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Viggen till
USA?

Rykten gör gällande att Donald
Trump i sin strävan att sanera eko
nomin, och samtidigt förstärka USA:s
militära stridskrafter, har fått tips om
att vända blicken mot Sverige för att få
vägledning.

När hans rådgivare väckte försla
get reagerade Trump först med stor
förvåning. Vi har alla hört det snart
bevingade uttalandet ”Sweden! Sweden
of all countries! Who would believe
this?” Men sedan man övertygat honom
om att Viggen, visserligen inte helt up
to date, kanske kunde förvärvas för en
så facil summa som 4 – 5000 USD per
styck (frakt oräknad förstås), ska han
ha rättat till slipsen och peruken och
belåtet fällt det lika berömda yttrandet
”Let’s make America great again”.
Nu väntar vi med spänning på lite
action. Han får väl först googla lite
på Viggen. Sedan lär det visa sig om
det blir Flygmuseum i Linköping eller
Sjöfartsmuseum som får förfrågan om
leverans. Oavsett vilket kommer det att
väcka stor uppmärksamhet.
Halvar i 2012 Lirpa Lirpa

En segling

från Rosersberg till Karlskrona och
tillbaka. Del 2, återfärden
(Del 1 av Lars Fredrikssons berättelse var införd i VB nr 4 2016)
Först en summering,
Jag startade seglingen från Rosers
bergs båtklubb där min hemmahamn lig
ger den 24 juli kl 13:15 och var framme
vid resmålet strax utanför Karlskrona den
3 augusti kl.13:25.
Genomsnittssträckorna för varje dag
låg på ungefär 28 sjömil. Detta p.g.a.
mycket motvind och kryssning och mes
tadels gick jag för motor som höll max 5
knop i snitt.
Från loggboken:

6/8
Avgång från Ekenabbens fiskehamn
på ön Sturkö i Karlskrona skärgård kl.
13:10. Jag har nu varit i vår sommarstuga
i 4 dagar för att deltaga i ett årsmöte på
ön Sturkös vägförening. Jag hade haft
kontroll på vädret i några dagar som oftast
hade prognostiserat krafig sydlig vind men
denna dag såg ut att få en ganska lugn
vind. Trodde jag...
Kastade loss vid fiskehamnen för att
först segla söderut och mötte ganska höga
vågor men det var ok.
Forts. på sid. 6 w w w



Hej Viggenseglare!
Nu närmar sig tiden då vi ska fixa i ordning
våra båtar inför den kommande seglingssäson
gen. Detta är en tid som jag gillar. Allt känns
roligt och förväntansfullt och det känns som en
evighet tills båten ska tas upp på land igen.
En av fördelarna med att vara med i en klubb
är ju att man kan få ta del av andras råd och dåd
och även i vissa fall andras misstag, vilket kan
vara nog så lärorikt. En annan fördel med ett
klubbmedlemskap är ju också att kunna få ge
råd och dåd till andra klubbkamrater.
Det skulle vara så oerhört roligt om Viggen
klubben kunde få igång ett aktivare utbyte
av erfarenheter oss medlemmar emellan. Jag
uppmanar därför er alla att tänka efter vad just
du kan bidra med. Vad har du gjort för smart
lösning som andra kan ta del av. Ta en bild,
skriv en rad och skicka in materialet till vårt
Viggenblad. Vi behöver material och vi behöver
bli lite mer aktiva. Vår tidning är vårt bästa sätt
att sprida kunskap, engagemang och idéer mellan
oss medlemmar oavsett var i världen vi befinner
oss. För övrigt hoppas jag få se många av er på
vår årliga riggträff i början av maj.
Ha det!
Thomas Svärd i storviggen Milo

"Klubben har möjlighet att trycka upp betyd
ligt 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".
Så skrev Thomas i sin spalt i det förra numret
av VB, och minsann blev det så också, den här
tidningen har fyra sidor fler än förra numret, tack
vare insänt material från våra läsare. Vågar man
till och med tro på ett trendbrott kanske?
Häng på du också, med nya berättelser på
temat "Våran Viggen" ("Min Viggen" går också bra
om du råkar vara ensamseglare). Eller vad du nu
vill dela med dig av till oss andra.
I nästa nummer kommer årets medlems
matrikel att finnas med och ta plats men vi
behöver annat också, så fundera på vad du kan
bidra med. Manusstoppdag finns på sista sidan.
Apropå matrikeln; du har väl kommit ihåg
att betala i årets medlemsavgift? Om inte, gör det
snarast! I skrivande stund är det fortfarande c:a
30 medlemmar som ännu inte betalat och därmed
riskerar att inte komma med i årets matrikel och
Viggenklubben behöver er alla!
Till sist; lycka till med vårrustningen och
kommande seglingar!
Alf



Efterlysning!
Eskader 2017?
Det var många år sedan
det genomfördes en eskader
med Viggenbåtar.
Finns det eldsjälar och intresse?
Kontakta i så fall styrelsen.

Dags för
ett nytt
riktmärke?
Viggenklubben söker
efter bra platser att kunna
ha sina träffar på.
Platser där vi får rum med
ca 10 båtar och helst med
tillgång till toa och grillplats.
Känner du till något bra ställe
så hör av dig till styrelsen.

Boktips
Jag läser ofta och gärna
böcker om segling. Efter
som jag har en gammal båt
läser jag också gärna gamla
böcker. En av mina favorit
författare är Åke Mattsson.
Han seglade många små
60- och 70-talsbåtar såsom:
Havsfidra, Maxi 68, Albin
Vega med flera. En av de
största behållningarna med
att läsa om seglingsäventyr
med liknande båttyp som jag själv seglar
är att jag lär mig att min båt klarar be
tydligt tuffare väder och vindar än vad
jag själv tror. Den senaste boken jag läst
heter ”Västvart med passaden” av just
Åke Mattsson. Han seglar en Albin Vega
över Atlanten i hårt och tufft väder på
14 dygn och 16 timmar med en genom
snittshastighet på 6 ,06 knop.


