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Kvällsmusik vid sommarträffen,
Lilla Kastet. Foto K-G Sabel

Välkommen till
årsmöte 21 november!
Sommar på Nordsjön
Foto Gunnar Tidner



En Viggen

är alltid en Viggen … eller?

Hej alla!
Sommarträffen blev lyckad även om
färre Viggar slöt upp i år jämfört med
förra året. Vädret var fint och det gick
att genomföra seglingsorienteringen.
Däremot så blev det ingen eskader trots
att vi hade en villig eskaderledare. Efter
en blåsig fredag så blev vår höstträff på
Träskö-Storö av i fint väder. Tyvärr så
kunde jag inte vara med detta år.
Nu börjar höstmörkret sänka sig och
årsmötet väntar. Styrelsen har börjat
diskutera klubbens verksamhet inför
nästa år. Även om vi som deltar på klubbens aktiviteter uppskattar dem så når vi
inte så många av medlemmarna. Vad är
meningen med klubben och gör vi rätt
saker för medlemmarna. Hoppas vi på
årsmötet kan diskutera detta och att det
finns frivilliga krafter att gå vidare.
K-G i Potentilla



Inför det förestående årsmötet vill
valberedningen gärna komma i kontakt
med medlemmar som kan tänka sig att
ställa upp som funktionärer och därmed
göra en insats för Viggenklubben. Styrelsen består idag av fem personer, men
det finns plats för fler! Vi saknar också
regionombud på några platser i landet
(se sid 21). Hör av dig till Bengt eller
Kjell, telefonnummer finns på sid. 23.
Och därmed är ännu ett nummer av
VB hopsnickrat och redaktionen tackar
samtliga virkesleverantörer. Tittar vi
närmare på vilka som bidragit med material så visar det sig att ett fåtal dragit
det största lasset och vi ser fram emot
att fler medverkar i framtiden. Med drygt
300 viggar i omlopp under en hel sommar så måste det rimligtvis finnas väldigt
mycket att berätta för varandra om.
Alf

Vi har genom åren identifierat en
del detaljer som skiljer om man jämför
våra båtar. Inga riktigt ”stora” saker,
men det har satt lite myror i huvudet
på oss i Tekniska Kommittén. Vad beror
skillnaderna på? Har t ex flera underleve
rantörer varit inblandade? Så fick vi nys
om ett namn på en person som jobbade
på Albin Marin i Kristinehamn när det
begav sig, till yttermera visso just med
produktionen av Viggen. Sagt och gjort,
vi samlade ihop våra frågeställningar
och skickade dem till personen i fråga.
Det är bara det att vi inte fått något
svar ännu. Men under tiden vill vi gärna
sprida informationen till Viggenklubbens
medlemmar. Det kanske kan leda till att
vi får lite återkoppling från medlemmar
avseende iakttagelser på den egna båten.
Under alla omständigheter hoppas vi
kunna återkomma vad det lider med lite
svar på nedanstående frågor:
1. Vilket är högsta serienummer
som producerades av Albin Marin? (Enligt uppgift gjordes det 1400 segel, men
jag har själv för närmare 20 år sedan
köpt storseglet 1387 av Albinhallen i
Södertälje, varför så många båtar är ute
slutet). Högsta nummer som förekommit
i Viggenklubben är 1378.
2. Fanns några båtar därutöver
som inte färdigställdes av Albin, tidigare
i serien eller på slutet, i samband med
nedläggningen? En del båtar, spridda
över nummerserien, saknar nämligen
Albin Marins gjutna ”ID-plåt” som normalt är skruvad på sittbrunnens främre
vägg.
3. Vilka huvuddelar tillverkades av

Albin själva resp av underleverantörer?
4. Tillverkades skrovet i 2 halvor
som sedan sattes ihop? Vi har vissa
belägg för att så var fallet.
5. På vissa båtar är roderskäddan
tillverkad som en separat del som därefter fästs vid skrovet med genomgående
bultar med muttrar på skrovets insida.
6. Fanns det någon uttalad teori
bakom konstruktionsförändringen att
senare delen av serien fick helt överplas
tade kölbultsmuttrar?
7. Distansmaterialet i däck och
överbyggnad förefaller först ha varit
balsa, medan senare delen av serien har
någon typ av PVC-skum. Stämmer det?
Varför gjordes i så fall förändringen?
Eller är det resultatet av att ev underleverantörer haft fria händer att välja
tillverkningmetod?
8. En icke oväsentlig detalj som indikerar att produktion av skrov gjorts av
flera varv är att den dåliga länspumpen
monterad i sittbrunnsdurken förekommer i så vitt skilda serienummer som 308
och 1124. Däremellan finns bl a 1103
(min båt) som har en betydligt bättre
membranpump monterad i sittbrunnens
aktre vägg. Vi har svårt att tro att ett och
samma varv växlat mellan dessa typer.
9. En av Viggenklubbens veteraner
vet med säkerhet att såväl prototypen
som några serieexemplar av det som
blev Albin-Viggen producerades av Karls
kronavarvet. Finns uppgift om första
Kristinehamnsbåtens serienummer?
Tekniska Kommittén
/Harald Akselsson



