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Tävling med tankemöda
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Stockholm

Missa inte att ställa upp
i årets Viggen Cup!

Hej alla
Trots att jag ej var på båtmässan
börjar det kännas att seglingssäsongen
närmar sig. Viggarna på Strömmen har
jag sett länge. De brukar vara en påmin
nelse om Viggeneskader. Inte heller i år
har vi fått tag på någon eskaderledare.
Det finns risk att det inte blir någon
eskader i klubbens regi. Men hoppet är
det sista som överger människan. Om
du som läser detta vill leda en eskader
så hör av dig till mig.
Planerna för Viggen Cup har börjat
dras upp. Den sammanfaller med klub
bens sommarträff. Det är en tävling
som förhoppningsvis främjar segling
och navigation med Vigg och där nöjet
är minst lika viktigt som tävling. Innan
dess hoppas jag du har möjlighet att
vara med på riggträffen för att få tips
om att få båten i bra trim inför som
maren.
K-G i Potentilla


Nu är vi snart framme vid produk
tionen av årets medlemsmatrikel. På
sista sidan finns en liten påminnelse
om att du ska kontrollera och vid be
hov uppdatera de uppgifter som finns i
medlemsregistret. Kolla att det inte står
en nolla före adressen på baksidan av
tidningen. Där ska segelnumret finnas
och då blir det också rätt i matrikeln.
Postens regler om bilagor innebär
att VB nr 4 inte får väga mindre än
matrikeln, alltså behövs material för att
göra en tidning på (minst) 24 sidor!
Redaktionen behöver med andra
ord din hjälp för att ro det hela i land.
Skriv och berätta något från ditt båtliv,
det behöver inte alltid vara långa histo
rier och jag är övertygad om att många
också tagit bilder som kan platsa i Vig
genBladet. Titta i lådor och datorer.
Manusstopp är om två veckor, så
visst hinner du skriva och skicka in!
Alf

Idén tävlingen kom upp för två år
sedan. Det var Kjell Eriksson som ville
ha något som liknade gamla tiders bi
lorientering fast på sjön. Den lansera
des som klubbens seglingsorientering.
Första året så var det ingen som spon
tant nappade på idén, men förra året
lyckades vi genomföra den i vackert
juniväder. De som deltog uppskattade
både tävlingsformen och den sociala
samvaron efteråt.
Tanken bakom tävlingen är att
man ska få träning på både segling och
navigering. Det är också en träning
att försöka hitta de bästa vindarna till
olika kontroller. Vägvalet är fritt att ta
kontrollerna i den ordning som man
bedömer vara bäst. Tävlingen pågår
en bestämd tid och man får avgöra ur
många kontroller man hinner med att
uppsöka under den tiden. Hur mycket
allvar man lägger på själva tävlingsmo
mentet avgör du själv. Tanken bakom
var också att tävlingen skulle kombine

ras med social samvaro efteråt. Det är
då som man kan få tips av varandra hur
man skulle kunna ha gjort.
Innehar du en storVigg så hindrar
det inte att du är med i Viggen Cup.
Du kommer då delta i en särskild klass.
Dock kan du inte bli vinnare av det
gedigna vandringspriset ”Ratten”. Det
är förbehållet vinnande Vigg. Priset
är som sagt var stort och själva utdel
ningen sker i samband med klubbens
årsmöte.
I nästa nummer kommer en när
mare presentation av årets upplägg. Vill
du redan nu bekanta dig med hur det
kan se ut så finns förra årets regler och
bilder på vår hemsida. Tyvärr så blev det
inga bilder från själva seglingen. Årets
upplaga blir kortare och beräknas gå av
stapeln kl 12 lördagen den 27 juni och
vara avslutad i god tid till sommarträf
fens Viggensherry som troligen blir kl
16. Så väl mött i Viggen Cup 2009!
K-G Sabel i Potentilla

... och glöm inte Riggträffen
som TK anordnar tisdag 5 maj kl 18
vid Mårten Triewalds Malmgård
Inbjudan och vägbeskrivning, fanns i VB nr 2
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Gävle
Åke Hjort
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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
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Vakant – ombud sökes
Västkusten
Ulla Godin
Platåvägen 10, 428 35 Kållered

