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Medlemstidning för

VIGGENKLUBBEN

Välkomna till Viggenträff
i Näsbyviken torsdag 15 maj!
Medlemsenkäten 2014
finns på hemsidan.
Hög tid att besvara den!

Sommarträff i Paradisfladen
12 juli 2002, kö till stenen.
Foto Red.

Den mytomspunna
"Annikas Sten"



Stockholm

Viggenträff torsdag 15/5 2014
Är du sugen på att träffa andra Viggenseglare? Vill du diskutera
segling och Viggenbåten? Är du intresserad av att höra erfarna
Viggenseglare berätta om seglingsäventyr, havsseglatser och ge
värdefulla tips och råd om just Viggenbåten?
Kom då till Näsbyvikens Båtsällskap torsdagen den 15/5. Där får du
bl.a. träffa Gunnar Tidner och Harald Akselsson som båda har gedigen och mångårig kunskap och erfarenhet av segling med Viggenbåt.
Viggenträffen är gratis men anmälan är obligatorisk och ska
göras till thomas.svard@telia.com och ange gärna mobilnummer
så vi kan nå er om det sker någon sen förändring av programmet.
Och håll av samma anledning koll på hemsidan.
Tid:        2014-05-15 kl 19.15
Hej Viggenvänner!
Just nu har vi fått in 43 enkätsvar.
Jag hade hoppats på betydligt fler svar.
Med detta svarsmaterial kan det bli svårt
att dra bra slutsatser. Har du ännu inte
svarat på enkäten? Gör det nu i så fall!
Snart måste vi börja analysera svaren.
Det verkar som om en hel del Viggar
byter ägare nu, i alla fall verkar det finnas
en hel del till salu. Jag hoppas att vi kan
lyckas fånga upp nya Viggenägare till vår
anrika klubb. Jag tror att klubben behöver
mer material till hemsidan. Hemsidan är
nog för de flesta Viggenintresserade spekulanter och för de nyblivna Viggenägare
den första kontakten med Viggenklubben.
Jag vill att ni som redan är medlemmar
bidrar med mer material till hemsidan.
Bilder på din båt eller något kul eller intressant att berätta, kanske tips på intressanta länkar m.m. Allt tas tacksamt emot.
Mailadresser och kontaktuppgifter finns
som vanligt längre bak i ViggenBladet.
Tills nästa Viggenblad önskar jag alla
en trevlig och rolig vårrustning!
Thomas i Vigga



I ViggenBladet nr 6 2013 efterlyste
jag tips från läsarna på ett VB-tema för
det nya året, men inga förslag kom. För
närvarande lutar det åt att temat ser ut att
bli ”Profiler i Viggenklubben” eftersom vi
så här långt har presenterat fem stycken,
nytillkomna såväl som gamla i gamet, och
fler är på gång i kommande nummer.
Nu är det ingalunda så att en presentation av sig själv är något som är förbehållet endast medlemmar i styrelsen eller
andra funktionärer i klubben, det är helt
fritt fram för var och en att skriva några
rader om sig själv, en ”selfie” som det
heter på modernt språk i sociala medier.
Gör det – och bifoga gärna ett foto – så blir
vi lite mer bekanta med varandra oavsett
geografiskt avstånd!
Ingemar Lindgren, en av Viggenklubbens sedan årtionden välkända profiler,
har tyvärr lämnat oss för alltid. Gunnar
Tidner och Birgit Åslund delar sina minnen av Ingemar med oss på sidan 4.
Sedan får du bläddra vidare och hitta
det ena och det andra . . .
Alf

Plats:     Näsbyvikens Båtsällskap
              Djursholmsvägen 16, 183 56 Täby
              N 59° 25.42’, O 18° 4.69’
Tågtider från Östra station
till Lahälls hållplats:
Östra
18.26
18.47
19.10

Lahäll
18.42
19.03
19.26

Så här hittar du till
Näsbyviken

NBS
18.52
9.13
19.36

Det tar ca 10 minuter att gå från
hållplatsen till NBS klubbhus.
Om du kommer med bil;
kör in på Fiskarstigen och
parkera utanför NBS grind.
Anmälan till
thomas.svard@telia.com
senast 2014-05-14

Väl mött önskar Viggenklubben!



Till minne av Ingemar Lindgren
Ingemar Lindgren, född 1925-06-18 är
död. Han skulle ha fyllt 90 nästa år.
Ingemar har en lång historia som medlem
och mycket uppskattad funktionär i Viggenklubben. 1976 blev han ägare till Karlskronaviggen 53 Shalome och medlem.
Han var ledamot i Tekniska Kommittén i
17 år, 1978 - 1994, från 1979 som sammankallande. Han var ledamot i styrelsen i 8 år,
1979 - 1986, från 1981 vice ordförande.
När vi bildade F-kommittén var Ingemar
självskriven medlem och deltog aktivit i kommitténs möten och festligheterna i Näsbyviken. Vid något tillfälle meddelade han att
han på grund av bridgespel kunde komma
först senare till mötet på kvällen. Han bidrog
med artikeln Viggenklubbens eskadersegling
1980 till Karlskrona, införd i ViggenBladet
nr 3 2013.
Ingemar har bott nära oss i Ellagård i
Täby. Mait och jag har känt Ingemar och
hans familj sedan vi höll på med scouter och
byggde Mirrorjollar på 1960-talet. Han var
alltid mycket hjälpsam att dela med sig av
sina kunskaper om el och bilmotorer, både
teoretiskt och praktiskt mekande, t ex byte av