Programpunkter
för lördag 21 november

Kallelse till årsmöte
Lördag 21 november kl 16.00

Årsmötet börjar kl 16.00
(Ingen anmälan behövs)

Plats:
Kvarteret Mjärdens föreningslokal,
Tullgårdsgatan 36

Per Brohälls Hederspris delas ut
Ratten för klubbens seglingsorientering delas ut
Viggen-sherry
Gemensam Viggen-middag serveras vid 18-tiden
för det facila priset av 120 skr
(Förrätt, varmrätt, ostbricka, kaffe.
Till maten erhålls vatten, öl eller vin)
Anmälan till Viggen-middagen görs till K-G Sabel
senast den 13 november
på telefon 08-641 17 05 eller e-post k-g.sabel@comhem.se
Vägbeskrivning
Tullgårdsgatan ligger på Södermalm i Stockholm vid Hammarbykanalen. Från Skanstull så går det bra att ta buss 55 mot Sofia
till hållplats Mjärdgränd. Det går även att gå från Skanstulls tunnelbanestation till Tullgårdsgatan 36. Det tar cirka 10-15 minuter.
Man går först Ringvägen österut tills man kommer till Östgötagatan.
Ta sedan Östgötagatan söder ut förbi Folksamhuset. Vik sedan in
på Tullgårdsgatan och ta den till ”vägs ände” alternativ promenera
längs kajen österut. Samma vägbeskrivning gäller även för bilburna
förutom alternativet kajvägen. Det brukar dock vara ont om lediga
parkeringsplatser.
Upphovsrättsreglerna medger tyvärr inte att vi visar kartan här
men gå in på Eniro, sök på Sabel, Tullgårdsgatan, så får du se den.


Förslag till dagordning
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14

Årsmötets öppnande
Fastställande av dagordning
Frågan om mötets behöriga utlysande
Val av ordförande och sekreterare för mötet samt val av två 		
justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
Klubbens verksamhetsberättelse och årsredovisning
Revisionsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet för det gångna årets styrelse
Val av ordförande, övriga styrelsemedlemmar, två revisorer, 		
två revisorssuppleanter samt valberedning
Val av övriga funktionärer
Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller till
styrelsen inlämnats av medlem minst en vecka före mötet.
Dessutom ska ordföranden kunna ta upp vid årsmötet
väckta frågor till behandling
Behandling av inkomna motioner
Fastställande av medlemsförmåner, budget och årsavgifter
Övriga frågor
Mötets avslutande
För att årsmötet ska kunna behandla motioner så ska
de ha inkommit till styrelsen senast den 13 november.


HÄRLIG SEGLING M ED HÖGSMAL FOCK
Den höga och smala focken
som inte överlappar masten och
som kan göras självslående höll
vad den lovade. Albin Viggen 764
blev som en ny båt. Den går högre
i vind, gör bra fart med fock även
i måttliga vindar och inte minst
– ger en härligt bekväm segling med
självslående fock.
Första gången jag upplevde segling
med högsmal fock var i början på 90talet.
Jag noterade att vår nyligen köpta
HR 24 Misil II gick oväntat bra med bara
fock som försegel. Inga problem att hålla
takten med slöseglande båtar av samma
storlek iklädda genua. Snart förstod jag
att den effektiva högsmala focken, s.k.
high-aspect sail, var förklaringen. Båtens
babystag gjorde dock att seglet inte kunde
göras självslående.
I boken ”Ensamsegling” av Erland
Kruckenberg från 1983 hade jag läst
om olika möjligheter att göra en fock
självslående. Han tar bl a upp lösningen
som användes av de gamla sandkilarna
och ålandssumparna. Fockskotet görs
fast på ena relingen, leds direkt genom
skothornets löddra och skotas via andra
sidans reling ner till sittbrunnen. Men det
gick som sagt inte att göra med den båt
vi då hade.
Åren därefter hade vi ett par båtar
med 7/8-delsrigg och den höga focken föll
i glömska. För ca sex år sedan blev vi utan
båt och med golfklubbor, men snart blev
abstinensbesvären så stora att det blev
segelbåt igen – denna gång naturligtvis
en Albin Viggen. Perfekt som lätthanterlig
sistabåt efter många år med Laser-jollar,
segelbrädor och olika kölbåtar.