Rodervarning
– en påminnelse

När Du backar med A-Viggen är det
viktigt att någon håller ett stadigt tag
i rorkulten. Kraften i den vattenström
som propellern alstrar är betydande,
och vattenströmmen slår blixtsnabbt
om rodret om det inte hålls fast. Ef
tersom det inte finns något mekaniskt
stopp i sidled i rorkultsbeslaget är det
själva rodret, dess övre hörn, som tar
stopp emot skrovet. Då uppstår en bryt
ning som nästan ofelbart spräcker rod
ret, med början överst i framkanten.
Ett tips: Rorkulten kan i origi
nalutförande fällas ned till ungefär
horisontellt läge. En liten stoppskruv
i rorkultsbeslaget begränsar vidare
rörelse. På min Vigg 1103 har jag helt
enkelt tagit bort den skruven, vilket
gör att rorkulten kan föras ned så att
den hamnar mellan kistbänkarna. Det
har jag funnit vara praktiskt. Fäll ned
rorkulten medan Du fixar med att lägga
motorn i backläge, och ta därefter hand
om rodret innan Du ger mer gas.

031-795 46 74
Vättern
Göran & Amanda Brengdahl
Enbacken 70, 590 31 Borensberg
0141-404 07
Öresund

Enda nackdelen med att ta bort sag
da skruv är, att man är mer beroende
av att friktionen i rorkultsbeslaget är
lagom stor, så att inte rorkulten alltid
faller ner i bottenläge.
Tekniska Kommittén/Harald

Erik Palsund
Rabygatan 70 D, 216 13 Limhamn
040 - 16 09 73





Seglingar 2008 med Kraka
Ja, så var det dags igen att försöka
få ihop en något så när sann och läsvärd
berättelse om sommarens ”äventyr”. Vi är
ju tvingade härtill då vi återigen vunnit
Brohällspriset och där man ju förutom
äran har ”förmånen” att lämna en skrift
lig redogörelse till ViggenBladet för vad
vi haft för oss under året.
Det är så här med texten/berättelsen
att jag (Bengt) har skrivit detta utom de
direkta citat ur loggboken som FJ (Franz
Josef) skrivit under färd! Om ni skulle
vilja läsa hela loggboken med bifogade
bilder gå till: http://kraka.ath.cx/2008.
php.
Sjösättning var den 3 maj. Den första
lilla turen blev den 10 maj. FJ var då ute
och provade det nya storseglet (Rolly
Tasker). Det fungerade bra, vad bra!
Den första stora turen gjordes lördag
24 – söndag 25 maj. Besättning Bengt,
Margareta och FJ. Målet var Brunskär,
N 59 10,13 och E 18 43, 83. S om Bo
skapsön och SÖ om Nämdö. Inloppet från
NV utefter Brunskärs SV strand kan an
vändas om vattenståndet inte är för lågt,
på ett ställe är det endast 1,4 m djupt.
Annars får man mickla sig in med hjälp
av Hydrographicas sjökort Hamnskär Ormskär. Ta då stråket mellan Brunskärs
Trätskär och Stora Hamnskär. Sedan norr
ut (flera alternativ) och V om Gumskob
ben. Man kan också komma in från Ö och
N om Gumskobben här 1.5 meters djup.
Det är en liten trevlig lagun med en fast
grillplats, torrdass med många böcker
(bibliotek) och t.o.m. en nödutgång? Det
brukar inte vara så många segelbåtar här
av någon anledning.
Nästa ännu större evenemang var


