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”May-Bee” i Trelänningens lagun

God Jul & och ett
Det handlar mest om henne i det det här numret
Gott
men liteNytt
annat finnsViggen-År!
det faktiskt också . . .


En nyfrälst viggenfarares betraktelser
Under många promenader ner till
hamnen i min hemby Isnäs (Lovisa,
Östra Nyland) iakttog jag med en växande
känsla av att någonting fattades mig en
segelfarkost i sin vagga uppe på kajen. I
augusti 2014 fick jag kontakt med ägaren,
en ädel dam, som redan hade hunnit
skaffa sig en större segelbåt och därför
gärna ville överlåta ”May Bee”, ty så hette
den mindre båten, till mig. Till ett mycket
facilt pris, dessutom.
Så kom det sig att jag anslöt mig
till Viggenklubben, gick kurser i Borgå
Medborgarinstitut och avlade kustskepparexamen.
I april 2015 började det roliga.

Artikelförfattaren och ”May-Bee” efter
avslutat mastjobb i Lovisa, juni 2015.
Foto på loggbokens pärm:
Johan Storgårds
Text och övriga bilder i artikeln:
Mikael Böök
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Det gällde att förse båten med en
lämplig utombordsmotor. Vid ”May
Bees” sjösättning försökte jag med en
maskin (10 hk), som under många år
troget har framdrivit familjens motorbåt. Men när lyftkranen väl hade lagt
Albin Viggen i sjön, som den första av
dussintalet väntande segelbåtar, gick
motorn inte att få i gång. Och när
jag lyfte på den för att undersöka var
felet låg ville det sig inte bättre än att
motorn med ställning och allt lossnade
från sitt fäste.
En hamnarbetare med starka armar
hann lyckligtvis fatta tag i den alltför
tunga apparaten så att jag kunde knyta
en tamp runt handtaget och hindra
den från att sjunka till havsbottnen.
Det hela slutade med att kranföraren,
som redan övergått till att flytta ned
en annan segelbåt till böljorna, förbarmade sig över min svåra situation,
sänkte ner sin krok och hissade upp
den från pulpiten farligt dinglande
motorn på kajkanten.
Jag skaffade omedelbart en lättare
maskin, en splitterny 5 hk Mercury
Sailpower. (På avbetalning.)
I samband med påmastningen
skedde ett annat litet missöde. Undervanterna på styrbords sida kom i
brådskan att byta plats. I min okunskap förstod jag inte varför det var så
svårt att få vantskruvarna att passa.
Och vred för mycket på en vant så
att en fnurra uppstod nära stället där
vajern går in i masten.

Forts. på sid. 4 w w w

Gott nytt år Viggenseglare!
Ännu ett verksamhetsår i Viggenklubben
kan läggas till handlingarna. Nu har klubben
funnits i hela 44 år! Vad ska vi hitta på i år?
Vad vill ni medlemmar ha ut av ert medlemskap i klubben?
ViggenBladet kommer att komma hem i
er brevlåda som vanligt, fem nummer även i
år. Förmodligen blir årets utbud av aktiviteter
ungefär som förra året:
Riggträff i maj, sommarträff veckan efter
midsommar, höstträff med skaldjurstema och
kanske en landbaserad träff innan årsmötet
i november. Låter det bra?
Om jag fick önska en förändring detta
år så vore det i så fall att många, många fler
bidrar till något i ViggenBladet i år. ViggenBladet och vår hemsida är utmärkta medier
för att sprida idéer, kunskap och inspiration
till andra medlemmar. Klubben har möjlighet
att trycka upp betydligt tjockare Viggenblad
än det här om det finns behov av detta. Dra
er därför inte för att skicka in egna seglingsberättelser, en bild, ett recept, en fiffig
lösning eller någonting helt annat.
Alla bidrag mottages tacksamt av klubben och av vår redaktör.
Thomas Svärd i storviggen Milo