På spåret igen

Jag upptäckte glatt att Albin Viggen
ger ägaren möjlighet att gå med i Viggenklubben, där det finns oceaner av
hjälpsamhet och kunskaper att ösa ur.
Tekniska Kommittén och TT, samt artiklar
i Viggenbladet gav ett klart besked: prova
segling med högsmal fock.
Jag var snabbt på spåret igen. Till den
här båten skulle en högsmal och självslående fock fixas!
Förra året försåg jag Viggen med
rulle. Ingen lyx, utan CU-rullen som
monteras under det befintliga förstaget,
kortat 25 cm. Arrangemanget rullar säkert
och lätt med en kullagrad 2,4 tons svirvel
i masttoppen och en i däcksfästet. Seglen
har kvar sina pistolhakar och rullas direkt
på förstaget. Enda begränsningen är att
man inte kan reva focken genom delvis
inrullning.

Var fanns måtten?

Nu gällde det att ge den nya focken
rätt mått. Förseglet är ju båtens motor, så
det måste bli bra. Efter givande kontakter
med Harald Akselsson bad jag Boding om
en offert. De hade gjort högsmala Viggenfockar tidigare. Tyvärr hade loftet drabbats av brand, så alla segeldata var borta.
Återstod då att mäta mitt i vintern!
In under vintertäckningen och fram
med förstaget ur garaget. Tumstocken
gav mig måtten: förlik 810 (exkl. rullen),
underlik 265 och mastlik 730. Det skulle
bli ungefär 9,6 m2. En kinkig fråga var hur
högt skothornet skulle gå över ruffen och
hur nära masten. Se information i TT.
När seglet kom på senvåren upptäckte
jag att skothornet fått ett ”selftacker”-beslag. Det skulle underlätta inställningen
av skotvinkeln genom val mellan tre
löddror.

Rakt mot vinden
med ett smil

Först testade jag manuell skotning.
Enligt tips från Viggenklubben sattes en 8
mm lina fast i babords mellersta röstjärn.
På linan knopades ett rymligt block (12
mm) ungefär mitt över skarven mellan
däck och överbyggnad. Linan fortsatte
på andra sidan där samma arrangemang
gjordes spegelvänt.
För att undvika slammer i däck av
det block som inte är aktivt knopade jag
en schackel mitt på linan mellan blocken
och fäste i mastfotens främre hål. Jag har
alltid tyckt illa om slammer, gnissel och
knakljud i båtar.
Nu skulle det seglas! På premiären
var det bra väder, solen sken, vinden var
5-6 m/s.
Ut på Askimsviken från Hovåshamnen
i Göteborg. Jag blev förvånad över farten
och förbluffad över höjdtagningsförmågan. Seglet stod mycket snyggt med
skotning i skothornsbeslagets mellersta
löddra.
Eftersom jag har en något osäker
mekanisk sumlogg skall jag inte ange
farten i knop, men seglingen var snabb
och effektiv. Inga problem att hänga med
lika stora båtar som slöseglade(?) med
genua. En Maxi 77:a blev bl a ett enkelt
kap. Jag var ett enda leende. Kaffet har
aldrig smakat så gott i sittbrunnen.

Självslående fock
bättre än väntat

Utgångspunkten för den självslående
lösningen var klar: En 8 mm lina fästes
i babords bakre röstjärn. Linan drogs
genom ett rymligt svirvelblock (12 mm),
sedan genom ett block fäst i styrbords
bakre röstjärn och vidare till winchen.
Från det löpande svirvelblocket gick en ca

Manuell skotning 1

Manuell skotning 2
Samtliga foton i artikeln
tagna av Ulf Arensberg


ca 40 cm lång tamp till skothornet.
Seglingen med självslående fock blev
en positiv överraskning på många sätt.
Seglet stod mycket bra, även om underli
ket hamnade mer mot båtens mitt. Seglet
drog lika bra och harmonierade lika bra
med storseglet som manuellt skotat.
En nackdel är att självslående segel
går över för tidigt och inte hjälper till att
vända båten. Man kan inte heller lägga bi.
Undanvind är dock inget problem. Focken
kan spiras som vanligt.

Alternativa lösningar
Nästa steg blev att pröva olika lösningar för den självslående focken. Först
tog jag bort den lilla tampen mellan
blocket och skothornet. Jag märkte ingen
skillnad. Trodde seglet skulle stå sämre,
men under de förhållanden och vindar
jag hittills varit ute i kändes det lika bra.
Skotet har inte hakat i mastknaparna.

