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Vind i seglen. Foto Harald Akselsson.

Rorkult & Hederspris

Vantskruven är väl rättvänd?
Harald kollar. Foto K-G Sabel

Glad sommar!



Stockholm

Du har väl bokat in Sommarträffen?

Lilla Kastet, 27-29 juni

Vi träffas under helgen som infaller sista helgen i juni och från fredags
eftermiddagen den 27 juni kommer
klubbens ”välkomstkommitté” att finnas
på plats.
Vi fortsätter att samlas på samma
ställe som de senaste åren, nämligen
Lilla Kastet på Ingmarsö. Lilla Kastet

Hej alla
Nu är den här – seglingssäsongen.
Som vanligt vill jag uppmana er alla
att ha med papper och penna, samt
kamera för att kunna förmedla era
sommarupplevelser i Viggen till andra när det åter börjar mörkna. En
förutsättning för att ViggenBladet ska
vara en levande medlemstidning är
att det finns medlemmar som skickar
in bidrag.
För er som tänker segla mycket
och långt så ha loggboken till hands.
Den är ett måste om du är aspirant
på Brohällpriset som delas ut till den
familjebesättning som seglat längst
under säsongen.
Även om du inte skriver något så
hoppas jag att vi ses på någon av klubbens aktiviteter under sommaren.
K-G i Potentilla


Ett gammalt välkänt uttryck lyder:
En bild säger mer än 1000 ord. Så kom
ihåg att använda kameran i sommar.
Bilder säger därmed inte allt men
du behöver inte skriva fullt så långa
historier när när du ska berätta om
ditt båtliv i VB! Som exempel kan tas
K-Gs referat på sid 6-7, från vårens
riggträff. Det består av rubrik,�
�������� ����
413 ����
ord
och några bilder och räcker till ett helt
uppslag. Värre är alltså inte.
En annan sak du du inte får glömma att ta med i båten är naturligtvis
den värvarfolder som kom med VB nr
1 i år. Gör gärna några kopior också.
Har du redan givit den till någon
"oknig" (dialekt, någon som inte riktigt hör hemma i sällskapet, kan här
tydas som ännu ej medlem) så kan du
ladda ner en ny från vår hemsida.
Alf

Man kommer när man vill under
fredag eller lördag.
Viggensherry lördag kl 15.
Tipspromenad blir det också
och grillning på berget, goda historier,
kanske allsång eller vad man nu kan
hitta på.
Seglingstips delas ut vid grillningen och om vädret är lämpligt kanske
det blir tillfälle för praktik.
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

Foto Red.

ligger på Ingmarsös östra del Kolgårdsön
och Trälhavets BK har en uthamn där.
Koordinaterna du behöver för att ta dig
dit är: N 59°28’52 / O 18°47’32.
Ett litet besök på TBKs hemsida
– www.tralhavets-bk.a.se/ – rekommenderas. Gå vidare till "uthamnar" och därifrån till "Ingmarsö – ��������������������
����������������������
Lilla Kastet". Där
får du ytterligare tips om inseglingen,
med ensmärken och allt.

Om du har frågor, kontakta Lennart Larsson, Ingvar Lindén
eller K-G Sabel. Adresser och tel.nummer på näst sista sidan.


Stockholm

Höstträff
13-14 september 2008
Träskö - Storö
Vi samlas i sydöstra viken i fladen
(se spetsen på viggenmärket) från klockan 15.00.
Gemensam Picknick-supé
med kräftor eller surströmming med tillbehör.
Allsång och levande musik.
Vedeldad bastu. Trevliga båtgrannar.
Vacker omgivning.
Vid otjänlig väderlek – kolla på hemsidan!

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
Vakant – ombud sökes
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

Karta från "Skärgårdsnatur", återgiven med tillstånd från Skärgårdsstiftelsen.



040 - 16 09 73

Västkusten

Viggen-träff

i Göteborgs södra skärgård

LÖRDAG
9 AUGUSTI

Stora Lyngskär
(ost Donsö)
Reservdag 16 augusti om
vädret skulle vara dåligt
Ring mig på 031-795 46 74
och hör efter när det blir!

Välkomna!

Ulla

Västkustsallad

... kan tydligen (som bofinken) se ut hur som helst,
men borde väl passa bra på en västkustträff.
Här ett recept ur högen, för 4 personer:
150 g isbergssallad, 3 tomater
200 g färska champinjoner
300 g skalade räkor, (ca 500 g oskalade)
200 g krabba eller 150 g hummer
150 g musslor i vatten
300 g sparrisstänger, 1 citron, 1 knippa dill
Skölj och torka salladen. Lägg på ett stort fat eller
i en skål. Skiva tomaterna och champinjonerna.
Tina och rensa de djupfrysta skaldjuren, häll bort
spadet på de konserverade och skär dem eventuellt i mindre bitar, låt sparrisen rinna av.
Skär citronen i klyftor och hacka dillen.
Lägg upp alltsammans över salladen, dekorera
med dill och citron.
Till kan du t. ex. ha en gräddfilssås av 1-1½ dl
gräddfil, 1 msk majonnäs, 1-2 tsk riven pepparrot.
Smaklig måltid!
Red.



