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Riggträffen 2010

Stockholm

äger rum tisdag 4 maj kl 18
vid Mårten Triewalds Malmgård

Hej alla
Än känns segelsäsongen långt
borta. Har varit än en gång och skottat
bort snön från båten. Men våren är här
enligt almanackan fast det märks inte
på svaren på frågorna i VB nummer 1.
De verkar ha frusit inne. Fast än finns
det tid att svara och enkäten ligger på
hemsidan.
Har du inte bokat in de aktiviteter
som klubben har så är det dags nu att
hålla koll på kalendariet.
Till sist apropå hemsidan. Det gäller att blicka framåt och se till att den
finns kvar framöver. Dagens styrelse
saknar kompetens och för att säkra
upp att hemsidan ska kunna drivas
utan avbrott så börjar vi leta efter
någon/några som kan tänka sig ta på
sig den uppgiften. Hör av dig om du
är intresserad.
K-G i Potentilla


Siljan, S:t Anna, Vänern och Vättern är seglingsvatten där vi f.n. saknar
regionombud. Du som har din Viggen i
dessa områden – tänk efter om du faktiskt kunde vara till nytta för klubben
genom att ställa upp som ombud.
Som du sett på framsidans innehållsförteckning så finns det mycket att
läsa i detta nummer av din klubbtidning och redaktionen tackar alla som
bidragit. Vi hoppas att vi också fortsättningsvis kan förse Viggenklubbens
medlemmar med intressant, nyttig och
varför inte också roande läsning.
Som K-G säger härintill så känns
seglingssäsongen avlägsen, i synnerhet
som det när detta skrivs snöar intensivt utanför redaktionsfönstret, där vi
igår såg de första tulpanbladen sticka
upp. Våren gippade och gjorde en en
kovändning förefaller det.
Alf

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

Illustration Sören Rapp

Mårten Triewalds Malmgård
ligger i Mariebergsparken på
Kungsholmen, nere vid vattnet
nedanför DN-skrapan, granne med
ryska ambassaden. Lättast tar man
sig dit med buss nr 1 från Fridhemsplan, stiger av vid hållplats
Fyrverkarbacken, och går sedan
gångvägen från Gjörwellsgatan
ned mot vattnet. Du som kommer
med bil parkerar lämpligen vid Socialstyrelsens kontor vid Västerbroplan. (Det finns ingen parkering vid
Malmgården!) Se vidare kartsida
40, omedelbart söder ruta B6 i Gula
Sidorna 2010.
Kontakta någon i styrelsen om
det är något Du undrar över.
Välkommen!
TK/Harald


RÄTT SAGG I FÖRSTA GET MED STRÄCKARE
I somras blev jag tveksam om förstaget stod bra på kryss. Var sagget optimalt
för rådande vind, vågor och hur högt jag ville segla? Frågan hade plötsligt
blivit viktig, nu när jag fixat en hög och smal fock som kunde skotas in
närmare båtens mitt för bättre höjdtagning. Då måste förstagets spänning
kunna justeras vid behov under gång.
Förseglet kan betraktas som båtens motor. Men jag kunde inte justera
förstaget under gång. Det kändes som att köra bil utan växelspak. En
akterstagssträckare måste jag ha som ett av verktygen att få focken optimal
under olika förhålland
Billig eller dyr sträckare?
Hur får man då till en sträckare
utan att det kostar skjortan?
I tillbehörsbutikerna kommer man
vad jag vet knappast under 3.000 kronor för en sträckare med vev eller ratt
för montering på enkelvajer.
En variant kan vara att sätta en
hanfot under kortat akterstag och två
nya fästpunkter i aktersargen. (Vad
säger klassreglerna?) En hanfotssträckare är lätt att hantera.
Man kan också bygga kombinationer av block och linor i befintlig fästpunkt – allt efter vad man har hemma
i lådan eller vill köpa. Men billigare
än den fina färdiga skruvsträckaren
blir det säkert.
Delat akterstag
Jag valde att bygga ett block- och
linsystem med vajersäkring. Lite block
och schacklar hade jag i min låda! (Se
principskiss och foton)
Akterstaget delades ca en meter
upp. En bit motsvarande en 8 mm
lyrschackel plus ett triangeljärn med
schackel togs bort. Nya ändstycken


