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Välkommen till
Årsmötet 17 november


Stockholm

Höstträffen
vid Träskö-Storö

Hej alla!
Ett verksamhetsår är snart till
ända efter en sommar som bjudit på
det mesta. Vädermässigt så tycker jag
den varit ganska bra trots allt. De två
träffarna till sjöss har haft bättre väder
än prognoserna förutsagt.
Någon höstträff på land har vi inte
lyckats få till stånd i år. Vi har planer
på en större träff framöver, men det
kräver samarbete med t.ex. Vega
klubben och att den nya styrelsen är
intresserad.
Apropå ny styrelse och andra funk
tioner i klubben så behöver vi förstärk
ning. Hör av dig till valberedningen
om du kan ställa upp och bidra till
verksamheten. Är du dessutom kvinna
så är det extra viktigt. Klubben lider
brist på kvinnliga funktionärer.
K-G i Potentilla


Det här numret av VB är mer väl
matat än det förra och redaktionen
tackar för insända bidrag. Det finns till
och med lite kvar på lager.
Därmed inte sagt att ni andra nu
kan luta er tillbaka och låta bli att skicka
in bidrag i fortsättningen – mer är alltid
välkommet! Det finns ju faktiskt ganska
många viggar i klubben så det lär finnas
mycket mer att berätta om.
Hösten har anlänt och på nästa upp
slag finns kallelse till Viggenklubbens
årsmöte 2007. Vi hoppas att många sluter
upp, så boka in dagen i din kalender.
På sista sidan finns ett upprop från
valberedningen som hoppas att hitta
behövlig komplettering av styrelsen.
Ta en funderare på vad Viggenklub
ben gör för dig – och vad du kan göra för
Viggenklubben!
Alf

Den första september närmade sig.
Dagarna innan hade vi haft en präktig
fullmåne men väderprognosen för hel
gen var inte den bästa. Regn och blåst.
Det blev några samtal mellan intressera
de medlemmar och jag fick ett lugnande
besked av Elisabeth om att vi kunde äta
middag i Skärgårdsstiftelsens hus. Det
betydde att vi i vart fall skulle kunna av
njuta medhavda delikatesser under tak
på lördagskvällen. Det var själva turen
till och från Träskö-Storö som kunde bli
besvärlig. Men prognosen för lördagen
ändrades till det bättre medan söndagen
förfarande kunde vara hård.
På lördag morgon var det nästan
kav lugnt. Agneta och jag missade tun
nelbanan till Vaxholmsbussen med 30
sekunder vilket innebar att vi kom till
båten en halvtimme senare än beräknat.
Lite pyssel med båten och att vi var
tvungna att gå in till Vaxholm för att
fylla på bensinförrådet gjorde att tiden
led. Vi gick därför med plåtgenua så att
vi inte skulle missa samlingstiden då
vinden fortfarande var ganska svag.
På väg in i fladen låg redan Harald
och Ingvar på kö för att hitta en bra plats
för angöring. Elisabeth och Hasse i Fas
ter av Boda var redan på plats och lot
sade oss in. Därefter dök Maj och Jalle
upp. Vi lyckades hitta en plats åt dem
också. Sedan kom Bengt, Margareta
och Franz som hade varit på barnkalas
innan. Bengt frågade efter Viggensherry

men jag hade inte tagit med någon ef
tersom det inte utannonserats.
Vid sextiden samlades vi för att gå
upp till det gamla boningshuset och
avnjuta vår mat. Vi lyckades klämma
in oss i köket kring ett bord fast några
åt surströmming. Kvällen var ljum och
vi kunde ha korsdrag så att de ädla dof
terna inte blev för påträngande. Denna
gång kom jag ihåg att ta med gästboken
ur båten. Vi skrev också in oss i husets
gästbok. Senare kom tillsyningsman
nen och tittade in. När han stampade i
farstun trodde vi att det var ytterligare
en gäst på ön som skulle fråga efter vat
tenpumpen. Det var många som besökte
Träskö-Storö, bland annat ett gäng från
Fortsättning på sid. 


Kallelse till årsmöte
Lördagen den 17 november kl 16.00
Plats: Kvarteret Mjärdens
föreningslokal, Tullgårdsgatan 36
Förslag till dagordning
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14

Årsmötets öppnande
Fastställande av dagordning
Frågan om mötets behöriga utlysande
Val av ordförande och sekreterare för mötet samt val av två
justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
Föredragning av verksamhetsberättelse och årsredovisning
Föredragning av revisionsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet för det gångna årets styrelse
Val av ordförande, övriga styrelsemedlemmar, två reviso		
rer, två revisorssuppleanter samt valberedning
Val av övriga funktionärer
Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller till
styrelsen inlämnats av medlem minst en vecka före mötet.
Dessutom ska ordföranden kunna ta upp vid årsmötet 		
väckta frågor till behandling
Behandling av inkomna motioner
Fastställande av medlemsförmåner, budget och årsavgifter
Övriga frågor
Mötets avslutande

För att årsmötet ska kunna behandla motioner så ska de ha
inkommit till styrelsen senast den 9 november.