Först ett stort tack till Mikael Böök i
Finland, (fjolårets vinnare av Per Brohälls
Hederspris) som räddade det här numret
med sin berättelse om Viggen May Bee!
Anledningen till att artikeln är tämligen utspridd i tidningen är att redaktionen
ville utnyttja de sidor där vi kan visa bilder
i färg, men vi utgår naturligtvis från att
ViggenBladets seglande läsekrets vid det
här laget hunnit bli tillräckligt goda navigatörer för att ta sig hela vägen från den
första sidan till den sista utan grundstötningar på vägen dit.
I övrigt var det minst sagt glest med
bidrag från läsekretsen i inkorgen vid
manusstoppet, så det fick lov att bli lite
skåpmat också i vanlig ordning.
En av repriserna är en nylansering
av en idé som Ken Söderlund kom med
för ganska många år sedan, åtföljd av en
artikel om hans egen båt. Fortsättningen
blev väl inte riktigt så bra som den kunde
ha blivit, men jag tycker nu som då, att
Kens idé absolut är väl värd att ta vara på
om nu skrivkrampen som tycks ha drabbat
VB-läsarna skulle råka släppa någon gång.
Välkommen med något!
Alf
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Nu var det i alla fall dags att kasta
loss och hissa seglen. Under maj månad hann jag också göra några korta
provseglatser tillsammans med båtgrannar, släktingar och ”May Bees” fd ägare
– tills det blev dags för öronoperation
och några veckors seglingsförbud.
Då fick jag å andra sidan ett utmärkt
tillfälle att förnya båtens elsystem. Vidare tog jag kontakt med min gamle vän
Johan, som har seglat i hela sitt liv.
När Johan såg bulan uppe på vanten rådde han mig genast att ta ner
masten och byta alla undervanter med
en gång. Så snart min medicus gav mig
tillåtelse att segla hissade jag sålunda
storen och begav mig till Östra Nylands
segelförenings mastkran (nära hamnen
i Lovisa ca 15 sjömil öster om Isnäs)
där Johan hjälpte mig att masta av och
dra ut vantspridaren – inte alldeles
enkelt, men nödvändigt för att få loss
undervanterna. Varefter Johan åkte till
Helsingfors för att beställa nya vajrar
av en riggmakare medan jag väntade
några dagar och nätter på båten tills
Johan återvände med de nya vanterna
och vi kunde masta på igen.
Under hemfärden till Isnäs mötte
jag öster om Kejvsalö en glatt grinande
och vinkande ensam sjöbuss på en båt
med tysk flagg. Berodde hans goda
humör på att han länsande undan i
god fart medan jag mödosamt kämpade
mig fram mellan prickarna i farleden?
Förklaringen kom senare när jag kände
igen mannens ansikte på Youtube och
samtidigt tydligt såg vad jag hade missat vid mötet på havet nämligen att
även han seglar Viggen. (Videon finns
antagligen fortfarande på Youtube, se
https://youtu.be/6yf0t0xoi8U.)


I Österlandet som Finland fordom
kallades är Albin Viggen faktiskt en stor
sällsynthet. Under resten av seglingssäsongen 2015 stötte jag inte heller på
några fler exemplar.
2016
Solvitur acris hiems grata
vice veris et Favoni trahuntque
siccas machinae carinas...
(den bitande vintern upplöses av
vårens och västanvindens vänliga nycker,
Maskinerna släpar förtorkade skeppen...)
I maj 2016 kallade mina gamla
skolkamrater mig till en fest på grund
av att det gått femtio år sedan vi skrev
studenten från klassiska linjen vid Helsingfors normallyceum. Då föll det mig
in att förena återuppväckandet av ungdomsminnen med min nya vurm. Med
min son Mats som villig gast styrde jag
således ”May Bee” mot huvudstaden.
Efter två vackra dagar och stjärnklara
nätter i en skärgård fortfarande utan
sommargäster anlöpte vi i god ordning
Havshamnen den 13 maj och fäste
båten vid kajen nedanför den sköna
Brunnsparken, på gångavstånd från
restaurangen där den festliga sammankomsten skulle äga rum. Johan hade
fixat den temporära båtplatsen genom
sina seglarvänner.
Dagen efter klassmötet med Nachspiel ombord darrade jag av utmattning.
I stället för att segla tillbaka som planerat nödgades jag därför lämna ”majbiet”
i Helsingfors och återvända hem till
Isnäs landvägen.
Men nu hade jag ju å andra sidan
kommit en god bit på väg västerut,

