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Om trängsel till sjöss


Riggträffen 2008

Stockholm

äger rum tisdag 6 maj kl 18
vid Mårten Triewalds Malmgård

Hej alla
I år så verkar det inte bli någon riktig vinter i södra Sverige. En del kanske
redan kommit loss med vårrustning.
Klubben har som vanligt deltagit i båtmässan ”Allt för sjön” trots att vi tillhör
de mindre och billigare båtarna. Innan
dess hade vi möte med Milo Dahlmann
som höll ett inspirerande föredrag om
sin långsegling med en liten båt.
Klubbens nästa aktivitet blir den 6
maj. Tekniska Kommittén anordnar sin
traditionella riggträff med möjlighet att
ta upp andra tekniska frågor. Sedan är
det premiär för seglingsorientering den
7 juni. Sommarträffen kommer traditionsenligt helgen efter midsommar
och i september höstträff. Förhoppningsvis kan vi få ihop eskader. Hoppas
du kan vara med vid något tillfälle.
K-G i Potentilla


Dagen efter riggträffen i Stockholm, alltså onsdagen den 7 maj fyller
Viggenklubben 35 år. Vi hoppas på god
uppslutning av riggningsintresserade
på träffen och antar att ett fyrfaldigt
leve utbringas för jubilaren redan på
"Viggen-afton". (Kan det heta så?) Lite
mer firande lär det väl bli på sommarträffen sista helgen i juni.
ViggenBladet jubilerar för övrigt
också i år, åtminstone namnet som
fyller 25. En klubbtidning som kallades Viggenklubben Meddelande
fanns långt tidigare, men från och med
nummer 1 1983 fick tidningen sitt nuvarande namn.
Missa inte uppmaningarna på sista
sidan; att värva nya medlemmar till
klubben och att lämna kompletterande
uppgifter till medlemsregistret!
Alf

Riggning innebär inte att man
bara monterar masten och spänner upp vant och stag så att ”det
känns skapligt”. Rätt kontrollerad
och ansatt rigg är inte bara en förutsättning för att båten ska segla
bra, det är också den bästa säkerheten för att båten ska klara även
riktigt busväder, vilket man alltid
måste vara beredd på att kunna
råka ut för. Riggträffen är därför
det gyllene tillfället för Dig som
vill lära Dig lite mer om hur man
riggar Viggen. St Görans Sjöscoutkår ställer upp med sin 1124 som
demonstrationsobjekt.
Vi hoppas kunna servera kaffe
och smörgås till självkostnadspris
efter riggningen. I anslutning till
det kommer det också att bli tillfälle till frågestund med Tekniska
Kommittén. Har Du något problem
med Din Vigg, eller bara något Du
funderar på, så kom till träffen!
Vi börjar kl 18 och håller på som
längst till kl 21.

Illustration Sören Rapp

Mårten Triewalds Malmgård
ligger i Mariebergsparken på
Kungsholmen, nere vid vattnet
nedanför DN-skrapan, granne med
ryska ambassaden. Lättast tar man
sig dit med buss nr 1 från Fridhemsplan, stiger av vid hållplats
Fyrverkarbacken, och går sedan
gångvägen från Gjörwellsgatan
ned mot vattnet. Du som kommer med bil parkerar lämpligen
vid Socialstyrelsens kontor vid
Västerbroplan. (Det finns ingen
parkering vid Malmgården!) Se
vidare kartsida 40, ruta D3, i Gula
Sidorna 2008. Kontakta någon i
styrelsen om det är något Du undrar över.
Välkommen!
TK/Harald


Tonfisksallad à la Jourtan
Sallad är både gott och nyttigt. Nedanstående är lagom som måltid
för en person, eller som sallad i samband med måltid för flera.
Ingredienser:
• ½ isbergssalladshuvud
• 1 burk finfördelad salladstonfisk (100 g) i olja (t ex Euroshopper anger ”tonfisk fiskad på sätt
som inte skadar delfiner”)
• 1 burk majskorn (165 g)
• Gurka
• Körsbärstomater
Dela salladshuvudet (skär genom
roten), och skiva i ca cm-tjocka skivor.
Skär även i 90 graders vinkel så att
salladen blir mycket finfördelad. Lägg
i en skål.
Skär 3-4 2 cm tjocka skivor av
gurka. Dela varje skiva i fyra delar och
lägg dem i skålen.
Öppna majsburken och låt i princip allt spad rinna bort innan majsen
läggs i skålen.