Programpunkter
för lördagen den 17 november
Årsmötet börjar kl 16.00
(Ingen anmälan behövs)
Brohällspriset delas ut
Viggen-sherry
Gemensam Viggen-middag serveras vid 18-tiden
för det facila priset av 100 skr
(Förrätt, varmrätt, ostbricka, kaffe.
Till maten erhålls vatten, öl eller vin)
Anmälan till Viggen-middagen görs till K-G Sabel

senast den 8 november

på telefon 08-641 17 05
eller e-post k-g.sabel@comhem.se

Vägbeskrivning
Tullgårdsgatan ligger på Södermalm i Stockholm vid Hammarbyka
nalen. Från Skanstull så går det bra att ta buss 55 mot Sofia till hållplats
Mjärdgränd. Det går även att gå från Skanstulls tunnelbanestation till
Tullgårdsgatan 36. Det tar cirka 10-15 minuter. Man går först Ringvägen
österut tills man kommer till Östgötagatan. Ta sedan Östgötagatan söder
ut förbi Folksamhuset. Vik sedan in på Tullgårdsgatan och ta den till ”vägs
ände” alternativ promenera längs kajen österut. Samma vägbeskrivning
gäller även för bilburna förutom alternativet kajvägen. Det brukar dock
vara ont om lediga parkeringsplatser.
Upphovsrättsreglerna medger tyvärr inte att vi visar kartan här
men gå in på Eniro, sök på Sabel, Tullgårdsgatan, så får du se den.


Fortsättning från sid. 3, Höstträffen ...

Södersjukhuset som paddlade kajak.
Under natten kom ett fåtal regn
droppar och alla Viggar låg kvar trots
att vinden friskade i ibland. Ingvar fick
dra ut sig en bit, det låg en förarglig sten
på botten. Söndagsmorgonen var hyfsad
fast det blåste ganska friskt. Jag bokade
bastun till kl 10. Det blev bara jag och
Ingvar som avnjöt den vedeldade bastun
och dopp i havet.
Det hade tagit fem timmar ut till
Träskö-Storö. Det blev plåtgenua även
på hemvägen eftersom det blåste kraf
tig motvind hela vägen hem och i ville
komma hem innan det blev mörkt.
Det var en lyckad träff trots allt och
jag hoppas det blir tillfälle att göra om
den nästa år. Vi lämnade en klubbvim
pel till stugans samling som jag hop
pas andra i Viggenklubben får tillfälle
att se. Ett varmt tack till Elisabeth och
Skärgårdsstiftelsen. Vi i Stockholms
skärgård har det bra förspänt med Skär
gårdsstiftelsen som vårdar så många
natur- och kulturområden och ser till



att renhållningen fungerar. Om du
utnyttjar dessa områden så stöd gärna
dess verksamhet genom att bli vän eller
i vart fall köpa ett servicemärke.
K-G i Potentilla

Samtliga bilder från höstträffen
foto K-G Sabel

KRÄFTTRÄFFEN…

…där det varken blev kräftor eller träff.

Vi var där i god tid. Vid Träskö-Storö
alltså. Redan klockan 14 på lördagen.
Då fanns inte en enda Vigg där. Väder
prognosen hade talat om sydvästlig ku
ling och regn till natten. Den prognosen
gjorde vårt val av tilläggsplats mycket
svår. Regnet gjorde att vi var tvungna
att hitta en plats för att ta ner, vika och
stuva undan seglen. Detta var nämligen
vår sista segelhelg för säsongen. Vi för
sökte lägga till där en stor fin berghäll
fanns för segelvikning men vinden låg
på och vi tvingades därifrån när vi stod
och dunkade så smått mot botten.
Vi gör ett nytt varv i fladen och
stöter på en Vigg som letar efter plats.
Efter mycket funderande bestämmer
vi oss ca kl. 15 för att i stället gå till
Skomakarviken på Lådna. Där finns fina
hällar att vika segel på, och är mycket
välskyddat för sydvästlig kuling.