Självskotning med tamp 1

Självskotning med tamp 2

Självslående lösningar (från boken ”Ensamsegling”)
Illustrationer av Claes Kruckenberg
till vilken vi framför ett varmt tack för tillstånd att använda bilderna




T v: Självskotning utan tamp 1
Nedan: Spirad fock

Neadn: Självskotning utan tamp 2

40 cm lång tamp till skothornet.
Seglingen med självslående fock
blev en positiv överraskning på många
sätt. Seglet stod mycket bra, även om
underliket hamnade mer mot båtens
mitt. Seglet drog lika bra och harmonierade lika bra med storseglet som
manuellt skotat.
En nackdel är att självslående segel
går över för tidigt och inte hjälper till att
vända båten. Man kan inte heller lägga
bi. Undanvind är dock inget problem.
Focken kan spiras som vanligt.
Alternativa lösningar
Nästa steg blev att pröva olika
lösningar för den självslående focken.
Först tog jag bort den lilla tampen mellan blocket och skothornet. Jag märkte
ingen skillnad. Trodde seglet skulle stå
sämre, men under de förhållanden och
vindar jag hittills varit ute i kändes det
lika bra. Skotet har inte hakat i mastknaparna. Detta kan eventuellt hända
om skothornet ligger för nära masten
och piskar upp skotet vid slag.
Jag har också testat att låta skotlinan gå genom ett block både på babords
och styrbords röstjärn. Då lades skotet
fast över bägge wincharna och focken
slog själv på vanligt sätt. Finessen med
denna lösning är att man kan finlira
skotningen på vilken sida man än sitter och på vilken bog man än seglar.
Underlig känsla att skota vid babords
winch när seglet står mot styrbord.
Mycket bra då sittbrunnen är full med
folk. Skönt att slippa be någon flytta på
sig. Man slipper också byta sida för att
skota om under besvärlig ensamsegling.
En säkerhetsfråga.
3 september 2009
Albin Viggen 764 ”Campari”
Ulf Arensberg
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Nu är det dags att
sända in uppgift
om årets seglade
distans för dem som
aspirerar på

Priset, som är ständigt vand
rande, är avsett att främja
familjesegling med Viggen.
Det tilldelas sålunda den Viggen som seglats längst distans
under året med företrädesvis
familjebesättning.
Styrelsen emotser uppgifter
om skeppare, seglad distans och
besättning sig tillhanda senast
den 1 november.
Styrelsen
11

Stockholm

27 juni seglades . . .
Årets seglingsorientering samlade
sammanlagt fyra båtar bland deltagarna
i sommarträffen. Vädret var soligt och
varmt och vinden var mycket svag på
morgonen. Vi samlades för en gemensam
genomgång av regler, tider och därefter
utdelning av frågeformulär. Därefter gick
besättningarna till respektive båt för att
lägga ut positionerna på sjökortet, prata
taktik och inte minst försöka få i sig lite
föda om det blev lite tid över.
Men det fanns några som hade andra
problem som behövdes åtgärdas innan
start. Kjell Eriksson i sin nya storVigg
Facil 26 skulle hämta upp Björn vid
Norrviken inför starten. Elisabeth och
Hasse Mathisson i Faster hade inte fått
fason på sin nya rullgenua. Efter lite tips
från andra Viggenklubbare så kunde de
finna en lösning. De hann inte bli helt
klara utan kom lite efter i starten.
Starten skedde ifrån hamnen i Lilla
Kastet. Det låg tre båtar och avvaktade
på redden. Det var Kjell och Björn som
kommit tillbaka från Norrviken, familjen
Alkblad Hedrén i storVigg Chakina och
Bengt Hansson och Franz-Josef Rühmland i Viggen Kraka. Faster låg kvar vid
bryggan för att fixa till de sista detaljerna.
Det var ingen som försökte sig på att försöka segla ut ur hamnen vilket hade gett
2 extrapoäng. Motor fick användas fram
till en linje utanför Lilla Kastet så att segel
kunde sättas. Det fanns lite vind i vart fall
så tävlingen kunde genomföras.
Hur själva tävlingen förflöt hoppas
jag det kommer rapporter från deltagande båtar. Eftersom vinden var svag
så började jag bli lite orolig när tiden
för målgång började närma sig ingen båt
12