Viggenklubbens Seglingsorientering.
Ordinarie besättning var denna gång
förstärkt med Lennart Larsson från Väs
terås. Hans Vigg 1204, Lyssa låg tryggt
kvar i Västerås. Orienteringen ägde rum
lördag 7 juni. Fyra båtar ställde upp
varav två Storviggar, vi kunde nu inte
komma sämre än tvåa i Viggenklassen.
Nu blev det till slut så att vi vann. Vår
käre ordförande K-G var ensam tävlande
och navigatör i Kjells båt. Kjell var inte till
någon nytta, förutom att han styrde. Som
banläggare hade han ju tystnadsplikt.
Det var ett trevligt arrangemang, det
tyckte ”alla” deltagare. Nu hoppas vi att
vi ska bli av med vandringspriset 2009
för det skulle ju betyda (troligen) att
det är fler deltagare och att de är ännu
bättre än vi var!
Vi fick vid årsmötet motta det ståtliga
vandringspriset, en åldrig (låter bättre än
en gammal) ratt. Den pryder sin plats på
väggen hemma bredvid Brohällspriset.
Men det infattade urverket låter lite väl
mycket. Det gör ju nu inte så mycket för
den hänger i gästrummet.
Plötsligt blev det midsommar och
då ska man ju vara i skärgården. Be
sättningen var återigen förstärkt med
Margareta. Vi firade vår midsommar i
vår kära ”lagun” vid Brunskär (se ovan).
Seglingen dit gick fint i SV-vinden 7-11
m/s. Sillunch först, sen tog Bengt och FJ
en lång middagslur medan Margareta
löste korsord. Sent på kvällen blev det
middag med rostbiff och potatissallad
och diverse annat.
Några regnbyar med kraftig blåst red
vi ut på vägen mot midsommardagsfiran
det vid Skomakarviken på Lådna. Vi var

Full fart någonstans
efter Höga kusten.
Foto Bengt Hansson
inte ensamma där, kan man säga - men
ganska lugnt ändå. Annars en fin dag.
Kyckling till middag med potatissallad
(den räckte länge). Söndagen gick vi för
motor hela vägen till hemmahamnen,
det kanske var motvind – jag kommer
inte ihåg. Hemmahamnen är på Värmdö
i/vid Saltaröströmmen, V om Vindö,
båtklubben heter Södra Evlinge Båtklubb
(SEBK).
Nästa begivenhet var Viggenträffen
fredag 27 - söndag 29 juni, ÅRETS HÄN
DELSE. Träffen har beskrivits tidigare i
ViggenBladet Jag kan bara instämma i
vad som då skrevs, tror jag. Vi trivdes
i alla fall.
Så var det dags för vår egen ÅRETS

HÄNDELSE. Nu skulle vi göra vårt andra
försöka att ta oss Bottenhavet runt. Vi
misslyckades 2005 pga. tidsbrist (mot
vind m.m.). Då gick vi medsols och fick
vända i Umeå. Vi skulle nu i stället gå
motsols dvs. Åland, Åbolands skärgård
och vidare mot Vaasa och Norra Kvar
ken och runt Holmön. Det var tidsmäs
sigt bättre. Om vi skulle bli försenade
borde vi i alla fall vara i Sverige när FJ:s
semester började ta slut och han skulle
lättare kunna ta sig hem. Som pensionär
behövde jag ju bara vara hemma tills
klubben tar upp båtarna.
Starten skedde lördag 5 juli, utan
några större ovationer, från SEBK (se
ovan). Vi har anteckningar om att det var


Saggö på norra Åland.
Foto Bengt Hansson

kallt så det var det nog den första tiden i
alla fall. Så småningom kom vi till Väddö
kanal. Vid Bagghusbron väntade vi länge
på broöppning. Jag klättrade upp på
ledverket till en skylt ”Anrop till brovakt”
med en knapp och sådana ska man trycka
på. Det tutade i 10 sekunder, sen hände
ingenting. Efter en timme öppnades dock
bron ”av sig själv”.
Mot slutet av Väddöviken satte vi
segel och seglade i regn i 5 – 5,5 knop
till natthamnen i Norrängsfladen på NV
Singö.
Tisdag 8 juli. Nu var det över Ålands
hav till Eckerö som gällde. Vi gjorde sta
diga 5 knop hela vägen över i bidevind.
Natthamn i Kärringsunds välskötta gäst
hamn. N 60 14,0 och E 19 32,4.
Onsdag 9 juli. Ur FJ:s loggbok.
”Vi fortsatte norrut med sikte på viken på Norra Saggö där vi låg för två
år sedan. N 60 26,3 och E 20 03,7.
Det började med hyfsad slör, men när
vi började närma oss Sälskär gick det
så långsamt att vi startade motorn.
När vi rundat den lilla fula fyren i
nordvästra “hörnet” av Åland började det däremot bralla i ordentligt.