pressades. Vantskruven (1) kan sitta
som tidigare nere i sargbeslaget eller
mellan de bägge delarna av akterstaget. Jag valde den övre positionen för
att få bort vantskruven från sargen.
I min lösning går vajeränden (2)
från lyrschackeln under vantskruven
ner till ett triangeljärn (3A).
Skonsam grundspänning
Tumstocksmetoden är bra för att
spänna riggen. Rekommenderas av
bl a Seldén. En tvåmeters tumstock
sätts mot förstaget när det är enbart
sträckt, inte spänt, så att nedre änden
vilar mot det pressade ändstycket. Den
andra änden högst upp på tumstocken
fästs med tejp på vajern. (Opraktiskt
sätta tumstocken på akterstaget, som
har två meter obruten vajer för högt
upp.)
Med blocksystemet helt slakt spänner jag akterstaget med vantskruven
till ca 5 procent av brottlasten = en
glipa på 1 mm mellan tumstocken och
vajerändstycket. Då har jag en säker
vilospänning som är skonsam för båten när den inte används.

Förstaget är fixerat och spänns
samtidigt med akterstaget.
När jag seglar med denna spänning ger förstagets sagg ett djupt
försegel som är bra i t.ex. svag vind, i
krabb sjö eller när fart istället för höjd
eftersträvas. Hur skall jag då spänna
förstaget och få mindre sagg och ett
planare segel för t.ex. mer höjd än
kraft och fart eller segling i lugnare
sjö med måttlig eller hård vind? Jo,
jag spänner akterstaget med sträckaren till ca 15 procent av brottlasten
enligt nedan.
Urstark totallösning
Åter till principskissen. Från den
andra fästpunkten (3 B) på triangeljärnet utgår två 8 mm Dynemalinor.
Den första (4) går genom det övre

Bilder: Ulf Arensberg



blocket (5) som är fäst i lyrschackeln
under vantskruven.
Den andra linan (6) går till det
undre blocket (7) som är fäst på den
första linans ände. Slutligen är ett
flerskuret skotsystem (8) med 6 mm
Dynemalina fäst vid triangeljärnet
(3 B).
Resultatet blir en urstark akterstagssträckare med ett linsträckarpaket som i sig ger utväxlingen 1:16.
Vajeränden mellan vantskruven och
triangeljärnet bildar ena sidan i en
hävstång som ger ytterligare kraft.
Triangeljärnets dimension och
geometri avgör kraften i hävstången.
Innan jag tar bort tumstocken
från förstaget prövar jag hur mycket
jag skall dra sträckaren så att 15 %
av brottlasten uppnås = 3 mm glipa
mellan tumstock och ändstycke. Jag
gör en markering på linan.
Drar man så långt att vajeränden
slackar blir det naturligtvis tyngre,
men inte jobbigt. Välj inte för litet
triangeljärn!
Enligt Seldéns handbok kan man
vid behov under mycket begränsad
tid spänna staget ytterligare - max 30
procent av brottlasten.
Mycket viktigt att även sätta en
markering på linan för max spänning.
När jag numera seglar kan jag vid
rorkulten lätt variera akterstagets /
förstagets spänning efter omständigheterna. Nu har jag en växelspak!
Ulf Arensberg
Albin Viggen 764 ”Campari”


Medlemmar i Viggenklubben
är välkomna till
Birdieklubbens träff

Information
om båtfärger

Tid: 7 april kl 19:00
Plats: Näsbyviken BS Klubbhus

Magnus Larsson

ger sakkunnig vägledning
om rätt färgval till båten
Vägbeskrivning: Med bil från Stockholm: Kör
motorvägen mot Norrtälje, kör av vid Lahäll
(första avtagsvägen efter Danderyds kyrka)
kör Lahällsvägen åt höger till Djursholmsvägen
där du svänger vänster och kör 40 m och
sväng sedan höger in på Fiskarstigen där du
parkerar. Kommunalt: Med Roslagsbanan
mot Näsby Park från Östra station kl 15:38,
stig av vid Lahälls hållplats kl 15:54 och gå
Lahällsvägen åt höger till Djursholmsvägen
där du går vänster 40 m och sedan höger in
på Fiskarstigen och genom grinden till NBS
klubbhus, se karta eller länk på hemsidan.