VIGGEN CUP

syntes. Då plötsligt dyker Chakina med
Thomas, Monica och Camilla upp från
Finhamnshållet. De klarade tidsgränsen
med minsta möjliga marginal. Men det
skedde tack vare att de lät bli att plocka
upp en fender som föll över bord strax
innan de kom till Lilla Kastet. De kunde
dock hämta upp den senare då den inte
drivit så långt i den svaga vinden.
Därefter så var det åter tomt i vattnet
utanför. Vi som var församlade i land
började bli lite oroliga. Kanske var tiden
för Viggensherry i fara? Någon fara för
hårt väder var det inte. Men så dyker de
tre kvarvarande båtarna upp nästan samtidigt. I Viggenklassen blir målgången
dramatisk då Faster av någon anledning
vände upp mot vind för att ta ner storseglet innan de seglade in i Lilla Kastet.
Det gjorde att Kraka med god fart kunde
tränga sig förbi i det smala inloppet. Som
tur var gick det bra så att det inte skedde
någon grundstötning eller närkontakt
mellan båtarna. Säkert målgångsområde
kanske är något som vi måste tänka på
inför nästa års seglingsorientering.
Nu hade inte denna upplösning vid
målgången någon betydelse för placeringen så det skiljde en poäng i resultatet
från orienteringen. De tre sista båtarna
fick avdrag för tidsöverdrag.
Efteråt så samlades vi för en genomgång av kontrollerna och summering av
poängen och en mindre prisutdelning.
Priset Ratten kommer att delas ut på
årsmötet till besättning på bästa Vigg
som i år blev Faster.
K-G i Potentilla
som låg kvar vid bryggan

Stockholm

– Viggenklubbens Seglingsorientering 2009

Sista finslipningen. Foto K-G sabel

Segelstart. Foto K-G sabel
Startförberedelser. Foto K-G sabel

Resultatlista:
Viggen-klassen
StorViggen-klassen
1. Faster (af Boda) med Elisabeth och 1. Chakina med Thomas Alkblad Hedrén,
Hasse Mathisson – 10 poäng
Monica Alkblad och Camilla Hedrén
2. Kraka med Bengt Hansson och
– 17 poäng
Franz-Josef Rühmland – 9 poäng
2. Facil 26 med Kjell Eriksson och
Björn – 10 poäng
13

Stockholm

Sommarträffen vid Lilla Kastet

I år startade Agneta och jag redan
på fredag förmiddag för att komma
fram till Lilla Kastet i god tid samma
dag. I Ingvar Lindéns frånvaro så skulle
vi hålla i det praktiska. Båten var laddad med Viggensherry och tilltugg,
tipspromenadsfrågor, gästbok samt
även startkorten för Viggen Cup. Den
senare aktiviteten sammanföll i år med
sommarträffen. För att vara riktigt på
den säkra sidan så hade Kjell Eriksson
fått en extrauppsättning startkort ifall
något skulle hända oss.
Vädret var strålande men ganska
lugnt, så det blev plåtgenua första biten.
Först efter Örsö så satte vi segel. När vi
kom fram vid fyrasnåret så var hamnen
nästan full av båtar. Så många båtar har
det inte varit någon gång i hamnen vi
haft sommarträff i Lilla Kastet. Det var

dock inte Viggenklubben som dragit dit
alla båtar utan troligen det fina vädret.
Med lite övertalning, tjuv och rackarspel
så lyckades vi ändå samla båtarna till
sommarträffen ganska nära varandra.
Två veckor tidigare hade jag varit ensam båt i Lilla Kastet då jag förberedde
frågorna till Viggen Cup.
På lördagen var vi sju Viggar och tre
storViggar som samlats. Väder var fortfarande strålande bra, men skulle det bli
tillräckligt med vind för seglingsorienteringen? Mer därom i på ett annat ställe
i bladet. Tipspromenadsfrågorna som
Alf Bengtsson gjort i ordning och skickat
över till träffen gjorde att den kunde genomföras traditionsenligt. Svaren fanns
i ett igenklistrat kuvert så att alla kunde
delta. Det blev en ny banläggning i år
med en liten bergsbestigning.
Skattletargänget.
Foto K-G sabel
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Men innan tipspromenaden gick
av stapeln så samlades vi för Viggen
sherry med tilltugg. Som vanligt så var
frågorna Alf gjort knepiga. Och denna
gång så kanske det fanns fog för de som
ansåg att så var fallet. Det var ingen som
ens lyckades få ett tvåsiffrigt resultat på
de tretton frågorna. Däremot var det
väldigt jämnt. Fyra inlämnade rader
hamnade på 9 rätt och då det inte fanns
några utslagsfrågor så gällde det att
hitta priser till alla. Med min frus fantasi
så gick det bra. Konstigt vad mycket
saker det kan finnas i en Vigg.
Middagen kunde som vanligt lagas
och intas på klipphällen vid inloppet till
Lilla Kastet. Kvällen var ljum och myggorna kom inte förrän vid läggdags. Det
blev en trevig samvaro men kanske inte
så många historier som om Ingvar varit

Stockholm

med men med mycket musik av Kjell
Eriksson och Hasse Mathisson. Roligt
var att träffa Nicholas och Liisa i Vigg
657 som var med för första gången på
en sommarträff.
Dagen efter så inträffade träffens
skattletarjakt som var utanför programmet. Camilla Hedrén hade tappat sitt
tennglas i vattnet när hon klev på båten.
Tyvärr så slutade denna skattejakt inte
lika lyckligt som vid tidigare tillfälle
då vi letat glasögon. Kanske berodde
det på att klippan sluttade brant och
inte var så beväxt där olyckan skedde.
Skulle någon vid senare tillfälle hitta ett
tennglas i Lilla Kastet så vet ni vem ni
kan fråga. Man vet aldrig.
Slutligen ett varmt tack till TBK för
att vi åter fick träffas i Lilla Kastet.
K-G i Potentilla