På väg från Träskö-Storö möter vi
Harald Akselsson, Munkestam (Jalle
och hustru) samt Viggo. Två av dem
för segel. Otroligt hur de kunnat tajma
så väl till kl 16 under segel! Det känns
lite tråkigt att vi lämnar, men våta segel
nedpackade för vintern vill vi inte ha.
I Skomakarviken får vi seglen vikta
och nedstuvade. Därefter avnjuter vi sä
songens första krabba, så skaldjur blev
det i alla fall. Den var toppen.
Förhoppningsvis fick de Viggar som
samlades vid Träskö-Storö en mysig
kväll utan oss, men vi gör ett nytt försök
till kommande år.
Thomas och Monica
i S/Y CHAKINA



Solpanel – et t riktigt ”lyft”
I våras gjorde jag slag i saken, och
köpte solpanel. Köpet föregicks av
mycket mätande och funderande. Var
skulle panelen sitta, och vilken effekt
skulle den ha? Först var jag inne på en
något böjbar panel, diskret monterad
på ruffluckans garage. Det som då stod
till buds, dimensionsmässigt, var en
22W panel. Skulle den räcka för att
driva en kylbox, vilket var mitt främsta
syfte? Kanske var 22W lite i underkant.
Nästa fråga var om panelen skulle klara
den välvning som luckgaraget hade.
Katalogen angav att panelen klarade 2
cm per meter. Mätning visade att välv
ningen var ca 3 cm per meter! Skulle
jag ändå chansa? Slutsatsen blev nej.
Med tveksamhet både vad gäller effekt
och hållbarhet vore det dumt att riskera
både onödiga hål i båten – och kassan.
Jag satsade därför på en inglasad panel
i ram, med effekten 33W, för montage i
ställning på akterpulpit. Nya mätningar
gjorde klart att det skulle fungera bra,
Foto Harald Akselsson



utan att i större utsträckning hindra
manövrering av motor m m.
Sagt och gjort, solpanel med ladd
ningsregulator och pulpitfäste inhand
lades på Erlandssons Brygga till ett pris
av ca 4500 SEK. Därtill kom ett NOAfäste som redan fanns i reservdelslådan.
Kylboxen, en 32 liters Isotherm, köptes
även den på ”Bryggan” för 3795 SEK.
Montaget gick utmärkt, med bara
ett litet ”bakslag”: spänningsfallet blev
för stort när boxen kopplades in via
cigarettändaruttaget i salongen. Re
sultatet blev att boxen gick igång, men
stängde omedelbart av sig, och så höll
den på med till- och frånslag. Lösningen
blev i stället inkoppling direkt på batte
riet med hjälp av krokodilklämmor och
en mellankoppling, överbliven materiel
från en gammal NMT-telefon, även
den ”kräsen” vad gäller spänningsmat
ningen. Elanslutningen från solpanelen
gjordes via en däckskontakt monterad
på sittbrunnssargen. Från denna drogs

kabeln till batteriet via laddningsreläet.
Det är viktigt att följa rekommenderad
kabelarea samt att sätta en säkring i
laddningskretsen!
Jag hittade ingen lämplig fotplatta
att stödja solpanelrörets undre ände
mot, så det blev två stycken NOA-fästen
på pulpit. En plastbussning på röret
ovanför övre fästet fungerar som kombi
nerat stopp och ”lagring”. Panelens läge
kan vridas efter behov genom att lossa
NOA-fästenas skruvar något. Jag avstod
från den elegantare lösningen att dra
kabeln från solpanelen inuti röret, p g a
risken för nötning i genomföringen, och
fäste den helt simpelt med buntband.
Kylboxen har denna säsong fått
stå i styrbords stickkoj, lite fastkilad
med en pensionerad fender. Här finns
förbättringspotential i form av t ex en
utdragbar hylla på gejdrar. Det hela
har fungeraat perfekt hela sommaren.
Även vid mulet väder ger panelen
tillräcklig effekt för att hålla batteriet

i trim, samtidigt som kylboxen håller
kylskåpstemperatur 4-5 grader.
Kylboxen går även att köra på 220V,
och jag tänkte först att man kunde ta
hem den mellan seglingarna, och ha
med den till båten välfylld och kall.
Men tyngden och åbäkigheten fick mig
på andra tankar. Med kylväska laddad
med rejäla kylklampar hemifrån får
man efter omlastning ner temperaturen
i kylboxen på 10-15 minuter, vilket är
fullt tillräckligt. Kylväskan får vila sig i
bilen medan jag seglar.
Priset för ovan beskriven lyx blev
sammantaget lite över 8000 SEK. Visst
sved det i plånboken, och visst kan man
diskutera alternativ att lägga pengarna
på, men jag gör som Edith Piaff, ”ång
rar ingenting”. Några fler dagar med
färskmat, rötmånad eller ej, och smör
som inte rinner, det är värt mycket för
mig.
Harald i 1103, Costa Jourtan