Öppna tonfiskburken och låt
ganska mycket av oljan rinna av (hur
mycket avgörs av hur mycket ”dressing” (vinäger & olja) Du normalt
vill ha i en sallad. Lägg i skålen, och
blanda.
Dela 6-8 körsbärstomater (skär
genom kvistfästet) och garnera salladen med dem.
Harald i 1103

När vi nu är inne på mat och eftersom Haralds anrättning inte fyllde
hela sidan kan jag bidra med vad som nästan var vår stående lunchmeny under våra turer med 1277 och ett passande namn kan väl vara

Macka à la Jänta

... och den är inte svårare att göra än så här:
Ta en skiva grovt knäckebröd – med eller utan
Bregott – lägg på en sardin (i olja), mal på lite vitpeppar och pressa en vitlökklyfta över. Kall mjölk
passar bra att dricka till. Höll effektivt vampyrerna
borta, kanske också en och annan fästing.
Alf


Vinterträffen

... med Milo Dahlmann på Långholmen
Klubbens förre sekreterare Bengt
Hansson engagerade sig hårt i att få
till stånd en träff med Milo Dahlmann.
Den ägde rum i Sjömansskolans lokaler
på Långholmen. Träffen anordnades i
samarbete med Vegaklubben.
Det var drygt 30 personer som
kommit för att höra Milo berätta om
sin 30 000 sjömil långa segling 19971998. Hon inledde med att berätta om
drömmar och att de i vuxen ålder oftast
stannar vid drömmar därför att ser alla
hinder. Barn ser inte det omöjliga att
göra något som de vill. Det är något som
vi tappar när vi uppnår vuxen ålder.
Milo som varit starkt engagerad i
miljöfrågor och arbetat för Greenpeace.
I det arbetet hade hon besökt Antarktis.
Dit ville hon återvända till den orörda
naturen. Hur skulle hon kunna genomföra den drömmen? En båt hade hon,
en Bianca 27, långkölad med masten på
däck, byggd 1971. Det som fattades var
pengar. Sponsring uteslöt hon av olika
anledningar, så det blev till att försöka
lägga undan från en mager lön. Milo
upptäckte att beloppet som hon tänkt
sig verkade omöjligt att uppnå genom
sparande. Då bytte hon taktik och fastställde ett datum för när hon skulle ge
sig av. Det gav ett helt annat fokus som
gjorde att hon kom iväg.
Men det var inte bara pengar som
behövdes för att genomföra långseglingen. Förberedelser av olika slag för
att seglingen skulle bli så säker som

möjligt. Det var förbättringar av båten,.
bättre kunskaper hur saker fungerade
såsom att kunna plocka isär och sätta
ihop motorn. Dessutom så handlade det
om mentala förberedelser inför vad som
kunde hända under seglingen. Det sista
var inte minst viktigt.
Hennes berättelse om själva resan
som varade över ett år tänker jag inte
försöka referera. De som är intresserade
kan läsa om det i hennes bok ’Min dröm
om havet’. Det var spännande att höra
henne berätta om de strapatser som förekom och samtidigt ha henne framför
sig, en liten späd kvinna. Det som hon
sade om att människan klarar av mycket
mer än hon tror blev så tydligt då. Fast
det kanske inte så ofta är fysiken som
är det viktigaste. Mental förmåga och
när man är fler i båten så är förmåga
att samarbeta är nog viktigare i krissituationer.
Milo kom inte till sitt Antarktis som
hon tänkt sig. Det var ett beslut som hon
tog när hon var ganska nära sitt drömmål. Det var en rad omständigheter
som gjorde en omprövning nödvändig.
Efter kaffet Som Bengt och Margareta
ordnat så fortsatte Milo om återfärden
och hemkomsten. Hon berättade om
sitt nu pågående projekt om att försöka
segla till Antarktis. Denna gång blir det
med en egenkonstruerad båt.
Vi fick höra om hur arbetet förlöpt
hitintills och de svårigheter som uppkommit. De kommer säkert att finnas


med i nästa bok när hon gjort sin segling. Den nya båten har stålskrov för
att vara säkrare i Antarktis vatten där
påsegling av isflak kan förekomma. Båten blir också större. Det senare har inte
så mycket med säkerhet att göra som
med bekvämlighet. Hon visade också
mulltoan som hade installerats i båten.
Det är en detalj i miljötänkandet.
Hur kan man ta åt sig en så fantastisk berättelse som Viggenseglare. Ja
drömmarna är inte lika för alla människor. Det gäller att vi tar till vara på våra
egna drömmar även om de inte kräver
så mycket arbete för att förverkliga som
Milos. Men man behöver inte en stor
båt för att genomföra sina drömmar.
Viggen duger gått för att förverkliga
sina sommardrömmar. Miljön lyftes
som fram och vikten av att man måste
vara aktsam den miljö man verkar i så
att man kan lämna över den åt kommande generationer. Den tanken måste
följa med i vardagen likväl som i seglingsdrömmen. Säkerheten är viktig så
att man i möjligaste mån inte hamnar
i en mardröm. Det gäller även segling
i små grunda vatten. Vi fick höra att
Östersjöns krabba sjö kan vara minst
lika svårbemästrad som Atlantens grova
sjö. För säkerheten kan klubben fylla en
viktig funktion genom att dela med sig
av erfarenheter genom bland annat tekniska kommittén. Men även skepparen
har ansvar att dela med sig kunskap till
andra besättningsmedlemmar. Överhuvudtaget så visade sig sociala relationer
spela en mycket viktig roll när man är
fler ombord.
Segla väl och håll kursen!