För Viggenseglare finns
en hedrande beskrivning i
boken:
”Jag språkar därför
varmt för ”Viggen” i Al
bins nya version. Enligt min
mening Per Brohälls mest
lyckade skapelse. Vackrare
än hans andra båtar. Styvare
än Vegan. Och en extremt
god kursstabilitet. En icke så
vanlig kombination av goda
bidevinds- och undanvindsegenskaper.
Enastående utrymmen för en båt i frå
gavarande storleksklass”.
(Åke Mattson, Västvart med passaden,
utgiven 1973, sidan 133)
Äldre seglingslitteratur hittar man
lättast på antikvariat, t.ex www.bok
borsen.se
Thomas Svärd

Riggträff 2017
Onsdagen den 3 maj kl 19:00
på Trälhavets Båtklubb i Åkersberga
Riggning innebär inte att man
bara monterar masten och spänner
upp stag och vant så att ”det känns
skapligt”. Rätt kontrollerad och ansatt
rigg är inte bara en förutsättning för
att båten ska segla bra, det är också
den bästa säkerheten för att båten ska
klara även riktigt busväder, vilket man
alltid måste vara beredd på att kunna
råka ut för. Riggträffen är därför det
gyllene tillfället för dig som vill lära dig
mer om hur man riggar Viggen.
I anslutning till de mer praktiska
övningarna med själva riggningen så
blir det också information från vår
Tekniska kommitté samt tillfälle att
ställa frågor till våra erfarna experter.
Har du frågor men ingen möjlighet att
delta på riggträffen kan du maila frå
gan eller frågorna till Thomas (adress
till höger) så tar vi upp dem på träffen
och skickar svaret till dig.
Trälhavets båtklubb ligger i
Åkersberga på Båthamnsvägen 18,
184 40 Åkersberga
Det finns gott om
parkeringsplatser och det
är enkelt att ta sig dit med
kollektiva färdmedel. Det
tar ca 35 minuter med
Roslagsbanan från Östra
station till Åkersberga
station och därifrån är
det ca 5 minuters pro
menad till båtklubben.

Nytt för i år är att vi även bjuder
in Vega-klubbens medlemmar som ett
steg i ett utökad samarbete klubbarna
emellan. Våra båtar har ju samma kon
struktör, lika konstruktion och i stort
sett helt lika rigg.
Aktiviteten är gratis men anmälan
är obligatorisk och ska göras till
thomas.svard@telia.com
senast den 25 april.
Ange mobilnummer så vi kan nå er
om det sker någon sen förändring av
programmet.
Kontakta någon i styrelsen om det
är något du undrar över.
Välkommen!
P.S.
Den som inte har möjlighet att närvara
på träffen kan få TKs riggningsinstruk
tion hemskickad via e-post.
Hör av dig
till Styrelsen, Tekniska
Kommittén
eller VB-redaktionen
D.S.

Illustration Sören Rapp



w w w Fortsättning från sid 2

När jag sedan började svänga av lite
mer österut för att runda ön Sturkö bör
jade båten rulla ganska väldsamt i sidvin
dens höga vågor. Vinden låg nu rakt om
styrbord av båten vilket märktes av båtens
rullning som var våldsam. Själv fick jag
hålla i mig ordentligt. Tyvärr hände det
som inte fick hända. Min plotter som jag
hade löst liggandes på sittbrunnslocket
for i durken och med detta så kom den
då åt några knappar som släckte ner den
helt och hållet. Själv hade jag fullt upp
med att möta de höga vågorna. Turligt
nog hade jag min läsplatta med Seapilots
plotterfunktion igång som fick hjälpa mig
att hålla kursen.
Samtidigt har jag en kamrat som följer
mig via min AIS-sändare på Internet. Han
skickade ett SMS att jag var på fel väg runt
en udde vilket jag själv sedan noterade så
det var bara ett vända runt och åka tillbaks
rakt mot Östersjöns höga vågor och runda
udden på rätt sida.
Åkte sedan via ön Långören och följde

I Kristianopels gästhamn, foto Lars Fredriksson



den utprickade farleden som sedan skulle
leda mig mot Kristianopel där jag tänkte
övernatta. Nu börjar vinden sakta avta
när jag möter Östersjön igen. Nu börjar
min läsplatta att ta slut med ström och
stängs av och med detta så har jag ingen
fungerande plotter. Läsplattan har stått på
underhållsladdning hela tiden men ändå
så stängdes den av.
Tog fram min ordinarie Lowrance
plotter och började läsa bruksanvisningen
hur man får igång ljuset då den tydligen
hade tryckt in några knappar när den for
ner i durken när den föll ner. Under tiden
jag läste bruksanvisningen small det till!
Jag har nu gått på grund! Nästan mitt ute
i Kalmarsund!
Där satt jag fast. Körde med motorn åt
olika håll och fick båten att snurra runt på
olika ställen på en bergshylla. Jag tror jag
höll på i 30 minuter för att få loss den från
grundet men den vägrade att röra sig. Tog
sedan beslutet att kontakta Sjöassistans
som jag är medlem i.