Översikt

Övre fäste

Undre fäste



Mälareskadern 2007
Eskadersamling
söndag 8 juli.
Napoleonviken - Krankholmen
(N 59° 18,7´ E 17° 55,8´)
Lennart i Vigg 1204.
I dag är det samling för eskadern
i Mälaren norr om Fågelön vid Krank
holmen. Det bidde en minieskader.
Ombord i 921 Akvelina kommer Kjell
Eriksson att finnas och i 1204 Lyssa
blir det Ingvar Lindén och jag, Lennart
Larsson.
Efter sommarträffen gick jag till
Munkholmen och vidare till Utö för
att bunkra. På tillbakavägen blev det
kryss i kuling på Mysingen. Med tre
rull i storen och kryssfock var det för
mycket segel uppe, vattnet sprutade
över sprayhooden.
Ligger nu väl skyddad längst in i Na
poleonviken N 59° 14,33´ E 18° 23,87´
med lagom distans till Krankholmen.
Det blir 4 rull i storen och kryssfock.
Start 10.00. Kjell ringer mig på mobilen.

10

Han går genom Kolström och vi kom
mer överens om att träffas på Baggens
fjärden. Det regnar. Dropparna lägger
sig på glasögonen och gör det svårt att
se.Vinden kommer från nordväst och
ökar. Det blir rätt emot när det smal
nar av efter Lönnknuven, så jag tar ner
seglen och sätter järngenuan. Blir i alla
fall sen och träffar Kjell i första viken på
vänster hand i Baggensstäket.
Vi fortsätter tillsammans för motor.
Kjell lägger till vid sjömacken i Skuru
sundet för att fylla på bensin. Själv har
jag svagare motor, ekonomifarten är
4 knop, så jag fortsätter och blir snart
upphunnen. Är en timma försenad till
Hammarbyslussen. Strax före slussen,
vid bassängen på höger sida, väntar In
gvar otåligt på att få kliva ombord. Han
har använt väntetiden till att äta om
bord på Thaibåten, som ligger förtöjd
här. Smakade bra men portionerna var
visst små.
Lade oss vid ledverket och väntade
på att slussen skulle öppnas. Fartygs
trafiken har ökat på Hammarbyslussen
eftersom man stängt i Södertälje för att
byta slussportar. Ett stort lastfartyg skall

slussa ut, så vakten jagar bort oss, för att
vi inte skall riskera att bli klämda mel
lan fartyget och ledverket. När fartyget
passerat portarna stänger han dem igen
för att först slussa ut alla fritidsbåtar
som fått vänta på Mälarsidan. När det
var gjort, jagade han in oss i slussen
innan ytterligare ett lastfartyg skulle
hinna fram. Vid sådana tillfällen vill
det gärna bli kalabalik. Var tacksam att
Ingvar hade kommit ombord och kunde
hålla fast och bära av.
Komna ut ur slussen fortsatte vi för
motor till Krankholmen. Det låg flera
båtar på svaj där. Försökte förtöja mot
land, men det var för grunt, så vi fick
också lägga oss för ankar. Blåste upp
gummijollen för att få plats i ruffen
och kunna ta oss iland. Mycket segel
och prylar att flytta så att Ingvar skulle
kunna få någon egen plats i förpiken.
Sen middag på dubbla portioner ris och
salta biten. Efter att ha diskat var det
dags för kojen 23.00.
Eskaderstart
måndag 9 juli.
Krankholmen - Björkö
(N 59° 19,85´ E 17° 32,37´)
Lennart i Vigg 1204.
I dag skall vi gå till Björkö. Fortsatt
vind från nordväst. Det blir full stor
och kryssfock. Frukost på mysli och
yoghurt.
Start 10.00. Glömde att sätta i ned
ersta lattan i storen. Verkar gå bra ändå.
Tog av mot väster norr om Koffsan och
sedan mot sydväst norr om Kungshatt.

Foto Lennart Larsson

Skönt att använda seglen igen, men det
regnar hela tiden. Vidare mot söder in i
leden. Mitt för Ekerö blev min gummijo
lle uppvaktad av en gräsand. Den kom
flygande ett tiotal gånger och landade
bredvid oss. När den var i jämnhöjd
med jollen försökte den ta sig upp men
halkade av varje gång. Till sist gav den
upp.
Det gick att fortsätta med långa
kryssben ända fram till Bockholmssun
det. Där blev det rakt emot så focken
åkte ner, storen planskotades och järn
genuan fick ta oss mot vinden. Fortsatte
så fram till Bergholmarna, där vi tog
av mot nordväst ute på Björkfjärden.
Vinden var fortfarande rakt emot, så
vi satte focken igen och tog ut kryss
benen fram till gästhamnen på Björkö.
Förtöjde 14.30 med lång ankarlina och
plätt i aktern en hel meter från bryggan,
med tanke på att den inte alls skyddar
för svall från farleden.
Ingvar och jag gick på restaurangen
och åt pannbiff med lök. Passade sedan
på att besöka vikingamuseet och vi
kingabyn, där forskare och intresserade
provar på att bo, leva och utföra sysslor
så som de tror att vikingarna gjorde.
Byn har för få roddare till att bemanna
sina två vikingaskepp. Det hade man
kompenserat genom att hänga på ak
tersnurror.
Fortsatte utefter västra stranden
11