Vi slörade, ibland på gränsen till plattläns,
återigen och det med besked. Vid tre tillfällen visade loggen (och GPS:en) på över åtta
knop med stor och halva genuan inrullad.
En gång i en riktigt lång surf kände vi hur
båten planade mellan två surfvågor. Efter
det firade vi med var sin åttaknopsgodis.
Vi seglade sedan med god fart bort mot
Saggö och in i viken på bara storen
och bärgade seglet där i lugn och ro.
Sedan lade vi oss längst in i viken mot
en liten udde. Dessvärre fäste inte ankaret ordentligt märkte vi efter ett tag,
så vi sprang över med långa linan till
stranden akterut och lade den runt en
sten. Sedan tog vi upp ankaret med vidhängande tångruskor och annat trevligt.
Bengt lagade kalops och potatis.
Det är fortfarande kallt. Lägsta uppmätt
vattentemperaturen var 12°C. I viken
15°C.”
Nu är det 10 juli och vi lämnar Saggö
och länsar i 5 knop norr om Boxö och
Simskäla, mellan Enklinge och Kumlinge
och leden mot Fiskö. Vid Kunningskärs
ostsida, N 60 26.0 och E 20 53,8, hittade
vi en skyddad vik. Lugnt och fint och inte
en massa båtar, bara vi. Här provade vi

för första gången vår nyinköpta gummi
jolle (RUSTA, 1400:-). Den fungerade.
Nästa dag provade vi att släpa jollen och
det gick bra i läns i alla fall.
Lördag 12 juli. Vi länsar på i den
slingriga inomskärsleden. Norr om Rau
ma passerar vi Olkiluoto där det byggs,
byggs, byggs. Byggkran på byggkran på
byggkran för ett nytt kärnkraftverk. Inte
snyggt, försiktigt uttryckt.
(Olkiluoto kärnkraftverk är ett
av Finlands två kärnkraftverk och ligger
vid samhället Euraåminne. Det finns två
reaktorer här. 2004 började Finland bygga
en 5:e reaktor, Olkiluoto 3 (OL3). Den
kommer ha en effekt på upp till 1600 MW,
beräknas kosta cirka 30 miljarder kronor och tas i drift omkring 2009–2010
med en beräknad livslängd på 60 år.)
Om jag har följt debatten ordentligt
så är det problem med ekonomin, bygg
tiden osv. Som det brukar vara med stora
byggen alltså.
När jag passerade här år 2000 på
min paddeltur runt Östersjön gick jag
iland för att fika. När jag landat såg jag
på en skylt att det var landstigningsför
bud. Samtidigt fanns där ett jättestort
fågelskådningstorn som man kunde nå
via en stig inifrån land. När jag nu ändå
var iland stannade jag en stund. Från
toppen av tornet var det härlig utsikt men
jag såg inga fåglar - tror jag. Det fanns
också en gästbok som jag skrev in mig i.
Inget mer hände och jag kunde ostörd
fortsätta min färd. Min hemsida från
den färden ligger kvar på nätet (www3.
utsidan.se/baltic).
Söndag 13 juli. Ur FJ:s loggbok.
”Fortsatt läns hela dagen. Vid två tillfällen mojnade vinden och vi låg och
skvalpade i dyningen. Vi provade preventergaj på storen och spirade ut genuan med en båtshake. Det funkade

hyfsat. Vinden kom tillbaka efter ett tag.
Skärgården är inte särskilt rolig att segla i
här. Det är grunt och dåligt sjömätt och man
vågar inte gå utanför lederna. Stora fjärdar, men bara 4-5 meter djupt och en massa grynnor och uppgrundningar överallt.
Vi fikade på hembygdsgården här en
bit bort där även toaletter finns. Hamnavgift 5 euro. Ravioli till middag. I
morgon ska vi handla har vi tänkt.
Vi torkade och packade ihop jollen på bryggan och stuvade den längst in i styrbords
stickkoj. Det funkar annars att segla med
den hopvikt på fördäck. Gästhamnen här
heter Kiili/Kilen.” Position N 62 02.3 och
E 21 18,7.
Måndag 14 juli. Vi ligger nu och
guppar i gästhamnen i Kaskinen/Kaskö.
Position N 62 23.0 E 21 13,3. Det är helt
öppet för Syd- eller Nordvindar och båt
trafiken går också mycket nära oss – då
blir det GUPPIGT. Kaskö är annars känd
för sin träbebyggelse. Det blev en lång
promenad med mycket fotande som det
lär heta nu förtiden, dvs. fotograferande.
Dom är nog barnkära här, vi läste på en
skylt att ”Vi har många barn här – men
inte för många” dvs. kör försiktigt.
Vårt ekolod slutade fungera här. Det
är problematiskt när man vant sig vid att
använda det. Vi försökte laga det!

