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Dagny är äntligen i sitt rätta element igen!
Så sa skepparen på 462 den 2 juni 2013 och nu är det
inte så många månader kvar innan han kan säga det nästa gång.
Foto Felix Rehnman



Kalendarium 2014
Riggträff brukar hållas i början av maj
Riggträffen anordnas av Tekniska Kommittén. På grund av byte av ansvar för rigg
inom klubben är det ännu inte fastställt om och när den ska hållas. Närmare besked
kommer senare. Träffen brukar vara en nyttig genomgång av hur man håller båten
i ett så säkert skick som möjligt inför seglingssäsongen. På träffen brukar det bli
tillfälle att ta upp olika tekniska problem som man undrar över. Det serveras troligen
kaffe och smörgås till självkostnadspris.
Sommarträff 27/6-29/6
Den blir traditionsenligt vid Lilla kastet som förvaltas av Trälhavets båtklubb.
Innehållet är inte klart men Viggensherry och gemensam middag vid inloppet är
givna. Förhoppningen är också att det blir en tipspromenad. Kanske möjlighet till att
byta prylar eller fortsatt semestersegling tillsammans.

Gott Nytt Viggenår på er alla!
Nu, 2014, har vi en härlig seglingssäsong framför oss och inte som i slutet
av 2013 då årets seglingssäsongen
låg bakom oss. Det finns förmodligen
många medlemmar som har bra idéer
och intressanta tankar om förbättringar,
renoveringar, resmål m.m.
Jag hoppas att ni som har idéer och
tankar inför detta Viggenår kan dela
med er av dem till alla andra nyfikna,
kunskapstörstande och förväntansfulla
Viggenbladsläsare.
I år har vi tagit fram en medlemsenkät vars syfte är att förbättra Viggenklubben och ge mervärde till klubbens
medlemmar.
Lova mig att ni svarar på enkäten
som finns på hemsidan! Den är till för
oss och för att vi ska få ut mer av vårt
medlemskap i Viggenklubben.
Thomas Svärd


I förra numret av VB presenterade
Thomas sig och i det här kommer ett par
"profiler" till av funktionärer i klubben,
både en tillträdande och en avgående.
Harald Akselsson har lämnat TK efter
många års träget arbete där, men stannar tack och lov kvar som medredaktör
i ViggenBladet, mycket uppskattat av
undertecknad, eftersom han också är en
flitig skribent i klubbtidningen även på
andra områden än det tekniska.
Som framgår av den lilla gula rutan på framsidan är vi framme vid den
tid kassören förväntar sig påfyllning i
klubbkassan. Fullt förståeligt om man
tittar man på kalendariet här till höger,
där finns en hel del aktiviteter som kan
behöva finansieras. Fakturor är på väg
mot era brevlådor.
I skrivande stund �����������������
viner snöstormen
ute, men
���������������������������
våren kommer. Härda ut!
Alf

Viggen Cup: seglingsorientering i samband med sommarträffen den 28/6
Viggen Cup har nu gått av stapeln några gånger i samband med sommarträffen.
Mötesdeltagare
Det visade sig att området kring Lilla kastet har bra möjligheter för denna tävlingsFoto: Harald Akselsson
form. Det är vår förhoppning att det ska gå att lägga en bana i år också. Finns det
någon intresserad att lägga en bana så kontakta K-G Sabel. Seglingsorientering är
en tävling som tränar många färdigheter vad det gäller att segla Vigg under trivsamma former. Även andra båtar kan delta, men ej erövra vandringspriset Ratten.
Höstträff 6/9-7/9
Förhoppningen är att vi åter kan vara i Bodaviken detta år. Träffen brukar ligga nära
en fullmåne då en del skaldjur brukar medtas till den gemensamma middagen där
man själv tar med egen medhavd förtäring. Troligen kan vi inta middagen inomhus.
Eventuella ändringar kan ske.
Fördjupningsträff i oktober
En träff på land utifrån något förslag från idébanken som fördjupar våra
kunskaper på något område som berör sjölivet. Kan eventuellt samordnas med
Vegaklubben. Närmare information kommer senare.
Årsmöte 13/11
Hålls preliminärt en vardag detta år.
Vid årsmötet utdelas även ut Per Brohälls Hederspris för längst seglad
distans med Viggen under året och Ratten för segrande Vigg i Viggen Cup.
Andra tänkbara aktiviteter
Eskader eller någon form av gemensam segling efter sommarträffen.
Något förslag som kommer från medlemmar
eller som resultat av medlemsenkäten.



medlemsenkät 2014
Formuläret innehåller 28 frågor. Listan med frågorna står på sid 6.
Fråga 14 Intresse att sy om segel? kräver förtydligande som inte fick plats i formuläret.