Rapport från båtmässan i Älvsjö
I år stod vi på samma plats som i
fjol, del vill säga i den hall som mest
innehåller tillbehör av olika slag. Vi stod
tillsammans med andra klassförbund i
Stockholms seglarförbund. Det verkade
som vi var något färre förbund representerade än föregående år. Bland annat så
saknades vår storasyster Vegaklubben.
Vår monter var utgångspunkt för
en utannonserade rundvandring för
viggenklubbare som besökte mässan
den 8 mars. Det dök inte upp några
förutom vi två som stått i montern under dagen. Kanhända att konkurrensen
från andra aktiviteter på mässan var för
stor. En timme före träffen så var det ett
föredrag om Vegan Sally Blues segling
på världshaven. Vid samma tidpunkt så
hade Skärgårdsstiftelsen sitt möte för
stiftelsens vänner. Men det kan också
vara svårt att samla till en informell
träff på en mässa som tar inträde och
som pågår i nio dagar.
Mellan det att jag gick av mitt pass
och den utsatta mötestiden så gjorde
jag en kort lov på egen hand. Jag tänkte
att någon bild ville jag ha med mig till
bladet. I entréhallen mot pendeltågen
var en karta över Stockholmsskärgård

K-G Sabel i Potentilla

Efterlysning! Vem seglade till "världens ände"?

Några rader ur ett mail från vår ordförande K-G Sabel efter båtmässan:
"Träffade ett par som skrivit om sin
semestersegling till bl a Trosa. De undrade om den kommer med i bladet".
K-G i Potentilla
Tyvärr har materialet inte nått VB.



utlagd på hela golvet. Här kryllade det
av besökare så någon bild blev det inte.
Men det var ett trevligt välkomnande
där berörda kommuner presenterade
vad de hade att erbjuda sina besökare.
I anslutning till detta så hade Skärgårdsstiftelsen sin monter. Jag kunde
inte motstå frestelsen att titta in i Suzuki-hallen (Victoriahallen heter den i
normala fall) som min avlösare Lennart
Larson talat om. Här möttes man av
motorer och motorbåtar av alla de slag.
Det som först hamnade i blickfånget var
en 300 hästars motor till en kostnad
av 5-6 Viggar. De hade även motorer
som passar till en Vigg. Därefter styrde
jag kurs mot A-hallen där segelbåtarna
håller till i ett hörn. Där blev det i vart
fall en bild. Sedan återvände jag till vår
monter. Det tar tid att ta sig fram på
Sveriges största båtmässa.
En fråga som man ställde sig efter
snabbrundvandringen var vad gör Viggenklubben på denna mässa.

Det är en fråga som har diskuterats
tidigare och som även har diskuteras i
andra klassförbund. Kanske kan vi nå ut
till någon blivande medlem. Man träffar
i vart fall en del medlemmar och en del
före detta medlemmar. Vi gör reklam
för våra aktiviteter och verksamhet. Vi
utgör en motvikt till det kommersiella
utbud som presenteras på mässan för
att visa att det finns andra alternativ än
ny båt. Det finns en begagnatmarknad
för äldre båtar till ett överkomligt pris
och det finns en klubb där man stöttar
varandra och delar med sig av sina erfarenheter. Vi fick 78 namnteckningar
i Gästboken från besökare i montern.
Kommentaren i boken ’Tittade förbi,
känns skönt att veta att ni finns i vått
och torrt.’ Värmde. Det gör att frågan
om framtida deltagande kanske får ett
positivt svar.
Det var också trevlig stämning kring
seglingsbassängen framför montern.
Roligt att se så många unga tjejer segla
de radiostyrda båtarna. Hoppas intresset håller i sig och att de seglar på riktigt
när de vuxit upp.

Vårt effektiva sökprogram har scannat
igenom e-post och bilagor efter ��������
"Trosa"
men ger inte någon träff under det
senaste året, ordet borde finnas med
någonstans i texten om färden gick dit.
Och inget kuvert kommit i brevlådan.

Då VB oftast lider brist på material
vill vi naturligtvis inte att något ska
komma på avvägar och ber därför vår
okände Trosa-seglare göra ett nytt försök att skicka sitt bidrag till oss.
Red.


Beträffande gelcoat
Som många erfarit är det inte helt
enkelt att hitta gelcoat med rätt kulör
när däck eller fribord behöver repareras. Dels ändras gelcoatprodukterna
på marknaden (nya leverantörer/artikelnummer), dels åldras våra båtar.
Tekniska Tipset 1:18 är inte särskilt
aktuellt längre, varför TK överväger
att omarbeta eller slopa det. Men vi
vill i första hand nu genom Viggenbladet sprida de senaste rönen som
framkommit genom ett praktikfall: förpiksluckan på 1103 från 1975 behövde
renoveras. Gelcoaten hade helt enkelt
varit alldeles för tunn från början, och
underliggande mörkare plastskikt lyste
igenom på betydande yta. Dessutom
hade småflisor släppt från kanterna.

tycks köpa spackel från samma leverantör, finska Neste, men åtminstone
Erlandsons förpackningar är märkta
Nordfarbo.