Foto Bengt Hansson


Träbebyggelse i Kaskö
Foto Bengt Hansson

Tisdag 15 juli kom vi till Molpe
hällarna. N 62 53,5 och E 21 05,7. En
nedlagd Lotsstation, Sjöbevakningsplats
eller något. Trixigt att ta sig in i hamnen.
En liten hamn, men välskyddad. Det är
naturskyddsområde här, som tillsam
mans med Höga kusten i Sverige, tillhör
FN:s Världsarv. För ett antal (många)
år sedan trycktes området ned av 3000
meter is. Det var fortfarande kallt för
årstiden nu.
Naturstigen som slingrade sig fram
genom den frodiga grönskan måste
naturligtvis provas. Det gick bra. På
Västsidan ut mot öppna havet fanns en
replik av en fyrbåk som fanns här redan
år 1668. Fyrmästaren Jakob Raatio dö
dades av ryssarna 1808 när han vägrade
lämna sin post.
Onsdag 16 juli. Vi är framme i Vaasa.
Vaskiluoto/Vasklot. Position N 63 05.7
och E 21 35,4. Det var svaga vindar hit
och dessutom lite kryss, det var länge
sedan vi provat på det. I Vasa Seglarför
enings hamn är det välordnat och med
mycket fina duschar. Jag tror att jag
rakade mig där. Vi var värda tyckte vi en
bättre middag och en trerättersmiddag
intogs i seglarrestaurangen. Vi godkände
maten utan någon tvekan.
Ekolodet gav upp trots våra repa
10

rationsförsök eller kanske just därför.
Givaren, som var inombordsmonterad,
tålde inte spolarväskan den var nedsänkt
i (fel av oss). Det är bättre med vanligt
vatten med några droppar diskmedel i
för att minska ytspänningen. Man måste
bara komma ihåg att ta upp den så att
den inte fryser sönder vintertid.
Torsdag 17 juli. Vi lämnar Vaasa på
en mot NV slingrande led med mycket
vackra hus med sjötomter. Som en sling
rande byväg tyckte FJ. Målet för dagen
var Ritgrund N 63 25,5 och E 21 30,9.
Ritgrund är bästa utgångspunkten för att
senare ta sig till Sverige och norra delen
av Holmön. En väl skyddad liten hamn
”mitt ute i havet” men väldigt storstenigt
i land. Det var en före detta lotsplats
m.m. kanske. Vi länsade hit. Hoppas att
vindarna ska vända till nordliga när vi
ska runda Holmön.
Lördag 19 juli. Nu har vi lämnat
Holmön och är på väg söderut. FJ:s
loggbok. ”Avfärd 08.15. Vi klarade oss
på en bidevindsbog med bara ett krysslag ut mot Holmön. Ankomst ca 13.00.
Tanken med den relativt korta etappen
till Holmsund var att handla och besöka
apoteket. Det var stängt. Men vi köpte
bl.a. kaffebröd, godis, och kroppkakor på
Coop. Dessutom åt vi varsin kebab med
bröd på ett kebab/pizzahak i centrum.
Vi är mycket mätta nu efter kebablunch
och kroppkakor till middag. Vi orkade
inte ens äta upp jordgubbarna vi köpt.
Patholmsvikens båtklubb har en mycket
fin anläggning med dusch, toaletter och
bastu. Lite förvirrande bara med var gästbryggan slutar, när man kommer utifrån.
Man skulle kanske kunna räkna ut att det
bara är den grönmålade delen. En skylt
läslig utifrån vattnet hade inte skadat.
Vi har duschat och rakat oss. Bengt
tyckte att jag skulle raka mig, då gjorde