Fototävling !
Härmed inbjuder Viggenklubben sina medlemmar
till att delta i en fototävling!
Första pris blir, förutom stor ära, en tröja med
ett tryck på av den vinnande bilden.
Reglerna är enkla! Skicka in en bild med tema båtliv till thomas.svard@telia.com och ange namn och
medlemsnummer samt gärna en
kortfattad beskrivning om var bilden är tagen
och vad den föreställer.
Styrelsen kommer att agera jury och utser vinnarbilden till årsmötet.
Klubben förbehåller sig rätten att få använda inskickade bidrag
i sitt klubblad och på sin hemsida.
Jag ropade upp dem på min VHF-radio
och berättade vad som hänt och angav min
position från min AIS.
Fick sedan ett svar att de skulle skicka
ut en båt och hjälpa mig komma loss. Men
det skulle ta 2 timmar innan de skulle
komma! Deras båtar fanns i Karlskrona så
då förstår jag att det skulle ta sin tid. Fick
ett antal samtal på min mobil från både
Sjöräddningen och Sjöassistans där de
undrade om jag tog in vatten och hur jag
mådde. Bra support måste jag säga från
dem. Under tiden fick jag nu igång min
Lowrance plotter som visade var jag var.
Majö rev, någon sjömil sydost om
Kristianopel. Nu först ser jag problemet.
Jag hade missat ett avlångt grund och
istället skulle jag åkt mycket längre ut i
Kalmarsund. Fick även ett samtal från min
kompis som undrade varför jag hade ankrat
upp mitt i Kalmarsund. Han hade sett min
position på nätet en längre tid. Nu börjar
det skymma och helt plötsligt ringer det på
min mobil igen.
Sjöassistansbåten ligger strax utanför
min båt vilket jag inte hade sett då jag hade

suttit i ruffen och lyssnat på radio. De vill att
jag skulle kasta ut en fender med en lång
tamp för att kunna dra loss mig. Men nu
hade det nästan helt sluta blåsa så fendern
med tampen låg fortfarande på samma
ställe i sjön och guppade bredvid min båt.
Killarna som kom från Sjöassistans hade en
kille med dykutrustning så han hoppade i
och simmade till båten och hämtade fen
dern med tampen. De var totalt 4 killar. Vi
hade kontakt via mobilen och de undrade
vart jag var på väg så de visste vilket håll
de skulle bogsera mig. Kristianopel blev
mitt svar. Nu var det ganska mörkt ute och
klockan var runt 22.00 på kvällen så de
bogserade in mig i gästhamnen i Kristia
nopel. Vilken service! När vi gled in i gäst
hamnen hoppade några av killarna i land
och förtöjde min båt vid bryggan. Den mest
professionella servicen och hjälpen jag varit
med om. Hela gästhamnen blev upplyst av
deras starka strålkastare som de hade.
Där satt jag i min båt och tackade så
mycket för hjälpen och funderade vad jag
skulle göra nu. Dags för kvällsmiddag.
www


NYA
MEDLEMMAR
0

David West
AMSTERDAM
NEDERLÄNDERNA

284

Bernt Anderson
BJÄSTA

1251 Jenny Salomonsson
KARLSTAD

Hjärtligt
välkomna till
Viggenklubben!

Hel Medlem



Min logger visade nu 55 NM. Den
hade väl legat och snurrat hela tiden när
jag satt på grundet för så långt hade jag
inte åkt.
7/8
Nu har vinden tilltagit i Kalmarsund.
Väderprognoserna säger 10-14 m/s alltså
nästan kuling. Jag tar beslutet att stanna
kvar och övernatta här idag. Jag tar en
promenad runt gästhamnen och pratar
med några båtgrannar och tittar mig runt
på alla båtarna och konstarerar att min båt
är nog minst av alla.
8/8
Efter 4 dagar i Kristianopel börjar
jag få nog av den krafiga vinden som lig
ger stadigt på och trycker med hög sjö.
Prognoserna säger samma sak för många
dagar till. Ringer min sambo och undrar
om möjligheten att få skjuts hem. Hon har
55 mil att köra hela sträckan hit. Fick svar
att hon kommer och hämtar mig dagen
efter. För att få till en bättre gästhamnsa
vift kontakar jag hamnchefen och gör en
omförhanding. Det avlöpte enkelt. Jag fick
flytta båten en liten bit till andra sidan av
gästhamnen. Hamnchefen var hjälpsam
och hjälpte till och avslutar dagen med en
enklare middag i hamnens restaurang.
9/8
Får skjuts hem till Knivsta. Hemma
kollar jag väder och tittar på min AIS sän
dares signal att båten ligger kvar vilket den
gör. Väderutsikterna ser fortfarande inte
lovande ut men det känns skönt att vara
hemma i alla fall.
10/8 - 20/8
Dagarna går och jag har full kontroll
på vädret via SMHI´s kustväder och
isobarer samt danska DMI för att utläsa
väderförändringar.

21/8
Jag kontrollerar vädret några dagar
innan jag bestämde mig för att åka ner till
Kristianopel och fortsätta resan hem. Prog
noserna lovade bra vindar för segling. Sagt
och gjort, köpte en tågbiljett till Karlskrona
för att sedan ta mig till Kristianopel. Hamn
chefen hade nämligen lovat att hämta mig
vid stationen när jag kontaktade honom.
Men väl ankommen till stationen var
han dålig p.g.a. gårdagens surströmmings
fest påstod han. Fick tag i en taxi som skjut
sade mig 5 mil till hamnen för ett bra pris.
För att få till en bra seglats hemåt packade
jag båten och planerade resan i plottern.
Intog en god middag i gästhamnens res
taurang och sov sedan gott i båten.
22/8
Efter att ha ätit frukost avseglar jag
från Kristianopels gästhamn klockan
10:15. Nästan helt vindstilla är det och jag
glider ut med hjälp av ”järngenuan”, alltså
motorn. Min Lowrance-plotter sitter nu
fastbunden vid babords sittbrunn för att
undvika förra incidentens händelse med
nedfallen plotter.
Vinden saknas fortfarande så motorn
får stå för framdriften. En vacker miljö
möter mig i Kalmarsund i strålande solsken.
På avstånd ser jag en jättestor tanker som
åker norrut i Kalmarsund och funderar på
om den tänker ta sig under Ölandsbron.
Efter en stund ser jag denna jättetanker
vänder sig om och åker söderut. Tankarna

