommit in. Tyvärr saknas också
nummer (och namn) på flera båtar där vi vet
att medlemmen varit med i klubben en längre
tid. Andra fel kan också inträffa.

Ta några minuter och kolla dina uppgifter,
hittar du något som inte stämmer – hör av
dig snarast, då har vi redan skapat ett bättre
utgångsläge för nästa år.
Några har lämnat klubben, vanligtvis för
att de sålt sin båt, andra är borta p.g.a. utebliven betalning men kan självklart fortfarande
betala och fortsätta få VB även om de inte står
med i matrikeln i år. Våra senaste medlemmar,
som gått med efter stoppdatum, finns naturligtvis inte heller med i årets upplaga.
Alf

Blandat från

Kölsvinet
Det kom ett förslag, här något redigerat:
En stående rubrik i VB under ämnet ”Min/vår
Vigg”. Här kan man skriva en kort presentation av sin båt. Ex: intressant historik,
genomförda förbättringar/uppdateringar,
seglatser eller andra upplevelser. Eller kanske finns det saker/händelser som man inte
bör genomföra, som skribenten tagit lärdom
av. Alltid kan det finnas något ”matnyttigt”
och intressant att för övrig läsekrets fånga
upp. Vad säger redaktionen?
Redaktionen säger: Utmärkt idé, som manar
till efterföljd! Kontakt har tagits med Ken som
föreslog och han har lovat att vara först ut.

MANUSSTOPP !!!

TidTryck 2006
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