mot Ansgarskapellet. Tack vare hjordar
av en ursprunglig fårras i stora inhäg
nader hålls ängar, hedmark, en del skog
och även åkrar öppna. Vägar och stigar
går ofta genom dessa inhägnader, så
för att ta sig fram måste man öppna
och stänga ett antal grindar. Och väl
inne ligger fårlortarna så tätt att det är
svårt att hitta en ren fläck att sätta ner
foten på. Nästan framme möter vi Kjell
som redan varit där. Han vände om och
vi tittade på kapellet tillsammans. Tog
vägen över fornborgens försvarsvall på
tillbakavägen och letade efter arsenalen
där Birkas försvarare höll till, men hit
tade det inte. Kan det ha funnits en
sådan rekonstruktion? Lätt kvällsmat
med the och mackor. Till kojs 23.00 och
somnade direkt.
Efter en halvtimma vaknade jag av
ett hiskeligt brak i fören. Under tiden
som jag rev bort ruffluckorna för att
komma ut i sittbrunnen hann det hända
ytterligare två gånger. Halvvägs ut i
sittbrunnen såg jag jättevågor försvinna
akterut, det brakade en fjärde gång
i fören och jag kastades tillbaka in i
ruffen. Upp igen och nu kom jag ut i
sittbrunnen samtidigt som Ingvar kom
upp genom förluckan. Det var mörkt,
men vi kunde hjälpligt konstatera att vi
inte hade hål på skrovet. Ingvar ökade
längden på förtöjningstamparna så att
vi nu låg 2 meter från bryggan och jag
tog hem på ankarlinan. Såg lanternorna
från den skyldiga båten försvinna mot
sydost men det var för mörkt att iden
tifiera den. Det var bara att gå till kojs
igen, men adrenalinet pumpade och
gjorde mig klarvaken. Lyckades somna
ett par timmar sent på morgonen.
När det ljusnat kunde vi konstatera,
dels att fören på vågtoppen hade varit
12

långt uppe på bryggan och dels att
pulpit varit under bryggan i vågdalen,
så den var ordentligt tilltufsad på styr
bordssidan. På vår grannbåt hade en
knap i fören ryckts loss men övriga båtar
verkade ha fått lindrigare skador.
Tisdag 10 juli.
Gästhamnen Björkö - Granskär
(N 59° 27,83´ E 17° 15,70´)
Kjell i Akvelina.
Efter nattens horribla upplevelser,
där övertecknad med nöd och näppe
och endast av ren tur undgick att gå
samma öde tillmötes som Lennart och
flera andra av båtgrannarna, tog vi det
lugnt på förmiddagen. Lennart & Ingvar
gick upp på restaurangen för att lugna
nerverna med en ordentlig lunch, för
att därefter komma ned till bryggan
och hjälpa Kjell, som under tiden börjat
felsöka sin motor, som krånglat på ett
elakartat sätt vid föregående kvälls til
läggning. En flottörnål som hängt sig
såg ut att vara problemet, och efter att
den åtgärdats lade vi ut med kurs NV
över Prästfjärden. Klockan hade då hun
nit bli en bit över ett.
Dagens mål var preliminärt En
köping. Vackert väder, lite snål SV vind
men fin segling. Efterhand vred vinden
mot sydost och blev svagare, och vi
hade fullt sjå med spirbommar och
preventgajar för att med saxade segel
fånga den lilla vind som fanns kvar.
Efter att vi passerat mellan Bastlagnö
och Ringsö och kommit ut i Mälarleden
i höjd med fyren Våmban tog dock det
sista av vinden slut och efter en stunds
fåfängt snurrande och väntande satte
vi på motorerna och tog oss fram ett
par sjömil till naturhamnen Granskär,
där Lennart hittade en egen fantastisk

liten vik i vilken vi lade oss mot klipp
hällarna. Holmen, som var namnlös
döptes raskt till Gubbholmen.
Vi inventerade matförråden och
gjorde en gemensam middag i form
av korv- & fläskgryta med potatis, som
avåts tillsammans med en flaska rödvin
i Lyssas sittbrunn. Därefter lite ost & kex
med avec. Sen somnade vi gott.