Kvällsmål.
Foto K-G sabel
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Stockholm

Kräftträffen på Träskö Storö

Så mörknar kvällarna igen, ”minot för minot”, och det blev för tredje
gången dags för kräftträff i fladen på
Träskö Storö. ”Tradition” får vi väl kalla
det nu (medan två gånger bara är en repris). Det kändes länge ovisst om vädret
skulle kunna bli tjänligt – prognoserna
skiftade väldigt snabbt – men till slut
blev det en riktigt fin framsegling i solsken och stundtals riktigt frisk, om än
byig, vind. Men det bekymrade ingen
av oss, eftersom vi slapp kryssa.
Ingvar i Viggo var först på plats,
sedan kom undertecknad. Därefter
anlände Elisabeth och Hasse med sin
Faster (båten alltså) och slutligen Jalle
Foto Harald Akselsson
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och dottersonen Kristoffer i Christina. Vi
saknade således fler av dem som brukar
ställa upp, men uppenbarligen hade
andra åtaganden fått företräde. F ö var
det riktigt många båtar i fladen, så det
var väl många som känt att säsongsavslutningen närmade sig, och att det inte
skulle bli så många fler chanser.
När vi väl lyckats få våra båtar att
ligga någotsånär fritt från bottenkänning (attans vad många irriterande
stenar det finns i sydöstra strandkanten!), och ljugit en stund i kvällssolen
på berget, drog vi oss till Skärgårdsstiftelsens trevliga stuga, och bullade
upp vår medhavda mat. Variationen

var liksom tidigare år ganska varierad:
kräftstjärtar, skagenröra, lax, räkor
– och surströmming. Därtill lämpliga
drycker. Och naturligtvis sång. Hasse
hade som vanligt klippt ihop ett sånghäfte, och kompade på gitarren. Tiden
gick snabbt, men småningom sade oss
gäspfrekvensen att det nog ändå var
dags att bryta upp och gå till kojs. Alla
har numer lärt sig läxan, så vandringen
till båtarna skedde utan incidenter i
ljuset av LED-lampor (från Clas Ohlson?).
Inte blev det något regn under natten, som SMHI sagt, och det klagade
vi inte för. Morgonen blev t o m riktigt

Stockholm

ljum. Windexarna pekade lite nordligt,
men det var till att börja med nästan
vindstilla. Synd att bryta upp, men eftersom det var ovisst hur vädret skulle
utvecklas, lättade vi småningom, en
efter en. Själv valde jag Kanholmsfjärden hem till Bullandö, i hopp om lite
öppen vind, men tji fick jag. Det är inte
ofta man ser Kanholmsfjärden så blank.
Det blev därför mestadels motorgång.
Först på ”upploppet” till Bullandö blev
vinden både frisk och NV, och då blev
det lite fart.
Tack Elisabeth och Hasse för värdskapet och lånet av stiftelsens stuga!
Harald Akselsson i Costa Jourtan
Foto Harald Akselsson
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Tankelek
efter en fördärvad eftermiddag
I slutet av juli valde jag att lägga
mig på svaj i fladen på Träskö Storö.
Ganska tidigt på dagen, för vinden inbjöd inte till någon längre dagsetapp,
och det kunde vara skönt att bara ligga
och slappa i solen. Då började ett gäng
ungar köra runt i jollar av olika slag, för
motor naturligtvis. Det var det vanliga
mönstret: full gas, tvärnit, full gas, tvärnit, blandat med lite tvärsvängar över
de egna och andras svallvågor. Tjo och
tjim för att de andra skulle uppfatta vem
som var värst. Först tänker man att det
där ser ju kul ut, och ungarna måste ju
få leka lite. Dessutom lär de sig att hantera jollen, upptäcker hur den beter sig
i olika situationer. En säkerhetsaspekt
således.
När det hela pågått i flera timmar,