Nu är den snart här!
Den automatiska ”gasten” som med
oslagbar precision skotar Din genua
efter varje vindvridning, och detta utan
att Du ens behöver lyfta ett finger. Låter det inte sagolikt, en ren dröm! Eller,
tycker Du rent av att det då är lika bra
att sluta segla, eftersom det inte längre
är någon sport? Här är i alla fall den
lösning, som förväntas bli toppnummer
på varje båtmässa världen över det
kommande året.
En student vid U.C.L.A. har kläckt
den minst sagt förlösande idén att
komplettera den konventionella vindindikatorn (Windex) med sensorer
som ger perfekt information om vartåt
det blåser. Nu behöver man inte längre
få nackspärr av att ständigt spana på
Windexen, och kontot för avblåsta kepsar blir minimalt. Och man slipper hela
tiden justera rodret, alternativt ändra
skotningen. Tekniskt består anordningen av en vidareutvecklad Windex,
som inkluderar dels en permanentmagnet på själva vindvisaren (pilen), dels
en cirkulär skiva placerad omedelbart
under vindvisaren. Skivan, som har tätt
placerade kontakter, känner induktivt
av när vindvisaren rör sig. Från Windex
går ett kablage till båtens vinschar av
typ self-tailing, som försetts med elektriska likströmsmotorer. Så snart vindvisaren indikerar en ny vindriktning,
går en impuls till vinschen att korrigera
skotningen. Dock med samma tröghet
som för en automatisk rorsman typ
Autohelm, eftersom systemet annars
blir överkänsligt och instabilt.

Funktionen blir densamma oavsett
om det är vinden som vrider eller rorsman som ändrar kurs. För att vinschen
ska veta vad som är ideala skotningsläget måste man först vid varje slag själv
göra denna inställning med systemet
avstängt När rätt kurs och ideal skotning innehålls aktiveras systemet med
en kontakt på vinschen.
Nackdelen med systemet är dock
uppenbar. Dels krävs ny Windex,
kabeldragning i masten, samt nya,
elektriskt drivna vinschar. Och solcells
panel för ständig laddning av batteriet
lär vara ett måste, om man ska slippa
skota själv. En försiktig gissning är att
den totala kostnaden hamnar på runt
2000 . Men vad gör man inte, för sin
bekvämlighet?
Det kan vara skäl att avvakta något,
eftersom ytterligare utveckling pågår
med en trådlös överföring från Windex
till vinsch, s k ”nanosändare”. I så fall
slipper man ju den tråkiga kabeln i
masten, och sparar några kronor. Mer
om systemet finns att läsa på http://
www.sheetomatic.com
Halvar i 401 Lirpa Lirpa

Tyvärr tillåter inte U.C.L.A. att
vi publicerar en tydligare bild förrän
alla patenthandlingar är klara.
Red.


Vigg nr 301 – 540?
I förra numret gav vi lite svar på
frågor angående skillnader i utförande
mellan olika serienummer av Viggen.
Punkt 5 handlade om att skroven till
de 240 första A-Viggarna tillverkades
av Karlskronavarvet i gamla, modifierade formar. Albin i Kristinehamn tog
därefter över även skrovtillverkningen,
då med nytillverkade formar. Vi har
verifierat att tidiga A-Viggar hade
separat tillverkad roderskädda som
bultades fast vid skrovet. På vidstående
foto syns en tydlig skarv. Vi har dragit
slutsatsen att skäddan blev integrerad
med övriga skrovet i och med att nya
formarna började användas, men det
är inte bekräftat.
Därför vore det intressant om
vi kunde få lite rapporter från
ägare till serienummer strax
över och under nr 540: hur ser
deras skädda ut?



På fotot ser det ut som om skäddan
på den här Viggen rör sig en aning, och
att man därför behöver spackla och
fixa lite med skarven. Om det är fallet
finns det anledning att via stuvfacken
kontrollera att muttrarna på skrovets
insida är ordentligt åtdragna. Det
kräver dels demontering av plywoodskivan mot endera stuvfacket, dels
att man har någon småvuxen/smidig
familjemedlem eller vän som är villig att åla sig ned i ”källarutrymmet”
och assistera. (För oss som uppnått
både ålder och ”pondus” är det inte
att tänka på längre). När någon väl är
där nere bör man ta tillfället i akt att
samtidigt kontrolldra skruvar till fästet
för akterstaget och motorfästet. Dessa
operationer kräver en hand på både
ut- och insida. Och glöm inte självlänsarnas slangklämmor!
Tekniska Kommittén/Harald