slår mig att först nu har de konstaterat att
de inte kommer under Ölandsbron. Undrar
om kaptenen är helt nykter på denna båt för
de har en bra bit kvar för att runda Ölands
södra udde.
Nu börjar vinden tillta lite med nordlig
vind och låter båtmotorn fortfarande gå.
Börjar fundera var bästa inseglingen till
Kalmar ligger på sjökortet. Samtidigt ser jag
de kända byggnaderna på Kalmar men ser
att det är en bra bit kvar till själva inloppet
till Kalmar. Nu närmar jag mig inloppet till
Kalmar gästhamn.
Kontrollerar nu bensintankens nivå ef
ter all körning från Sturkö och Kristianopel
och noterar att det kanske är dags att tanka.
Men beslutet att tanka blir dagen efter en
övernattning i gästhamnen för nu är jag
hungrig. Glider in i gästhamnen som ligger
mycket bra till mitt emot ett köpcenter. En
båtgranne hjälper till att förtöja min båt kl
15:45. Nu ser jag att gästhamnen inte är
fullbelagd och inser att hösten är på ingå
ende och många har avslutat sin semester.
Dagens etapp blir 24,96 NM.
23/8
Avgång 10:10 och tar mig till en bensin
mack som ligger strax utanför gästhamnen
på en flytbrygga. En trevlig tjej tar emot
mig med tampar att binda fast båten med.
Båtens tank lyfts över, hon tar emot och
fyller fullt. 17,8 liter går i som jag betalar
i deras inbyggda kiosk på flytbryggan. Ett
trevligt ställe med mycket god service.
www

Ölansdsbron, foto Lars Fredriksson



Nu åker jag ut mot Ölandsbron och
letar efter vilket ställe jag ska ta mig ut på
och vilka prickar jag ska ta sikte på. Svaret
blir enkelt när jag ser de röda och gröna
brospannen. När jag åker under själva
Ölandsbron märker jag att jag möter en
riktig vägg av tjock dimma. Det enda jag
nu har i huvudet är att följa plottern vart
jag ska åka. Parallellt följer jag även min
läsplatta med Seapilot där jag även har full
koll på eventuella större båtar via deras AIS
signal. Motorn får sköta framdriften då det
fortfarande är totalt vindstilla. Funderar
lite på om jag skulle möta en större båt i
denna tjocka dimma, vad gör jag då? Enligt
lagarna ska de ha en mistlur men jag hör
inget av detta. Det jag ser genom dimman
är max 10 meter. I och med att jag har en
AIS-sändare så borde de större båtarna se
mig men ingen båt möter jag. Samma är
det på min läsplatta som presenterar båtar
med AIS men inget syns. Timmarna går och
snart börjar jag se en liten bit av Ölands kust.
Fortfarande är det stiltje och dimmorna bör
jag lätta när jag ser en liten bit av Mönsterås
i dimmorna.
Noterar att jag nu är i Misterhults
skärgård. Under tiden möter jag en tysk
segelbåt med AIS som jag har sett på min
läsplatta och när vi möts vinkar jag och får
ett kvitto med en vink tillbaks. Nu är det en
lång sträcka kvar till Oskarshamn men efter
en lång motorkörning i 5 knop kommer jag in
i Oskarshamn kl 19:15 efter att ha avverkat
den långa långa sträckan på 42,44 NM. Åker
in i gästhamnen som nu står helt tom på
båtar. Förtöjer båten vid bryggan och kliver
i land för att hälsa på hamnchefen som är
en tjej i 30-årsåldern som minns mig från
förra gången jag åkte söderut. Hon berättar
att nu är båtsäsongen slut och berättar om
deras planerade ombyggnad av hamnen
inför nästa år.
Samtidigt rekommenderar hon ett ställe
att äta på. Jag tog henne på orden och gick en
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promenad dit för att äta. Efter maten tog jag
en liten promenad för att konstatera att nu är
hösten här. En helt tom gästhamn som hade
skjudit av liv när jag var här sist. Somnar gott
i båten efter en lång dag på sjön.
24/8
Börjar dagen med att tanka båtens tank
i gästhamnens egen mack som ligger på
bryggan för att se hur mycket motorn har
konsumerat på drygt 42 NM. Blev förvånad
att det bara gick i 10,1 liter för hela denna
sträcka vilket då blir en kvarts liter per NM.
Avgick från hamnen kl. 08.30. Nästa delmål
bestämmer jag att vara Idö som ligger strax
söder om Västervik.
Vindarna är nu lite mer omväxlande så
jag drar upp genuan och börjar segla fast mer
på kryss då det mestadels är nordliga vindar.
Ser Figeholm som jag passerar på avstånd
samt Simpevarp som jag på nedvägen var
på väg att ta nödhamn i p.g.a. den kraftiga
sydvinden.
Mycket öar passeras nu i vacker kust
miljö i Tjusts skärgård. Åker lite slalom
mellan små grund med hjälp av min plotter
som snart ska leda mig fram till Idö. kl. 14:40
kommer jag fram till Idös gästhamn som
ligger strax söder om Västervik på en egen
ö som har varit en lotsstation. När jag kom
mer fram till gästhamnen är det helt tomt på
båtar. Mer tecken att jag nu är helt utanför
säsongen. Inga grannbåtar som hjälper till
med förtöjning så jag får själv kliva i land
på bryggan med en tamp och binda fast i
en ögla. Här är det mooring som gäller för
förtöjnig av aktern. Alltså en ankarlina som
redan ligger i vattnet som man kan fästa i
båtens akter. Gick en promenad uppför deras
ståltrappor till deras restaurang för att betala
gästhamnsavgiften. Efter att den var betald
fick jag veta att restaurangen nu är stängd
för säsongen. Blev mycket förvånad då de
marknadsförs i Gästhamnsguiden med att
ha öppet maj-sept och nu var det 24 augusti.