resonerade jag, när jag väl hade återhämtat mig. Borde jag inte passa på
att vid första lämpliga tillfälle fortsätta
mot Hangö udd, och efter att ha rundat
densamma segla vidare genom Skärgårdshavet ända till dess gräns mot
Bottenhavet i nordväst?
Där, på en ö i kommunen Kustavi
(Gustavs), som Volter Kilpi gjort vida
berömd genom sin geniala roman ”Alastalon salissa” (I salen på Alastalo, översatt till svenska av Thomas Warburton),
brukar min fru och jag fira midsommar
tillsammans med släktingar.
Detta årliga evenemang skulle bestämma resans mål och för min del hela
sommarens tidtabell.
Det stod klart att min fru Leena
skulle föredra att åka bil till midsommarfirandet via Helsingfors och Åbo.
Däremot var det inte svårt att övertala
min dotter Laura att följa med på följande etapp.
Under två dagar i slutet av maj, efter
att ha kryssat i motvind från Helsingfors
till Porkala udd och kört med motor
över en spegelblank Porkala fjärd,
nådde vi Ingå hamn där Laura steg i
land, varefter en lätt kvällsbris förde
mig några sjömil vidare till Barösund
för övernattning vid vännen Monicas
brygga.
Maj månad 2016 bjöd på idealiska
förhållanden för skärgårdsseglaren.
Dagarna var långa och varma, nätterna
ljusa och lugna. Att segla tillsammans
med släkt och vänner är trevligt men
visst är det också roligt att göra ensam,
utan annat sällskap än båten, havet och
skärgårdsnaturen.

En vacker kväll gled ”May-Bee”
����������
sakta in i Trelänningens lagun�����
, en
naturlig hamn i havsbandet utanför
Ekenäs. Där kände jag att ”allt sker nu”.
(��������������
Omslagsbilden)
Och vad gör man en sådan kväll?
Jo, det räcker med en kopp te. Sedan
kan man titta sig omkring och meditera
i allsköns ro tills solen gått ned klockan
elva.
Följande morgon blåste en frisk
sydost som fortsatte hela dagen. Trots
lunchpaus och ackumulatorbyte i
Hangö hann ”May-Bee” och jag länsa
och slöra oss fram ända till Västanfjärd
(Kimitoön) till kvällen. Emellanåt gick
det nästan för fort. Vid Hangö udd korsas flera farleder mellan skären och båtfararen har många prickar att ta. Stora
lastfartyg på väg ut eller in kräver sin
andel av ensamseglarens på flera olika
uppgifter splittrade uppmärksamhet.
Då hände det ett par gånger att jag inte
längre visste om jag höll rätt kurs eller
höll på att köra fel mellan holmarna och
kanske fortare än kvickt på grund.
Men allt gick bra. Mycket bättre än
väntat, faktiskt. Det fina vädret fortsatte, vänner och bekanta ställde upp med
bryggplatser och bjöd på goda middagar
samt goda råd, Mats och Laura blev igen
mina förträffliga gastar på etapperna
Västanfjärd-Brännskär-Korpo respektive
Gustavs-Keistiö-Berghamn-Dalsbruk.
Under ensamseglingen från Korpo till
Gustavs via Skiftet och Ålands nordostligaste öar fick jag uppleva hur det
kan vara att färdas i dimma och under
en särskilt tröttande kryss genom Storströmmen mellan Nagu och Korpo på
hemvägen lärde jag hur viktigt det är att
www
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medta kost av rätt slag och kvantitet för
gastar och sig själv – och att hålla ordentliga matpauser. Den gången åt vi dagens
första mål mat först vid midnatt.
Bland många minnesvärda episoder
från sommarens långfärd (som, det bör
tilläggas, avbröts av några uppehåll i
land, bl a under de två första veckorna
juli då vädret var sämre) väljer jag att
berätta om mötet med skötbåtarna och
deras byggare. (Bild sista sidan)
– Den här båten är ju hur fin som
helst, utbrast Mats ute på Gullkrona-
fjärden, tydligen lätt förvånad över att
hans gamle far lyckats genomföra ett
sådant nyförvärv på gamla dar. Och visst
är Albin Viggen en finfin liten segelbåt.
Men jag vill inte heller förneka min särskilda beundran för skötbåtarna, i vilka
föregående generationer har seglat och
rott kring skärgården.
Man ser inte så sällan sådana tjärade
träfarkoster med svällande sprisegel korsa fjärdarna ännu idag, om än numera
närmast för deras ägares höga nöjes
skull. Att Pertti och Silja på Katkuru i
Gustavs brukar färdas i en sådan visste
jag från tidigare, liksom att deras skötbåt är byggd av en båtbyggare i Hangö.
Däremot var det en överraskning att få
se en precis likadan båt ligga och guppa
vid Lasses och Citas brygga i Korpo.
Ännu mer förvånad blev jag under
hemfärden när jag än en gång närmade
mig Hangö udd och mer av tur än skicklighet råkade styra in i stadens ursprungliga hamn på uddens och stadens västra
sida varom marskalk Mannerheim lär
ha yttrat att den har världens vackraste