Man säljer också ”gelcoatspray”
(enkomponent acrylfärg) på 400 ml
burk. Dessvärre återfanns inte 8004,
bara 8008, i Erlandsons katalog. Jag
inhandlade denna, i brist på bättre.
Dock visade den sig överensstämma
mycket väl med kulörlikarens 8008,
och den är alldeles för ljus. Provmålade
ändå, med mycket gott ytmässigt resultat. Kontaktade därefter ”Färgproffsen
AB” i Västerås som tillverkat färgen,
och det visade sig att de hade även
8004 i sitt sortiment, och skickade
mot postförskott. Bingo! Ny lackning,
Hur hitta rätt kulör för både med gott resultat. Senare visade det
spackel och färg? Om man målar spelar sig att Sea Sea har även 8004 i sitt
visserligen spackelkulören ingen roll, sortiment!
men jag efterforskade båda produkterna. Med hjälp av en kulörlikare från
Alternativet med gelcoatspray kan
Jotun, avseende ”Norpol Gelcoat och vara tillämpligt dels när gelcoatskiktet
Topcoat” konstaterades att för 1103 missfärgats eller uppenbarligen varit
stämde kulören med kodnummer 8004 för tunt på viss yta, dels om gelcoat
så väl som man bara kan begära. Ka- lagts på i omgångar, och med blandtalogerna från Erlandsons Brygga och ning från olika satser med aningen
Sea Sea (tidigare Båtplast & Båtprylar) olika kulör. Då kan ytan med åren se
refererar till just denna kulörlikares ut som på bifogat foto, inskickat av en
kodnummer (om än i något ändrad ledsen medlem.
form, se tabell nedan). Däremot får
man ta katalogernas referenser till
TK har gjort ett mindre antal färgbåtmodell och kulörbenämning med likare med 8004 och 8008 - de två
en nypa salt; färgkod 8004 benämns kulörer som kan komma i fråga för
”skumvit” och uppges passa till Maxi, Viggens däck och överbyggnad - och vi
inga fler båtmodeller. Båda företagen kan låna ut sådan till medlem som är i


Färgskiftning p g a
att yttersta skiktet
eroderats av väder
och vind, och underliggande skikt har
avvikande kulör.

behov av att bättra gelcoaten. Kontroll
med likaren måste göras i normalt
dagsljus som inte filtreras ens genom
ljus presenning. Härav inses också
svårigheten att utgå ifrån de färglikare
som butikerna ev har, om man inte
har med sig en bortslagen gelcoatflisa
från båten.
Nedanstående tabeller redovisar
vad TK kommit fram till i dagsläget.
För friborden passar kulör 2000 på
både K- och A-vigg. För däck och

överbyggnad verkar det som om 8008
stämmer väl för K-Vigg, möjligen även
riktigt tidiga A-viggar, medan 8004
passar senare A-viggar. Men eftersom
A-viggarna möjligen producerats på
fler än ett varv (vi har inte lyckats få
detta klarlagt) kan vi inte med säkerhet lova vilken kulör som gäller, utan
användning av ovannämnd kulörlikare
är den säkraste vägen. Kontakta undertecknad för lån, adresser enligt VB
TK/Harald Akselsson,
A-vigg 1103.

Gelcoatspackel (ca 100 g)
Jotun Kulörbenämn. Erlandsons Bga,
artnr
2000
8004

Vit
Skumvit

60200
60804

8008

Off-white

60808

Tillverkare
Nordfarbo/Neste 1)
1)
Nordfarbo/Neste
1)
Nordfarbo/Neste

Sea Sea,
artnr
61200
61804
61808

Tillverkare
Neste 2)
2)
Neste
2)
Neste

1) Förpackningen märkt Nordfarbo 2) Kataloguppgift

Gelcoatspray (acryl, 400 ml)
Jotun Kulörbenämn. Erlandsons Bga,
artnr
2000
8004
8008
3)

Vit
Skumvit
Off-white

61200
3)
?
61808

Tillverkare
Färgproffsen
3)
?
Färgproffsen

Sea Sea,
artnr
9025
9026
9027

Tillverkare
Färgproffsen
Färgproffsen
Färgproffsen

Ej i 2008 års katalog



Kulturresa på Mälaren 20/8-23/8 2007
ön och avslutar dagen med en strålande
solnedgång.
Njuter en stund i sittbrunnen i skenet av oljelampan, och av den sena
augustikvällens skönhet innan kojen
tar vid.

Långturer i all ära och visst längtar
man iväg ibland på en riktig långsegling.
Men när tid och annat inte finns i
motsvarande mån, vill vi med denna
lilla reseskildring slå ett extra slag för
tjusningen med den lilla utflykten i
hemmavatten som kan vara nog så
trevlig och givande.
Vi, alltså jag och min hustru Marianne bestämde oss för en utflykt med
vår A-vigg ”Thelma” fyra dagar sista
veckan i augusti. En tur med inslag av
kultur.
Skolstarten var igång, den för övrigt
under sommaren gömda eller glömda
solen lyste och värmde med all sin kraft
just denna vecka och i gästhamnarna
var det mer än gott om plats. Tur eller
god strategi? Eller en kombination?
Vår rutt var följande: Avgång hemmahamn Huddinge BK, beläget södra
Mälaren,(59 15,4 N 17 52,4 E), - Slandö Kalv – Mariefred – Björkö/Birka och
10