koppling i en gammal Peugot. Det tekniska
kunnandet passade naturligtvis ypperligt i
Tekniska kommittén där han lade grunden
till ett arkiv över samtliga frågor kommittén
fick på sitt bord, och några Tekniska Tips
bär också hans signatur. Och Ingemar var
även en synnerligen flitig medarbetare i ViggenBladet.
Ingemar var flitig och skicklig kappseglare, och innehade fram till dess att kappseglingen inom klubben insomnade vid slutet
av ’90-talet en särklassig 1:a plats i klubbens
”maratontabell”.
Vi har ett mycket ljust minne från år 2000
då vi blev inbjudna att fira hans 75-årsdag
på sommarstället i Leksand. Vi var med och
reste midsommarstången. På själva dagen
hade han hyrt ångfartyget Engelbrekt för en
båttur på Dalälven med buffé ombord.
Ingemar var aktiv in i det sista.Måndagen
den 24 mars var hans dotter hos honom med
barnbarn och de hjälpte honom i trädgården.
Ingemar deltog i arbetet och på kvällen la
han sig som vanligt. Nästa morgon låg han
död i sängen.
Gunnar Tidner

Jag lärde känna Ingemar redan 1964 då jag
fick anställning som sekreterare på elektrobyrån
vid marinförvaltningen som låg på Gärdet. Ingemar var då chef för en av två sektioner på byrån.
Jag slutade 1970 och det dröjde till slutet av
70-talet tills vi träffades igen vid vårt första
årsmöte i Viggenklubben.
Efter detta möte träffades vi på
s e g e l t ä v l i n g a r o c h s t y r e l s e m ö t e n .
Ingemar bjöd mig sedan vid flera tillfällen till
luciakaffe på byrån där han hade avancerat
till byråchef. Det var pensionärer och medarbetare som träffades vid dessa tillfällen.
Under min tid vid marinen arbetade jag
mycket tillsammans med Ingemar.
Det var som alla vet väldigt formellt på
den tiden. Man duade inte sina chefer utan

att först lägga bort titlarna. Vid en avtackningslunch för en ingenjör på restaurangen i
Kaknästornet blev jag Du med Ingemar som
jag som enda kvinnan och dessutom ganska
ung på byrån hade en väldig stor respekt för.
Men efter den dagen lossnade det och jag
tyckte mycket om honom och vi arbetade
mycket bra ihop.
Sista minnet av Ingemar är
i F-kommittén som vi bildat inför Viggenklubbens 40-års-jubiléum
som gick av stapeln på försommaren 2013.
Ingemar, Calle och jag bildade en grupp vid
tävlingarna på festen. Våra tre kloka huvuden räckte inte så långt i resultatlistan men
vi hade en mycket trevlig dag ihop. Jag och
Calle kommer att sakna Ingemar mycket.
Birgit Åslund



Kommande Viggenträffar 2014
Sommarträff 27-29 juni
Traditionsenligt vid Lilla Kastet på
Kålgårdsön. Programmet torde också
följa traditionen, med Viggensherry,
tipspromenad,����������������������
grillning och trevlig
samvaro på berget vid inloppet.
Kanske också möjlighet till att byta
prylar eller att planera för fortsatt
sommarsegling tillsammans.

Viggen Cup 28 juni
Viggen Cup har gått av stapeln några
gånger i samband med sommarträffen.
Området kring Lilla Kastet har bra
möjligheter för tävlingsformen, och vi tror
att det ska gå att lägga en bana i år också.
Om någon vill bistå med banläggningen,
kontakta K-G Sabel. Seglingsorientering
tränar många färdigheter vad det gäller att
segla Viggen under trivsamma former.
Andra båtar kan också delta, men
inte erövra vandringspriset Ratten.

Höstträff 6-7 september
Vi hoppas att vi kan ha träffen i Bodaviken
även i år. Träffen brukar läggas nära en
fullmåne eftersom vissa skaldjur brukar
medtas till den gemensamma middagen
där man
�������������������������������
själv
���������������������������
står för förtäringen.
Troligen kan vi inta middagen inomhus.

Felix och Magnus tog hem vandringspriset "Ratten" i Viggen Cup 2013.
Ge dom en match i år!

Närmare detaljer om
träffarna eller eventuella
ändringar kommer
i senare nummer av VB
och på hemsidan.
Håll utkik!

. . . är ett är ett vandringspris som vid årsmötet delas ut till
den Viggen som med företrädesvis familjebesättning seglat
längst under året. Om du vill ha tavlan på din vägg under
nästa år så kom ihåg att föra in seglad distans i loggboken.
Ansökan skickas till styrelsen i otkober.
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Segling och matematik
Peter Ibolt var en amerikansk båtbyggare och matematiker. Han räknade
på båtar och dess konstruktioner och
är bl.a. känd för att ha definierat vissa
mättal för havsgående segelbåtar. Mest
känd är han nog annars för den prisbelönte konstruktionen av segelbåten
Endurance 35.

Fart och skrovlängd

Hjärtligt välkomna
till Viggenklubben!

Han har flyt ...

Jag har länge trott att en deplacementbåt inte kan för högre fart än båtens
längd i vattnet. Det är inte helt korrekt
utan mer en grov avrundning. Det är
dock helt rätt att båtens högsta teoretiska fart är beroende av längden i
vattnet fast enligt formeln:

v = farten, k = konstant LWL = längden
i vattnet.
För en segelbåt är k cirka 2,5 lite
beroende på skrovets utformning, akterkonstruktionen mm.
Applicerat på en Viggen som har vattenlinjelängden 6 m så skulle då maximal
teoretisk fart bli ca 6,12 knop.