solnedgångar. Detta enligt min kusin
Tomas som bor ett stenkast därifrån
och som till min glädje åtog sig att hitta
en bryggplats för ”May-Bee” till natten.
Ortsborna har nämligen reserverat båtplatserna i Kapellhamnen, som denna
hamn heter, för eget bruk.
– Bredvid min motorbåt brukar det
ofta finnas en ledig plats, sa Thomas. Vi
ska fråga Eero Ranta om där är plats för
din båt tills i morgon.
Vi skyndade iväg en bit längs stranden ut mot vågbrytaren där den nyssnämnde personen har sin bostad och,
som det visade sig, sin verkstad. (Nomen est omen, ‘ranta’ betyder ‘strand’
på finska.) Efter ett kort samtal med
Eero Ranta om bryggplatser (han biföll
omedelbart min anhållan) och båtar gick
det upp ett ljus för mig. Denna person
var båtbyggaren själv, som egenhändigt
hade tillverkat mina vänners skötbåtar!
För mig återstod bara att vittna om hur
nöjda de är och hur många berömmande
ord de yttrat om sina anskaffningar. Så
små är cirklarna i Finlands stora skärgårdshav.
När jag efter färderna i västerled
omsider hade återvänt till Isnäs i månadsskiftet juli-augusti kände jag mig
i toppform. Vilket jag tolkade som ett
bevis så gott som något på att segling
stärker såväl människans kroppsliga
som hennes andliga kondition. För den
andliga hälsan finns det väl bara en sak
som är bättre och det är att studera klassikerna. Men för det ändamålet lönar
det sig hellre att reservera de långa och
mörka vinterdagarna än sensommarens
och den annalkande höstens alltför
snabbt förbiilande stunder.

När jag således kort efter hemkoms
ten satte igång med planera nya färder
var det så gott som oundvikligt att
den första skulle gå österut till Kotka.
Min fru och jag hittade åter en gång
på samma lösning: hon skulle ta bilen
medan jag seglade och sedan skulle vi
träffas i Marinmuséet, som ingendera av
oss ännu hade besökt trots att det från
Isnäs bara återstår ca sju mil till Kotka
längs motorvägen från Helsingfors, som
fortsätter därifrån mot Fredrikshamn,
Viborg och Sankt Petersburg.
För den som reser från Isnäs till
Kotka sjövägen i egen båt ges mer än
ett färdalternativ. Jag valde att kombinera resmålet med ett besök på ön
Svartviran, som ligger lite ut till havs.
Min avsikt var att ta en titt på den mätpunkt--en av inalles 256 sådana punkter
i en kedja mellan Hammerfest i Norge
och Svarta havets kust i Ukraina – som
den ryske vetenskapsmannen Friedrich
Georg Wilhelm von Struve (1816-55)
valde att placera just på Svartviran i sitt
försök att bestämma jordklotets exakta
form och storlek. Tyvärr lyckades jag
inte, eller vågade jag inte ta mig i land
av rädsla för att skada ”May-Bees” köl
eller skrov vid bryggan, eller snarare
stenröset som tydligen är tänkt att tjäna
som en sådan för den tillfällige besökaren. Och det var lika så bra, eftersom
en tilltagande västanvind lovade att dra
mig ända fram till Kotka före natten.
Mellan Svartviran och dess systerö
Långviran skymtar i fjärran mot horisonten i söder konturerna av ännu en
lockande ö eller kanske ett helt örike
med höga kullar. Det är Hogland, den
stora ön mitt i östra delen av Finska

Viken, som tillhör Ryssland.
Jag hade tänkt övernatta på den
lilla Varissaari (Kråkholmen), berömd
för sina kanoner och sitt strategiska
läge i sjöslagen vid Svensksund, men
insåg när jag väl kommit fram att det
var bäst att fortsätta den korta sträckan
till Sapokka-hamnen, som ligger i en
väl skyddad vik på ön Kotka där staden
Kotka är belägen.
Från gästhamnen Sapokka med sina
hundratals småbåtar leder en smal (ej
farbar) kanal in till ännu en vik som
kantas av vackra planteringar och skulpturer. Detta är bara en av flera ovanligt
trevliga parker som jag påträffade under
min rundvandring medan jag väntade på
att Leena skulle anlända till staden. Katarinas havspark (uppkallad efter Katarina den stora av Ryssland) är väl – eller
håller åtminstone på att bli������������
– ���������
den mest
berömda av dessa grön- och friluftsområden, som nuförtiden präglar stadsbilden
i Kotka mer än den stora exporthamnen,
som har flyttat till närbelägna Mussalo
(Mussalö). Efter Marinmuséet (också
det väl värt ett besök) tillbringade Leena
och jag ytterligare flera timmar med
parkbesök och -promenader.
En liten olycka inträffade kort efter
att jag hissat seglen i motvinden på
fjärden utanför Kotka för att påbörja
hemfärden. Då hände det igen, som
hade hänt första gången i samband
med sjösättningen i april 2015, att utombordsmotorn lossnade från sitt fäste.
Plötsligt stod jag lutad över akterpulpiten med denna tunga och otympliga,
men ack så nyttiga och dyrbara tingest
i nyporna.
Fortsättning på sid 15 w w w