SE ÖVER RIGGEN
vid vårrustningen!
Vad man ska titta på när man kontrollerar vanten inför påriggningen:
• Lossa den genomgående cylindriska bulten i masthuvudet, men
lägg först på minnet hur vantöglorna
är uppträdda på bulten så att de kan
återmonteras i samma läge.
• Syna öglorna (se figur) noggrant med avseende på a) brott i någon
kardel. Titta särskilt noga alldeles intill
den pressade hylsan. b) onormal (tvär)
knäckning i själva öglan, eller c) skada
på den pressade hylsan.
• Återmontera vant och stag,
och glöm inte att montera den cylindriska bultens låsskruv, annars blir det
tråkigheter!
Skulle Du vid kontrollen bli osäker
på om allt står rätt till, så kontakta
någon sakkunnig. Hellre en gång för
mycket än för lite. När vantet väl är lossat är det ju lätt att ta med sig till riggmakaren. Men: tänk på, när Du rullar
ihop det, att inte göra för snäv ring. Ta
till 0,75 - 1 m diameter, och var försiktig
så att det inte blir någon kink.
Vad gör man då om det konstateras
skada på vantets infästning (öglan)?
Onormal knäckning eller till och med
brott på någon kardel innebär att vantet absolut inte ska återmonteras utan
åtgärd. Antingen byter man hela vantet,
eller också kan man ”bygga om” övre
fästpunkten, förutsatt att vantet i övrigt
är i gott skick. Ombyggnaden går ut
på att man kapar vantens överdel och
monterar en annan typ av ändstycke. På
masten, eller rättare sagt på dess insida,

monteras ca 25 cm under masttoppen
”nyckelhålsbeslag”, i vilka vantens nya
hylsor lätt och behändigt träs in. Denna
konstruktion är vanlig standard på båtar
som byggs idag. Kostnaden stannar vid
några hundralappar per vant, förutsatt
att man kan montera mastbeslagen
själv. Borrmaskin, fil och pop-nit-tång
är vad som erfordras. Ändstyckena
torde dock erfordra montering i särskild
maskin.
Denna modifierade lösning har
diskuterats med riggmakare, men har
oss veterligen inte genomförts ännu på
någon Vigg. Vi kan därför inte lämna
närmare beskrivning än så här för tillfället. Men skulle någon klubbmedlem
komma i den situationen att beskriven
modifiering är aktuell, så är TK angelägen att få bli kontaktad. Inte bara för att
få erfarenhet av skadans art, utan också
för att få ta del av och dokumentera
arbetet, till andra klubbmedlemmars
fromma.
Undervanten bör också kontrolleras
årligen, även om de inte är lika kritiska
med avseende på mastbrott som toppvanten. Konstruktionen är densamma,
men här är vantens öglor uppträdda på
spridarfästets rundstång, som är något
besvärligare att demontera. Det kan
vara så, att den bara kan knackas ut åt
ena hållet. Ta det försiktigt, och ge inte
upp om det verkar svårt, utan pröva då
åt andra hållet i stället.
Tekniska Kommittén



Spricka i skrovet.
Under min renovering och vårrustning av min Albin Viggen under
2008 upptäckte jag en liten spricka i
skrovet.
Jag var i färd med att slipa och måla
skrovet under vattenlinjen, eftersom
den gamla färgen var i dåligt skick. När
jag slipat rent ned till gelcoaten, upptäckte jag en fin spricka (ca 0,3 mm)
längst fram i fören (under vattenlinjen).
Sprickan löpte hela vägen ned till kölen.
Det var som om båten var gjord av 2
halvor som fogats samman.
Jag kontaktade en fackman och
frågade hur jag skulle åtgärda sprickan.
Han rådde mig att slipa ned plasten på
båda sidor om sprickan till ett djup av,
som mest, ca 5 - 6 mm och en bredd på
totalt 30 cm (15 + 15). Därefter måste
ytan noggrant rengöras från slipdamm.
Reparationen började med att en liten
remsa av glasfiber, runt 5 cm bred, limmades mitt över sprickan, och fortsatte

Bilder, Søren Svendsen
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sedan med successivt bredare remsor
(10-15-20-25 cm breda) tills i princip
hela den slipade ytan var täckt. När reparationen härdat spacklades ytan och
slipades slutligen jämn. Efter rengöring
målades ytan med 5 skikt grundfärg och
slutligen ett ytskikt.
Så var skrovet både starkt och
snyggt igen.
Søren Svendsen/981Grimriand