Tänkte att jag ska ta ett samtal med hamn
chefen via nätet om detta. Personalen åkte
strax hem efter mitt besök i en motorbåt så
nu var jag var lämnad helt ensam. Jag gick
tillbaka till min båt och konstaterade att
vinden hade tilltagit och därmed dyningarna
i i hamnen. För att tillbringa natten´i båten
flyttade jag båten till den intilliggande bryg
gan som mera låg i lä. När jag precis hade
flyttat båten kom en annan större segelbåt
som la sig bakom mig. En trevlig herre som
sedan bjöd in mig i sin båt på fika. Dagens
sträcka blev 31,70 NM.
25/8
Åkte ut från Idö gästhamn 08.00 via
Idösund rakt norrut i nordlig vind. Nu hade
dagarna börjat stressa mig lite för att komma
hem. Lite hemlängtan fick jag då gästham
narna nu var tomma. Började fundera över
var nästa gästhamn skulle bli med mitt nästa
stopp. Nu är jag i Tjust skärgård och börjar
leta på sjökortet var nästa stopp skulle vara.
Kom på att Fyruddens gästhamn var helt ok
när vi var där för ett antal år sedan. Började
leta på sjökortet och plottern vart det skulle
ligga. Hittade det till slut men när jag var på
väg in till platsen noterade jag att jag hade
åkt en liten omväg runt några öar. Men till
slut kände jag igen platsen när jag närmade
mig hamnen. Här har de parkeringautomater
att betala hamnavgiften med. Inte direkt
välkomnande.
I gästhamnen var det några enstaka
båtar men ganska tomt. Dagens sträcka blev
32,73 NM
26/8
Kl. 07:40 avgick jag från Fyrudden med
okänd destination. Jag hade först tänkt mig
ett stopp i Arkösund men lät beslutet vänta
med tanke på väder och vind. Vinden låg nu
på mycket svag nordlig vind.
Började åka med motorn igång utan
att ha något direkt mål hur jag skulle åka

Idö gästhamn, foto Lars Fredriksson

och vilken sträcka jag skulle ta. Tanken låg
att segla lite mer inomskärs än den vanliga
gamla sjöns ”E4:a”. En mycket vacker sträcka
blev det mellan olika öar mitt inne nu i Sankt
Annas skärgård. Läsplattan och plottern fick
göra sin plikt. Även min AIS som hela tiden
berättade var jag åkte.
Min kompis följde mig hela tiden med
diverse SMS vart jag var på väg och hur min
tanke var just för denna trip och just här samt
vilken fart jag har. Jag åkte mellan olika öar i
Sankt Annas skärgård och konstaterade hur
vackert där är. Mitt emellan två större öar
tvärslocknar min plotter. Det kunde tolkas
som att strömmen bröts helt plötsligt men
så var det inte. Tryckte på power on knap
pen och den startade upp omedelbart. Men
nu hade den ingen GPS signal och kunde
presentera var jag var och hastighet. Mycket
irriterande. Drog ut strömkabeln från plot
tern och satt tillbaks den.
Nu gick den igång helt ok! Undrar vad
som hade hänt. Misstänker att solen som
www
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sken på den hettade upp den för mycket och
fick den att stänga av sig. Ska lämna in den
för kontroll senare för detta får absolut inte
hända. Tur var att jag vid tillfället hade min
Seapilot igång på min läsplatta.
Nu börjar jag möta lite flera segelbåtar
än vad jag hade sett förrut. Resan går vi
dare och jag närmar mig Arkösund där jag
måste ta ett beslut att antingen åka in där
eller runda en ö mittemot Arkösund för att
påbörja resan över Bråviken. Tiden sa att det
var gott om tid för att fortsätta resan mot
Oxelösund som var mitt nästa delmål. Jag
rundar Arkön på dess östra sida och åker
vidare mellan Gränsön och lite andra öar
för att nå ut mot Bråviken.
Nu börjar nordvinden tillta. För att
spara lite tid så beslutar jag mig för att köra
med motor hela sträckan till Oxelösund för
att slippa kryssa mig fram i motvinden. Re
san går med en ganska tilltagande hög sjö på
Bråviken. Jag börjar närma mig Oxelösund
då jag måste bestämma vilken sida jag ska
närma mig staden för att komma rakt in där
gästhamnen ligger. Detta då p.g.a. den höga
sjö jag hade och för att undvika för mycket
sidvind. Ser några segelbåtar på avstånd
som är på väg mot Oxelösund. När jag
närmar mig Oxelösund ser jag att jag hade
kommit lite för långt västerut mot infarten
till hamnen så det var bara att svänga upp
mot vinden och den höga sjön som var. Ser
att bakom min rygg ligger en segelbåt som
ligger alldeles för nära en bergformation.
Men till slut ser jag infarten till gästhamnen.
Här var det lite mer båtar.
Angör vid något som är en restaurang
med egen liten brygga och frågar vart man
kan angöra. Blir tilldelad en plats vid en
Y-bom som ligger helt avskilt från vind. För
töjer min båt där och går in i en restaurang
och betalar hamnavgiften. Tar en dusch och
fräschar upp mig efter resan över Bråviken
och intar sedan en middag på hamnens res
taurang. Dagens sträcka blev 33,32 NM.