Våran Vigg
STYRELSESOPPA
Detta behövs:
1 purjolök
1 msk margarin
i tsk curry
1½ msk vetemjöl
1 l vätska (vatten o. grönsaksspad)
2 fiskbuljongtärningar
1 pkt djupfryst fisk, ca 450 gram
1 burk blandade grönsaker, ca 400 gram
persilja, dill, salt
Gör så här: Skär purjolöken i strimlor
och fräs den i margarinet tillsammans
med curryn i en gryta. Pudra över mjölet
och häll på vätskan och lägg i buljongtärningarna. Låt allt koka upp och
under tiden skärs fisken i kuber. Lägg i
fisken och låt blandningen sjuda sakta
under lock i 7 min. Blanda till sist ner
grönsaker, dill, persilja och kryddor och
ge soppan ett snabbt uppkok och så är
soppan färdig att servera.
PS. Det frysta fiskblocket fungerar som
kylklamp i kylväskan före tillagningen.
Matlagningstips förekommer ju från
och till i VB, ovanstående är från "Viggenklubbens meddelande nr 3", mars 1981,
och var även infört i VB nr 5/2004.
Soppan är väl kanske inte ett alternativ till grillkvällarnas flintastekar och
andra köttbitar men kan säkert smaka bra
någon gång när vädret är mindre gynnsamt för utomruffsmatlagning. Funkar
säkert hemma också, och har du egna
tips på lättlagad båtmat så är de också
välkomna i Matspalten.

Red.



Först ut...
"Är detta något för ViggenBladet?
En stående rubrik i varje nummer under
ämnet “Min/vår Vigg”. Här kan den som vill
skriva en kort presentation av sin båt. Ex:
intressant historik, genomförda förbättringar/
uppdateringar, seglatser eller andra trevliga upp
levelser. Eller kanske finns det saker/händelser
som man inte bör genomföra, då skribenten tagit
lärdom av dito, etc. Vad vet man?
Alltid kan det finnas något “matnyttigt”
och intressant att för övrig läsekrets fånga upp,
samt att det är roligt att förmedla till andra och
gärna kompletterat med bilder.
Vad säger redaktionen? Undertecknad kan i
så fall vara “först ut” under nämnda rubrik."
... skrev Ken Söderlund för nåra år sedan
till VB-red. som då svarade "Idén är kanonbra
och jag hoppas verkligen att ditt goda exempel
manar flera till efterföljd."
Idén är fortfarande kanonbra men ef
terföljarna lyser tyvärr med sin frånvaro,
alltså hög tid att någon "tar tag i den biten"
som det heter. Det är ju det som är en av
poängerna med Viggenklubben; att vi delar
med oss av våra erfarenheter och kunskaper!
Så, vem kommer härnäst?
Red.

Så var det dags. Att införskaffa en
trevlig seglare med goda övernattnings
egenskaper m.m. Uppvuxen med
båtar, hyggligt väl insatt i marknaden
och satt budget tog vi oss an denna
trevliga och intressanta uppgift, min
hustru och jag.
Efter en snabb överblick av utbudet/marknaden och fabrikat i storlek
ca 20-23 fot föll vårt sikte på rätt snart
på Viggen. I första hand A-Vigg.
Varför inte pröva en båt man inte
haft ? Alltid lika spännande.
(Tidigare båt vi ägt för flera år
sedan var en Birdie 24, mycket trevlig
och fin seglare. Dock med prislapp ett
par steg ovan vår budget.)
Sagt och gjort ringade vi in två
Albin Vigg- prospekt en septembersöndag 2002 och for ut för att inspek
tera.
Den första var i ett skick som vi
inte kände oss tillfreds med. Ägaren
var mycket vänlig och tillmötesgående.
Erbjöd lyft för botten/kölinspektion,
vinterplats och prisreducering. Skicket
var dock nummer ett för oss framför ev.
fördelaktigt pris.
En kort telefonsignal i bilen till objekt
nummer två, A-Vigg nr 1131 tillverkad
1975, med viss tvekan om vi skulle
fortsätta letandet denna söndag eller
inte.
Båten som den var beskriven och
fotograferad i annonsen verkade dock
mycket intressant och lockande. Jodå,
ägaren var på plats vid marinan ute i Vaxholm och fler spekulanter var på väg.