Ingarö, p.g.a. dåligt väder tvingades
att göra ytterligare en övernattning i
Björkö gästhamn. Inga monstersvall
som gången innan, tack och lov, men
kraftig sjögång p.g.a. stark V vind gjorde
inte heller denna natt till särskilt vilsam.
Titt som tätt vaknade båtägarna och
vankade oroligt av och an på bryg
gan för att kolla förtöjningar och rig
gar. Gnisslet av skavande fendrar och
Onsdag 11 juli.
förtöjningslinor kunde f.ö. göra den
”Gubbholmen”,
mest uttröttade sömnlös. En seglare
Granskär - Enköping
som anlände efter mörkrets inbrott
(N 59° 37,96´ E 17° 04,58´)
körde i sjögången inne i gästhamnen
Kjell i Akvelina.
fast en ankarlina i sin propeller och fick
En härligt lugn natt i motsats till ägna hela nästa dags förmiddag åt att
den föregående.
dyka för att få loss den. Undvik Björkö
(Tilläggas skall att undertecknad gästhamn till varje pris! Bäst är i så fall
fyra dagar senare på väg hemåt mot att lägga sig på svaj i viken.)
Dock är Granskär väl värd ett besök,
Fortsättning på sid. 15
Foto Kjell Eriksson
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Fortsättning från sid. 13, Mälareskader
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SHOP
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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 sidan 19.
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och efter att ha intagit frukost lade
vi ut, hissade segel och fortsatte vår
seglats mot Enköping. Vi hade fin SO i
ryggen uppför Arnöfjärden men komna
upp i höjd med norra Arnö var det på
upphällningen med vinden även för
den dagen.
På norra Arnöfjärden N Hovman
grundet mötte vi f.ö. det som med största
sannolikhet bar skulden till Lennarts
ramponerade pullpit. En groteskt stor
motorbåt av en kingsize-storlek som
man inte sett maken till ens i Monacos
hamn mötte oss på väg söderut. Den
var stor som en halv Finlandsfärja och
förde brittisk flagg. Trots att den nu
gled fram i mycket maklig takt rev den
ändå upp enorma svall omkring sig,
vilka fick Mälarens ändock dubbelt så
långa lastbåtars svallvågor att framstå
som små krusningar på vattenytan. Vad
den monsterbåten hade tillfört sitt syn
daregister i form av skadegörelse under
sitt mälarbesök kan man bara gissa, och
rätteligen bör väl sådana farkoster inte
överhuvudtaget vistas i insjöar eller i
kustnära farvatten.
Den här gången blev vi dock en
dast rejält omskakade och när vi i total
stiltje legat och guppat en stund norr
om Oknön hissade vi järngenuan och
satte kurs mot Enköpingsån. Seglatsen
(d.v.s. motorgången) uppför den är
fascinerande, det är som att befara en
bit Amazonas i miniatyr (föreställer
jag mig, jag har aldrig varit där), höga
vasstränder med lummiga träd, flytande
grönskande öar, hägrar som står så
blixtstilla att man tror att dom är konst
gjorda – tills dom plötsligt lyfter!
Slutet på eskaderrapporten följer
i ett kommande nummer av VB

Nu är det dags att
sända in uppgift
om årets seglade
distans för dem som
aspirerar på

Priset, som är ständigt van
drande, är avsett att främja
familjesegling med Viggen. Det
tilldelas sålunda den Viggen
som seglats längst distans under
året med företrädesvis familjebe
sättning.
Styrelsen emotser uppgifter
om skeppare, seglad distans och
besättning sig tillhanda senast
den 31 oktober.
Styrelsen
15