Deplacement
Båten är nämligen försäkrad i Svenska Sjö.
Snabb hjälp utan krångel. Sjöassistans ingår.
Tilläggsförsäkring för maskinskada/personskada.
Vill du också ha flyt?
Ring 08 – 541 717 50.
Räkna ut din premie på www.svenskasjo.se



”Deplacement anger massan av det av
ett fartyg undanträngda vattnet, vilket
enligt Arkimedes princip motsvarar fartygets vikt. Anledningen till att denna
definition används är att deplacementet
är enklare att mäta än fartygets vikt.”
(Wikipedia)
Deplacementet är vanligtvis båtens

totalvikt inklusive last, besättning och
all övrig utrustning. (Deplacement kan
också anges som båtens totalvikt men
utan last och besättning, kan också då
kallas för lätt deplacement)
I formlerna nedan ska man dock räkna
med deplacement inklusive last, utrustning och besättning.
Deplacementet är den faktor som har
störst betydelse för en båts egenskaper.
Deplacementet står för en stor del av
motståndet och är alltså bromsande. Ju
högre deplacement ju högre motstånd
och ju sävligare rörelser och alltså högre
komfort.

Överlevnadskoefficienten
Den mest skräckinjagande formeln som
Peter Ibolt tagit fram kallas The survival
factor - överlevnadskoefficienten. En
skrämmande matematisk formel vars
resultat förtäljer en segelbåtsägare om
han eller hon ska tordas ge sig ut på
havet eller om han eller hon bör segla
kustnära. Resultatet av beräkningen ska
bli mindre är 2 för en båt som ska seglas
på haven. (Formeln räknar egentligen
ut hur stor chansen är att en båt som
kapsejsat kommer på rätt köl igen)

Bekvämlighetsfaktorn
För att beräkna hur bekväm en segelbåt
skulle vara ute på stora havet kan man
räkna med följande formel:
Sf = Survival Factor, B = Bredd, D
= Deplacement. (Man ska använda
meter och ton i denna formel)
MCR = Motion Comfort Ratio (Bekväm- Våra Viggar får Survival factor =
lighet), D = Deplacement, B =Bredd, 1,96 (om man räknar ett deplaceLWL = längd i vattnet, LOA Total ment på 1,5 ton)
Ju mer båten väger desto lägre blir
längd.
OBS! Denna Formel är för D i pund, Sf = sjösäkrare båt.
LWL, LOA och B i fot. Man kan räkna Med denna lilla matematiska övning
med meter och ton men då får man kan jag då konstatera att våra Viggar är sjövärdiga fast kanske en
multiplicera resultatet med 140.
Ju högre värde på MCR desto bekvä- aning obekväma för havssegling
och ska man minska risken vid
mare segelbåt!
En Optimistjolle får värdet ca 4,6
en kappsejsning och öka bekvämVåra Viggar får värdet 12 om man ligheten så ska man alltså öka deräknar med ett deplacement på 1,5 ton placementet.
och Albin Vega får värdet 20.28 med
deplacement på 2,3 ton.
Thomas Svärd


Nytta och nöje med AIS
Så här kan det vara: Vi seglar
över Ålands hav mot Åland. Det är
bra vind, sol och god sikt. Vi gick ut
mellan Söderarm och Tjärven och
håller en kurs som skall ta oss in i
skärgården söder om Nyhamn. Vi har
på vägen sett färjor och båtar som
kommer från Mariehamn. En bit höger
om fyren Flötjan kan vi se en liten
prick som växt och blivit större, troligen ett fartyg på väg norrut genom
Ålandshav. Vi kommer att komma
närmare varandra. Hur nära? Är det
risk för kollision? Bäst att hålla koll
på bäringen till fartyget.
Med vår handhållna pejlkompass

försöker jag ta en bäring. Det är
inte helt lätt att läsa av kompassen
när båten rör sig i sjön. Noterar en
bäring på ca 110 grader. Tar en ny
bäring några minuter senare. Svårt
att avgöra om bäringen ändrat sig.
Om gradtalet minskar innebär det att
fartyget kommer att passera framför
oss, om gradtalet ökar innebär det vi
kommer att gå framför fartyget. Efter
ca 20 minuter kan vi konstatera att
gradtalet verkligen har minskats och
vi kan andas ut. Tur att det var bra
sikt!
Ja, så kunde det vara innan vi installerade en AIS-mottagare i båten.

AIS (Automatic Identification
System) har revolutionerat yrkessjöfarten men även fritidsbåtar kan
ha nytta av systemet. Data från GPS,
aktuell position, kurs och fart, samt
uppgifter om fartygets typ, namn,
längd, bredd, djupgående, destination m.m. sätts samman till datapaket som AIS‑transpondern skickar
ut på VHF-kanaler. AIS-mottagare
tar emot digital data från alla fartyg
inom VHF-räckvidd. AIS-utrustningar
finns av olika slag: AIS‑transponder
med både VHF-sändare och VHFmottagare, klass A är obligatoriskt
för större fartyg och klass B för mindre fartyg och fritidsbåtar. Det finns
AIS-apparater med enbart mottagare
för ca 3000 kr, det är en sådan vi
installerat ombord.