Inget att förlora. Väl på plats mötte
vi ägaren och en familj som just steg i
land efter sin inspektion.
Vi klev ombord med stor spänning
och undran vad som nu väntade oss. Vid
första anblicken och ögonkontakt med
båten stod det 1-0 till henne. Rent och
snyggt så här långt.
Den här var riktigt intressant!
Vi hann nätt och jämt kliva ned
i ruffen för att få vårt första intryck
bekräftat.
En härlig och fräsch doft, (som
bara en välskött båt kan ge) mötte oss.
En doft av frisk och fräsch inredning i
trä tillsammans med näst intill nya och
snygga dynor och övriga textilier gav
direkt ställningen 2-0.
Därtill mycket riklig dokumentation
och historik, snyggt och prydligt i pärm
samt ytterligare en välfylld dito med
tekniska tips från Viggenklubben m.m.
Båten motsvarade mycket väl det
fina skicket och rikliga utrustnings
nivån som var beskriven i annons och
av ägaren.
Ställning 3-0.
Efter övrig okulärbesiktning av
rigg,/segel, motor, kölsvin, läget i
sittbrunnskistorna där tampar m.m.
hängde snyggt och prydligt på uppsatta
krokar m.m. så var saken klar.
Ordning och reda hela vägen.
Att ev. börja pruta på priset kändes
näst intill oanständigt och ohyfsat eftersom det dessutom låg i väl paritet med
vår budget. Kort sagt, ”Thelma” hade
fångat oss.
www



Dock sade vi tack och adjö så länge
till ägaren med löfte om återkoppling
av vårt beslut.
Magkänslan och erfarenhet av
båt- och bilköp under många år har
lärt mig att vissa objekt blir inte
långvariga på marknaden. Vi hade
just nu träffat på ett sådant.
Efter kort överläggning i bilen
ringde vi upp ägaren och meddelade
att vi slår till. Båten är såld till undertecknad. Det är näst intill med
upprymd känsla man bekräftar beslutet. Vän av ordning kanske tycker att
två objekt är för lite att gå på innan
köp/beslut.
Ja, ibland och ibland inte. Det här
föll under rubrik ”ibland inte”. Snabba
beslut kan också vara bra beslut.
Någon vecka senare avslutade
vi affären med sedvanlig kontraktsskrivning, likvidhantering, genomgång av båthandlingar/utrustning
etc.
Nu var Thelma vår båt på riktigt
! Härligt. Torrsättning närmade sig
och första turen gick i princip direkt
till mastkranen.
Med båten följde även en nyinköpt Noa däckställning och press.
Trevligt.
Efter vårrustning, m.m. våren
2003, gick vi midsommarafton från
Vaxholm till vår hemmahamn, Huddinge BK i Mälaren. En resa som
innehöll det mesta som en riktig
premiärtur ska innehålla.
Alltså kallt, mycket och ihållande
regn samt motorstrul vid genomgång
Hammarbyslussen. Efter ca 9 timmar
ömsom seglande ömsom motorgång
var vi framme och på plats mellan
våra y-bommar.
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Vi har fortsatt i förra ägarens spår
med att sköta om henne väl och upp
daterat utrustning m.m.
Ett rent däck, välpolerat skrov och
väl underhållna trädetaljer ger mycket
tillfredsställelse i båtägandet.
Vid inköpet så var båten bl.a
utrustad med Silva Star logg/lod/
distans/temperaturinstrument, nya
slangar för färsk- och sjövatten, modell Thermoflex. I princip nya dynor
med fin stoppning och tyg, omklädda
av proffs. Förstärkt mastbalk. Nytt
storskot, fräsch Porta Potti m.m.
Vår första åtgärd våren 2003 var att
byta ut självlänsarna mot nya dito med
avstängningskran modell kulkran samt
nya slangar, klämmor m.m.
Inte för att det tidigare var dåligt
utan för att den säkerhetsbesiktning
som jag vidtog anmärkte faran vid
ev. brusten slang med åtföljande vattenintag.
En inte alltför enkel åtgärd då nya
krav ställs mot äldre konstruktioner.
Dock blev slutresultatet riktigt bra,
med tillägg för att länspumpens funktion och framför allt vattenutkast bör
modifieras.
(Tekniska Kommittén har tagit del
av arbetet med bilder och text.)
Riggen har fått en genomgång med
nya fall, förstag, nya toppvant och
samtliga vantskruvar utbytta. Inget att
snåla med. Enheter med hög belastning
måste vara fräscha och friska.
Inför säsongen 2005 investerades
i nya segel. Ny stor och standardfock
från Boding Sails.
Vilken skillnad ! Båten hämtar
poäng på fart, driv, höjdtagning,
kursstabilitet m.m. Vem har sagt att
Viggen lider av svag kryssförmåga?