12

27/8
Vaknar vid 08 tiden att det fladdrar
ordentigt i hamnens flaggor av den kraf
tiga vinden.
Jag tar snabbt beslutet att övernatta
här en natt till. Fick precis veta av de
kvinnliga hamnansvariga att i dag skulle
det bli en hamnfest med utställning av
gamla tändkulemotorer. Kul tänkte jag,
då får jag något att tillbringa tiden på.
Tiden gick och massa folk kom för att se.
Tändulemotorerna startades upp med
deras märkliga ljud. Samtidigt fanns det
några nyrenoverade småbåtar av trä som
man kunde köpa en biljett till för att åka
en mindre sträcka i med tändkulemotor
drift. Intressant uppevelse i solsken men
en trevlig tillställning.
Tillbringade resten av dagen för att
kontrollera kommande väder vilket mor
gondagen gav en bra vink av.
28/8
Avgick från Oxelösund 07:40 efter att
ha intagit frukost. Vindarna var nu mycket
svaga sydostliga så motorn fick sköta fram
driften. Sjökorten och plottern gav hänvis
ning vart jag skulle åka för att runda några
öar. Däremot blev jag lite vilsen vilken
resväg jag hade tagit på hitresan för några
veckor sedan. Min plotter hade nämligen
raderat bort mina spår vid strömavbrottet
för några dagar sedan.

Någonstans söder
om Södertälje
foto Lars Fredriksson

Jag blev mycket irriterad på detta men
inget att göra just nu. Försökte minnas
vilken väg jag hade seglat sist men min
net svek mig i detta fall. Letade i sjökortet
för att hitta den närmaste vägen för att
ta mig mot Södertälje. Vägen gick mellan
några prickar som jag följde samt någon
seglare som låg lite framför mig som
verkade åka åt samma håll. Började nu
närma mig Askö och vinden tilltar. Efter
att ha seglat med Genuan ett tag rullar
jag nu in den för att övergå till motordrift
då nordvinden har tagit över för att sedan
helt avta. Börjar titta på sjökortet att det
nu är nog bäst att åka väster om Askö för
att slippa nordostvinden som verkar ligga
på Askös östra sida. Följer den utprickade
leden norr om Asö för att runda ön där.
Passerar på västra sidan av Fifång som är
ett av våra favoritställen. Närmar mig nu
Oaxen när regnet börjar tillta. Här fick jag
kliva in i ruffen och låta autopiloten sköta
styrningen för att leta fram min nyinköpta
poncho från Kalmar. Båten glider framåt
mot järnvägsbron som jag passerar under
den när regnet nu upphör. Kylan börjar nu
bli kännbar så jag sätter på mig en tjock
jacka. Åker under motorvägsbron och ser
gästhamnen framför mig. Nu bestämmer
jag mig för att sedan ta pendeltåget hem.
Det börjar att bli kyligt nu och jag vill hem
och vila upp mig.
Ankommer till gästhamnen 17:30 efter
att ha seglat/åkt med motor i nästan 10
timmar utan något stopp.
Gästhamnen står nu nästan helt tom
på båtar så jag ringer till hamnchefen och
förhandlar om ett pris för några nätter.
Kvinnan meddelar att gästhamnen är
stängd för säsongen men vi kommer fram
till ett bra pris.
Jag tar en liten kort promenad till
pendeltåget som ligger mittemot gäst
hamnen och åker nu hem för att vila mig.
Distans idag blev 47,07 NM.

5/9
Jag tar en tidig morgonpendel kl.
06:30 från Uppsala mot Södertälje gäst
hamn efter att ha varit hemma i drygt
en vecka. Jag har även noterat i min
loggbok att kl. 08:45 åker jag ut från
gästhamnen mot slussarna. Tänkte först
kontakta slussvakten via min VHF radio
men denna gång hör jag pinglandet från
bommarna som åker ner när jag åker
in i slusskammaren. Han har tydligen
redan noterat min ankomst. Jag åker
sedan ut från slussen och passerar Mä
larbron och ser även den vackra miljön
runt omkring. Nu är det bara att sikta
in sig på Stäketbron. En bra bit dit men
först ska jag passera Björkö med Birka
som nu är helt tom på båtar. Hösten är
nu på ingående med rejäla steg. Pas
serar förbi Adelsö för att sedan runda
Lagnö och åka sydost för att ta mig
ut till Näsfjärden för vidare färd runt
många öar i Mälaren. Jag följer några
båtar som också verkar vara på väg mot
Stäketbron. Väl framme vid bron lägger
jag till och inväntar broöppning. Enligt
deras tidtabell ska jag vänta 20 minuter.
Binder fast båten vid bron och inväntar
broöppningen. Har nu åkt 26,77 NM
från Södertälje och tiden är nu 14:10.
Efter broöppningen åker jag med
hjälp av motor då vinden helt har
avtagit. Exakt 16.00 lägger jag till i
min hemmahamn i Rosersberg. Många
upplevelser har jag nu upplevt under
dessa drygt 2 månader. Tyvärr var väl
vinden varit den bromsande faktorn
under många dagar som kom åt fel håll
mesta tiden tycker jag. Samtidigt kan
jag väl erkänna att tiden för resan var
väl lite sent vald. Men jag får väl skylla
på min köksrenovering som fördröjde
starten för hela seglingen. Total sträcka
för dagens seglats 33,76 NM.
Fortsättning på sid 19 w w w
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Foto Andrew Norton
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I förra numret av VB relanserades idén med
"Våran Vigg" där våra läsare kan skriva
en liten berättelse om sina båtar och och
om sig själva. Det som är en av poängerna
med Viggenklubben är ju att vi delar med
oss av våra erfarenheter och kunskaper!
Så, vem kommer härnäst, undrade vi då?
Och nu vet vi, det blev Anna och Kaspar!
Albin Viggen 1328 “Nightingale”