med kortare avbrott för tankning av
måhända både bensin och mat, börjar
ens tålamod tryta. Har inte ungarnas
föräldrar någon som helst känsla för vad
som kan vara lagom i sammanhanget?
Tydligen inte, eller så värderar man hög
re att ungarna för en stund inte stökar
omkring i och på den egna båten, vad
vet jag?
Mitt tålamod var som sagt på upphällningen, och tanken gick till leken/
spelet ”Sänka fartyg”. Tänk om man
hade en hagelbössa och fick ”sänka
jollar”. Ordleken började. Hagelbössa
ligger inte så långt från ”tagelskjorta”,
ett ord och en melodi som jag haft i
bakhuvudet några veckor efter det
att Casino-gängets sketch ”Då tar vi
tagelskortan på” gått i repris i TV. Nya
ord började treva sig in i den
ganska efterhängsna melodin, och småningom kunde
Mel.: Casinogängets ”Då tar vi tagelskjortan på”
jag skriva ned vidstående.
Varför ska man ut och brumma jolle,
Ja, så blev det. Nu ska
som om man inte visste vart man skolle (nödrim),
framhållas
att det är just en
Utan någon hänsyn till dem som man stör,
tankelek
och
inget annat.
med buller, svall och annat som förstör.
Att
vifta
med
vapen,
riktiga
Friden som vi andra trott oss finna,
eller attrapper, är ett lagsåg vi plötsligt helt abrupt försvinna.
brott som väl går under rubSmåningom uppstiger då ett uppdämt hat,
riceringen ”olaga hot”, och
det är ju inte så som vi vill ha’t (nödrim):
syftet med ovanstående är
Då tar vi hagelbössan fram,
absolut inte att uppmana/
då tar vi hagelbössan fram,
uppvigla till brott. Bara att
för att hota lite grann,
kittla tanken, roa en smula
men inte skjuta nå’n i skann.
– och att hjälpa Alf med VigMen kanske ändå nå’n förstår,
genBladet.
att det finns gränser som förslår,
Harald
för vad man får och inte får – om än det går.
i 1103 Costa Jourtan
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Hagelbössan fram

Segelnummer K-/S-/SWE
Jag har länge funderat på vad det
är för system i registreringen av segelnummer som börjar med K, S eller
SWE. Att S och SWE står för Sverige
var ju självklart, men vad står K för?
Jag ställde frågan till Sveriges Seglarförbund, SSF, och fick av Kell Martinsen
följande förbryllande svar: ”Tilldelning
av segelnummer görs av olika instanser.
Svenska Seglarförbundet t. ex. har ett
allmänt löpnummerregister samt tilldelar segelnummer till några klasser.
Kryssarklubben har ett register. Många
klassförbund tilldelar segelnummer till
sina båtar. Dessutom förekommer det
att båtägare sätter segelnummer ’efter
eget huvud’. Det finns alltså inte ETT
samlat register”. Han berättade också
att K står för koster, d v s en båttyp med
spetsig stäv i både för och akter. Man
kan undra om det är så speciellt att det
föranleder säridentifiering i seglet.
Av ovanstående kan jag inte dra
annan slutsats än att det i princip kan
förekomma att fler båtar kan ha samma

nummer, och vad är då vitsen med det
hela? Jag tycker mig ha förstått att det
finns en koppling till utfärdande av mätbrev, vilket har betydelse inte minst för
udda båttyper som bara tillverkas i ett
eller ett par exemplar, till skillnad från
”entypsbåtar”. Men om det inte framgår
vilken instans som tilldelat segelnumret
blir ju ändå identiteten något oviss.
Det verkar också som att många ägare
till entypsbåt struntar i att förse seglet
med ursprungligt serienummer och segelmärke när nytt segel anskaffas, och
enbart anger nummer enligt rubriken
ovan. Tråkigt tycker jag.
För mig framstår ovanstående, undantaget ”one-off”-båtar, som dumheter, om inte syftet ÄR att skapa förvirring
och försämrad spårbarhet, i den anda
som alla motståndare till båtregistrering
står för. Rätta mig gärna om jag har fel,
och tala samtidigt om hur registernumren används i praktiken, vad nyttan är.
Harald Akselsson,
1103 Costa Jourtan

I somras deltog vi i Viggen-Cup och som brukligt hade jag bakat
“Birgits Skeppsskorpor”. Flera önskade en repris av receptet. Här är den.
Monica Alkblad, s/y Chakina

Birgits
Skeppsskorpor
75g sötmandel
75g margarin
1.5 dl strösocker
2 ägg
4 dl vetemjöl + lite till utbakning
1.5 tsk bakpulver

Hacka mandeln grovt.
Vispa margarin o socker pösigt + 1 ägg
i sänder + mandel, mjöl o bakpulver.
Rulla ut 3 längder, långa som bredden
på en bakplåt (degen skall vara lite
”kladdig”.
200-225° ca 10 min (ljusgula).
Skär på snedden genast + in i ugnen
på 100° med grytlapp i luckan,
ca 2 timmar.
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REGIONALT/ombud