Tekniska Kommitténs
kommentar:
Snyggt jobbat, Søren!
TK har ju tidigare stött på fenomenet med små sprickor i skrovets
centrumlinje, vilket fått oss att ana
att skroven kanske tillverkades i två
halvor som sedan sammanfogades. Två
personer som var med på ”den gamla
tiden” har bekräftat vår teori. (Se artiklar ”En Viggen är alltid en Viggen
– eller?”). Dock vet vi ännu inte om
det möjligen var så, att de första 240
A-Viggarnas skrov, som tillverkades
som halvfabrikat av Karlskronavarvet,
gjordes i en delbar hel-form? Varför
gjordes annars roderskäddan separat?
Just den detaljen möjliggjorde bakning
i hel form, eftersom långkölen ersatts
av separat fenköl.
Beträffande sprickor: Utöver Sørens
båt har TK erfarit att tre andra båtar
drabbats av liknande problem. En i
fören (minst hela vägen ovan vattenlinjen) och två i akterspegelns underkant.
I inget av dessa fall har någon skada
synts på skrovets insida. Vår teori är, att
man i vissa fall missat lite vid sammanfogning av skrovhalvorna, såtillvida att
det i skrovets ytterkant blivit kvar en
liten spalt som inte fyllts med polyester,
utan bara spacklats igen vid det avslutande, kosmetiska, arbetet. Följden kan
bli, att det uppstår en liten mikrorörelse
i spalten när skrovet, som i viss mån är
elastiskt, utsätts för belastning vid gång
i grov sjö. Med tiden kan ”spalten” på så
vis utvecklas till en spricka. Fenomenet

är välkänt i alla material som utsätts för
växlande belastning. Det kan till och
med vara så att temperaturväxlingarna
under året har samma effekt.
TK har konsulterat två företag som
reparerar plastbåtar. Båda säger att den
här typen av spricka ”helt enkelt” kan
spacklas igen. Men det ska göras noggrant. Sprickan bör slipas upp till ett
1,5-2 cm brett ”V” som görs så djupt att
det inte finns kvar något gelcoatspackel
i botten. Därefter lägger man igen Vfogen med glasfiberspackel, varvid det
är viktigt att man successivt ”mosar” in
spacklet i sprickans längdriktning, så
att man trycker undan luftblåsor mot
den öppna delen av sprickan. Så stryker
man bort överflödigt spackel – enligt
Plastic Padding (det kan finnas fler fabrikat) bör man undvika slipning. Det
avslutande gelcoatskiktet slipas med
successivt finare papper (320, 500 och
800). Finare än 800 är inte meningsfullt, utan slutliga ytan uppnår man
med polermedel.
Sprickor av det här slaget är inte
akuta, så länge ingen förändring är
synlig på skrovets insida, men bör
absolut åtgärdas för att stoppa vatteninträngning. Vi rekommenderar
noggrann kontroll av skrovets mittlinje
i samband med stundande vårrustning,
och rapporter om eventuella onormala
iakttagelser blir ovärderlig kunskap för
klubben.
Tekniska Kommittén
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Per Brohälls Hederspris, Finska vik en in och ut – sista året med Kraka
Det här blir delvis en nostalgisk
berättelse. Vår kära Kraka är såld och vi
kommer nu istället att göra Östersjön och
angränsande vatten osäkra med en jättestor båt, mer om det senare. Vi kommer
kanske att vänja oss vid den. Det finns ju
de som har ännu större båtar och lärt sig
att hantera dem och på nåt sätt ska det
väl gå även för oss.
Men det var inte det som jag skulle
skriva om, men det känns så stort och
omvälvande att det är svårt att låta bli.
Det är tack vare/eller på grund av
Brohällsprisets bestämmelser som denna
berättelse kommer till. Det ligger nära
till att citera biskop Brask som ju lär ha
skrivit att ”Till detta är jag nödd och
tvungen”. Skämt åsido som en del brukar
säga, sägs det. Det är ganska roligt att
skriva bara man kommer igång.
Nu har jag kommit igång. Alltså:
Berättelsen ska handla om en av sommarens seglingar med Kraka. Och både
för er och min skull begränsar min jag
berättelse till vår färd i Finska viken. Jag
har hoppat över en del dagar som inte
var så intressanta!
Först lite info. För att inte tynga
berättelsen för mycket och för att göra
det lättare för mig hänvisar jag, när det
gäller detaljer, till Krakas loggbok/hemsida: http://kraka.ath.cx/. Den skrivs av
FJ. Där finns alla detaljer, när det gäller positioner, distanser mm. Där finns
också nummer på de hamnar som vi
besökte. De beskrivs i den finska publikationen Besökshamnar som ges ut årligen. Finnarna har följande hamnklasser:
Hemmahamn, besökshamn, gästhamn,
servicehamn, gästbrygga, utfärdshamn,
säkerhetshamn, skyddshamn och nöd-
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hamn. Vi höll oss mest till gäst- och
utfärdshamnar.
Utfärdshamnarna är ungefär som
våra naturhamnar men de är nästan
alltid mycket välutrustade. Där finns
oftast vindskydd, eldstad/grillplats, ved
(oftast färdighuggen), yxa och såg samt
torrdass.
Seglad sträcka bort och hem igen
blev 803,65 Nm. Till ”infon” hör kanske
att presentera besättningen. Jag, Bengt
Hansson, är 75 år nu. När vi seglade var
jag 74 år så det så. FJ (Franz Josef) var
28 år. Jag är nog mer kanotist än seglare
och FJ är mer seglare än kanotist. Räcker
det så?
Lördag 25 juli startade vi från vår
hemmahamn på Värmdö vid SEBK
(Södra Evlinge Båtklubb). I fint väder
gick vi mot Möja. Delvis var det vindstilla
med flugor och sånt. Men vi kom i alla
fall till Rödlöga Storskär, Lilla Anskäret.
"Troll”skogen vid Gullkrona. Foto Bengt