Klubbens Riggträff i Stockholm 2008
Vi var ett 25-tal som samlats för
att ta del av Harald Akselssons genomgång av riggning. Trots att solen
sken så blev det lite kallt när vinden
låg på vid bryggan nedanför Mårten
Triewalds Malmgård. Sjöscoutkåren
S:t Göran höll med en Vigg för kvällens övning. Den kom bogserad av en
motorbåt. Efter en del missöden som
fick mig att tänka på filmen Att angöra
en brygga så kom båten på plats.
Därefter tog Harald över medan
scouterna drog sig tillbaka. Masten
var redan rest, men det återstod en hel
del arbete. Först så skulle masten stå
rakt. Harald gav tips hur man kunde
använda storfallet för att mäta sig till
detta. Harald ondgjorde sig, liksom
tidigare tillfällen, över att alla vantskruvar inte var vända åt rätt håll. Han
betonade vikten av de skulle spännas



medsols så att man visste hur man
skulle göra då man behövde spänna
eller lätta på vanten i skarpt läge. Det
var en detalj som borde rättas till.
Likaså var det problem med att låsa
vantskruvarna. Här fick lite najtråd
tjäna som en nödlösning.
Därefter så spändes förstaget.
Harald visade sedan hur man mätte
spänningen av vanten med en vantspänningsmätare. Han demonstrerade
också hur man kunde använda sig
av en tumstock för att mäta att man
spänt vanten tillräckligt om man
saknade mätare. Vi förevisades hur
de främre undervanten ska vara hårt
ansatta för att masten få att krumma
lite i längdriktningen. De bakre undervanten behöver inte sättas an så
hårt.
Det var många som promenerade
förbi och tittade på vad som hände.
Vi kanske till nästa träff kan sätta
upp en skylt som förklarar att det är
Viggenklubbens riggträff som pågår
vilket Kjell föreslog mig.
Efter genomgången avslutade
demonstrationen med att dela ut
anvisningar om riggning av Viggen
som innehöll mycket mer än det som
han hade möjlighet att förevisa ikväll.
Dessutom framhölls vad som var god
etikett vid arbetet vid mastkranen.
Efter denna nyttiga genomgång
så välkomnade oss Staffan Söderhäll
in i stugvärmen där vi kunde få kaffe
och smörgås till ett bra pris. Staffan

gjorde en historisk tillbakablick över
Malmgården fram till dagsläget då
den fungerade som scoutkårens gård.
Därefter så drack vi kaffe och talade
lite om diverse tekniska problem.
Hela Tekniska Kommittén hade
Samtliga bilder foto K-G Sabel

ställt upp för att kunna svara på frågor
så jag tror att ingen behövde gå rådlös från träffen. Ett tack till ���������
Tekniska
Kommittén������������������������
som ordnat träffen och
ett tack till Sjöscoutkåren som kunde
ställa upp med en båt i år också.
K-G i Potentilla



Glappande rorkult (2)
I förra numret av VB beskrev vi
konstruktionen för hur kraften överförs
från rorkult till hjärtstock via rorkultsbeslag och medbringare. Heltäckande,
trodde vi, ända tills vi fick ett brev från
Roland Jonsson, K-Vigg nr 10. Roland
upplevde ett roderglapp på 10-15 cm
(vid rorkultsänden får vi förmoda), och
kunde inte finna att utförandet på båten
överensstämde med vår beskrivning.
Telefonsamtal tydde på att det verkligen
förelåg skillnader, och vi kom överens
om att några digitalfoton vore bästa
sättet att beskriva utförandet. Några
dagar senare hade vi beviset i vår hand.
Rolands medbringare kniper inte om
hjärtstocken och överför kraften via ett
friktionsförband, utan har ett kvadratiskt
hål som omsluter en fyrkantig tapp på
hjärtstockens ände, bild 1. Men den fyrkantiga tappen har kraftigt fasade hörn,
bild 2, mer än vad som erfordras för att
säkerställa att medbringaren kan träs
på tappen utan problem. Fasningen gör
att tappen lättare tenderar att vrida sig i
medbringaren, och en från början marginell rörelse ökar sedan successivt.
Frågan vi ställde oss var om konstruktionen var original från Karlskronavarvet, eller om en tidigare ägare av 10:
an hade modifierat efter eget huvud.
Roland fick kontakt med ägaren till
Vigg nr 9, och det kunde konstateras att
konstruktionen var identisk. Tydligen
vågade Karlskronavarvet från början inte
lita på ett friktionsförband (vilket senare
Viggar har visat vara befogad skepsis),
utan bearbetade hjärtstockens ände till
en fyrkantig tapp. Frågan är varför man