Handbok K- eller A-Viggen.... 60:- Klubbvimpel.................... 130:Tekniska Tips komplett .... 220:- 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 matrikelns sista sida.
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"Våran Viggen"

Sommaren 2015 började Kaspar
titta på Blocket med sökning “segelbåt”,
med viss oro i Annas blick. Visst, tänkte
Anna, vi är båda friluftsmänniskor där
Anna varit (land)scout i över tio år, vuxit
upp med en båttokig far och är ganska
handlingskraftig av sig. Kaspar växte upp
i centrala London och gick i en pojkskola
där ena syftet var att lära pojkarna sjö
vett, vilket resulterade i segling av kata
maran i södra Frankrike för att sedan (ett
antal år senare) komma till Sverige för
att göra lumpen i Arvidsjaur som jägare.
Så med den bakgrunden från oss båda,
har vi ju ganska bra förutsättningar för
att påbörja ett liv som båtägare.
Men oron fanns kvar, frågor som
hur mycket jobb krävs det? Hur hittar
man ens en båtplats? Och vad gör man
om masten går sönder? Ni vet, sådana
rimliga frågor man har när man är lite
orolig inför ett köp.
I januari 2016 hittade Kaspar en an
nons på en Viggen som var uppställd i
närheten av Blackeberg, Stockholm. Vi
åkte dit, tittade och blev förälskade. Och
vi gillade säljarna. Utifrån våra pålästa
kunskaper såg det mesta ut som att vara i
bra skick. Dessutom var säljarna inte bara
andra ägaren av båten, de hissade ned
segel så fort det blåste mer än 5 m/s - inte
speciellt slitna segel med andra ord.

Vi höll dock på att förlora hela affären
när vi gav ett skambud, tack gode gud fick
Kaspar tag på säljarna, förklarade situa
tionen och köpet blev av - pju! Nu var vi
båtägare.
Våren kom och Kaspar hade listat
upp det som behövdes åtgärdas innan
sjösättning. Bland annat skulle det svarta
skrovet målas blått och originaltoaletten
skulle bort, samt täppa igen hålet som
då öppnas av att vi tog bort toaletten. Vi
spenderade massvis med timmar på varvet,
och vi älskade det. Det kändes som att vi
lärde känna båten genom att slipa, måla
och tvätta.
Dagen för sjösättning gick, sådär. Det
var onekligen en dramatisk dag blandad
med lycka. Det första som hände var att
vi trodde att det var en läcka i båten. Men
det visade sig vara samlat regnvatten från
sittbrunnen. Mastningen gick oförväntat
bra, förutom att en motorbåt åkte förbi
och skapade stora vågor så masten slog i
kranen, windexen gick sönder. Men vid det
här laget ligger då båten i vattnet, masten
är på och vi måste bara fort flytta på oss till
bryggan en bit bort - sagt och gjort! Motorn
krånglar och dör så fort man gasar, men
efter en stund ger den med sig. Vi förtöjer
oss och åker hem billedes, utmattade och
glada. Dessutom lyriska över att vi kommer
tillbaka en vecka senare för att åka med
båten till sin hemmahamn.
www
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Nyttan av akterstagsträckare
Nyttan av akterstagsträckare för
trimning av riggen är betydande, det
är välbekant. Men fördelen med att
kunna avlasta riggen när båten lig
ger i hamn ska inte undervärderas.
Faktum är att det är mest så jag an
vänder anordningen numer, eftersom
det inte blir mycket kappseglat.
Jag har konstaterat att när jag
seglat båten med normal ansättning
av riggen, och därefter slackar så
att för- och akterstag är riktigt löst

ansatta, så har de styvnat märkbart
när jag kommer ut till båten någon
vecka senare. Det innebär att skro
vet inte bara fått vila, det har också
i någon mening ”återhämtat sig”.
Detta faktum styrker det riktiga i
klassnämndens beslut för några år
sedan, nämligen att ändra klassreg
lerna så att akterstagsträckare blev
tillåten. Allt för Viggens vård och
långa återstående liv.
Harald/Vigg 1103

www
Vi kommer tillbaka en vecka senare,
det är fullt ös på varvet med båtar som
läggs i och andra som gör det sista finliret
innan sjösättning. Vi tänker att vi ska bara
ned och starta motorn, sen drar vi.
Riktigt så enkelt blev det inte. Motorn
fortsätter att krångla och inom ramen av
vår lagom kunnighet kan vi inte förstå
vad som är problemet. Vi är dessutom
intryckta mellan två båtar som i väntan
på mastning förtöjt runt omkring oss, så
med viss precision behöver vi ta oss ut. Väl
ute ur “fickparkeringen” dör motorn och
vi driver snabbt mot en annan båt, Kaspar
får igång motorn men då är vi så otroligt
nära att fastna i ankarlinan till den båten
att vi lägger i full gas - vad händer?
Jo, vi tappar kontrollen över rorkulten
som slår in i sidan, och knäcks. Vi “fick
parkerade” oss tillbaka med ena delen av
rorkulten liggandes i sittbrunnen. Anna
hämtade tejp från en trevlig båtägare på
land. Anna visste förövrigt inte att det
hette rorkult vid det här laget, utan refe
rerade till “den där långa pinnen vi styr
med, du vet, på en segelbåt”.
Den trevliga båtägaren på land skrat
tade lite och sa att vi fick hela rullen
silvertejp.