Navigationsprogrammet Oziexplorer som vi använder i datorn
ombord kan utmärkt hantera AIS
information i moving map. På sjökortet i displayen markeras egen
båt av en purpurfärgad symbol och
AIS-sändande fartyg och båtar visas
som en spetsig triangel med rätt kurs.
Det ger en bra överblick av fartygen i
närområdet. För man markören över
en sådan båtsymbol visas fartygets
namn och övriga data. Uppgifterna
kan även visas i en tabell med alla
båtar inom räckhåll (AIS-programmet gör ingen skillnad mellan fartyg och båtar). Tabellen visar även
beräknade data. Ett viktigt begrep i
presentation av AIS är CPA, closest
point of approach (eng. approach =
närma sig). Det står för läget då två



båtar beräknas vara som närmast
varandra och betecknar avståndet
mellan dem i det läget. CPA beräknas med lineär prediktion från båtarnas nuvarande kurs och fart och
uppdateras kontinuerligt, så även
tiden till CPA-läget, time to CPA.
Båtar som inte närmar sig noteras
som not approaching. I sjökorts-displayen visas CPA-läget som en liten
rund blå prick i resp båts kurslinje
och en linje som sammanbinder de
blå prickarna.
Bilderna visar hur det kan se ut
vid överseglingen till Åland. Bild 1
visar ett läge där vi går framför det
andra fartyget. Bild 2 visar ett läge
där vi går bakom. Det är bra att i
ett tidigt skede få indikation om
hur nära vi kommer andra båtar
och tiden till CPA. Om det är lång
tid är det lätt att med små kurs
eller fartändringar öka värdet på
CPA. Om vi inte sänder AIS data
har vi ett större ansvar, vi kan se
och få information från andra båter
som inte kan se oss. De får ingen
information om vår kurs och fart
och kan därför inte beräkna CPA.
Särskilt vid nedsatt sikt är detta
viktigt. De kan möjligen se oss på
radar men det räcker inte. Vi har
nytta av AIS i dimma och då är det
vår skyldighet att manövrera så att
vi inte kommer för nära andra fartyg, dvs att CPA är tillräckligt stor.
Med AIS kan vi se fartyg skymda
bakom öar eller andra hinder och
på så sätt undvika möten i trånga
farleder.

Det är intressant och roligt
att se vilka fartyg vi kommer att
möta och vart de är på väg innan
vi är så nära att vi kan läsa deras
namn. Ibland kan vi på långt håll
upptäcka båt-vänner med aktiv AIS
(klass B) och kan då ringa till dem
på VHF genom att deras mmsinummer visas.

Bild 1, vi går framför

Bild 2, vi går bakom

Vid segling tillsammans med
andra båtar med aktiv AIS kan vi
se om de ligger kvar i hamn eller
hur mycket de ligger före oss eller
efter.
Viggen
är inte för liten för AIS!
Gunnar Tidner
i Birdie 32 Dionysos


En mindre lyckad jungfruresa med 1007 StormStina
Det hela började egentligen på
hösten 1997 då två käcka gossar beslöt
sig för att köpa båt tillsammans. Den
ene hade haft motorbåt sedan slutet
av 60-talet och hade tills nyligen inte
haft mycket till övers för dessa jämrans
lakans hissare. Då hans fru ställt ultimatumet Segelbåt eller ingen båt alls blev
valet inte svårt.
Men att köpa båt innebär också att
man skall förutom hantera båten också
ha nödig kännedom om sjövett, navigering och regler på sjön.
Den f.d. segelbåtshataren hade tidigare förarbevis och hade gått kursen
för Skepparexamen men ej avlagt prov.
Den andre hade ingen formell kunskap
i navigering överhuvudtaget.
Valet blev då att de tog en kombinerad kurs med namnet Förarbevis/
Kustskepparn på Båtägarskolan under
hösten –97.
Efter avlagt prov med tillhörande
Certifikat fick båda blodad tand och
bestämde sig för Segelbåt.
Ett antal modeller och typer gicks
igenom men ingen föll i smaken. Den
avgörande biten var också priset och
naturligtvis skicket. Ingen ville satsa mer
än 15.000:- just nu.
Efter att besökt båtmässan –98 på
våren kom Viggen på tapeten. En lagom
stor båt i ett väldigt bra prisläge. Besöket
i Viggenklubbens monter avgjorde och
nu koncentrerade vi oss enbart på denna
modell. Per (den ene kamraten) fick
kontakt med redaktören för Viggenbladet som i sin tur kände en medlem som
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var i begrepp att sälja sin Albin Vigg.
Detta objekt åkte två glada gossar ända till Uppsala för att kika på.
Eftersom kunskaper om fel och brister
på Segelbåtar i synnerhet och Viggen i
allmänhet var bristfällig hade tidigare
ett antal segelbåtsägare och bekanta
rådfrågats om vad man skulle titta efter
och fråga om. Bengt (den andre kamraten) kunde en del om båtar, men som
sagt det här med seglare…
Vi hade bestämt möte med ägaren
till objektet, som var döpt till StormStina, på en båtklubb nere vid kanalen
i Uppsala. Vi förevisades båten och dess
tillbehör och fick även se motorn som
följde med.
Som tidigare motorbåtsägare konstaterade Bengt att motorn var en
Mercury, en motortyp han själv haft ett
antal av och hade största förtroende för.
Detta faktum och båtens skick fick de
båda kamraterna att efter noga övervägande bestämma sig för att denna båt
fick det bli.
Sedan följde ett par helger med
rengöring, vaxning, byte av oljor och
inköp av tillbehör.
Det största stressmomentet var dock
att få tag i en båtplats vilket visade sig
svårare än väntat.
Vi fick till slut en plats på Gröndals
Båtklubb vilket fick duga för denna
säsong. Bojsten göts och boj införskaffades. Även kätting och annan förtöjningsmatriel som var avpassad för det
något utsatta läget.
Två dagar innan sjösättning place-