VIGGENMARKNADEN
Säljes
Karlskrona-Viggen 282, 1971
Många segel, gasolkök, saltvattenpump
till diskho, mycket köksutrustning, flera
ankare, fendrar och linor/tampar, 4 hk
äldre Johnson, Sprayhood. Bottenmålad.
Pris 24.000 kr.
Se Blocket för bild
070-7311368 / sbergsten@yahoo.se
/ Stefan Bergsten
Albin-Viggen 839.
Mycket fräsch både invändigt och utvändigt. Utrustad med Hood-rull-genua!
Storsegel och fock i gott skick. Fräsch
sprayhood, bomkapell samt sittbrunnstält.
Spritkök. 8 hästars Suzuki 90-tal som
fungerar utmärkt. All nödvändig utrustning finns - bara att segla! Båten ligger på
Värmdö.
Pris 30 000 kr.
0768-933661 / 08-240781
Björn Nyberg
Albin-Viggen 338, 1971
Under våren har jag renslipat hela skrovet
under vattenlinjen och epoxibehanlat köl
samt ny grundfärg på skrov. Allt material
är från i International. Utvändiga trädetaljer 7 lager lack. -07. Pentry med gasolhäll diskho och besticklåda. Pentrypumpar för både sjö- och färskvatten. (Pumpar
och slangar är nya). Bord för salong och
sittbrunn. (flyttbart). Båten är i bra skick
med bra segel. Allt som finns fungerar. 2
storsegel, Kryss-fock, Lättvindsge-nua.
Genua. Vindex. Sprayhood. (Ny -07),
Bomtäckning.Teaktrall i sittbrunn, 5 hk
Evinrude -86. (Genomgången och servad
-07) 2 trycktankar. Logg (original). Sittbrunnstält. Fast monterad badstege.Livboj.
Tvålågigt gasolkök, 60 l färskvattentank.
Wallasvärmare 1800. (fotogen). Marinbat-
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teri 75 Ah. (Nytt -07)
Ankare, nya fendrar, brandsläckare, kompass, rep till förtöjning m.m. Täckställning
från Press & son, Bockar från Tyresövaggan. 38000 kr eller bud.
08-7451228 / 070-6300508
/ Niklas Smedberg
Karlskrona-Viggen nr 205
Mercury 5 hp -04, vagga, gasolkök, två
storsegel, två genua, kryssfock, spinnaker
(ingen bom), sprayhood, solcellsventil,
omsvetsat förstag, åtgärdade röstjärnsfästen, nytt kompassfönster, tampar,
fendrar etc. Hela båten är genomgången
och i fint bruksskick. Finns i Båstad för
provsegling. Pris: Bud
0430-18536, ola.veinge@spray.se
/ Ola Andersson
Albin-Viggen
Mycket fin i skrov och däck. Nytt storsegel, äldre Genua, Lättvindsgenua och
Kryssfock. Fallen neddragna till sittbrunnen. Nytt bomkapell och äldre sprayhood.
Nylackad inredning och rufftak. Nya dynor
med hård stoppning. 5 hk Suzuki från -85,
startar alltid och går som en klocka. Wallas 1400, fungerar men är ej monterad. 2lågigt Origo spritkök. Vask med fotpumpar
för söt- och saltvatten. Vattentank 45 liter.
Portapotti, Badstege, Fendrar, tampar,
dragg, bergskilar. Nytillverkad trävagga.
Båten ligger i Fiskebäck.
0707-146925
fredrik.bjorn@comhem.se
/ Fredrik Björn
Albin-Viggen 1368.
Mycket nytt: Nya segel, nya fall, rullgenua.
Honda 4-takt 8 hkr 2006, med original
elstart. Rostfri maststötta, båtvagn. Pris
50.000 kr.
Tel 054-18 90 41
/ Hans Back

Märkligt märke!
VIGGENMARKNADEN
Albin-Viggen 817
Välvårdat skick. Storsegel Dacron Crossut
03. Genua 02. Thohatsu 5 hk 03. Fock,
sittbrunnstält, omvandlare till 220 V. Porta
potti. Färskvattentank 60 l. GPS, Dragg,
Fendrar, Tågvirke. Säljes till högstbjudande, lägst 35000. Båten ligger i Kungshamn.
0522-22479
/ Leif Nelin
Storsegel till Albin-Viggen
0522-22479
/ Leif Nelin

Köpes
Stöttor för vinteruppställning
av Albin-Viggen, helst i Stockholms
området.
0709-136114
hanna.m.moller@gmail.com
/ Hanna Möller
Stöttor för vinteruppställning
av Albin-Viggen.
0705-33 41 29
tkucinski@gmx.net
/ Thomas Kucinski
Begagnat storsegel
till Albin-Viggen. Gärna i närheten av
Blekinge.
Tel 070-3812990
/ Malin Björk

Hej ViggenBladet!
Jag fick ett brev från Harald Aksels
son (1103) som uppmärksammat en an
nons i SvD illusterad med en bild på min
Albin Viggen 973! Harald påpekar att
både stjärnan och viggen ser konstiga
ut. Stjärnan ska ju vara spetsigare och
viggen ska ju vara osymmetrisk!
Jag köpte båten förra sommaren
och vet inte hur förra ägaren fått tag
på storseglet.
Ingrid Olsson (973)
Det här med upphovsrätten är ett
känsligt kapitel, så Ingrid har tagit en
egen bild på sitt storsegel. Bilden nedan
visar fotografen med hennes systrar
Karin och Hanna i Sandhamn.
Red.