inte tog bort så mycket material att tappen blev en perfekt kvadrat med skarpa
hörn. Möjligen tyckte man att tappen
då skulle blivit i klenaste laget. Diagonalmåttet på tappen är i detta fall 20
mm, vilket tyder på att hjärtstocken är
just 20 mm, inte 25 mm som på senare
Viggar.
Roland har nu slagit i stålspik av
lämplig grovlek i hörnen där tappen inte
fyller medbringarens kvadratiska hål,
bild 3. Förbandet blev då helt stumt och
glappfritt. Återstår att se om åtgärden
håller i längden, eller om den måste
betraktas som ett provisorium. Sannolikt
innebär det sistnämnda att hela rodret
på sikt måste demonteras för åtgärd. Vad
sådan åtgärd i så fall ska omfatta får vi
återkomma till.
Tills vidare är TK intresserad av att
få rapport om vilka ytterligare K-Viggar
med högre serienummer än 10 som har
det nu beskrivna utförandet. F n vet vi
bara att konstruktionen ändrades någon
gång före K-Vigg nr 72, men var går
gränsen? Du som har Vigg med serienummer mellan 10 och 72, skicka e-post
eller slå en signal till TK och meddela
serienummer och utförande, så bidrar
Du till vårt samlade vetande. Eftersom
ritningsdokumentationen över båtarna
är ofullständig, och vi sedan gammalt
noterat skillnader både båtarna sinsemellan och mot befintlig dokumentation,
så är vi väldigt tacksamma för all info
som kompletterar den tekniska enkät vi
genomförde år 2000.
Tekniska Kommittén

Bild 1. Medbringarens låsmutter demonterad

Bild 2 Medbringaren
demonterad

Bild 3 Här syns gliporna i hörnen


Per Brohälls Hederspris 2007
Brohällspriset har delats ut i många
år till den Vigg som seglat den längsta
sträcka under året – men det verkar
som om intresset har minskat. Eller är
det kanske så att det seglas färre och
kortare turer och ni är för blygsamma
för att skicka in era seglade distanser
eller är det så att det ni inte vill skicka
in ”resultatet” för att då måste ni också
skriva en berättelse till ViggenBladet?
Det borde väl finnas de i Viggenklubben som har seglat längre än de
374.9 NM som vi seglat år 2007? Var
nu inför 2008 inte så blygsamma utan
skicka in era seglade distanser till styrelsen så att vi inte är de enda deltagarna
- som vi var 2007.
Det är nu fjärde året med Kraka nr
1359, och här följer nu ett ganska stort,
men redigerat, utdrag ur vår loggbok
för 2007 års seglingar. Vindnoteringar
är oftast enligt SMHI:s kustväder. Vi
har rört oss i Stockholms skärgård och
våra positioner får väl anses vara kända
av er som rör er i dessa vatten och ni
andra får klara er ändå.
Det mesta av texten är skrivet av
FJ (Franz Josef) under färd i sin ”lilla
handdator” men senare lite redigerat
och kommenterat av Bengt, även Maggan är med på ett hörn.
Vi sjösatte lördag 5 maj. Logg:
3189.5 NM. När det står position efter
datum är det slutmålet för dagen.

Lördag, 2 juni.
Position: Boskapsön. Väder: Soligt,
14 grader i vattnet. NE-E 7-10. Besättning: FJ, Bengt, Maggan.
Vi startade vid halvtolvtiden från
SEBK (Södra Evlinge Båtklubb på
Värmdö). Sedan kryss eller halvvind
hela vägen. Ankomst vid tretiden.
Rostbiff och potatissallad med vitt vin
till middag. Logg: 3209 NM. Distans
idag: 15.87 NM.
Söndag, 3 juni.
Position: SEBK. Väder: Sol och 15
grader i vattnet, NE 3-6.
Besättning: FJ, Bengt, Maggan.
Sjövattenpumpen verkar läcka.
Det rinner vatten på durken när man
pumpar (vi bytte den senare). Avfärd
vid halvelvatiden. Vi tog den östra
vägen ut från Boskapsön. Ingen grundkänning den här gången. Sedan ut
mot Bullerö för att därefter gå hemåt
norr om Nämdö. Rostbiffmackor på
vägen. Ankomst hemmahamnen vid
18.15. Logg: 3234 NM. Distans idag:
25.02 NM.
Onsdag, 6 juni.
Position: SEBK. Väder: Fint!
Besättning: Bengt hans dotter Disa
och Sigge.
Lite segling runt Vindö. Disa åt upp
allt godis. Logg: 3250 NM. Distans
idag: 16.03 NM
Fredag, 15 juni.
Position: Norrviken, Runmarö.
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Väder: Klart, småkyligt, E 3-6. Besättning: FJ, Bengt.
Vi fick skjuts till båten av Disa och
Sigge. Disa köpte nytt godis åt oss!
Gick för motor utom mellan Älgöfjärden och Djuröbron. Nu ligger vi vid
en SXK-boj. En hel del andra båtar
här. Chorizo med potatismos smaksatt
med varma koppen. Vi har inga kryddor ombord. Det är lite ont om kläder
och sånt också. Det mesta är ombord
på Maja, båten som vi senare försökte
segla till Skottland med. Man vet inte
riktigt vad man har. Avfärd ca 18 ankomst 21. Logg: 3259.3 NM. Distans
idag: 9.30 NM.