åter Huddinge BK.
20/8
Efter stuvning, fullmatad kylbox,
vattenpåfyllning m.m. kastar vi loss och
ger oss iväg. Målet för dagen är Slandö
Kalv. En lättsam undanvind för oss över
Rödstensfjärden och Kyrkfjärden som
slutar vid mynningen av Bockholms
sundet.
Seglen tas ner och motorn går på.
Väl ute ur sundet möter man Hovgårdsfjärden som tillsammans med
Björköfjärden riktigt välkomnar en ut
på öppet vatten. Härligt.
Segel upp, motor av och kurs på
Slandö Kalv, ( N 59 17,1–O 17 32,0 ).
En mycket bra och populär allvädershamn som drivs av Södertälje BK.
Väl underhållen, fin standard, bra
bryggor och trivsam på alla vis. Rekommenderas!
Vi möts av för dygnet en mycket
sympatisk och trevlig hamnvärd som
bor i klubbens vaktstuga.
Efter en god bit mat, traskar vi runt

21/8
Startar upp dagen i ett lugnt tempo.
Städar av frukost och konstaterar att
det blåser rätt friskt i trädkronorna omkring oss. En koll ut på Björköfjärden
och dess vita gäss bekräftar läget.
Väntar ut större och tyngre molnpartier som drar bort. Det spricker upp,
solen kommer fram och vi bestämmer
oss för att gå vidare mot Mariefred.
Väl ute på ”Björken” får vi en riktig
rejäl ”bonnläns” ner över södra Björköfjärden. Med endast focken uppe
loggar vi ca 5 knop i de starkaste vindbyarna och kraftig medsjö.
Vi har ingen större brådska så det
räcker bra med den relativt blygsamma
segelsättningen och njuter av värme,
vatten, vind och vågor.
Kursändring ner mot Gripsholms

viken innebär halvvind och storseglet
åker upp. Vindstyrkan håller i sig i
byarna, dock mindre vågor då det nu
blåser från land.
Kursändring för genomgång utmärkta farledsprickar vid inlopp Storsundet och sista biten mot gästhamnen
ger oss åter rejäl akterlig vind. Här kan
man verkligen tala om att vinden har
”full sula” hela vägen ner mot slottet
och gästhamnen.
Sista biten innan vi krokar i boj får
den pålitlige järngenuan bromsa upp
vår infart med backslag och stödgas
på. Övriga båtgäster ca 4-5 st. Gott
om plats.
Efter slutförd förtöjning intar vi
en god och sen lunch/middag på
restaurangen i den sköna och tjusiga
slottsparken.
En lång kvällspromenad genom
ett idylliskt Mariefred med dess gamla
och välbevarade hus från svunna tider
avslutar dagen.
Innan läggdags sträcker jag ut mig i
sittbrunnen, intager under oljelampans
sken en kall öl, knäckemacka med
onsalakorv och på första parkett rakt
akterut beundrar ett magnifikt och
upplyst Gripsholms slott.
Det finns tillfällen då tiden stannar
upp......
22/8
Idag står givetvis ett besök på slottet
på agendan. Timmarna går fort i denna
mycket intressanta och historiska miljö.
Rundtur i slottet bör man inte missa!
Hela slottet är fullt med målningar
11

av kända personligheter, allt från gammal tid till modern tid. Mycket fint
bevarade och iordningsställda slottsgemak m.m.
En riktigt intressant resa i vårt rika
kulturhistoriska arv.
En lättare lunch intages på mysigt
matställe i stadskärnan. Vi provianterar
och lägger ut från gästhamnen tidig eftermiddag med sikte på Björkö/Birka.
Motorgång fram till farledsprickningen vid Storsundet, sedan segel upp
genom Gripsholmsviken och upp mot