Medlemsenkät

Om du vill avbryta => Tillbaka
1. Kontaktuppgifter mm:
Namn

Gatuadress

Postadress

Epostadress

Telefon

Mobil

Födelseår (4 siffror)

ViggNR

2. Vilket år blev du viggenägare? (4 siffror)
Hur du använt båten senaste säsong
3. Hur många dagar har du använt båten senaste säsong?
4. Seglar du ensam, eller typisk familjesegling?
5. Gör du mest dagsturer? Distans?
6. Har du övernattat i båten? O Ja O Nej

Antal nätter

7. Har du någon gång framfört båten i mörker? O Ja O Nej

Punkt 2 i verksamhetsplanen handlar om en träff på temat ”kontroll, och uppgradering (lågbudget) av gamla segel, för en tryggare segling med större tillfredsställelse”.
För den som inte aktivt kappseglar är det knappast ekonomiskt försvarbart att skaffa
ny segelgarderob till Viggen. Det vore väl bra att få tips hur man för rimlig kostnad
kan förbättra seglen.
Besvara enkäten genom att gå in på hemsidan. Det behövs ingen särskild behörighet.
Du kommer till en sida med anvisningar och länkar. Läs noga igenom anvisningarna, prova länkarna och hur du kommer tillbaka innan du börjar besvara enkäten.
Klicka på Enkäten för att komma till formuläret att fylla i.

8. Seglat flera dagar, långseglatser? O Ja O Nej Om ja, beskriv
9. Krav på väder för att segla?
....................................... 10. - - 28. ............................................

Skicka

Nollställ

Om medlemsenkäten

Att genomföra en medlemsenkät var första punkten i den verksamhetsplan
som antogs på årsmötet 2013-11-15 (se sid 7).

Vissa frågor kan besvaras med enkelt Ja eller Nej. I textrutan under kan du utveckla
ditt svar. En textruta rymmer mer text än man kan tro. Vill du på någon punkt lämna
längre och utförligt svar kan du göra på följande sätt: Skriv ner texten (t ex i Word
eller Anteckningar) på annan plats i datorn. Kopiera texten och klistra in den på
plats från Urklipp. Läs igenom dina svar och kontrollera att du verkligen markerat
Ja- eller Nej-knappen för den typen av frågor. När allt är kontrollerat och klart klickar
du på knappen Skicka längst ner i formuläret. Du får en kvittens på att dina svar
registrerats, notera löpnumret.

Syftet med enkäten är att veta mer om
• Hur medlemmarna använder sina Viggar och hur mycket
• Båtarnas kondition och utrustning
• Intresset att kontrollera och ev uppgradera sina ”gamla och trötta segel”
för större utbyte av seglingen
• Medlemmarnas syn på Viggenklubben, ViggenBladet och hemsidan

Länken Visa svarande visar vilka som redan svarat. Du kan kolla att du står med i
listan. Länken Ladda ner frågelistan laddar ner listan till din dator. Smärre ändringar
i frågelistan kan ha gjorts sedan detta gick till tryck. Du kan kolla med Se frågelistan
innan du börjar besvara enkäten.

I detta syfte har ett enkätformulär utformats som nu är tillgängligt på Viggenklubbens hemsida www.viggenklubben.com. Delar av formuläret visas ovan.

Lycka till med ditt ifyllande av enkäten!
Om du efteråt kommer på att du borde svarat på annat sätt kan du göra om enkäten.
Din tidigare enkät kommer då att raderas.

Att svara anonymt blir inte möjligt, det skulle kunna snedvrida resultatet av enkäten.
Men det är känsligt med personuppgifter. Svar och synpunkter du lämnar kommer att
behandlas konfidentiellt. Synpunkter knutna till ditt namn publiceras inte utan ditt
medgivande. Namnet behövs för att rensa bort dubbletter som kan ha tillkommit av
misstag. Tveka inte att framföra kritiska synpunkter. Vill du inte stå med eget namn
kan du i namnfältet t ex skriva Kritik. Postadressen är bra för att se från vilken del av
landet svaren kommer. Telefonnummer och epost är bra om vi vill kontakta dig för
komplettering eller förtydligande. Gatuadressen fick hänga med, bra för matrikeln
om du bytt adress. Födelsår är bra för att veta ålder.



Vi behöver dina svar! Vi ber dig att du tar dig den tid det tar att fylla i enkäten. Det
behövs en tillräckligt hög svarsprocent för att enkäten skall bli rättvisande. Saknar
du dator eller är osäker kanske du kan få hjälp av någon i din bekantskapskrets att
fylla i enkäten.
Är ni flera som delar båt så kan var och en besvara enkäten och känner du någon
annan Viggenägare som (ännu) inte är med i klubben får även denne gärna svara.
Det behövs ingen behörighet för att besvara enkäten.
Styrelsen och F-kommittén



frågelistaN
Kontaktuppgifter mm
1. namn, adress, telefon, epost viggnr, födelseår (4 siffror)
2. Vilket år blev du viggenägare? (4 siffror)
Hur du använt båten senaste säsong
3. Hur många dagar har du använt båten senaste säsong?
4. Seglar du ensam, eller typisk familjesegling?
5. Gör du mest dagsturer? Distans?
6. Har du övernattat i båten (antal nätter)
7. Har du någon gång framfört båten i mörker?
8. Seglat flera dagar, långseglatser? Om ja, beskriv.
9. Krav på väder för att segla.
10. Brukar du segla tillsammans med andra båtar?
11. Kappseglat? Vilken typ?
Båtens kondition och utrustning
12. Önskemål om utbyte/förbättring?
13. Har du problem med något?
14. Intresse att sy om segel?
15. Funderar du på att byta till större/mindre båt eller sälja? Varför?
ViggenBladet (VB)
16. Vad tycker du om VB?
17. Vilket innehåll intresserar dig mest?
18. Kan du tänka dig att skriva en artikel i VB?
19. Har du nytta av matrikeln?
20. Övriga önskemål? Vad vill du veta mer om?
Hemsidan
21. Har du tidigare varit inne på hemsidan? Hur mycket?
22. Dina synpunkter på innehållet?
23. Fördelning av innehåll mellan hemsidan och VB
24. Är hemsidan en acceptabel ersättning för VB
vad gäller t ex kallelse till evenemang?
Viggenklubben
25. Varför är du medlem i Viggenklubben?
26. Är du intresserad att hjälpa till?
27. Vad är bäst med Viggenklubben?
28. Andra önskemål vad klubben ska göra?