Söndag, 17 juni.
Position: SEBK Väder: Regn, NE
4-8.
Besättning: FJ, Bengt.
Läns hela vägen hem. Det regnade
och ruskade, men fort går det. 4-5.5
knop i princip hela vägen, till och
med över sex ibland. Vi seglade t.o.m.
om en liten motorbåt på plattläns.
Ankomst SEBK 12.45 lagom för att
ta bussen kl 13.59. Det regnade hela
seglingen, men när vi gick till bussen
var det uppehåll.
Fredag, 22 juni,
Midsommarafton. Position:
Ormskär, S Braka. Väder: Mulet, E
3-7. Besättning: FJ, Bengt.
FJ åkte buss till Evlinge på morgonen. Eftersom Bengt skulle dansa runt
midsommarstången med barnbarnen
på dagen, blev han hämtad i Stavsnäs
på eftermiddagen. Satte segel strax
efter tio. Sedan kryss ut mot Älgö
fjärd. Ankomst Stavsnäs Vinterhamn
14.20, tankade vatten och bensin.
Sedan drällde jag runt öarna norr om
Stavsnäs en timme i väntan på Bengt.
Ankrade i den lilla södra viken på
Lill-Ormskär. Hydrographicas sjökort
är kanon. Kall grillad kyckling med
potatissallad till middag. Logg: 3317.2
NM. Distans idag: 24.89 NM.

Lördag, 16 juni.
Position: Brunskär. Väder: Klart,
E-NE 4-8.
Besättning: FJ, Bengt.
Vi hissade segel direkt vid bojen
vid tiotiden. Sedan seglade vi nästan
på en enda kryssbog med god fart
norrut på Möja söderfjärd och Västfjärd. Vi stötte mot botten lite grann
vid inloppet till hamnen. Gick lite för
långt åt styrbord. Vi böjde till haken
på motorkåpan så att den spänner lite
mer. Vi får se imorgon om den låter
mindre. Spaghetti och köttfärssås till
middag och jordgubbar som efterrätt.
Vi saknar saltet. Och diskmedel. Och
tilltugg till ölen. Det var lite kallt med
bara en filt igår natt. Tror jag ska ha
Lördag, 23 juni.
byxor utanpå långkalsongerna inatt.
Midsommardagen.
Logg: 3280 NM. Distans idag: 20.67
Position: Munkholmen, E Björnö.
NM.
Väder: Regn, E-SE 6-10.
11

Besättning: FJ, Bengt.
Vi lämnade motorbåtarna i
Ormskär och seglade söderut utmed
Långviksskär. Sedan rundade vi
Nämdö och styrde norrut mot Munkholmen. Det blåste på ganska bra, så vi
seglade med ett rev. Innan vi startade
bytte vi ut snörena på flaggan. De
hade nästan gått av. Vi lade till nästan
längst in på södra sidan i den lilla viken på Munkholmen vid tretiden. Det
ligger 15 båtar här nu. Logg: 3332.2
NM. Distans idag: 15.22 NM.
Söndag, 24 juni.
Position: SEBK. Väder: Sol och
varmt, men en del moln. S-SW 2-6.
Besättning: FJ, Bengt.
Vi startade kl 9. Eftersom vinden
var svag gick vi för motor nästan hela
vägen. Vi hissade segel en halvtimme
mest för att torka dem och passade
på att fika och lyssna på nyheter och
väder. Vid hemmahamnen kl. 12.30.
Logg: 3346.5 NM. Distans idag: 13.70
NM.
Fredag, 17 augusti.
Position: SEBK Väder: Sol, SW,
7-10.
Besättning: FJ.
Åkte till båten på kvällen. Kopplade in en regulator för solpaneler
på generatorn. Nu överladdas inte
batterierna i alla fall. Vi får se hur det
funkar. Sov i båten vid bryggan.
Distans idag: 0 NM.