Hangö. Här är man liten! Foto Bengt

Det är en fin liten hamn. Middag med
fläskkarré, ris och grönpepparsås. Nästa
dag skulle vi lägga oss i väntläge för
överfärden till Åland. Vi seglade i fin vind
genom Norrpada till Korpskäret nära
Söderarm. En lite utsatt ö. Men inget
problem i det fina vädret. Slingrig väg
dit, skönt med den nya plottern. Babords
vinsch krånglade men det fixades. Middag med kassler med m.m.
Måndag 27 juli siktade vi mot Rödhamn på Åland. Fin segling i västvind.
Seglingen avslutades i 4-5 knop. Men
det hade varit lite slingrig segling i ”following sea”. Många båtar i Rödhamn.
Avgift 15 .����������������������������
Färden fortsatte nästa dag
via Degerby till Bänö ön. Fint ställe med
många ankarplatser.
Torsdag 30 juli kom vi till Birsskär
som är en utfärdshamn i ett naturskyddsområde i Skärgårdshavets naturskyddsområde. En lång träspång ledde över till
en liten ö som heter Konungskär. Det
är ett gammalt fiskarställe med informationsskyltar om öns historia. Mycket
intressant – de hade det slitsamt förr kan
man förstå av texterna. Som gammal
kanotist noterade jag de fina tältmöj-

ligheterna på ön. Där fanns också toa,
sopmaja, naturstig. Det ska finnas kor
på bete men det såg vi inte - däremot
en del får.
Nästa dag skulle vi till Gullkrona. Jag
hade hört så mycket gott om Gullkrona,
det var ett måste under denna färd. Tyvärr var gästhamnen nedlagd. Ägarna
var gamla och krassliga. Nu fanns det
”bara” ett fik och ett litet museum samt
en trollstig med roliga stubbar och stenar
som ibland var målade. Säkert mycket
kul för barn. Vi gladde oss också så gott
vi kunde utan barn. Man får inte ligga vid
bryggan över natten. Men det var trevligt
att prata med de gamla ägarna och de
tyckte också om att prata – men vi tog
oss därifrån i alla fall efter fler koppar
kaffe och fikabröd. Mums!
Det fanns en naturhamn i närheten,
Dalskär, som också ligger i nationalparken. Sex båtar blev vi så småningom i den
delvis grunda hamnen. Vi låg närmast
dasset och eldstaden mm.
Lördag 1 augusti har vi Hangö som
mål. Lite moln, lite sol. Svag sydvästvind.
Först för motor i 20 minuter. Sen segel
i tre knop. För motor i en slingrig led
och motvind. Ånyo segel när vi kom
ut på öppnare vatten. Vi passerades av
tävlingsmotorbåtar i mycket hög fart. Det
var tydligen en tävling med start och mål
i Hangö. Mycket båtar här, delvis nog på
grund av tävlingen. Livat i hamnen, få se
hur natten blir. Lugnt väder i alla fall och
svalt. FJ gjorde Salta biten med potatis,
och det gick an.
Söndag 2 augusti. Sol, moln och
svag vind till att börja med syd. Varmt.
Det blev bara 1,5-2,5 knop nästan hela
dagen. Mest läns eller slör. För en gångs