Verksamhetsplan
Antagen av Viggenklubbens årsmöte 2013-11-15
1. Genomföra en medlemsenkät. Syftet med enkäten är att veta mer om
- Hur medlemmarna använder sina Viggar och hur mycket
- Båtarnas kondition och utrustning
- Intresset att kontrollera och ev uppgradera sina
”gamla och trötta segel” för större utbyte av seglingen
- Medlemmarnas syn på Viggenklubben,
ViggenBladet och hemsidan
2. Ta kontakt med (exempelvis) Boding för att initiera en träff
på temat ”kontroll, och uppgradering (lågbudget) av gamla segel,
för en tryggare segling med större tillfredsställelse”.
3. Genomföra andra aktiviteter (minst en under året)
på tema i framtagen ”idébank” .
4. Ta kontakt med Vegaklubben och föreslå ett samarbete
inriktat på studiebesök och/eller träffar med teknik och
underhåll som gemensam nämnare. Ett samarbete som
senare kan utvecklas och utökas till andra klassförbund
i liknande situation.
5.

Styrelseledamöterna bör i större utsträckning
medverka i ViggenBladet

Liten engelsk läsövning
There were four boys:
EVERYBODY, SOMEBODY,
ANYBODY and NOBODY.
There was an important job to be done,
and EVERYBODY was shure that SOMEBODY
would do it. ANYBODY could have done it,
but NOBODY did it.
SOMEBODY got angry about that, because
it was EVERYBODY’s job. EVERYBODY thought
ANYBODY could do it, but NOBODY realized
that EVERYBODY wouldn’t do it.
It ended up with EVERYBODY blaming
SOMEBODY when NOBODY did what
ANYBODY could have done.

		

NY MeDLEM
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Alexander Sukke
TJØME, NORGE

Hjärtligt välkommen
till Viggenklubben!


Profilen 1
Hej!
Jag är nyvald styrelseledamot och anser
det vara ett ärofullt uppdrag att få, i denna nu
mer enn 40 år gamla verksamhet. Jag hade
kunskap om klubben innan jag själv blev stolt
Viggenägare. Att det just blev Viggen kan
till viss del tillskrivas det faktum att klubben
fans, med kunniga medlemmar, villiga att
dela med sig av sin kunskap. Det ansåg jag
vara ett stort pluss, eftersom jag den gång
inte hade erfarenhet av segelbåtar. Därtil hade
jag läst något Gunnar Tidner skrivit, om hans
och familjens seglatser, och ansåg därför att
båten var pålitlig och trygg, väl ägnat för mina
dåvarande planer. Jag hade nämligen små
barn på den tiden och skulle givetvis ha dom
med ut på sjön.
Vi bodde i Nord-Norge, på en naturskön
liten ort, med höga berg och djupa fjordar.
Visst fins det dom som seglar också där, men
det är en annan form för båtliv, eftersom sommaren är kort och vattnet aldrig håller badtemperatur. Min tanke var att barnen skulle få
möjlighet att uppleva varma somrar på riktigt,
så som jag hade det när jag var ung.

Jag är norrmann, 55 år, uppvuxen utanför
Oslo. Mina föräldrar hade sommarstuga straks
intill gränsen mot Bohuslän. Vi hade öppna
trebåtar med snurra och färdades ofta i svenska farvatten. Sen hade morsan släkt i Hofors,
dit vi åkte om somrarna. Till Stockholm kom
jag först 1980, men då upplevde jag något så
starkt att det kom att förändra hela mitt liv.
Jag fick omedelbart en känsla av att höra till,
att vara hemma, och dom följande åren kom
jag ofta tillbaka på semester.
Jag sökte därför i över ett år efter en KarlskronaViggen till salu i Stockholmsområdet.
Juli 2001 hade jag tur och blev ägare till Karlskronavarvets Vigg nr 93, med det rätt mystiska
namnet “Loanja”. Med båten följde båtplats på
en privat marina. Jag var överlycklig och har
sedan aldrig ångrat. Jag har möjlighet att ta
semesterledigt två månader i sammanhang,
vilket är ett fantastisk privilegium. I många år
gjorde vi så, att vi åkte ner till Stockholm, satte
båten i sjön och bodde om bord i flera veckor.
Mina barn trivdes om bord och det gjorde
hunden också. Ett tag hade vi två hundar med,
och det var inte något problem.