För oss gäller lämplig kurs mellan
Kurön och Björkö. Gärna söka prick
norr om Gåsholm.
Att inte komma för långt ned mot
utmärkta grund och grynnor i området
runt Pingst och Midsommar. Kan vara
lite riskabelt.
(Kanske dags att införskaffa en åtminstone handburen GPS.....)
Vi gör ett par slag med korrigerande
kryssben och siktar vi snart Ansgars
korset och i och med det även inlopp
gästhamnen.
Här har vi varit många gånger. Både
för övernattning och lunchuppehåll.
Vad gäller de goda vitsorden för
Slandö Kalv så är vårt omdöme om
Björkö som gästhamn raka motsatsen.
Tyvärr.
Öppna bryggor med svall från
farled. Oskyddat för det mesta och
så här sent på säsongen inte en enda
stolpbelysning tänd på kvällen. När
augustimörkret faller så blir det minst
sagt becksvart. Ficklampa fram.
inloppet södra Björköfjärden.
För att slippa svall från farleden
Vinden är måttlig till avtagande,
brukar vi gå långt in i hamnen och
solen är strålande och varm. Vid Ridön
angöra mot betongsulan som leder ut
går vi in mot landremsan och ankrar
mot bryggan. Här får vi lugnare vatten
upp för ett kort och skönt bad.
och nyttjar återigen fördelen med att
segla Vigg och nästintill med möjligSista biten mot Björkö och dess
gästhamn tar vid. Väl ute på mer öppet
vatten får vi mestadels kryss. Trots att
vi har seglat en hel del i dessa områden
är det lätt att bli dessorienterad.
Bara att erkänna. Gott att ha sjökortet till hands och söka lämpliga
fixpunkter för sin position.
Lämpliga sådan kan vara holmarna
Pingst och Midsommar, men samtidigt
lite knepigt att fastställa vilken som är
vilken.
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het till ”fickparkering” som det grunda
djupgåendet innebär.
Kom ihåg att lägg ankaret rätt långt
ut så att det får rejält fäste i den leriga
sjöbotten.
När vi går ut har jag tagit för vana
att med stadig hand på rorkulten backa
hela vägen ut till öppet vatten, då övrigt
manöverutrymme så långt in i hamnen
är begränsat.
Här får vi välja på att ha en natt
med oroligt ryckande och gungande
vid förtöjning mot brygga eller mindre
gung och mer skvalpljud från vattnet
när det slår mot underkant betongsula.
Vi väljer det senare.
Varför lägger man sig här då?
Jo, för att miljön med allt som
är uppbyggt kring vikingatid m.m är
fascinerande. Historiken, museet, det
säregna landskapet och framför allt den
oslagbart bedårande utsikten åt alla
väderstreck uppe vid Ansgarskorset.
Därtill en mycket fint belägen restaurang med vy över fjärden.
Detta förlåter i alla fall för stunden
gästhamnens svagheter, ända tills
man ligger i förpiken med försök till
sömn och tillsammans med knarr från
förtöjningsknapar, skvalpljud, oroliga
båtrörelser frågar sig själv, vad gör vi
här...??

kring oss med grannbåtars utlagda
ankarlinor m.m. kör vi vår utläggningsprocedur i lugn och god ordning. Som
vi brukar.
Ända tills jag har fått upp ankaret
intill båten i nivå med vattenytan, med
god marginal från från grannbåtar och
dess ankarlinor.
Väl frilagd från samtliga förtöjningar och givetvis med motvind ut
från hamnbassängen tar jag ett fast och
bestämt grepp om växelspaken för att
lägga i backen.
Plötsligt tar hjärnan en kort lunchrast på delar av sekund och jag skickar
in forward och ger gas. Inser snabbt hur
oslugt detta var och drar snabbt ned på
gas, fort i med backväxel med följd att
motorriggen reser sig med kraft upp
ur vattenytan då låsklykan ej greppat
spärrläget i riggen vid backpåslaget.
Släpper av på gasen igen och
trycker ner motorn i rätt läge.
Så här dags kan delar av omgivningen beskåda en akrobatisk backmanöver av undertecknad Viggenskeppare
som under gånggas med vänsterhand
hårt trycker ned motorn mot vattenytan, en starkt och orolig rorkult i fast
grepp mellan benen och under gång

23/8
Under tidig förmiddag har det ett
par båtgäster/mindre motorbåtar lagt
sig bredvid oss.
Efter frukost bestämmer vi oss för
avgång. Solen skiner och vädret är
gott.
Då det just nu är extra trångt om13

medelst med höger hand hållandes
och sköljandes av ankaret då jag inte
har lust att få upp delar av lerbotten i
sittbrunnen.
Allt löper väl ut och strax utanför
hamninloppet slår vi ifrån motorn och
sätter segel.
Finns tillfällen då det är extra skönt
att slå av motorn....
Återigen har denna trevliga båt visat sin positiva sida av behändig storlek
och format där man som skeppare i
sittbrunnen med utsträckta armar kan
utföra simultanövningar i den högre
skolan.
Vi får en skön kryss in mot farleden för Bockholmssundet. Går igenom
sundet med motorns hjälp och slår en
skön och lång lunch- och fika ankring
i Sillviken, nedanför Kanan.
Några timmar senare åker ankaret
upp och vi går mot klubben och angör
bryggan ca 22.00.
Dessa fyra dagar utan krav eller
prestation på sträckseglingar har varit
rena friskvården.
Vi tackar varandra och inte allra
minst vår trevliga båt för denna tur.
Thelma har än en gång visat sina
goda sidor som en för ändamålet förträfflig reskamrat och båt.
Någon lär ha sagt att det bästa man
har ligger alldeles runt hörnet.......
Vi instämmer och ser fram emot
kommande utflykter på hemmavatten.
Bästa viggenhälsningar
Ken Söderlund /1131 Thelma
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Trängsel skatt även till sjöss!
Enligt en regeringskansliet när
stående källa finns det inom finansdepartementet långt framskridna planer
på att inom kort införa en trängselavgift
för fritidsbåtar i våra farvatten. Projektet beräknas i dagsläget att kunna vara
operativt från och med försommaren
2010, endast mindre justeringar av de
tekniska lösningarna återstår, säger vår
uppgiftslämnare.
Bakgrunden är, säger han, det
ständigt ökande trycket från båtlivet
på såväl våra skärgårdar som övriga
områden som är tillgängliga med båt,
bortsett kanske från de allra minsta
sjöarna och trängre vattenvägar som
åar och bäckar. Att avgiften också
genererar ett tillskott i statskassan ser
man som en positiv bieffekt, men är
inget huvudmål i sig. Han betonar i
sammanhanget att det inte är fråga om
en skatt utan en avgift.
På ViggenBladet’s fråga om hur det
kommer att fungera tekniskt svarar vår
källa att systemet – i likhet med det tidigare försöket i Stockholm – kommer att
bygga på transpondrar. Transpondrarna, försedda med en EAN-kod baserad
på båtägarens personnummer, kommer att kunna hämtas avgiftsfritt (det
är ju valår) hos Pressbyråns samtliga
försäljningsställen och ska appliceras
på båtarna inför sjösättningen 2010.
Den nya generationen av transpondrar
kommer att kunna interagera inbördes
och kommer alltså att själva kunna
läsa av hur många båtar som vid varje
tillfälle finns i närområdet. Resultaten
registreras sedan av de mottagare som