Besättning: FJ.
Avfärd kl. 10. Seglade söderut med
god fart och rundade Vindö. Sedan
norrut på Kanholmsfjärden och mot
Möja. Vek av mot Lådna och svajankrade i norra viken på Norrgårdsön. Det
ligger en hel drös båtar här. Skrapade
bort den gamla böljiga solfilmen från
fönstren. Vilken skillnad! Nu går det
att se ut. Korv med mos till middag.
Logg: 3349.4 NM. Distans idag:
17.5 NM.
Söndag, 19 augusti.
Position: SEBK Väder: Mulet, SW
Besättning: FJ.
Det börjar bli kyligt på nätterna.
Avfärd tio i elva. Satte segel direkt
vid ankaret. Kryss nästan hela vägen
hem. Ankomst 16:40. Än så länge
verkar laddningsregulatorn fungera.
Fast så mycket motorgång har det ju
inte blivit förstås.
Logg: 3380.6 NM. Distans idag:
16.4 NM.
Onsdag, 22 augusti.
Position: Brunskär. Väder: Klart, S
– SW 3,4, 5 så där.
Besättning: Bengt.
Här blev det inga loggboksanteckningar (FJ var inte med!) så här kommer lite minnesbilder. Fin och lugn
dag och fin naturhamn med bibliotek
på dasset.

Torsdag, 23 augusti.
Position: Sadelöga. Dimma! N
Lördag, 18 augusti.
någonting, svag.
Position: Norra viken på NorrBesättning: Bengt.
gårdsön, Lådna Väder: Sol, SW 7-10.
Lite klurigt att ta sig ut bland
12

skär och sånt. Sedan kom dimman.
Men med strikt kompassgång, utmed
Ornös Ö-sida, med hopp från ö till ö
gick det bra. Fin och trygg tilläggsplats
vid Sadelöga innanför en liten ö och
förtöjning långsides. Enligt seglingsbeskrivningen ska man kunna ”rida ut
vilken storm som helst där”. Jag fick
tyvärr/tack och lov inte prova det.

seglade sedan till Abborrkroken där
Maggan och Bengt mönstrade på. De
ställde bilen där efter att ha uppvaktat barnbarnet Hugo på treårsdagen.
Strax efter tre satte vi kurs mot TräsköStorö och Viggenklubbens höstträff.
Ankomst kvart i fem. Det blev 6 Viggar
med 11 personer. Vi dukade upp vår
medhavda mat i Skärgårdstiftelsens
stuga, och det blev en mycket trevlig
Fredag, 24 augusti.
kväll. Några åt surströmming, andra
Position: Brunskär. Väder: Dimma. kräftor. Vi åt tjälknöl med potatissalVind kanske W 3-4.
lad. Logg: 3466.8 NM. Distans idag:
Besättning: Bengt.
12.75 NM.
Ut för motor i dimman igen. När
jag kände mig säker på position satte
Söndag, 2 september.
jag segel och använde samma taktik
Position: SEBK Vind: SW 10-14.
som igår. Jag seglade mot kända uppBesättning: Bengt, Maggan, FJ.
fångare och noggrann kompasskurs
Vi avseglade strax efter Costa Jourutmed Ornös V-sida. Jag var lite vilse tan. Då hade vi hunnit med ett besök
några gånger, för dimman var väldigt på ett par båtar och en del hade bastät, men då hade jag börjat gå för mo- tat. Det blåste på bra och vi kryssade
tor och det är lite lättare än om man med två rev och högsmal fock. Bengt
ska kryssa dessutom.
hoppade av i Abborrkroken och tog
bilen till båtklubben. FJ och Maggan
Lördag, 25 augusti.
fortsatte med båten för motor och kom
Position: SEBK. W 8-10.
fram tio minuter efter Bengt. Det blev
Besättning: Bengt.
en mycket trevlig helg. Logg: 3481.3
Jag hade tänkt ligga kvar här till NM. Distans idag: 14.38 NM.
nästa dag men i den hårda västvinden
så kändes det bättre att lämna naturNågon dag
hamnen. Innan jag sedan gick ut på
(troligen) under vecka 39!?
Jungfrufjärden satte jag två rev. Dom
Position: SEBK Väder: Molnigt. SW
slog jag ut vid Stavsnäs.
5-10(?) Besättning: Bengt.
Avfärd 07.50 Blåsigt. Rundade
Lördag, 1 september.
Möja i högervarv, dvs medsols. Åter
Viggenklubbens höstträff. Posi- SEBK 18.00
tion: Träskö-Storö Väder: Sol, en del
Logg: 3514 NM. Distans idag:
moln, NW 5-9.
33.5 NM.
Besättning: Bengt, Maggan, FJ.
FJ startade kl 12 från båtklubben,
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Måndag, 8 oktober.
Gourmetsegling. Position: Munkholmen Väder: Sol, NV 4-7. Besättning:
Bengt, Maggan (Loggboksskrivare).
Avfärd från SEBK kl 11.20. För
mycket H2O (12 l fyllde Bengt i ur
de två nya dunkarna), så Maggan
fick pumpa ur det mesta igen. Årets
gourmetsegling anträddes. Det ska
bli blåsigt och eventuellt snö i slutet av veckan. Vet inte om det bara
gällde i Norrland. Ankom Munkholmen ca 15.00. Vi ankrade vid norra
stranden där det var vindstilla. Delvis
skaplig vind, sol ibland. Toan i land
var sjaskig. Fredagens korsord i DN
nästan klart. Bengt lagade kyckling
med potatissallad. Pringles, Gammeldansk, öl och rött vin. Sjörullad
Staropramen (öl!) smakade mycket
bra! Logg: 3526.9 NM. Distans idag:
12.17 NM.
Tisdag, 9 oktober.
Position: Askfatshamnen, Dalarö.
Väder: Sol, 13°C i vattnet. Besättning:
Bengt, Maggan.
Avfärd 11.45 efter frukost och
disk. Bengt värmde ruffen genom att
köra på med spritköket, så det blev
20°C. När vi vaknade var det 10°C.
Solen skiner och det är lugnt. Vi är
ensamma i viken. Ankomst Dalarö
kl. 15. Ordentliga vågor idag. Bengt
använde GPS när han trodde vi kommit lite fel. Logg: 3537.3 NM. Distans
idag: 10.39 NM.