jag det, det är ju han som ska se på mig.
Jag har nu en mycket lustig solbränna
som innefattar näsa, kinder och öron
med vita fläckar bakom glasögon, i pannan av kepsen och där skägget fanns.
Det verkar som vi kanske får nordliga
vindar imorgon. Det skulle inte vara dumt,
även om båten är mycket trevligare nu
med de nya seglen än det var förra gången
vi kämpade mot vind och sjö i de här
vattnen.”
Onsdag 23 juli. Vi ligger nu vid Lil
lubban, SXK:s uthamn, N 62,10,och E
17 31. S om Sundsvallsbukten och Brä
mön. En liten trevlig hamn och kanske
ett tiotal båtar här. En mysig vedeldad
bastu med möjlighet till sjödopp ingick
i faciliteterna.
Vi passerade Stocka med restau
rangen Måsen, Hornslandet (där är det
stenigt), Agön samt Prästgrundet och
lade oss i den överfulla hamnen på Stor
jungfrun. Lördag 26 juli. N 61 9,5 E och
Grundet Viggen (4,4 m).
SV om Bredskärssundet,
S om Holmsund. 20 juli.
Foto Bengt Hansson

17 18,9. Där var det varmt och kvalmigt,
tänk vad det var skönt när det var svalt
- kan man lita på minnet?
Måndag 28 juli. Sikhjälma i Gäv
lebukten N 60 34,7 och E 17 48,5. En
liten men väl skyddad hamn med fyra
gästplatser. Kan nog vara knepig att gå
in i vid hård N-vind. Faciliteter, sopmaja,
vatten och toa, avgift 20 kr. Vi har haft
tur med vindarna ända hit, bara en halv
dags kryss från Holmön.
Onsdag 30 juli. Från Öregrund med
hjälp av FJ:s loggbok. ”Avfärd vid halvtiotiden. Vi satte segel utanför hamnen
och seglade söderut för mellan halvvind
och bidevind. Vi hade en liten duell med
en Maxi Fenix som vi seglade ikapp, men
vi lyckades aldrig segla om i lä. När vi
skulle åt skilda håll, vi mot Vässarö och
dom längre åt sydväst, gick vi bakom
och seglade om i lovart på lite håll. Vi
seglade ut mot Understen med avsikt att
om möjligt övernatta där. Som väntat var
det skyddsobjekt så det gick inte. Skylten
i hamnen hade blåst ned så det var inte
alldeles tydligt, men vi blev bortkörda av
f.d. fyrvakterskan som hade sommarställe
där. En rundsegling blev det iallafall. Vi
fortsatte istället mot Märket.” N 60 18.02
och E 19 07.54.
Ur Wikipedia. (Märkets fyr byggdes
på ryskt initiativ 1885, men låg fram till
1980-talet på svenskt territorium. Den
har aldrig administrerats från Sverige
eller uppfattats som svensk. Den nya
gränsdragningen som ratificerades 1985
innebar att fyren och området i dess ome
delbara närhet blev finskt territorium och
ett motsvarande område av den finska
delen av skäret blev svenskt. Man ville
inte ändra ländernas areal och inte heller
deras kustlinje(av fiskeskäl), så gränsen
blev lite krokig. Yta 3 ha).
”Där fanns en boj på sydsidan som
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Fyren Märket. Foto Bengt Hansson