Bättre begagnat storsegel
till Karlskrona-Viggen.
073-776 58 71
/ Bertil Bäckström

Senaste annonserna finns på

www.viggenklubben.com
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REGIONALT/ombud
Gävle
Åke Hjort
Fältspatvägen 24 C, 806 31 Gävle
026-188719
Kalmar
Börje Gullberg
Esplanaden 19 B, 593 31 Västervik
0490-153 51 (även fax)
Mälaren
Lars-Gunnar Jansson
Katrinelundsvägen 4 B, 1 tr
722 19 Västerås
021-12 13 88
Siljan
Kent Henriksén
Kvarnholsvägen 39, 792 37 Mora
0250-167 19
S:t Anna
Vakant – ombud sökes
Vänern
Vakant – ombud sökes
Västkusten
Ulla Godin
Platåvägen 10, 428 35 Kållered
031-795 46 74
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
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NYTT OMBUD
SÖKES!
Owe Svensson i storviggen 5922,
som varit vårt regionombud i S:t Anna
området under många år, har meddelat
Viggenklubbens styrelse att det är dags
för hans efterträdare att ta över.
Viggenklubben framför härmed sitt
varma tack till Owe för hans isatser
under de gångna åren och ser fram
emot att någon av er som bor i regionen
gärna vill efterträda honom.
Slå en signal, alternativt skicka ett
brev eller mail till vår ordförande K-G
Sabel - adresserna hittar du som vanligt
på näst sista sidan i VB.

NYA MEDLEMMAR
245

Bertil Bäckström
VÄRMDÖ

343

Ingmar Flodin
LYSEKIL

365

Jody Veenendaal
OSLO

809

Göran Ström
TROLLHÄTTAN

882

Leif Rydström
BAGARMOSSEN

961

Lars Söderström
JÖNKÖPING

1069

Mats Häller
SKÄRHOLMEN

VIGGENKLUBBEN

Adress: c/o K-G Sabel, Tullgårdsgatan 36, 1 tr, 116 68 Stockholm
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Avgifter 2007: Aktiv medlem 175:- / Viggen-Vän 50:Viggenklubbens PlusGiro-konto: 40 73 05-2
STYRELSE
Ordförande:
K-G Sabel
Tullgårdsgatan 36, 1 tr, 116 68 Stockholm 08-641 17 05
		
e-post: k-g.sabel@chello.se
Vice ordförande:
Bosse Rydh
Frejgatan 6, 2 tr ö. g., 114 20 Stockholm
08-15 42 94
		
e-post: bosse.rydh@swipnet.se
Sekreterare:
Bengt Hansson
Rödhakevägen 3 A, bv, 134 42 Gustavsberg 08-35 28 41
		
e-post: bengan.hansson@home.se
Kassör:
Elisabeth Mathisson Boda Byväg 2 B, 139 90 Värmdö
08-571 603 41
		
e-post: elisabeth.mathisson@skargardsstiftelsen.se
Materialförvaltare:
Ingvar Lindén
Söravägen 183, 184 37 Åkersberga
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KLASSNÄMND
Ledamöter:

Gunnar Tidner, sammankallande
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)

Hjärtligt välkomna till
Viggenklubben!

08-758 35 74

Harald Akselsson
WEBMASTER
Kjell Eriksson

Hällbygatan 11, 752 19 Uppsala
e-post: vebe@comhem.se
Hasselgatan 115, 194 38 Uppl. Väsby
e-post: jourtan@tele2.se
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 11, 752 19 Uppsala

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

Upprop från valberedningen!
En av klubbens styrelseledamöter
har valt att avsäga sig sitt uppdrag,
vilket medför att vi behöver hitta en
ersättare inför nästa verksamhetsår.
Halvdussinet styrelsemöten hålls
under året, den delen är m.a.o. inte
särskilt betungande, i övrigt beror det
lite på vilken funktion det handlar om.
Styrelseposterna fördelas vid konstitu
erande möte efter årsmötet.
Du bör helst bo i Stockholmsregio
nen för att det inte ska bli alltför jobbigt

att delta i möten och klubbträffar.
Det skulle vara roligt om det kom
in någon ytterligare kvinna i styrelsen
men är du man och tycker att det skulle
vara roligt att vara med så tveka inte att
höra av dig till valberedningen.
Vill du veta mer vad ett eventuellt
styrelseuppdrag skulle kunna innebära
är vårt förslag att du hör av dig antingen
till oss eller till någon av medlemmarna
i styrelsen.
Valberedningen / Annika� ��
& ���
Alf

Så sant som det är sagt!
"Långt borta från städernas larm och oro,
från landsvägarnas dammoln och bad
orternas tomma flärd kan långfärdsseg
laren som ingen annan njuta sin ferietid
i fullaste frihet. Redan planläggningen
av färden innebär en intellektuell njut
ning, varom ingen järnvägsresande eller
ångbåtspassagerare kan bilda sig någon
riktig föreställning, och efter hemkomsten
från seglatsen räcker den samlade fonden
av minnen ännu länge till att liva sinnet."
Ur "���������������������������
Båtprat" av Sven
���������������
Grenander*
Albert Bonniers Förlag 1925
*Kryssarklubbens grundare

MANUSSTOPP !!!
ViggenBladet 8
16 november
ViggenBladet 1/2008
4 januari

TidTryck 2007
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