Nya segel, bra trim, hygglig rorsman
gör susen.
En ålderssvaghet kan vara att
durklaminatet släpper/spricker vid
infästning ner mot kölsvin som leder
till visst svaj/rörlighet i köl och svikt
på durken om man utsätter båten
för kraftiga sidorörelser. Påverkar ej
sjösäkerhet enligt besiktningskontroll
daterat 1996 som medföljde båten, där
denna notering fanns.
Jag har plastat över dessa sprickor
med nya glasfiberremsor och avslutat
med epoxyspackel.
Nu har vi en klart bättre stumhet
och fasthet.
Vidare på åtgärdslistan står utbyte
av skotvinschar till nya dito. Original
Lewmar 8 är trötta efter ca 30 års tjänst
göring. Med all rätt.
En modernare modell av skotlås
för försegel jmf med ”originalpollaren”
i trä är på listan. Någon som har bra
tips?
Ny tvådelad rufflucka i mörktonat
plexiglas är på gång. Original tredelad
dito i trä har jag slipat upp och lackat
om. Med båten följde även två mygg
nätsluckor som är alldeles utmärkta
att ta till varma sommarnätter. Locken
till sittbrunnskistorna behöver en genomgång och uppfräschning. Insidan
och utsidan.Nya gångjärn och gummilister bl.a.
En uppdatering av el-systemet
skulle inte heller vara fel. Än så länge
fungerar det bra. Så visst finns det att
göra på en båt om man vill.
Har båten motsvarat våra förväntningar efter fyra säsongers flitigt
utnyttjande ?
Med glädje svarar vi enhälligt ja !
Med sina 23 fot bjuder hon på fyra

riktig fina kojplatser med bra längd,
fin pentrydel med diskho, rymlig sittbrunn, breda och rejäla skarn/sidodäck.
Bra stuvutrymmen. Trevliga och odramatiska segelegenskaper. Ingen racer
direkt, men väl så trygg, förutsägbar
och slutstyv. Tål mycket vind och hårda
tag för övrigt. Lättmanövrerad. Stabil
grundkonstruktion.
Vad mer kan man begära i prisklass
20-50 tkr ?
Kombinationen liten båt med stort
utbyte och som ger mycket tillbaka
passar mer än väl in.
Visst kan man efter en helg känna
att ryggen säger ifrån ibland, när jag
och hustrun mäter 1.90 samt 1.78 i
strumplästen. En bättre sitthöjd och
ståhöjd, avskild toa, ja tack. Men då
måste vi upp till 26-29 fot i storlek.
Och vips så steg prislappen med minst
100 tkr.
Faktum att vi sover bägge med
fördel i förpiken utan problem. Hur
många i 26-29-fotsklassen fixar det?
Lagom underhållskrävande inför
torrsättning och sjösättning.
Vårt tidsschema f.n. ger oss möjlighet till ett båtliv med många och
korta turer med 1-3 övernattningar
när så sker. Mestadels min fru och
jag, då barnen är stora och har andra
intressen.
För detta passar Viggen alldeles
utmärkt för, och så länge Thelma
fortsätter att charma oss så som hon
har gjort hitintills så lär hon bli kvar i
familjen ett tag till.
Bästa Viggenkollegor, tag väl hand
om era Viggar, det är dom värda!
Med bästa Viggenhälsningar
Ken och Marianne Söderlund
A-vigg 1131 ”Thelma”
11

CLUB

Viktigt

SHOP

Medlemsavgift
och

Nu
är det
dags.. .

generator
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nya medlemmar i vår!
Kanske finns andra Viggenägare
i din bekantskapskrets, i din
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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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Ritningar: Kopior av en del ritningar kan tillhandahållas av Sjöhistoriska
Museet. Se deras hemsida, Samlingar/Ritningar Fritidsbåtar,
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T E M Eåldersavskrivningar
komponenter

– Ansvarsförsäkring 33 miljoner kronor
– Rättsskydd, – Allrisk, – Sjöassistans
– Alla tilläggsförsäkringar ingår

Vi på Svenska Sjö har bara en sak för ögonen. Att ständigt utveckla de bästa båtförsäkringarna
och trygghetslösningarna för dig och din båtklubb. Genom Svenska Seglarförbundet är du delägare
i Svenska Sjö och det ger dig direkta fördelar som mer omfattande villkor, resultatbonus för medlemmar och smidig skadereglering. Vår mest omfattande försäkring, Hel Plus ger dig ett fast försäkringsvärde vid totalskada och inga åldersavskrivningar för de flesta komponenterna vid delskada.
Dessutom ingår alla våra tilläggsförsäkringar.
Så du kan med nöje gå in på www.svenskasjo.se om du vill veta mer eller räkna ut din premie.