VIGGENMARKNAD
Säljes
Karlskrona-Viggen
reg nr kkw61. Pris 30000 kr.
bud genom : arnevalt@telia.com
tel. 019-446096 efter kl.18
/ Rune Karlsson
Viggen
Pga utlandsflytt måste vi nu sälja
vår älskade Vigg. Alla tänkbara tillbehör ingår. Storsegel, stormfock,
genua och lättvindsgenua, helt
nytt batteri, porta potti, badstege,
stävstege, sittbrunnstält, Mariner
med trycktank, ankare, div. tampar,
fendrar, bergskilar mm mm.
Pris: 29 000:- vid snabb affär!
Vinterplats kan ordnas..
Ring 076 138 55 57
vinimar.niklas@gmail.com
/ Niklas Mårtensson
Albin Viggen nr 1359, Kraka
Båten anpassad för säker och
framför allt bekväm segling. Kraka
kan seglas och revas helt från
sittbrunnen. Rullfock som är självslående. Mycket bra segel samt
några begagnade. Fyrtaktsmotor
Selva, 5 hk, 2005 med generator.
Silva Star logg och ekolod. Silva
kompass 102B/H. Sprayhood 2008,
genua- och storsegelkapell. Origo
spritkök, balansupphängt. Toalett
Porta Potti 2008. SeaQuip-stöttor
och täckställning. Omklädda dynor.
Samt mycket mycket mer. Se vår
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hemsida kraka.ath.cx för mer information eller annons i Blocket.
Pris 39000:bengan.hansson@home se
08 35 28 41, 070 273 16 14.
/ Bengt Hansson

Köpes

Åke Hjort
Fältspatvägen 24 C, 806 31 Gävle
026-188719
Kalmar
Börje Gullberg
Esplanaden 19 B, 593 31 Västervik
0490-153 51 (även fax)

Har nyligen köpt en Karlskrona-Viggen. Båten saknar en del utrustning. Hör gärna av er om det är så
att ni har extra tillbehör som ni vill
göra er av er med.
Har tex två försegel. Byter gärna ett
av dessa mot genua eller annat. Vill
också gärna komma i kontakt med
andra viggenägare på västkusten
för att prata båt :)
maltewindle@hotmail.com
/ Malte

Mälaren

Brukte (begagnade) seil
til min Viggen, først og fremst
genua og storseil. Er egentlig
interressert i alt som ikke revner i
sømmene..
e.kringlen@gmail.com
/ Espen Kringlen

Vakant – ombud sökes

Jag vill hitta en passande Viggen
bmbergstrom@hotmail.com
/ Britt-Marie Bergström

Allra senaste annonserna
finns som vanligt på
www.viggenklubben.com

NYA
MEDLEMMAR

Gävle

0

L-O Kjällberg
UPPLANDS VÄSBY
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Lars Erik Silen
ESBO FINLAND

191

Helena Dahlström
UPPSALA

301

Stefan Mogensen
UPPSALA

346

Anna Stenberg
MALÅ

708

Tomas Nicolajsen
FYLLINGSDALEN
NORGE

721

Bert Fernström
KALMAR

809

Marcus Axelsson
NOSSEBRO

839

Michael Robbins
SOLLENTUNA

1089

Percy Palm
LIDINGÖ

1093

Thomas Strandberg
KUNGSBACKA

1326

Peder Enoksson
OXIE

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
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

Hjärtligt välkomna
till Viggenklubben!
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CLUB

SHOP

VIGGENKLUBBEN

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

www.viggenklubben.com
Avgifter 2009: 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: gbmwisen@gmail.com
Kassör & Medlemsregister: 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
KLASSNÄMND
Ledamöter:

Handbok K- eller A-Viggen.... 60:- Klassregler....................... 10:Tekniska Tips komplett .... 180:- Klubbvimpel.................... 130:Tekniska Tips enstaka . ..... 10:- Broderat jackmärke.......... 35:Ritningsförteckning........... 10:- Klubbnål........................... 35:Ritningar, pris varierar med format, kontakta Harald Akselsson, 08-590 802 98
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, Gunnar Tidner
C-O Carlsson, Lars Berg

VALBEREDNING

Bengt Hansson 08-35 28 41, Kjell Eriksson 08-720 54 94

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
Fyrskeppsvägen 71, 121 54 Johanneshov
e-post:kjell@kjelleriksson.com

018-59 06 98
08-590 802 98
08-720 54 94
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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)

Illustration Søren Back Svendsen

Se lige der...

n
JA... Nu vil ha
sen....
ad
jl
se
ap
igen vinde k

Listigt?
Har någon hittat bra ersättningsmaterial för de kromliknande plastlisterna runt
öppningarna i garderober, diskbänksskåp och pentryskåp?
Vänligen tipsa i så fall Tekniska Kommittén.
TK/Harald

MANUSSTOPP !!!
ViggenBladet 6
25 november
ViggenBladet 1/2010
Prel. 13 januari

TidTryck 2009
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