Besättning: Bengt, Maggan.
Avfärd kl 11. Betalade 150 kr till
hamnkaptenen. Prutade 20 kr. “Eftersäsong och slut på växel.” Inget
kvitto. Mycket fina toaletter och omklädningsrum med dusch. I går kväll
Pringles och Gammeldansk innan vi
promenerade iväg till Dalarö Strand
Hotell för att äta en god middag. Vi
såg Mysingen (restaurang) där vi åt
när vi var här och träffade en del av
S:t Petersburgseskadern. Tommy var
inte med, men ganska många var
där. Vi kom då med bil. Mysingen var
stängd och, visade det sig senare, även
Strand Hotell. Konstigt att de vid telefonkontakt sagt till Bengt att de skulle
ha öppet. Snopet! Vi som hade gjort
oss så fina. Vi gick tillbaka till båten
och festade på potatissallad och lax
med rött vin. Ost och kex. Mandariner
med grädde som avslutning. Bengt
diskade i morse. Nu går vi för motor
med autopilot.

Onsdag, 10 oktober.
Position: Strömma.
Besättning: Bengt, Maggan.
Ankom Strömma 16.30. Motorgång hela dagen. Vi ligger nu på andra
sidan bryggan mot förra gången. Det
var ju inte lugnare där. Nu är det knappast någon trafik. Ytterst svag vind
och höstkyligt. 14°C i vattnet. Bengt
fyllde på 5 l bensin. “Fönstret” till
ruffluckan som FJ gjort är väldigt bra
och fint. (En ”dörr” av genomskinlig
plast som knäpps fast med tryckknapOnsdag, 10 oktober.
par i rufföppningen. Vi har en likadan
Position: På väg till Strömma. Vä- i ogenomskinlig kapellplast. Ruffluckder: mulet, Svag NV.
orna hålls vanligtvis undanstuvade
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när båten är bemannad). Bengt har
Söndag, 13 oktober.
monterat barometern som köpts som
Torrsättning.
ersättning för den som Tommy fick
Position: SEBK. Besättning: Bengt.
till sin båt Maja. Logg: 3556.2 NM. FJ.
Distans idag: 18.9 NM.
Årets långsammaste dag. På grund
av en alldeles för liten kran och ovan
Torsdag, 11 oktober.
kranförare tog det enormt lång tid att
Position: På väg till hemmahamn. få upp båtarna i år. Många båtar tog
Väder: Mulet, svag vind. Besättning: upp mot en halvtimme eller över att
Bengt, Maggan.
få på plats. Det är 109 båtar som sak
Fin middag på restaurangen igår. upp denna helg. Alla båtar var uppe
Bengt tog fiskgryta och till förrätt vid 23-tiden. Vi hade räknat med att
krämig räksoppa som kunde varit kunna åka hem vid 16-tiden, men då
varmare. Maggan valde ankbröst med hade kranen inte ens börjat närma sig
svamp- och pumpapuré. Allt var utsökt vår båt. En del åkte och köpte pizzor i
gott. Till detta husets vita vin. Mag- väntan på att det skulle bli vår grupps
gan var törstig och drack dessutom tur. Vi letade igenom båten och lagade
fyra glas vatten. Notan slutade på ca till lite konserver vi hittade.
830 kr inkl. dricks. Trevlig servitris.
Maggan tog på stora sjalen, eftersom
Vi seglade egentligen mycket mer
hon tyckte det var en aning kyligt.
Restaurangen öppnade kl. 17 och förra året. En seglarkompis, Tommy,
det var skönt att komma in på toan har en Allegro 27 Maja, och tanken var
där. Sedan blev det i vanlig ordning att vi tillsammans skulle ha seglat till
Pringles, öl och Gammeldansk innan Skottland. Vi mönstrade på i Göteborg
vi gick till restaurangen strax före kl. och vi tog oss till Egersund, N om Far19. Då var det mörkt ute, bra med sund, när vi vände. Det var för dåligt
väder tyckte vi med ständiga kraftiga V
pannlampor.
Start kl 10.10. Försökte få broöpp- - SV vindar. Det hade blivit hård kryss
ning via VHF men fick inget svar. På hela vägen till Skottland och det var
mobilen gick det bättre, men de hade vi inte sugna på. Hemåt gick färden
inte hört oss på VHF. Natten var kall genom Trollhätte och Göta kanal där
(5°C) i båten, men vi frös inte. Nu går det var mycket lugnare.
vi för motor och är på hemväg. Det
Slut för i år. Tack Kraka för att du
blev bara ett restaurangbesök på den
här gourmetseglingen. Barnkorsordet stått ut med oss, vi kommer igen nästa
löst. 12.30 kom vi till hemmahamn. år för mera seglingar och kanske också
Skönt att gå på uppvärmd toa i land. någon gourmésegling.
Några regndroppar. Nobelpriset i litBengt Hansson och FJ Rühmland
teratur gick till Doris Lessing. Logg:
i 1359 Kraka.
3564.4 NM. Distans idag: 8.2 NM.
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Säljes