Profilen 2
Nu är det precis 31 år sedan jag som ”rookie” presenterade mig i ViggenBladet 1/83. Då
hade jag seglat Viggen 1103 i två säsonger, och
axlat jobbet som halva VB-redaktionen. På den
tiden gjordes det mesta layoutjobbet med tidningen av tryckeriet, men ganska snart fick jag
ta över den biten med hjälp av ett ljusbord, sax
och klister/tape. Fjärran från dagens digitala
pyssel med andra ord. Småningom kom jag
att ingå i Tekniska Kommittén, med ansvar för
segel och rigg, och har varit sammankallande
i kommittén fram till nu.



Roy Berntsen
ny styrelseledamot

När båten lutade för mycket, gick hundarna ner i ruffen helt enkelt. Jag har aldrig
seglat så långt att jag har kunnat vara med
och tävla om Per Brohälls Hederspris, inte i
närheten. Om det däremot hade varit ett pris
för flest antall övernattningar om bord, hade
jag garanterat vunnit flera år i rad.
Så småningom flyttade vi till Nacka söder
om Stockholm och båtplats fick jag i Fisksätra
båtklubb. Det senare ska inte underskattas,
vad gäller sosialt samvaro. Båtklubben har
gemensam sjösättning och upptagning, och
i hamnen träffar man alltid andra båtägare
för kafferast och prat. Jag bor nu i en trivsam
lägenhet, endast tio minuter med bil från
båten. Mitt jobb fins fortfarande i Norge, vilket innebär att jag pendlar. Jag arbetar dock
också mycket hemifrån. Jag är advokat med
egen firma och arbetar med familjerättsliga
frågor, barns rättigheter och brottmål. Jag
trivs med mitt arbete och är nöjd med mitt liv
överhuvudtaget. Barnen har lämnat föräldrahemmet och lever numera sina egna liv. Å
andra sidan har jag blivit morfar till en glad
liten framtida gast. Jag tycker om att resa, var
senast i Toscana och Rom och har börjat lära
mig italienska. Av andra intressen kan nämnas
att jag surfar. Sist sommar köpte jag ny vindsurfingbreda, en riktig snabbgående.

Ditt medlemskap

Harald Akselsson
lämnar TK

Men allting har ett slut, och förr eller
senare måste man inse att det är dags att
lämna över stafettpinnen. Gör man inte det
stelnar verksamheten i sina former, och man
riskerar att motverka förnyelse. Jag kan dock
med viss tillfredsställelse nämna att jag lyft
klubbens årliga riggträff till en något högre
nivå genom att dels introducera användning av
vantspänningsmätare vid riggens ansättning,
dels dokumentera proceduren på ett entydigt
sätt. Jag hoppas att denna 11-åriga tradition
kan fortleva.

Annars läser jag mycket och går så ofta
jag kan i operan. Jag tycker om att skriva och
drömmer om att någon gång få publiserat en
skönlitterär bok, eller allra helst skriva manus
till en film eller tv-serie.
Till dess har jag vackra bilder och historier
inni huvudet och filmer som rullar medan jag
långsamt seglar ut Nämndöfjärden. Hoppas
vi se där ute!
Roy

Nu drar jag mig tillbaka, med pensionärens rätt till otium, men kvarstår som hjälpryttare åt Alf ett tag till, för att om möjligt skrapa
ihop lite smått och gott för VB. Bl a har jag
svårt att hålla fingrarna borta från aprilskämten….Vi ses i VB!
Harald i 1103 Costa Jourtan

Om du har några ändringar som rör
ditt medlemskap vill vi få veta det snarast.
Det finns några av er därute som ännu
inte lämnat kompletterande uppgifter om
era Viggar; båtnummer, båtnamn, eller
om er själva, som tel.nr, e-post, etc.
Kolla adressetiketten på baksidan
av tidningen, Står det en nolla över ditt
namn i stället för ditt segelnummer så har
du glömt att meddela viktiga uppgifter
om dig och din båt.
Mejla gärna till vebe@comhem.se
Medlemsregistret



Ensamsegling
Jag har visserligen endast fyra års
erfarenhet av segling, men jag har för
det mesta seglat ensam viket gör att jag
trots allt torde har en hyfsad erfarenhet
av just ensamsegling.
Att segla helt solo utan gastar fungerar alldeles utmärkt och det är inte så
ofta som jag har saknat hjälpande händer i mitt soloseglande. Jag tänkte dela
med mig av några av mina erfarenheter
som jag har skaffat via böcker, tidskrifter, Internetforum samt naturligtvis
också av egen praktisk erfarenhet.
Nu har jag seglat ganska små segelbåtar, en 19 fots engelsk kustkryssare,
Alacrity 19 och en något större Albin
Viggen. Även om en större båt med mer
tyngd och massa är helt annorlunda att
hantera så tror jag absolut inte att en
liten och lätt båt behöver vara enklare
att hantera själv än en större tyngre båt.
Troligtvis kan det faktiskt vara tvärtom
att en större tyngre båt är enklare att
hantera själv, upp till en viss gräns naturligtvis, då den är stadigare, sävligare
och ger mer tid att agera och tänka efter
före. Min Albin Viggen är t ex enklare
att segla ensam än min tidigare lilla
Alacrity 19.
Här kommer några tips som jag
tycker är bra, som jag använder och som
jag vill dela med mig av:
Säkerhet! Tänk säkerhet i allt du gör
när du är ensam i båten. Du är ju faktisk
just helt ensam. Händer det något finns
ingen som kan hjälpa dig eller kalla på
hjälp (inte i båten i alla fall).
Använd flytväst och säkerhetssele
med säkerhetslina. Själv har jag en upp10