det låg en svensk (tror vi) båt vid. Vi
seglade runt ön och fotograferade. Under
tiden blev bojen ledig så vi seglade upp
till den och började lägga till. Då kom
en kille i gummibåt från ön och erbjöd
sig att köra in oss till fyren. Vi lade oss
vid bojen och fick sedan en guidning av
fyren. Det är Fyrsällskapet(?) i Finland
som hyr fyren av Sjöfartsverket och an
vänder sig av frivilliga som ideellt bor på
ön och arbetar med restauration av fyren.
För 5 euro per person får man en
enkel guidning och transport till
och från ankrad eller båt vid boj.
När vi gav oss av från Märket hade
klockan blivit strax före sju, så vi lagde
mat under gång. Korv med mos blev
det. När vi närmade oss Understen igen
dog vinden ut och vi startade motorn.
Det blev lite fyrnavigering på vägen in,
men det var mestadels plotternavige
ring. 23.20 ankrade vi på svaj i viken på
Norra Singö där vi låg innan vi gav oss
av till Eckerö för drygt tre veckor sedan.
Innan vi gick till kojs intogs efterrätten
bestående av persikohalvor med grädde.
Vi har nu rundat Bottenhavet!”
Nu är det ”bara” hemfärden kvar. Våra
hamnplatser på hemvägen blev V om St
Änklingen, norra Björkö. Storhummelskär
i Söderarms skärgård (regn och blåst), Kallskär och Säck.
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Tisdag 5 augusti. Vi ligger kvar här
tillsammans med massor av båtar. Det har
blåst kraftig kuling och regnat under natten
och vädret var dåligt hela dagen. Nästan alla
(många - 40, 50, 60!) båtarna låg kvar.
Onsdag 6 augusti avslutade vi vår ”Bottenhavetruntsegling” vid SEBK (se ovan). Vi
hade haft en fin segling med bra vindar men
mycket kallt i början.
Det blev diverse seglingar på sensommaren och hösten också. Till exempel den
årliga gourmetseglingen. Denna gång via
Svartsö krog, Finnhamns krog, ”Krog Kraka” vid Brunskäret, V om St Kalholmen och
vid Hästholmen S om Grinda. Avslutning vid
det lilla sommarkaféet vid Lillsved.
Vi hann även med tre ”större” turer
till på hösten. Först Viggenklubbens höstträff. Bengt var förhindrad så det blev
FJ och Margareta som representerade
Kraka. Här följer FJ:s rader i loggboken.
”Vi började med att stoppa i den nyreparerade lodgivaren som funkade utmärkt. Avfärd vid elvatiden samtidigt som
Christina, Viggen på bryggan mittemot.
Det blev kryss hela vägen mot TräsköStorö och Viggenklubbens höstträff. Vi
anlände kl. 15.45 som andrabåt efter
Faster. Sedan dök i tur och ordning Costa
Jourtan, Potentilla och Christina upp.
Det var trångt och grunt, så alla kom
inte ända in till land, utan fick kliva över
grannbåten. Vid sextiden gick vi bort till
Skärgårdsstiftelsens stuga för att inta vår
medhavda mat. Det blev en mycket trevlig
kväll.”
Sedan en tur ut till Sandhamn där
besättningen, förutom Bengt, Margareta
och FJ, var utökad med barnbarnen Emilia,
Hugo och mamma Torun. Ett evenemang
ordnat av Via Mare och Sjöassistans. Det
var gratis lunch och minigolf m.m. och sånt
vill man ju utnyttja.

Tisdag 30 september startade höstens
sista tur. Det skulle bli en Mälartur och det
blev det. Jag startade ensam från SEBK och
var sent på kvällen vid Pampas Marina i
Ulvsundasjön (Mälaren!). Det fanns ingen
gästhamn, som jag trott, utan jag fick lägga
mig bland båtarna på varvet (i sjön). Jag
måste flytta mig tidigt för dom ville ha min
plats för att fixa med sina båtar. Hasse, en
gammal kompis, mönstrade på vid 10-tiden.
Riktigt höstväder med regn och blåst bjöds
vi på. Motorgång ända till Björköfjärden,
men sen gick det undan för segel och regnet
hann med. Natthamn i Säbyholmsviken vid
Grytholmarna. Klubbholme för Båtsällskapet Arken.
Fredag 3 oktober. Hasse lämnade
skutan i går och nu har Margareta och FJ
mönstrat på. Jag hämtade dem vid en båtklubb vid Hässelbystrand (kanske Hässelby
båtklubb?). Natthamn vid Kristinehamns
Båtklubbs klubbholme Skansholmen. Vi fick
ligga där gratis!
Nu ska vi ut ur Mälaren för att känna
av de fria vidderna igen. Det blev nat-