rade vi ut bojen och förtöjningarna så att
allt skulle vara klart när vi skulle landa
på nästföljande söndag.
Tidigt på sjösättningsdagen den 9:e
maj i Nådens År 1998 stuvades Bengt’s
bil med kläder, förnödenheter, barn fru
och Per.
När sällskapet anlände till Uppsala
var det redan viss aktivitet på gång,
de packade snabbt av allt materiel och
Bengt’s fru (Anki) och son (Gustaf) åkte
tillbaka till Stockholm.
Grejerna stuvades in i båten och
masten surrades på rufftaket. Denna fick
vi dock lyfta av igen för masten fick inte
ligga på båten vid sjösättning.
Eftersom vi köpte båten på land/
varv i Uppsala och på en för oss helt
okänd båtklubb (vår hemmahamn Gröndals MBK) hade vi ingen aning om hur
rutiner och båtlag fungerade.
Någon uppgift om hur dags vår båt
skulle i hade vi inte heller så vi kom i
god tid till varvet (datum och plats var
allt vi visste då).
Så det var allt lite nervöst! Hur
skulle det gå ? Ramlar kölen av? Tappar
de båten!?
Till slut körde kranbilen fram och
vips hängde båten i luften. Plums! Ner
i vattnet, inga problem det här inte.
Allting gick på räls.
Vi lägger till lite längre ifrån sjösättningsområdet. Efter en kort stund
hörs förtvivlade rop från en annan
segelbåt som är på väg rakt mot oss
“Jag kan inte stänga av motorn, hur får
man i backen, HJÄLP!!!!“

Vi kastar ifrån oss packning och utrustning för att ta emot och vi undviker
med nöd och näppe att bli rammade.
Vi hoppar över i den andra båten och
“chokar“ ihjäl motorn. Skepparens båtkompis stod på land och gjorde inte en
min av att hjälpa till. Svagt!
Dags för avfärd, väskor,
mat m.m stuvades ned i kajutan.
“Öhh ! Vad blött det är på durken, mattan är ju genomsur “ Tittar ned i kölsvinet. “Länspump fram !“ Har du skruvat
åt kranen till sjövattnet ?“ Nä, ooppss!
Man lär sig något nytt varje dag.
Mötesdeltagare
Nollställer loggen (som
slutar att
Harald
Akselsson
fungera efter 4 DMFoto:
men
sparkar
igång
igen i höjd med Hässelby) och vi börjar
vår färd genom kanalen.
Masten ligger på rufftaket (för att
slippa vänta på broöppningarna), motorn spinner som en katt. Solen lyser just
nu men väderleksrapporten säger att det
skall bli lättare regn framåt kvällen.
På Sigtunafjärden tar 1:a tanken slut.
Då vi kom iväg senare än beräknat hinner nu vädret ikapp oss och det börjar
mulna på, bli blåsigare, temperaturen
sjunker och ett lättare regn börjar.
Skiftar kläder och tank och kör ytterligare 1 DM då smäller det till i motorn.
Det är nu problemen börjar !
Vi paddlar in mot land, ett militärområde visar det sig, och lyfter av motorkåpan. Svänghjulet sitter som svetsat.
- Kul, motorn har skurit! var första
tanken.Efter mycket svärande och micklande lyckas vi få runt svänghjulet.
444
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Vad som släppte och varför det nöp
visste vi inte då och brydde oss inte
nämnvärt.
Klockan var nu 19:00 och vi hade
25 DM till att gå. Motorn startar men
låter inte som förr. Vi stävar vidare med
en viss misstänksamhet och håller oss
nära land.
Efter 10 minuters gång tystnar motorn igen. Dags att ta fram verktygen
igen. Motorn skramlar igång och går
ytterligare 10 minuter tills den åter igen
stannar och så fortsätter det. 10 minuter
gång, 10 minuters meka, osv, osv.
Distans efter distans segar vi oss
fram till slutmålet för dagen, Stäket.
Den “vattentäta“ kikaren läckte
vatten som ett såll och gick till slut
inte att använda. Sjökorten krullar
sig i plastfickorna. Men trots detta så
hittar vi utan problem, kustskepparkursen vi tog i höstas har gett resultat.
(Vi gick den båda kursen hösten –97
och det var där tanken på segelbåt
uppstod)
Vi kommer så småningom till Stäket
där vi skulle äta/dricka och övernatta,
för att gå vidare nästa morgon.
Klockan var nu 22:00 och mörkret kom. Lanternor, har någon kollat
dessa? Nä! Fungerar dom? Nä! Varför
skulle dom det. Finns det plats för oss
i gästhamnen? Nä! Varför skulle det
finnas det.
Vi stävar vidare och tar nödhamn
vid Karlhälls Marina, inte världens bästa
läge med tanke på vinden, men nu var
klockan 23:00 och vi var blöta, hungriga
och humöret var väl inte på topp.
Biff, bearnaise och potatis, lite rödvin med ost m.m. Vad som skulle blivit
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en festmåltid blev istället “töm och
glöm“ Nu vill jag sova!
Mycket till sömn blev det inte men
tillräckligt för att klara nästa etapp.
Vi gick upp tidigt nästa morgon
och åt en snabb frukost. Vädret var
bra, solen på väg upp och inga moln
på himlen.
Motorn tuffar (skramlar) på. Vi tar
lunch under gång och vid Hässelby börjar hoppet spira.
Solen värmer gott nu, och vi har
vant oss vid motorn skramlande.
Sjökortet är fortfarande genomblött,
kläderna likaså, kikaren som skulle varit
vattentät, Ha!
Trots allt känns det nu bättre och
vi myser.
Passerar Nockeby och nu ser vi
snart vår hemmahamn. Pang! Motorn stannar och nu är det definitivt.
Paddlar in till en sjömack, efter att med
nöd och näppe undkommit att driva på
grund, lägger vi till och öppnar motorkåpan, ånyo.
Och nu ser vi felet. En spole som
sitter vid svänghjulet har brustit i infästningen.
(Detta hade varit omöjligt att se under
gårdagens regn och mörker) Denna hade
sedan första stoppet legat mot svänghjulet och slitits ned till kopparlindningen.
Inte konstigt att motorn tjyvstannat titt
som oftast.
Vi går upp till sjömacken och frågar
fåraktigt “ Har ni en sådan här ? “ Tja,
vad kan man vänta sig för svar på en
mack som ser ut som 7-eleven. “Öh
vaddå ? Reservdelar, nä men en Japp
kanske?“.
Med ståltråd och isolertejp (fak-