blåsbar räddningsväst med inbyggd sele,
rekommenderas!
Se till att du har förutbestämda
effektiva punkter där du kan fästa
säkerhetslinan om du behöver lämna
sittbrunnen av någon anledning. Du bör
dock ordna båten på sådan sätt att du
aldrig ska behöva lämna just sittbrunnen.
Dra ned alla fall till sittbrunnen. Du
ska inte behöva lämna sittbrunnen för
att sköta skot och segel .
Om du inte har en rulle för focken
eller genuan så sätt en nedhalningslina
på förseglet så du åtminstone kan dra
ned förseglet från sittbrunnen utan att
behöva kliva upp på fördäck.
Se till all alla förtöjningstampar,
ankare, fendrar mm finns lätt tillgängligt och i god ordning. Ska du lägga till
vare sig i naturhamn eller vid bryggan
så gäller det att inget strular.
En stor fördel är om din brygg- eller
båtplats kan förses med skydd som gör
att du slipper fendra av och på varje
gång du ska lägga till eller lägga ut.
Återigen försök att undvika allt som
kräver att du lämnar sittbrunnen.
Skaffa en autopilot! Kostar en del
men det blir så otroligt mycket enklare
och smidigare att segla ensam med en
autopilot. Bara det att kunna variera sittplats och sittställning i sittbrunnen utan
att behöva styra själv är så oerhört mer
vilsamt och avslappnande jämfört med
att alltid sitta med rorkulten i handen.
De flesta (kanske tom alla) autopiloter
kan slå själva genom en enkel knapptryckning och då kan man helt fokusera

på att skota över förseglet till rätt sida
och behöver inte tänka på kursändring
eller rorkulten alls.
Fixa ett snabbrevssystem, kan göras
enkelt, billigt och väldigt funktionellt.
Mycket användbart om det blåser upp
(finns bra beskrivning i de Tekniska
tipsen).
Att lägga till på okända platser i
naturhamnar är kanske det jag tycker är
svårast med att segla ensam. Då saknas
det några ögon i fören som kan hålla
koll på djupet och varna för stenar och
andra hinder. En gummibåt kan då vara
ett bra hjälpmedel. Ankra upp på säkert
ställe ta gummibåten och paddla in och
reka en lämplig angörningsplats. Ett
annat bra hjälpmedel är en liten dragg.
När du ankrat upp utanför en tänkbar
angörningsplats så fäster du draggen i
en lina och kasta upp draggen på land
så den får fäste. Då kan du lugnt, säkert
och enkelt dra båten till land med god
kontroll. Det finns små draggar under 1
kg som passar bra för detta ändamål och
de kostar under 100-lappen.

Se alltid till att ha färdig proviant
och dryck när du ska iväg på en solosegling. Om det blåser upp och vädret blir
sämre kan det annars bli svårt att få tid
och möjlighet att ordna skaffning under
gång. Mackor och varm dryck står man
sig på länge. Har man dessutom något
sött godis lättillgängligt så kan man
hålla humöret på topp ganska länge
trots dåligt väder.
Naturligtvis är det roligare och mer
givande att segla med sällskap men
ibland så vill man ut och njuta av segling, skärgård och hav även om ingen
annan i bekantskapskretsen har tid (eller lust) och då är det bra att veta att
det faktisk går väldigt bra att segla en
Vigg alldeles själv. Ska jag vara riktigt
ärlig så tycker jag faktiskt att det oftast
t om är lättare att segla ensam. Ibland
är det svårare att berätta och förklara
vad andra ska göra än att göra det själv,
framför allt i en båt med alla speciella
ord och termer.
Thomas Svärd

Experiment of Leith

SvD hade 13 december en artikel
om ett fascinerande 1700-tals projekt.
Skotten och fartygspionjären Patrick
Miller byggde en 32 m lång 5-mastad
katamaran med 8 råsegel och ett gaffelsegel, dessutom utrustad med handdrivna skovelhjul för den händelse det
blev vindstilla. Fartyget Experiment of
Leith var en prototyp för ett ännu större
fartyg som Miller ville sälja till Gustav
III för användning i kriget mot ryssarna.
Det blev dock ingen affär, efter avrådan
av Fredrik af Chapman. Men Gustav III
gillade ändå fartyget, och skickade som
tack en fin snusdosa av guld till Miller.