Albin-Viggen nr 375, 1973
Rullgenua Furlex Albatross -89, Stor
Albatross -90. Fockfall och storfall bytta
-04, storfall nerdraget till sittbrunn. Äldre lättvindsgenua, kryssfock, spinnaker
(ej använd av mig). Yamaha 8CMS -86,
regelbundet servad vart tredje år, senast
-05. Bomkapell och sittbrunnstält. Spritkök,
tvålågigt. Fast badstege i akter och lös stege
för. Taekdäck, renovering påbörjad -07. Plätt
5 kg och stockankare. Porta Potti. Äldre
kompass, moderna instrument bör anskaffas. Dynorna bör bytas. Obromsad båtvagn
ritad och tillverkad för båten -87, presenning
finns. Båten finns i Borgåsunds Båtklubb,
Strömsholm. Pris 25.000 kr.
Tel 0220-430 54 / 170-650 38 00
John-Erik Pettersson
Lilla Vägen 21, 734 94 Strömsholm
Karlskrona-Viggen nr 292, 1971
Fyra kojer, pentry med spritkök, gott om
stuvutrymmen och fungerande toalett.
Storsegel, fock, stormfock och genua. Alla
hela utan lagningar men med några år på
nacken. 6 HP Johnson - 78, i behov av
service. Kyler dåligt och kan vara lite svår att
starta men går utan problem. Båten är i fint
skick med samma ägare sedan ny. Säljes
vårrustad och klar med nylackade trädetaljer
- 07. Inklusive tillhörande utrustning så som
vagga, ankare, tågvirke, sjökort, kompass,
paddlar, verktyg, jolle (läcker), historik mm.
Fler bilder kan mailas
Pris: 30 000 kr
070-431 92 55
bjorn.habenicht@nacka.se
/ Björn Habenicht
Albin Viggen 1311, 1976.
Ny stor och rull-genua 2001. Mercury utombordare. Gasolkök. Portapotti. Bomtält
Vagga och NOA däckställning. Ny fin
stävstege. Bilder kan du se på http://brante.
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dyndns.org/viggen/ Pris 32.000 kr.
Telefon: 0709-94 6716 eller 0736-16 07 83
/ Max Brante
Karlskrona-Viggen nr 298, 1971
Volvo Penta MB2/50S, 7.5 hk fyrtaktare med
segeldrev. Går självklart på blyfritt 95 oktan.
Fullständig original service litteratur från
Volvo Penta, både verkstadshandbok och
reservdelskatalog. Hela motorn ordentligt
genomgången 2006.Stor och fock, hårdvindsgenua, lättvindsgenua och spinnaker.
Storseglet helt nytt från Boding 2004, seglat
2 säsonger
Aluminiummast. Färskvattentank under kojerna i förpiken. Bord som antingen monteras
nere i ruffen eller i sittbrunnen.
Spoltoa mellan kojerna i förpiken. Thermo
1000 luftvärmare, går på lysfotogen, mycket
strömsnål. Silva kompass. Silva elektronisk
logg med ekolod och vatten temperatur,
monterad för några år sen.Origo 3000
fotogenkök. Alla dynor helt nya (stoppning
och allt) för 3 säsonger sen. Strömsnåla
lysrörsarmaturer. Fast monterad GSM telefon (klart högre uteffekt än en vanlig nalle!)
Batteri, nytt -06. Brandsläckare. Alla kranar
bytta till kulventiler. Fendrar. Blandade
förtöjningslinor. Ankare med 60 meter lina.
Sprayhood och segelkapell nya för några säsonger sen. Sittbrunnstält. Windex Trekammarlanterna i toppen för segling + vanliga
lanternor för motorgång. För- och akterpulpit
med mantåg. Badstege i aktern. Hela botten
nerslipad 2006. Sedan grundad med 3-4
lager 2-komponents epoxi. Kraftig trävagga.
Täckställning med “riktig” presenning (7x4.5
m). Medlemstidningar och teknisk litteratur
från de senaste 24 åren i Viggenklubben! Båten finns 1 mil söder om Norrtälje. Vi tror att
39 000 kr kan vara ett rimligt pris. Kom gärna
och titta för att skaffa er en bättre uppfattning
om båten. Vill ni efter det bjuda mer eller
mindre än vad vi tänkt oss kan vi prata vidare