Bengt äter i hamnen i Kaskö. Foto FJ

thamn i Tvättfatet på Ö sidan av Ägnö i
Ingaröfjärden. Kvällen och natten var lugn
men sen.
Ur FJ:s loggbok. ”Avfärd vid halvtiotiden.
Det hade blåst upp under natten och väderfolket lovade S 15-19 m/s på förmiddagen, så vi
tog den lugnaste vägen genom Strömmakanal.
Först blev det en snabb läns för bottenrevad stor mot inloppet från Baggensfjärden.
Vi släppte av Maggan i Strömma vid bron
och hon tog bussen hem för att hämta
bilen och plocka upp oss vid båtklubben.
Väl ute på andra sidan blåste vi på i 5-6
knop med revad stor och självslående fock.
Det var dock tidvis mycket lugnt i lä av land.
Regn hela dagen. Gummitumvantarna var
mycket bra. Dom behöver ett kardborreband
så man kan dra åt runt handleden bara. Det
var mycket besvärligt att få in dom under
muddarna på jackan nu. Bengt hade dom
utanför jackan och fick hälla ut vatten ibland.
Ankomst båtklubben vid kvart i tre.”
Nu var båtsäsongen över. Torrsättning
11 oktober. Tack Kraka för ett fint år!
Bengt och FJ

FJ häller upp i Finland. Foto Bengt
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VIGGENMARKNADEN
Säljes
Albin-Viggen
i måttligt skick. Säljes billigt.
0707-49 28 17
gabriel.lind.af.hageby@comhem.se
/ Gabriel Lind af Hageby
Sittbrunnskapell
till Karlskronaviggen. 2500:-.
08-766 62 05, 070-692 64 90.
hakan.hindsefelt@telia.com
/ Håkan Hindsefelt

Köpes
Sittbrunnskapell till Albin-Viggen
berit@vindonet.com
/ Karl och Berit Fredriksson
Bättre beg. storsegel
till min Albin-Viggen.
larry@mediafix.se
/ Larry Hallberg

NYA MEDLEMMAR
0

Henrik Hindsefelt
SUNDBYBERG

0

Ingvar Persson
JÄRPÅS

262

Mats Greiff
MOTALA

469

Povl Sloth
SILKEBORG, DANMARK

1337

Gunnar Hadders
KILSMO

Hjärtligt välkomna till Viggenklubben!
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Forsejl (Fok) til Albin-Viggen
(no 1211). Gerne brugt.
+45 20 97 34 00
geertsen_anders@hotmail.com
/ Anders Geertsen

Bortskänkes
Begagnad men fungerande kemtoa
Bruksanvisning medföjer!
En gammal autopilot
Autohelm 2000. Motorn för/med styrarm fungerar, men ej den separata
kompass/styrenheten. Kan troligen lagas av expert. Ingen bruksanvisning.
Ett ekolod, Seafarer
Det kanske är kabeln från givaren
som har gett upp. Kanske kan en
händig person fixa det. Vi har troligen
en bruksanvisning hemma.
Tvålågig gasolspis
med separat, stor gasolbehållare.
Gammal, men troligen fungerande.
Kan ju användas i något litet fritidshus om du har något eller i båten.
Den har suttit där.
Hämtas hemma hos mig i Gustavsberg, Värmdö. Möjligen kan det överlämnas på Riggträffen 5 maj.
08 35 28 41, 070 273 16 14
bengan.hansson@home.se
/ Bengt Hansson

Allra senaste annonserna
finns som vanligt på
www.viggenklubben.com
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Matrikeln 2009
I mitten av maj avaktiveras de som inte
hunnit (eller glömt) betala medlemsavgift
för 2009, men än så länge finns möjlighet
att komma med i årets matrikel.
Du som missat, men vill fortsätta att
vara med i klubben och få ViggenBladet,
nya eller uppdaterade Tekniska Tips och
delta i klubbens aktiviteter har med andra
ord bara ett par veckor att vinka på!
Om du vill ändra någon av dina
medlemsuppgifter innan årets upplaga av
medlemsmatrikeln går till tryck, så gäller
samma tidsgräns. Kontaktuppgifter Elisa
beth, medlemsregistret, se sid 15.

MANUSSTOPP !!!

TidTryck 2009
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