13

skull styrde jag en stor del av dagen. Jag
märker att jag behöver träna mer navigation. Utfärdshamnen här hette Trelänningen. Några båtar låg här men det finns
inte så många bra ställen att lägga till vid.
I sundet mot sydost får man inte ankra,
för där finns en sällsynt bottenvegetation
bandtång eller som vi sa bandspagetti.
Lite lätt regn ibland. Bullens pilsnerkorv
med potatismos tillagades av mig. En
del av motorbåtarna, de mycket snabba,
fräste förbi tidigare under seglingen hit.
Lugn, men sval kväll.
Det är nu onsdag 5 augusti och vi
har kommit till ön Onas (utfärdshamn).
Hit var det svag vind från ost. Sol men
disigt. Mycket motor, mest ute till havs.
En lång dag kom äntligen mot sitt slut.
Strandlinjen var mycket storblockig och
det var svårt att komma in. Till slut lade
vi oss intill en finsk motorbåt rakt utanför
grill- och toaplatsen. Det fanns bergöglor
i blocken men det gällde att hitta bland
blocken. Nästa dag blev det tidig start
(07.54!) då vi fick pålandsvind och det
blev bökigt vid den steniga stranden.
Fredag 7 augusti kom vi till Kotka.
Färden dit gick i sol, nästan ingen vind
och varmt. Blandad motorgång och segling ute till havs. Mest sydostvind men
även nordost. Lång infärd mot hamnen
i Kotka. Ett kort regn när vi nästan var
framme. Mycket välordnad, nybyggd
gästhamn, åtminstone bryggorna. 15
eller 20 om man ville ha el. Jag bastade,
duschade och rakade mig. Båtgrannen
var gammal kanotpolospelare. Som kanotister hade vi en del att prata om, men
vi pratade segling också.
Nästa dag blev det stadsbesök. Dvs.
vi gick in och handlade mat och godis.
Fin stad med vackra planteringar med
blommor och träd osv. Tankade 20 l på
utvägen. Sol, varmt, svag sydvind. Mysig
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fika med färska wienerbröd i båten. Vi
gick länge för motor, det var helt vindstilla och VARMT. Så småningom kom
vinden. Mest syd till sydost och nu gick
undan det ganska bra. Särskilt biten från
Hurppu in till Virojoki. Jag anropade
”Border Control” flera gånger, och när vi
äntligen fick svar på kanal 68 var de inte
särskilt intresserade. Spännande segling
in mot Virojoki/Ukkosaari med ryska
svarta gränsmarkeringar som ibland låg
ned och knappt syntes. Sen fanns det
också gula markeringar som markerade
gränszonen. Samt naturligtvis vanliga
sjömärken. Det fanns gästplatser vid
Ukkosaaris båtklubb. Lugn, fin kväll. I
morgon bär det hemåt!
Söndag 9 augusti. Sol, varmt, vindstilla, motorgång. Vi var vid Santio 11.30
och ”lurade” ut passpolisen i onödan. Vi
hade inte behövt göra det. Men de var
snälla och sade att det var OK! Dvs. man
behöver bara anropa dem, om man ska
vidare öster ut mot Ryssland och t ex Viborg. För mig var det kul och nostalgiskt
att återse min gamla tältplats på Santio.
Jag paddlade ju förbi här år 2000. Jag
var då också nere vid Virojoki, för det är
därifrån som man startar, om man ska
paddla hela finska kusten. Då kan man
erövra det finska Blåvita bandet. Det
gjorde jag då. Vi stannade och fikade där.
Sen mest segling till Nuokot. En mycket
välordnad utfärdshamn med bryggor,
bojar och bergöglor. Naturligtvis fanns
det en eldstad och möjlighet att ”göra”
ved samt naturligtvis dass och sopmaja,
men även septiktanksug. Det fanns det
även på Santio, dvs. sug och dass. Fin
lugn kväll.
Bengt Hansson
med hjälp av FJ och Margareta

FJ styr som vanligt! Foto Bengt

Fin vind, FJ styr, Bengt
har det bra! Foto FJ

... och fortsättning följer i nästa nr
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REGIONALT/ombud

VIGGENMARKNADEN
Köpes
Albin-Viggen, välskött
danieljonsson@bredband.net
/ Daniel Jonsson
Sittbrunnskapell
i gott skick till Albin-Viggen.
076-8222332
marcus.axelsson_@hotmail.com
/ ���������������
Marcus Axelsson
Winchhandtag
som kan passa till vår nyinköpta AlbinViggen 661 från 1973? Winschen är
original från Lewmar.
0708-54 85 00
fredrik@vildo.com
/ Fredrik Vildö

Säljes

Viggen
släp, rullfock, toa, vhf, m.m. reva i
genuan. ��������
30 000:070-22 00 915
ums51@hotmail.com
/ Martin Svensson
Viggen
Mycket nytt. äldre motor. ��������
25 000:070-728 06 37
thomas.reynold@telia.com
/ Thomas Reynold

Senaste annonserna
finns som vanligt på
www.viggenklubben.com
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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
annajansson7@hotmail.com
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
Vakant – ombud sökes
Öresund
Erik Palsund
Rabygatan 70 D, 216 13 Limhamn
040 - 16 09 73
Norge
Anders Johnsen
Brostuen, NO-2130 Knapper
908 488 91
anders.johnsen@skole.nord-odal.
kommune.se