ro tills vidare, farkosterna det här konceptet avses omfatta är – åtminstone i
inledningsskedet – bara sådana som är
längre än tjugo fot”.
Debitering av skatten, förlåt, avgiften räknas ut av Skatteverket grundat på rapporteringen från ”årtullarna”
som kommunicerar med transpond
rarna. Avgiften blir proportionell mot
antalet båtar i samma område. Fler
båtar som trängs – högre avgift. Vilka
belopp det kommer att röra sig om är
inte fastställt ännu.
VB:s utsände undrar också om man
vet hur EU ställer sig i frågan och det
visar sig att vid underhandskontakter
med flera personer inom kommissionen
har det framgått att man där ser positivt
på saken. ”Här i Brüssel har vi alltid
varit intresserade av spetsteknologi”
framhåller man enligt vår sagesman,
som dock tror att det också ligger ekonomiska överväganden bakom deras
positiva inställning.
”Kanske ser man ett införande av
samma system i större delen av Europa
som en möjlighet att få in medel för att 
– åtminstone till en mindre del – hjälpa
till att bekosta det som i folkmun kallas
flyttkarusellen* och som kostar EUmedborgarna omkring 200 miljoner
(euro!) per år.”
Härmed tackar VB vår sagesman för
titten in i framtiden.
För VB, Halvar i 401 Lirpa, Lirpa

Illustration Sören Rapp
kommer att monteras på bojar placerade på strategiska ställen, som till
exempel vid infarterna till populära
naturhamnar.
Det jobbet är tänkt att utföras av
personal från marinen som efter genomförda och planerade neddragning–
ar av ordinarie verksamhet antas få en
del tid över till annat.
Mottagare kommer naturligtvis
även att finnas vid marinor och båtklubbar för att läsa av när båtarna ligger
kvar i sin hemmahamn och inte är ute
och trängs med andra, poängterar vår
sagesman. ”Arbetsnamnet på mottagarna har lite skämtsamt blivit ’årtullar’
och flottans glada gossar får vi väl kalla
* Kan kallas "eudioti", värre än
för ’boj-scouter’ i framtiden” tillägger
han och fortsätter ”men ägarna till de frågor som gurkors krökning och jordallra minsta ekorna kan nog ta det med gubbars diameter (Red's anm).
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REGIONALT/ombud

VIGGENMARKNADEN
Köpes

Bättre begagnat storsegel
leif.schieber@tcb.se
/ Leif Schieber
Sprayhood till Karlskrona-Viggen.
Ny eller begagnad
peter.sander@telia.com
/ Peter Sander
Albin- eller Karlskrona-Viggen
Endast båt i bra skick av intresse. Hör
gärna av dig om du har en du vill sälja!
Helst i sydöstra Sverige.
0702-938062
felixcullin@yahoo.se
/ Felix Cullin
Storsegel till Albin-Viggen
leif.schieber@tcb.se
/ Leif Schieber
Albin-Viggen i gott skick
Välvårdad����������
. Helst i Östra
���������������
Svealand.
073 066 4074
carl.akerberg@comhem.se
/ Carl Åkerberg
Viggen i gott skick
Gärna färska segel och dynor.
0736-139516
christiansen_marcus@hotmail.com
/ Marcus Christiansen
Begagnad Genua
till Karlskrona-Viggen.
070-5554607
/ Jenny Kjellberg
Bågar till sprayhood
för en Karlskrona-Viggen
jonawik@hotmail.com
/ Jonathan
Albin-Viggen
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in good condition. Boat must have front
and rear “pulpit”, many sails, must be
spinnaker with boom. Interior (cabin ) in
good condition. Ballast mount in good
condition. Engine four stroke minmum
6 horse power and in good condition.
Nice to see winterbed from metal (steel)
can take to pieces. I wait for proposition.Ewery offerts only for e-mail:
dawidus@wp.pl
/ David
Sprayhood till Karlskrona-Viggen
oavsett skick.
jonawik@hotmail.com
/ Jonathan