om det då. Bilder
������������������������������������
på http://viggen.jon-erik.se/
Tel 0175 604 61
vigg298@ jon-erik.se
/ Jon-Erik Öberg
Karlsakrona-Viggen 1971
Fint skick, alla segel inkl spinnaker. Mercury
5 hkr från 2001, solpanel, Origokök, fotogenvärmare vattenburen, Ekolod, logg, fastmonterad länspump i sittbrunnslucka, luckor för
alla stuvutrymmen, 60 l. färskvattentank,
förpiken med “hel dubbelsäng”, peke, sittbrunnstält, bomtält, sprayhood, radarvarnare,
två ankare, ankarlinor, förtöjningsgods. m.m.
Prisidé 35 000.
kennethfrejd@yahoo.se
/ Kenneth Frejd
Albin-Viggen nr
��� 337,
����� 1972
����
Den är i bra skick med furlex rullfock. Utombordare (från -04). Gasolkök. Garmin Plotter
och Humminbird ingår.
Pris: 35.000. Kan diskuteras.
Tel. 0707124089.
bossegj@hotmail.com
/ Bosse Johansson
Storsegel till Albin-Viggen
Bättre begagnat, pris 800 kr plus frakt.
0736-22 55 13
leif.nelin@gmail.com
/ Leif Nelin

Köpes

Spinnaker + bom & akterpulpit
till Albin-Viggen
hakan.hettinger@seb.se
/ Håkan Hettinger
Akterpulpit till Albin-Viggen
031-681886 / 0709-917829
sahlin.jan@gmail.com
/ Jan Sahlin

Senaste annonserna finns på

www.viggenklubben.com

NYA
MEDLEMMAR
0

Tomi Nyström
ÅKERSBERGA

124

Daniel Sandelin
MÄRSTA

263

Kjetil Draugedalen
TØNSBERG
NORGE

274

Anette Söderlind		
SALTSJÖÖ-BOO

701

Gustaf Rova
SOLNA

970

Gert Milver
BILLDAL

1213

Jenni Korteniemi
HELSINGFORS
FINLAND

Hjärtligt välkomna
till Viggenklubben!
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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 PLUS-GIROKONTO 40 73 05 – 2
och anger namn, adress, båtnummer samt vilka varor du vill ha.
Från utlandet: IBAN SE62 9500 0099 6034 0407 3052, BIC NDEASESS
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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

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)

Du kan även ringa materialförvaltaren, tel nr på näst sista sidan.

Harald Akselsson

Vid leverans utom Sveriges gränser tillkommer porto.
Kontakta materialförvaltaren för uppgift om tillägg.

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)

Ett stort tack!
Det riktas till er som lämnat kompletterande uppgifter
inför produktionen av 2008 års matrikel. Er medverkan har
gjort att vi nu har nummer på nästan alla viggar i klubben. Det
saknas namn på ett antal båtar, varav några s.k. storviggar. En
del har aldrig har fått något namn, eller ägaren har ännu inte
bestämt sig för vilket, så vi får leva med några odöpta viggar
ett tag till. Ett par medlemmar är så nya att de inte hunnit
komma med i årets matrikel, men för övrigt hoppas jag att det
mesta blivit rätt i år. Om inte – hör av er! Fler kompletteringar
är välkomna och glöm heller inte att meddela om du flyttar,
får nytt telefonnummer eller ny e-postadress.
Medlemsregistret / Alf

VIGGENKLUBBEN

MATRIKEL
2008

Eskader?
Ingen har vid presslägg
ningen anmält intresse för att vara eska
derledare i stockholmsområdet, men det
behöver inte vara helt kört ändå.
Strängt taget räcker det med att några
sommarträffsdeltagare gör sällskap ett
par tre dagar – före eller efteråt – så blir
det en liten eskader, så prata ihop er!
Och Viggenklubben består som bekant
inte bara av stockholmare. VB tar med
glädje emot eskaderberättelser från alla
delar av landet, varhelst viggar samlas i
flock. Kom igen där ute i regionerna!
Red.

MANUSSTOPP !!!

TidTryck 2008
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