Dosan pryddes av en bild av fartyget,
och inuti dosan fanns kålrotsfrön som
Miller planterade, och kålrot blev sedan
populär i Skottland. Det är därför kålrot
heter Swede i skottland. Kul att få den
förklaringen. Fartyget sänktes 1794 vid
nuvarande Strandvägen i Stockholm,
”eftersom en brygga skulle skapas på
platsen”. Låter lite märkligt, men vi får
väl tro på det. Fartyget är ett av ca 150
vrak som uppges vila under staden.
Vill du veta mer om skeppet; googla
på "������������������������������
Experiment of Leith". Och mer
lästips finns på nästa sida.
Harald i 1103
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Lästips
Även i det Svenska vintermörkret
kan man faktiskt njuta av segling
och äventyr i en härlig kombination.
Eftersom vi har svårt att själva få uppleva seglingsäventyr i Sverige under
vintermånaderna kan vi ju alltid passa
på att ta del av andras genom att läsa
böcker. Det finns många bra böcker om
segling och jag har valt ut den jag just
nu tycker är den allra mest läsvärda
nämligen Kurt Björklund’s bok med
titeln ”En annorlunda världsomseglare”. Boken skrev Kurt tillsammans
med Marie Blomqvist år 2003.
Kurt Björklund startade sin första
världsomsegling 1980 när han var 59
år. Tre år senare återkommer han till
Sverige och hyllas som en hjälte. Efter
den första seglatsen följer ytterligare
två fullbordade varv runt jorden där
den sista världsomseglingen avslutades 1991. Kurt blir den förste skandinav som ensam rundar alla de fem
klassiska ”hornen”. Kurt Björklund
gick ur tiden 2006, 85 år gammal.
Boken är oerhört fängslande och
det är svårt att lägga den ifrån sig.
Kurts liv och livsöde berör och fascinerar. Han deltog på engelsmännens
sida i andra världskrigets och var med
om landstigningen av Normandie, en
upplevelse som var otäckt och traumatisk och som faktiskt var en stark bidragande orsak till att han senare i livet
sökte ensamheten på världshaven.
Kurt fick uppleva flera otäcka händelser som vi andra semesterseglare
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människor som Kurt trots allt träffar på
sina ensamseglingar är förvånansvärt
sociala, vänliga och hjälpsamma. Jag
inbillar mig att jag själv att blir mindre
ängslig av att segla i sämre väder när
jag har läser om vad andra seglare har
varit med om för hemskheter och trots
allt klarat av att behålla både livet och
båten.
Kurt Björklunds seglingsäventyr
med båten Golden Lady (Hallberg
Rassy 31 Monsun) är fantastiskt inspirerande och fascinerande. Jag blev
så oerhört inspirerad av just den här

boken att jag till och med reste till Råå
för att se båten i verkligheten, den är
uppställd på museet i Råå där Kurt
Björklund hade sin hemmahamn. Har
ni vägarna förbi så rekommenderar jag
att ni tittar in på museet i Råå där det
också finns fler intressanta saker än
just Kurt Björklunds båt.
Boken med titeln ”En annorlunda
världsomseglare” har isbn nummer
91-89564-06-5
Boken finns att låna på flera bibliotek, kan även hittas på antikvariat.
Thomas Svärd

lyckligtvis endast drömmer mardrömmar om. Han fick en tsunamivåg över
sig som gjorde att segelbåten gjorde en
”Pitch over”, d.v.s slog en volt framlänges, Kurt stod då surrad vid masten
och både han och båten klarade av
den fruktansvärda händelsen tämligen
helskinnade. Ett antal ”knock downs”
och mer vanliga kapsejsningar där
båten slår runt sidledes klarade också
både Kurt och båten vilket kan kännas
tröstande för en själv när det blåser lite
otäck kuling på östersjön.
Boken är i grunden egentligen
ganska sorglig, en traumatiserad
människas kamp för livet och mot alla
otäcka minnen. Det saknas dock inte
ljusglimtar och hopp eftersom alla de
13

Hemsegling av Viggen Nr. 18 ”Myran” från Värmdö
Här kommer den utlovade fortsättningen på historien om "Myrans" färd mot den nya hemmahamnen i Finland.

Då vi vandrade längs stranden såg
jag plötsligt en härlig gammal träbåt
vid stranden. Vilken fantastisk båt sade
jag jag på finska åt Jarmo. Han tittade
i samma riktning och höll med. Efter
en stunds diskussion märkte vi att han
talade om en helt annan båt än den
jag avsåg. Han tittade på en stor snygg
gammal segelbåt i bakgrunden medan
jag tittade på en gammal motorbåt i
förgrunden. Man kan inte utgå från att
två människor ser samma saker eller
uppfattar dem på samma sätt.
Färden fortsatte därefter mot Svenska Högarna. Vi hade tänkt gå iland
för att titta på fyren, men vinden hade
under eftermiddagen ökat och det
blåste rätt hårt på kvällen. Jag vågade
helt enkelt inte gå in i en för mig okänd
hamn från lovart med en okänd båt och
en mycket svag motor (2 Hp Honda). Vi
sökte oss därför vidare mot skärgården
i norr för att hitta en god naturhamn.
En naturhamn hittade vi, men inte
gott ankarbotten (sannolikt i huvudsak slipade klippor under vattnet).
Myran låg längst till höger om fyra
andra segelbåtar förtöjda med fören i
land och ankare rätt ut från land. På
morgonsidan av natten märkte vi att
kölen ibland slog mot sten. Vinden hade
vänt och pressade oss i sidled i riktning
mot grannbåten. Vi blev tvungna att i
mörkret lyfta ankar och förtöja på nytt
rätt nära den närmaste grannbåten. Vid
sextiden kände vi igen hur båten lätt
högg mot någon sten. Det var bäst att
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acceptera att vi inte skulle kunna sova
längre. Jarmo kastade i land sina kläder
och vadade sedan till stranden i midjedjupt vatten för att lossa förtöjningen.
Vi kom överens om att han skulle gå
längs stranden till en klippa i lä bortom
grannbåtarna. Avfärden komplicerades
av att vårt ankare låg över grannbåtens
sidoankare som var draget parallellt
med stranden. Då vi ankrade på nytt i
mörkret hade vi inte ens sett grannes
andra ankarlina dragen längs stranden.
Efter ett visst trixande lyckades jag få
upp vårt ankare utan att samtidigt lossa
grannens ankare. Med viss spänning
backade jag därefter ut över grannens
ankarlina … utan att fastna. Fördelen
med lång köl som på en Karlskrona Vigg
är att en lina inte lätt fastnar mellan köl
och roder. När jag väl hade kommit loss
plockade jag utan problem upp Jarmo
några hundra meter ner i lä och färden
kunde fortsätta.
På morgonen då vi startade mot
Svenska Stenarna blåste det rätt friskt.
Vinden avtog sedan under dagen för att