Några �������������������
tankar kring Viggen
Jag vill inte påstå att mina funderingar är
vare sig nya nya eller originella, men ibland
får man anledning att reflektera över sitt båtliv
och här är några tankar kring Viggen.
Jag har en vän och seglarkompis, som
har gjort en inte helt ovanlig ”båtkarriär”.
Han delade en Misil, köpte själv en Albin
Cumulus och äger sedan ganska nyligen en
Najad 34.
Jag blev erbjuden att köpa Cumulusen
men tackade nej. Det gjorde i alla fall att jag
tänkte över mitt eget båtliv och det ska väl
sägas att jag haft min Vigg i 15 år och att jag
framför allt seglar i Stockholms skärgård.

2. Litet djupgående. Skärgården blir
större. När vi ska lägga till på många platser
går jag in först och tar markkontakt och han
lägger sig sedan mot min båt.
3. Låg masthöjd. Man slipper vänta på
broöppning i Stockholm och kommer under
många fasta broar.
4. Lågt pris. Man skulle få 10 - 15 Viggar för en Najad. Nu behöver man väl inte mer
än en, men det finns annat att lägga pengarna
på. Priset per använd båttimme blir lågt och
ger frihet. Billigare försäkring, reservdelar,
tillbehör mm.
Läsare får gärna fylla i med fler för- och
nackdelar med Viggen.
Fördelar med stor båt.
Själv tänker jag inte större båt utan
1. Komforten; inte minst inne i båten snarare sänkköl, enkelt fällbar mast, nyare
med ståhöjd och bekvämare sitthöjd i sa- inredning, om det nu blir någon ny båt.
longen. Sittbrunnen tycker jag är jämnare
Robert Robertsson, 1307 Octava
skägg.
2. Långsegling; behagligare och ev.
säkrare vid hårt väder och öppna vatten.
3. Fart; är dock ganska marginellt jämfört med snabba motorbåtar.
4. Status;?. Beror nog på vem åskådaren
0
Daniel Jonsson
är. Viggen borde ha kultstatus.
NACKA

NYA
MEDLEMMAR

Fördelar med Viggen.
1. Lätthanterlighet. Inga problem
att segla själv. Låg vikt gör att det går att
hålla emot med handkraft. Båten behöver
inte mycket vind för att röra på sig. Mindre
krafter; jag behöver sällan använda vinschhandtag. Snurran gör att den vänder kring sin
egen axel. Enkel att komma av och på. Liten
nivåskillnad mellan salong och sittbrunn.

1070

Birgitta Zachrisson Martin
ENEBYBERG

1135

Jonatan Malmström
BRO

1269

Christer Harryson
BERGKVARA

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 2010: 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
Kassör & Medlemsregister: Elisabeth Mathisson Boda Byväg 2 B, 139 90 Värmdö
08-571 603 41
		
e-post: elisabeth.mathisson@skargardsstiftelsen.se
Club-Shop-ansvarig:
Ingvar Lindén
Söravägen 183, 184 37 Åkersberga
08-540 685 64
		
e-post: ingvarlinden@akersberga.se
KLASSNÄMND
Ledamöter:

Gunnar Tidner, sammankallande
Ingmar Holmström, Sören Rapp

TEKNISK
KOMMITTÉ
Harald Akselsson, sammankallande, adress, se nedan
Segel & Rigg, Ritningar
Harald Akselsson 		
Skrov, Förtöjning, Pallning Göran Lilja		
Karlskrona-Viggen-frågor Ingvar Lindén		
El-frågor
Lars Fredriksson		
Motor
Franz-Josef Rühmland

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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REVISORER
Suppleanter

Gunnar Tidner, Carl-Olof Carlsson
Lars Berg, Sören Rapp

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 Clup Shop-ansvarig, 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)

De flesta har nu betalat in
årets medlemsavgift men
tyvärr inte riktigt alla
Kassören ser fram emot att ni som
glömt snarast lommer med ert bidrag
till klubbens kassa, kistan behöver
vara välfylld när årets aktiviteter
drar igång. Att skicka påminnelser
är onödigt arbete och även onödiga
portokostnader.

Glöm inte att Värva
nya Medlemmar till
klubben!
Värvarfoldern finns att hämta
från Viggenklubbens hemsida för
egen utskrift. Ladda ned och skriv
ut några exemplar för att ha till
hands på varvet vid vårrustningen
och i hamnarna under sommaren!
Din insats är viktig för att vi ska
bli fler i Viggenklubben!
Styrelsen

MANUSSTOPP !!!

TidTryck 2010
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ViggenBladet 4
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