tiskt sant) lyckas vi provisoriskt fixera
resterna av spolen och tar vi oss till
hemmahamn. Motorn låter som en
stenkross!
Bengt sitter nu med hörselkåpor och
kör, ljudet är obeskrivligt. Folk stannar
upp i båtar och på land, tittar och lyssnar
häpet när vårt ekipage passerar. Men
nu bryr vi oss inte längre utan nu gäller
bara en sak. Lägga till, packa ur båten
och åka hem till värme och säng!!
Det visar sig sedan att både svänghjulslager och, naturligtvis, tändspole
måste bytas. Vi fick låna en motor av
förre ägaren tills vår egen reparerats!
Tack för det!
Sedan motorn reparerats gick den som en klocka igen.
Tills den stjäls! Tre veckor innan uppdragningen.
Summan av båtsäsongen; det började inte bra och slutade sämre ändå,
dess emellan så regnade det (Nåja några
soliga dagar blev det.)
Och detta trots att vi hällde sherry
i kölsvinet innan vi sjösatte som seden
bjuder.
Bengts kommentar nedtecknad i
loggboken den 23:e mars 1998: "Det här
ser bra ut, och vad som är allra bäst är
att det är en Mercury och den är bara
fem år gammal. Vi köper!"
Nu ligger vår båt på land för vintern
och arbeten har redan satts igång på att
förbättra, reparera och bygga om.
Vi väntar med spänning på nästa
båtsäsong!
Hälsningar från dem som inte tänker
ge upp. Nästa Sommar då……..!
Per Stark och Bengt-Erik Holmqvist
1007 StormStina

Att lägga till
Vi har sett och vinkat på flera Viggar
under sommaren, de flesta i vattnen kring
Finnhamn, beroende på att vi själva hade
lagt våra rutter runt Husarbyleden och
i Gälnan i Stockholms skärgård. Vi har
också iakttagit olika exempel på konsten
att lägga ankar. Någon kastade ankaret i
snygg båge och med ett jätteplask, en annan släppte diskret ner det någon meter
innan man nådde bryggan. Annars tycker
jag nog att de flesta brukar gå sakta mot
land samtidigt som man håller i ankarlinan och sträcker den allt mer. En Maxi
95:a vi såg, stannade inte förrän den
trängt 20 cm in i bryggan. Hustrun som
stod på fördäck vinkade. Först med korrekta signaler sen allt mer frenetiskt och
hojtade slutligen i förtvivlan ”Men stanna
då för h-e!” Mannen vid rodret reagerade
över huvudet taget inte på signalerna
men svarade trots allt på hennes tillrop
”Va, vad säger du?” Det slutade med en
kraftig smäll när båten gick in i bryggan.
Då förstod han.
I Finnhamn försökte en stor kraftig
karl att få upp sitt ankare genom att köra
motorn och båten framåt, samtidigt som
två kvinnor stod i aktern och drog och slet
med enbart muskelkraft ankarlinan bakåt.
Så mannen körde framåt och kvinnorna
drog bakåt. Att de inte föll i vattnet var
obegripligt. Småningom kom ankaret
trots allt upp och intresset bland bryggfolket återgick till lojt semesterfirande.
Vi själva hade problem med att få
ankaret att fastna vid Svartsö handelsbod.
Det blev snabbt djupt och botten var
berg. Vårt Danforthankare bara skrapade
i botten och kunde släpas hem ända in
till båten.
444
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Kanske har ni experter några tips att
fylla ut med? En av segeldagarna när det
blåste kraftigt, dvs 14 m/s, ordnade vi ett
behagligt lunchankare i lä bakom en liten
ö vid Husarö. Så här gjorde vi. Vi gick så
nära land vi tordes. Där var det nästan lä
och vi lade ut vårt Danforthankare från
aktern, sen körde vi ut hela ankarlinans
längd, 50 m, och placerade båten just där
vindarna från båda sidorna om ön möttes
igen. Där lade vi ut ett andra ankare, en
ganska stor blyplätt, från fören. Sen tog
vi hem 8-10 m på den första ankarlinan.
På så sätt kom vindarna att hålla oss i god
position i sidledd, samtidigt som de båda
ankarna höll distansen från land men
också att vi fick gott skydd från vind och
vågor. Här kunde vi i lugn och ro fixa oss
både lunch och kaffe ombord.
Åke och Rita i 5801 Galore

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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Lästips
inför sommaren