Säljes

Original pulpit till Karlskrona-Viggen
Den är helt oskadad. Pris 1000 kr. Jag
kan leverera den i Uppsala-Sthlms
området.
lars_fredrikson@hotmail.com
/ Lars Fredriksson
Albin Viggen 1974
Styv och god seglare Bra stuvutrymmen mysig med mycket trä invändigt.
Längd 7,1 m. Bredd 2,24 m, Djup 1,11
m, Vikt 1400 kg. Storsegel + Genua1
samt Genua1 med racingkvalitet 2002.
Genua2 . Spinnacker med strumpa.
Wallas 1200. Ekolod. Logg. Länspump.
Spritkök. 6 hk Evinrude. 12 V Batteri. Sittbrunnstält. Badstege. OBS 80
km/tim registrerad boggietrailer ingår.
Täckställning med utliggare med pres�sening. Ankare, tampar, fendrar m.m.
kent.henriksen@orsa.se
/ Kent Henriksen

Gävle
Åke Hjort
Fältspatvägen 24 C, 806 31 Gävle
Albin-Viggen nr 354
Stor-och genua, Gransegel lite använda 026-188719
Stormfock, kryssfock och spinnaker.
Kalmar
Bomkapell. Jonsson 8 hk. Gasolkök
med eltändning 2-lågor. Porta Potti toa. Börje Gullberg
Esplanaden 19 B, 593 31 Västervik
Trätrall i sittbrunn. Fast monterad bad/räddningsstege. 2 flyttbara bord stort /
0490-153 51 (även fax)
litet. Nya dynor. Trävagga och press.
Topplanterna. Sittbrunnstält. Vindskydd Mälaren
Lars-Gunnar Jansson
för sittbrunn. Livboj. Ankare, fendrar,
Katrinelundsvägen 4 B, 1 tr
brandsläckare, kompass, förtöjningslinor. ������
Båten ��������
finns i �����
Täby ������������
(Stockholm)
722 19 Västerås
Pris. 32.000:021-12 13 88
Tel 08- 768 17 58 �������������������
/ Mob 070 640 17 58
Siljan
aa.engdahl@hotmail.com
Kent Henriksén
Anders Engdahl
Kvarnholsvägen 39, 792 37 Mora
Karlskrona-Viggen 188, -68. Bra
segel, rullgenua, 8hk utombordare. To- 0250-167 19
alett vattentank m.m. Bromsad båtvagn
S:t Anna
för transport efter personbil Pris 35000
Vakant – ombud sökes
Tel 019-255244, 070-6426036
/ Torbjörn Axelsson
Vänern
Vakant – ombud sökes

NYA MEDLEMMAR
245

Hanna Foss Wennhag
SOLNA

653

Håkan Svensson
GÖTEBORG

972

Mikael Ekman
HÄGERSTEN

Hjärtligt välkomna till Viggenklubben!

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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CLUB

SHOP

VIGGENKLUBBEN

Adress: c/o K-G Sabel, Tullgårdsgatan 36, 1 tr, 116 68 Stockholm

www.viggenklubben.com
Avgifter 2008: 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@comhem.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:
Marie Wisén
Bergsunds Strand 7, 11738 Stockholm
08-669 95 47
		
e-post: marie.wisen@capricerecords.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
08-540 685 64
		
e-post: ingvarlinden@akersberga.se
Klubbmästare:
Lennart Larsson
Lövsångargatan 58, 724 72 Västerås
021-35 64 88
		
e-post: lennartlarsson@vasteras2.net
KLASSNÄMND
Ledamöter:

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

Klassregler....................... 10:Klubbvimpel.................... 130:Broderat jackmärke.......... 35:Klubbnål........................... 35:-

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.

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

Svante Axelsson
C-O Carlsson, Lars Berg

VALBEREDNING

Bengt Hansson, Kjell Eriksson

08-758 35 74

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

Material till ViggenBladet sänds till
Alf Bengtsson på någon av adresserna nedan
Redaktion
Alf Bengtsson (ansv. utgivare)
Harald Akselsson
WEBMASTER
Kjell Eriksson
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Gunnar Tidner, sammankallande
Ingmar Holmström, Sören Rapp

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)

Det drar ihop sig!

Många, men inte alla, har hörsammat uppmaningen på fakturan
att ange båtnummer och båtnamn
tillsammans med betalningen, för att
vi ska få medlemsregistret uppdaterat
och komplett inför framtagningen av
2008 års medlemsmatrikel.
Dessvärre är flertalet av dem som
underlåtit att ta med uppgifterna just
de vi söker; medlemmar med viggar
utan nummer och namn i registret.

Kolla dina uppgifter i fjolårets mat
rikel och om du står som en "nolla"
där, d.v.s. är med bland de allra första,
eller om din båt har ett nummer men
saknar namn, så slå en signal eller eposta uppgifterna till mig.
Du har en och en halv månad på
dig, den 15 maj går tåget för årets
matrikelunderlag. Men varför inte
höra av dig till mig redan idag?
Medlemsregistret / Alf

Värva Medlemmar!
Nya medlemmar är alltid välkomna
och i förra numret av VB fanns en
värvarfolder bifogad. Den är till för att
delas ut till viggenägare som ännu inte
gått med i Viggenklubben.
Ha foldern till hands redan vid
vårrustningen på varvet – kanske finns
det någon där som du kan värva som
medlem.
Foldern finns även på vår hemsida
för egen utskrift om du behöver fler
inför sommaren. Din insats behövs för
att få Viggenklubben att växa!
Styrelsen

MANUSSTOPP !!!

TidTryck 2008
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