Rorkulten fick en tillfällig lagning
bestående av silvertejp och spännband,
för att sedan försöka igen.
Vi hade ju även bestämt oss för att
döpa om båten och här finns det en
procedur att följa (ritualen som tidigare
angivits i Viggenbladet). Hängivna ny
börjare som vi är. Vi hade en föråldrad,
dock väldigt fin, champagne hemma
som medtogs till vår jungfrufärd. Väl
ute till sjöss (tro det eller ej men vi kom
ut) korkades champagnen, Kaspar skrek
för full hals att han döper båten till
Nightingale och ut hälldes champagnen
över däck. Vi drack en klunk var, men
den smakade inte bra så Nightingale fick
det mesta.
Vi klarade sedan den tre timmar
långa resan hem utan problem, vid an
träffandet av hemmahamnen var dock
både blodsocker och energinivå på noll
efter dagens och den senaste veckans
utmaningar, i kombination med lättna
den att ha båten hemma.
Senare samma kväll gick Kaspar
ned till båten, och i träden hördes en
näktergal (nightingale) sjunga.
Anna Carell & Kaspar Norton
i Viggen 1328
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Om sjövärdighet
Den gångna sommaren med stund
tals friska vindar har fått mig att
fundera litet mera på begreppet sjövär
dighet.
Eftersom
jag ansvarade
för midsommar
träffen beslutade
vi oss för att gå dit trots att det blåste
ganska kraftigt. Så som vi låg skulle
vi dessutom ha ren ’bondkryss’ nästan
hela vägen. För att komma fram i någor
lunda tid beslutade vi oss för att gå för
motor. Det gick helt enligt planerna,
men blev något blött av motsjön.
När vi väl var framme fick jag dock
följande olustiga tanke: Vad hade hänt
om vi fått motorstopp under vägen? Vi
hade inga segel tillhands, vi hade ju
bestämt att gå för motor, så focken låg i
förpiken och sto
ren var beslagen,
med kapellet på
och utan fall.
I hård vind,
utan möjIighet att dreja bi kan av
driften mot lä fort bli besvärande.
Inomskärs, där man ofta har nära till
stränder och bränningar i lä, kan ett
enkeIt motorstopsp snabbt utvecklas
till en farlig situation, där ankaret är
enda möjligheten att klara sig undan
grundstötning, om linan är tillräckligt
lång och ankaret tar.
Har man då som vi på midsomma
rafton, inte förutsett och förberett sig
för alternativ kan båten inte betraktas
som sjövärdig.

Lärdomen av detta blir då:
• Tänk efter före.
• Vid motorgång, särskilt i hårt väder
• eller i trånga passager, varalltid
beredd att sätta lämpliga segel.
• På samma sätt, vid segling, var be-	
redd att stötta med motor med kort
varsel.
• Försök också undvika att vara
tvungen att byta segel i hårt väder.
Byt med andra ord till mindre segel
i tid, helst i lä.
• Se till att Du har ett ankare som du
kan lita på att det greppar snabbt
och på de flesta bottnar.
• Se till att ankarlinan är tillräckligt
lång för att till nöds kunna ankra
även på relativt djupt vatten.
(Det kan ju vara bråddjupt i lä).
Det bör kan
ske också tilläg
gas att till gott
sjömanskap hör
att extra noga tänka långt i förväg
när man manövrerar i trånga vatten.
Både så att man har klart för sig vad
man själv viIl göra, samtidigt som man
försöker förutse vad andra kan komma
att göra.
De kommer nämligen att göra det,
och då är det en god regel att inte vara
i vägen!
Jan Olof Björk i 837 Magda
Som så mycket annat har både Jan Olofs
bidrag ovan och Haralds på sid. 16 tidigare
publicerats i VB, men eftersom "repetition är
all kunskaps moder" så får de vara med igen
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Summering av hela resan med lite siffror:
Den totala sträckan jag åkte eller
seglade fram och tillbaks blev enligt båtens
logg totalt 597,72 sjömil. Eller enkel resa
Rosersberg – Karlskrona (Sturkö) 298,86
sjömil.
Resan tog 11 dagar att åka denna sträc
ka till resmålet. Hemresan tog lite längre tid
p.g.a. stopp av kraftig vind m.m.

Under resan hade jag tankat totalt
155,6 liter 95-oktanig bensin till min 4 hkr
utombordare och då hade jag ungefär 15 li
ter kvar när jag kom hem. Har också använt
min autopilot som har varit till mycket stor
hjälp att styra min Vigg under hela resan.
Utan den hade jag nog haft problem.
Lars Fredriksson, Viggen 72
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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)

Dela med dig!
Alla har vi väl någon gång varit på platser
värda att kallas "smultronställen" (även om det
kanske inte går att hitta ett enda bär där).
Paradisfladen vid Finnhamn var vår bas, dit
återvände vi varje sommar under åren med båt.
"Ni måste åka ut till Björkskär" sa en bekant,
"där är det fint, och då kan ni ju ta med en flaska
Bäska droppar som vi lovat Berra Öster!"
Så blev det, vi gav oss ut på en lite längre tur än
vad vi vanligen gjorde från vår trygga bashamn.
Vi fegade ur lite när vi såg det smala inloppet
till hamnen och ankrade istället i Hemsundet på
andra sidan ön där vi sov första natten, efter en
tur landvägen till hamnen. Dagen därpå flyttade
vi "Jänta" till hamnen där vi sedan blev kvar några
dagar. Året var 1996 och vi gjorde ett nytt besök
på Björkskär två år senare, då hade Bertil prytt
en stolpe på bryggan med stöveln
������������������
på bilden.
Den gången var vi hemtama och stannade längre.
Åren har runnit iväg och Bertil Öster finns inte
längre kvar
������������������������������������������
bland oss för att ta hand om besökarna på Björkskär, han gick tyvärr bort 2014.
Hur det ser ut på ����������������������������
Björkskär idag vet jag inte,
men det är säkert fortfarande värt ett besök.
Och kanske finns det smultron också . . .
Red.
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