Råkar du befinna dig i Stockholms skärgård så har jag ett lästips som just kommit ut.
Det är Skärgårdsstiftelsens vänbok för i år
som heter Skärgårdshus – historia, byggstilar
och livsöden och är skriven av Johan Ahlbom
och Magnus Rietz på Balkong Förlag.
Boken tar upp 25 platser från Arholma
i norr till Landsort i söder som ingår i Skärgårdsstiftelsens förvaltning. En stor del av
stiftelsen byggnader är publika och har en
kulturhistoria. Urvalet kan sägas representera allt från koja till slott, men allt är inte
boningshus.
Själv har jag fått inspiration att besöka Rotholmen som jag seglat förbi många
gånger. Den kanske inte är så mycket att se i
dagsläget men ön spelade en stor roll under
vår tidigare historia som ett varv för den
Svenska Flottan. Här fanns ett skeppsvarv
som troligen spelat en avgörande roll under
det nordiska sjuårskriget på 1500-talet. Idag
lär det inte finnas så mycket som minner om
den sjudande aktivitet som försiggick där.
Grundstenarna till en stor varvsbyggnad
och vissa andra märken i naturen ska finnas
kvar. Lämningarna i havet, som är djupt här,
lär vara mycket sparsamma då havet genom
strömmar troligen fört bort det mesta. Men
det kanske främst att få besöka en plats
som ha sjudit av verksamhet och som sedan
naturen har tagit tillbaka som lockar. Att
få känna historiens vingslag långt senare
på en ”oansenlig” ö i leden till Dalarö som
trafikeras av fritidsbåtar. Att få uppleva förmånen av en skärgård i en fredlig tid och ha
möjlighet att nyttja den. Dessutom så finns
det många fler ställen att besöka genom att
ta del av vad andra skrivit, men också gamla
smultronställen att återkomma till.
K-G i Potentilla

Profilen

Jag heter Ingvar Lindén och har sedan elva
år verkat inom Viggenklubben som styrelseledamot / materialförvaltare samt ledamot i Tekniska
Kommittén
Jag har alltid varit intresserad av
båtar;speciellt träbåtar, samt ägt och seglat allt
från jullar, blekingsekor, kostrar, skärgårdskryssare och den senaste i raden var en Vindö-trettia
helt i mahogny, ek och teak.Den var mycket
väl underhållen av de båda första ägarna, och
jag försökte hålla den i samma goda skick,
vilket tydligen lyckades, då den väckte ett stort
intresse vart vi kom från Höga kusten i norr
till Västervik i söder.När barnen gått sina egna
vägar och sambon var måttligt intresserad av
långfärdssegling, samt att putsning, skrapning
och målning/fernissning tog mer tid än vad
seglingen tog, så jag svalde förtreten och sålde
den våren 2002 och sökte en plastbåt. Samma
sommar köpte jag en K-vigg i Gustavsberg
utanför Stockholm som jag fick billigt på grund av eftersatt underhåll. Jag reparerade och
rustade upp den med hjälp av Tekniska tips, och
ritningar från Viggenklubben samt egna ideer,.
Jag gick med i Viggeklubben i samma veva och

Ingvar Lindén
TK-ledamot

med ens blev jag med i styrelsen, vilket har varit
både roligt och stimulerande.
Viggenbåtarna är oömma och trevliga att
segla både ensam och med gäster i kust och
skärgårdslandskap samt billiga både i drift och
underhåll,och en utomordentligt bra båt för
ungdomar som har lite seglingsvana samt äldre
som vill trappa ner sin segling på äldre dar, för
det är mycket båt för pengarna. Väl mött på
sjön önskar
Ingvar Lindén i S/Y Viggo nr 161

Ingvar är, förutom det han berättar här ovan, också en av dem
som ställer upp som mentor i Viggenklubbens projekt där nybörjare erbjuds möjlighet att segla med erfarna Viggenseglare.
Ni kommer själva överens om en lämplig dag och tid eller
passar på i samband med någon av klubbens träffar.
Nedanstående erfarna Viggenseglare ställer upp som mentorer:

Harald Akselsson
Hasselbacken 15
194 38 Upplands Väsby
jourtan@tele2.se
el 08-590 802 98

Ingvar Lindén
Söravägen 183
184 37 Åkersberga
ingvarlinden1@gmail.com
tel 08-540 685 64

Thobias Lysell
Korsåsgatan 38
421 47 Västra Frölunda
thobias.lysell@gmail.com
tel 031-341 34 74
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Hälsning från västkusten!
Som nybliven medlem tycker jag
mig märka en viss östkustdominans
när det gäller olika inslag i bladet.
Inget ont i det! Men på västkusten
finns det också många Viggar, bara i
Björlanda Kile räknade jag till 12-13
stycken. I vår hemmahamn Kyrkesund
finns det tre stycken.
Vi har haft vår Viggen i nio år. Tidigare hade vi Fenix och Comfortina
32, två utmärkta båtar men också betydligt dyrare som bekant. I några av
inslagen i ��������������������������
ViggenBladet��������������
har det framskymtat Viggens lite dåliga kryssegenskaper. Vi delar denna uppfattning
eftersom vi naturligtvis jämför med
våra tidigare båtar. Våra gamla segel
(23 år) har säkerligen haft en god
del i detta. På en hård sydkryss blåste
mycket riktigt vår jibb sönder, den
fastnade i masten på något konstigt
sätt. Eftersom jag anser det uteslutet
att kryssa i trånga passager och hård
vind med enbart stor så var det bara
att starta motorn. Denna händelse
hade dock det goda med sig att vi
bestämde oss för nya segel.
Istället för den lite jobbiga jibben
bestämde vi oss för en vanlig fock
som går ända upp till masttoppen.
Vidare monterade jag en självslående
fockskena (Rutgerson). Detta ganska
omfattande arbete blev klart i slutet
16