Nyfiken säl, vad gör ni här ute?

ibland försvinna helt medan den sökte
sig en ny riktning. Medan vi gled fram
tyst och stilla i ca. två knop hörde vi
ibland konstiga ljud ungefär som om en
människa snyter sig. Då jag tittade bakåt
såg jag plötsligt ett svart huvud med
mycket nyfikna ögon som tydligt udrade
vad vi var för figurer. Livslevande säl
på nära håll i det fria, nästan som att
se delfiner på världshaven! Efter att vi
hade fått syn på den första sälen såg vi
fem eller sex till. Det är svårt att säga
hur många gånger vi såg samma individ,
vi såg åtminstone två samtidigt.
Efter att ha passerat Svenska Stenarna tog vi kompasskurs nästan rakt
mot öster. Eftersom vinden var väldigt
svag beslöt vi spara tid genom att segla
direkt till Utö i Finland i stället för att
som vi först hade planerat gå via åland.
På eftermiddagen passerade vi Åland
men så långt söderut att vi endast såg
de sex vindmöllorna söder om Mariehamn med kikare, landet låg helt under
horisonten. De över hundra meter höga
möllorna syns verkligt långt. Vi prickade
in GPS positionen i vårt översiktskort
med en timmes mellanrum för att få en
känsla av att vi verkligen kom framåt
trots att landskapet, öppet hav, verkade
helt oföränderligt. Vi kontrollerade
mycket noga hur långt från kusten vi
måste segla, på konstant latitud, för att
säkert under den kommande natten gå
utanför de yttersta grynnorna söder om
Kökar och sydväst om Utö. Samtidigt
ville vi gå så nära kusten att vi säkert

skulle ligga norr om den hårt trafikerade farleden längs kusten i riktning
från Finska viken.
Jarmo tog första vakten och jag gick
och lade mig ca. kl. 10 och blev väckt
vid 01 tiden. Jag väckte Jarmo igen då
solen gick upp, eftersom han ville se
soluppgången över öppet hav. Solen
täcktes allt oftare av moln som gick allt
lägre. Det blev kallt och dimbankar kom
drivande. Då vi vid halv tiotiden började
närma oss Utö var sikten kanske femtio
meter. Vi gick in förbi Utö helt beroende
av GPS. Jag styrde och Jarmo plottade en punkt i taget tills vi hittade en
igenkännbar punkt såsom en remmare
eller linjefyr. Vi var mycket noga med
att hålla oss så nära farledens kanter
som möjligt för att minska riskerna att
bli överseglade av något större fartyg.
Först ett par sjömil efter passagen av
Utö lättade dimman så mycket att vi
kunde se Utö fyr.
Infarten mot Utö skedde i dimma.
Handhållen GPS användes då vi sökte
oss från remmare till remmare längs

Älgtjur simmar långt från land någonstans mellan Vidskär, Utö och Jurmo
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kanten av farleden. Vi ville av naturliga
skäl inte möta något stort fartyg på väg
in eller ut i svag vind med dålig sikt.
Vi beslöt att segla till Jurmo som
ligger på kanske en timmes avstånd från
Utö österut och hålla en stunds paus
i seglingen. Halvvägs mellan Utö och
Jurmo såg vi något obestämt som såg ut
som en rishög på vattnet. Vad kunde det

vi ankar och styrde norrut. Vinden var
mycket svag. Ibland var havet oljeblankt
trots att man ännu kände en svag vind
och vi vid lätt kryss fortfarande gjorde
ca. två knop. Det verkade som om mängden alger strax under vattenytan skulle
vara större där ytan är blank än på ställen där vinden gör krusningar. ändrar
algerna vattnets ytspänning?