Stödjer svensk segling
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Medlemsuppgifter
Fakturor avseende årets medlems
avgift är på väg ut till era brevlådor
och kassören hoppas att ni alla gör
er inbetalning snarast så att kassan är
välfylld in för kommande aktiviteter.
Det är naturligtvis också helt OK
att betala in årsavgiften redan innan
fakturan hunnit fram, det besparar
klubben både porto, material och
arbetsinsatser!
Om ni har några ändringar som rör
ert medlemskap vill vi få uppgift om det
snarast, vi kommer att redovisa vilka
som är medlemmar i klubben även i år,
och det kommer bara ut ett nummer till
av ViggenBladet – som vi kan påminna
i – före sommarnumret.
Alla har tyvärr ännu inte lämnat
kompletterande uppgifter om sig
själva och sina båtar; telefonnummer,
e-post, båtarnas nummer och namnen
på dem.
Kolla adressetiketten på sista sidan.
Om det står en nolla ovanför ditt namn
i stället för segelnumret så är du en av
dem som glömt att meddela viktiga
uppgifter om dig och din båt.
Mejla gärna till vebe@comhem.se
Medlemsregistret
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STYRELSE
Ordförande:
		
Kassör 		
Kassör
		
ordförande:
Vice ordförande
&
Kassör:
Sekreterare
Ledamot:
Ledamot
		
Club-Shop-ansvarig:
Club-Shop-ansvarig
e-post:

Thomas Svärd Össebyvägen 42 , 184 33 Åkersberga
e-post: thomas.svard@telia.com
K-G Sabel Tullgårdsgatan 36, 1 tr, 116 68 Stockholm
e-post: k-g.sabel@comhem.se
Bosse Rydh Frejgatan 6, 2 tr ö. g., 114 20 Stockholm
e-post: bosse.rydh@swipnet.se
Roy Berntsen Skogalundsklippan 13 , 131 39 Nacka
e-post: roybe3@advokatroyberntsen.no
Ingvar Lindén Söravägen 183, 184 37 Åkersberga
ingvarlinden1@gmail.com

072-250 08 40
08-641 17 05
08-15 42 94
070-618 88 31
073-444 26 82

Någon annan hade kanske orkat
lyfta in den i båten men mina krafter
räckte inte till. Inte långt därifrån passerade en motorbåt. Jag släppte taget
om motorns handtag med ena handen
och försökte vinka med den andra.
Sedan upptäckte jag att en annan seglare hade kantrat med sin jolle och att
motorbåtens förare uppenbarligen hade
till uppgift att följa med och vid behov
bistå denna.

1

Vad göra i detta läge? Närmaste
brygga låg på kanske en halv sjömils
avstånd vid den ovannämnda Kråkholmen. Men hur segla dit med händerna
bundna vid motorn i aktern? Jag funderade redan på att släppa taget om
motorn och kryssa vidare, kosta vad
det kosta ville. Lite kusligt kändes det
också. Men då kom hjälpen.
Besättningen på s/y ”Tracey” från

Kotka hade upptäckt min prekära belägenhet och styrt långskepps med ”MayBee”. Den över havsdjupet svävande
utombordsmotorn surrades fast vid pulpiten och lyftes, efter bogseringen, som
utfördes med segelbåtarna sida vid sida,
till Kråkholmens brygga. Där letade
s/y ”Traceys” kapten, vars rådighet och
kompetens i sjöräddningsarbetet gjorde
ett outplånligt intryck, länge i sina
verktygslådor . Till slut hittade han två
muttrar, som passade till ”May-Bees”
motorfäste av aluminium. Därefter
gällde det bara att dra och åter dra i
startsnöret tills motorn hostade till och
kom igång efter sitt omskakande och
våta äventyr.
Vad lära vi härav? Jo, förutom att
det fortfarande finns goda och kunniga
människor på havet: försumma inte att
emellanåt dra åt skruvarna och muttrarna på motorfästet!
Mikael Böök

Laura upptäcker
ett sälhuvud på
Bisaballsfjärden
5.8 2015
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Skötbåten Katkuru II

En fin bild till
från Bodaviken
Foto Emelie
Bergstrand
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