på sommaren och det var med stor
förväntan vi gjorde provturen, men
med den gamla storen eftersom den
nya ännu inte var klar.
Här måste sägas att det blev efter
förväntan. På våra gamla båtar hade
vi självslående fock och ansåg egentligen detta för självklart. Helt klart blev
kryssen bättre, seglingen enklare, man
kan koncentrera sig på andra saker
som t ex kurs, andra båtar etc. Vår
Viggen����������������������������������
har utan tvekan blivit en bättre
båt. Samtidigt passade jag också på
att dra ner fallen till sittbrunnen,
vilket också innebär förbättringar. I
fortsättningen kommer vi alltså inte
att använda rullbommen.
Det vore intressant att höra andras erfarenheter av dessa åtgärder.
Jag kan också nämna att vi bytt ut
träluckorna mot plast-dito, och ersatt
träramarna med aluminium. Säkerligen finns dessa arbeten beskrivna i
tipsboken, men jag har ingen sådan.
Vi är nöjda med vår Viggen och
anser den vara en mycket sjösäker
båt. Båten har många fördelar: pris,
storlek, djupgående etc. Det är mycket
båt för pengarna! Det är också mycket
trevligt att läsa ViggenBladet, där vi
känner igen oss i många artiklar.
Hälsningar från Partille,
Kyrksund och...
Leif Selhag i Viggen 1299

AUTOSKÄLM
Fredagen den 28 juli gick jag för motor i
Liljeholmsviken på väg mot Hammarbyslussen, Saltsjön och sommarträffen i Lilla Kastet.
Det är tidigt på morgonen, inga andra båtar
ännu och stan ligger tyst. Står framme vid
sprayhooden, spanar i omgivningen och
njuter av den svaga akterliga vinden och porlandet från stäven. Lyssa glider fram genom
i det närmaste spegelblankt vatten i lugna 2
knop med fyrtaktaren diskret viskande från
aktern. Min pålitliga Autohelm ST 1000+
håller kursen.
Har just passerat Liljeholmsbadet och är
nästa halvvägs till Liljeholmsbron. Plötsligt
girar Lyssa häftigt styrbord. Innan jag hinner

fram, går hon in i en lika häftig babordsgir.
Lyfter bort Autohelmen från rorkulten och
styr vidare själv. Om det hade varit andra
båtar i närheten eller om jag hade hållit högre
fart hade det kunnat gå illa. Inte förrän ute i
Saltsjön fick min Autohelm åter förtroendet
att styra.
Har funderat på vad det var som fick den
att just där bete sig som den varken tidigare
eller senare gjort. Var den helt enkelt trött på
att styra och tyckte att nu var det min tur? Har
någon av ViggenBladets skarpsinniga läsare
råkat ut för något liknande eller kan komma
med tips? Vänliga hälsningar
Lennart i Vigg 1204

Våren är här
- och det är dags för förökning!
Vi behöver bli fler som engagerar sig och
är aktiva i Viggenklubben, för både medlemmarnas och Viggenbåtarnas bästa.
När klubben var som störst var vi omkring 500 medlemmar och aktiviteterna var
många och intensiva. Eskadrar lockade 20 till
30 båtar och många kappseglade, både i klubbens regi och i andra tävlingar landet runt.
(Och medlemmarna skrev dessutom och
berättade om sitt båtliv i ViggenBladet).
Kanske känner du till andra Viggenägare,
i din båtklubb eller vid din brygga, som kanske också kan tänka sig att bli medlemmar i
Viggenklubben? Försök värva dem!

För att hjälpa till med värvningen finns
ett presentationsblad som du kan ladda ner
här http://www.viggenklubben.com/wpcontent/upLoads/2012/12/Presentation.
pdf och skriva ut. Ha med några exemplar i
båten; på varvet, på båtklubben och ute på
sjön i sommar.
Efter ett ”tips från coachen” presenterar
ViggenBladet här ytterligare en idé. Ta ett
par exemplar av presentationsbladet och dela
upp dem enligt bilden nedan, lägg in i två
plastfickor och sätt upp på anslagstavlorna
på varvet och i hamnen.
Red.
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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
072-2500840
		
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		

08-758 35 74

0706-603680
08-85 15 33
08-540 685 64
018-38 00 72

REVISORER
Suppleanter

Gunnar Tidner, Carl-Olof Carlsson
Lars Berg, Felix Rehnman

VALBEREDNING

Hans Mathisson 08-571 603 41, Franz-Josef Rühmland 0706-603680

Material till ViggenBladet sänds till
Alf Bengtsson på någon av adresserna nedan
Redaktion
Alf Bengtsson (ansv. utgivare)
Harald Akselsson

Hällbygatan 11, 752 19 Uppsala
e-post: vebe@comhem.se
Hasselbacken 15, 194 38 Uppl. Väsby
e-post: jourtan@tele2.se

018-59 06 98
08-590 802 98

WEBMASTER
Jonas Calén	��������������������������������������������������
Styrbjörnsvägen 40, 126 55 Hägersten��������������
08-646 04 04
e-post:jonas.calen@gmail.com
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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)

Annika (hon med stenen)
med en sval öl på bryggan
sommaren 2003.
Vet du var?
Foto Red.

Du är också välkommen med
bilder och text till ViggenBladet!

MANUSSTOPP
VB nr 4:
7 maj
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