Jurmo kapell,
nedan från insidan

vara? Träd borde ju inte flyta omkring
ett par kilometer från närmaste land
speciellt som det inte hade varit någon
storm nyligen. Då vi kom närmare insåg vi vad vi såg. En älgtjur simmade
målmedvetet över Vidskärs fjärd! En
typisk manlig individ, antagligen, som
är övertygad om att flickorna är mycket
vackrare på nästa ö.
Efter ett kort besök på Jurmo lättade
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Färden fortsatte under kvällen norrut mot Korpo. Det blev allt mörkare
med otroliga färger i norr. (Se färgbilden på baksidan av tidningen). Vid
halv elvatiden gav vi upp och startade
motorn för att om möjligt ha ens lite ljus
då vi skulle passera Gyltö kustfort. Vi
väntade oss att passagen också annars
kunde bli intressant. För att komma in
till Myrans blivande hemhamn måste
vi gå genom ett topphemligt skyddsområde. Vi hade glömt att skaffa
en finsk flagga och båten var fortfarande, naturligtvis, oregistrerad. Vi var
egentligen ganska besvikna då vi helt
ostörda fick passera Gyltö, i det skedet
utan lanternor eftersom vi hade något
outrett elproblem. Den sista sjömilen in
till hemhamnen i Långviken gick utan
grundkänning även om det vid det laget
redan var så mörkt att vi endast såg mer
eller mindre mörka skuggor. Vi förtöjde
i Långviken ca. kl. 01 på natten. På morgonen gick vi den korta vägen till mina
föräldrars stuga och värmde bastun. En
spännande äventyr var slut och båten
hade visat sig fungera så klanderfritt
man kan vänta sig av ett ”projekt” som
lämnat varvet 1965. Nu gäller det att
fixa till inredningen och vissa andra
småproblem, en liten detalj i taget.
Ett stort tack går till säljaren Mathias Werner som gav oss mycket hjälp
med flyttningen av båten och sjösättningen. Om Mathias vill pröva på segling i
den finska skärgården på en Vigg är han
välkommen. Karlskrona Viggen nr. 18
”Myra III” heter idag ”Myran”.
Lars Silén,
Text och bilder

REGIONALT/ombud

Gävle

Åke Hjort
Fältspatvägen 24 C, 806 31
Gävle
026-18871

Mälaren

Lars-Gunnar Jansson
Katrinelundsvägen 4 B, 1 tr
722 19 Västerås
021-12 13 88
annajansson7@hotmail.com

Västkusten

Ulla Godin
Platåvägen 10, 428 35
Kållered
031-795 46 74

Finland

Lars Silén
Mankholmsvägen 3
FIN 023 80 Esbo
Finland
+358407351628
Lars.Silen@kolumbus.fi

Vakanta
– ombud sökes till
Kalmar, Siljan, S:t Anna,
Vänern, Vättern,
Öresund
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CLUB

SHOP

VIGGENKLUBBEN

Adress: c/o Thomas Svärd, Össebyvägen 42 , 184 33 Åkersberga

www.viggenklubben.com
Avgifter 2014: Aktiv medlem 175:- / Viggen-Vän 50:Viggenklubbens PlusGiro-konto: 40 73 05-2
Från utlandet: IBAN SE62 9500 0099 6034 0407 3052, BIC NDEASESS
STYRELSE
Ordförande:
Thomas Svärd
Össebyvägen 42 , 184 33 Åkersberga
08-540 687 90
		
e-post: thomas.svard@telia.com
Sekreterare
Jonas Calén	������������������������������������
Styrbjörnsvägen 40, 126 55 Hägersten
08-646 04 04
		
e-post:jonas.calen@gmail.com
Kassör
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
Ledamot
Roy Berntsen
Skogalundsklippan 13 , 131 39 Nacka
070-618 88 31
		
e-post: roybe3@advokatroyberntsen.no
Club-Shop-ansvarig:
Ingvar Lindén
Söravägen 183, 184 37 Åkersberga
08-540 685 64
		
e-post: ingvarlinden1@gmail.com
KLASSNÄMND
Ledamöter:

Handbok K- eller A-Viggen.... 60:- Klubbvimpel.................... 130:Tekniska Tips komplett .... 180:- Broderat jackmärke.......... 35:Tekniska Tips enstaka . ..... 10:- Klubbnål........................... 35:Klassregler....................... 10:Ritningar: Kopior av en del ritningar kan tillhandahållas av Sjöhistoriska
Museet. Se deras hemsida, Samlingar/Ritningar Fritidsbåtar,
eller ring direkt till arkivet tfn 08-519 549 48.

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
Du kan även ringa Clup Shop-ansvarig, tel nr på näst sista sidan.
Vid leverans utom Sveriges gränser tillkommer porto.
Kontakta Club Shop-ansvarig för uppgift om tillägg.
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Gunnar Tidner, (sammankallande)
Ingmar Holmström, Sören Rapp

TEKNISK
KOMMITTÉ
Motor
Franz-Josef Rühmland (sammankallande)
Segel & Rigg,
Gunnar Bäck
Skrov, Förtöjning, Pallning Göran Lilja		
Karlskrona-Viggen-frågor Ingvar Lindén		
El-frågor
Lars Fredriksson		
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0706-603680
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08-540 685 64
018-38 00 72
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VALBEREDNING
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Redaktion
Alf Bengtsson (ansv. utgivare)
Harald Akselsson

Hällbygatan 11, 752 19 Uppsala
e-post: vebe@comhem.se
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e-post: jourtan@tele2.se

018-59 06 98
08-590 802 98

WEBMASTER
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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)

Avslutningsbilden i berättelsen om "Myrans" färd måste ju visas i färg!
Smärre redigering i texten om "Myran" har gjorts och ett fåtal foton finns inte med i VB,
men vill du se alla Lasses fina bilder i färg så kan du googla på "Viggen nr 18 Myran".

Solnedgång i norr.
Sista etappen sent på kvällen i riktning Korpo.

Foto Lars Silén

MANUSSTOPP
VB nr 2:
26 februari
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