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Sommarträff & Höstträff

. . . plus lite annat därtill

Foto
Thobias Lysell,
bildtext sista sidan



Några bilder på Skrållan III
och hennes familj, från förr och nu.
”Förr” var 1980 när vi hade vår båt
ute vid Öregrund, besättningen bestod av
mamma Solveig, Ulf, Per och Karin samt
skepparen Hasse. (Bilderna till höger)
Den sommaren hade vi 19 mil till båtplatsen, långt tyckte vi som är vana med
500 meter här hemma i Källviken, Falun.
”Nu” är från upptagningen hösten 2016
när Skrållan III lämnar sjön Runns böljor
i hemmahamnen i Källviken. (Nedan)

Bästa Hälsningar, Hasse & Solveig med barnen i Skrållan III, foton "Familjen Lindström"



Hej Viggenseglare!
När ni har detta nummer av ViggenBladet i er
hand så ligger de flesta Viggar i sitt rätta element;
vattnet. Många av er har nog till och med klarat av
premiärturen. I detta nummer ska jag inte tjata på
er att bidra med artiklar och material till vår tidning
som jag ofta brukar göra utan denna gång tänkte jag
uppmana er att tänka på säkerheten till sjöss.
Kolla flytvästen, framför allt om ni har självupp
blåsande västar. Byt patronen om den har passerat
bäst före-datum. Förvissa er om att ni verkligen kan
ta er ombord om ni skulle trilla i. Det kan vara svårare
än man tror och ett rättplacerat handtag, fotsteg eller
repstump kan vara skillnaden på liv och död.
Var försiktiga med öppen eld. Se till att ni har
en brandsläckare som fungerar. Kontrollera att lanternorna fungerar. Ja listan kan göras lång på saker
som har med säkerhet att göra.
Viggenklubbens medlemsantal sjunker sakteliga,
nu är vi totalt 205 stycken och vi vill absolut inte bli
färre under året på grund av slarv med säkerheten.
Ta det varligt där ute och njut av sol, vind, vatten
och segling och så önskar jag att jag får träffa riktigt
många klubbkamrater på vår sommarträff på norra
Ingmarsö helgen efter midsommar.
Ha det!
Thomas Svärd i storviggen Milo

Förhoppningarna i förra numret om ett "trendbrott" i inflödet av material till klubbtidningen kom
tyvärr till viss del på skam, så återigen är vi tyvärr
tvungna att bjuda på en del så kallad "skåpmat" för att
fylla ut sidorna. En liten – om än klen – tröst är förstås
att våra senaste medlemmar ännu inte haft möjlighet
att läsa de gamla artiklarna. Bilder – både på båtar
och besättningar – fick vi i alla fall in några, både från
Östersjön, Västkusten och Runn i Dalarna. Stort tack
för det till Familjen Lindström och Thobias Lysell!
Thomas nämner här till vänster att klubbens
medlemsantal minskar vilket aktualiserar något som
redan sagts många gånger tidigare i VB:s spalter;
Varhelst du träffar Viggen-seglare som inte
är medlemmar i klubben, försök att värva dem!
Ett informationsblad att ladda ned, skriva ut
och ha med några exemplar av i båten (och även
anslå på lämpliga informationstavlor) finns på
Viggenklubbens hemsida. Gör ett besök där!
Nu återstår för färdigställande av det här
numret "bara" för er båtlöse VB-redaktör och
"medlemsregisteradministratör" att få till det
med årets medlemsmatikel som också ska
finnas med i mitten av den här tidningen.
Ha en skön seglarsommar, ta bilder och
berätta i VB om era upplevelser för oss andra!
Alf



e-postadress
I Viggenklubbens medlemsregister har
vi plats för medlemmarnas e-postadresser.
Kvaliteten och aktualiteten på de e-postadresser som vi har på er medlemmar kan bli
bättre. Det är viktigt och blir allt viktigare för
en klubb och förening att kunna nå ut till sina
medlemmar allt snabbare. Vi uppmanar därför
er medlemmar att kontrollera och i de fall då epostadressen är felaktig att uppdatera er e-postadress i Viggenklubbens medlemsregister.
Är din e-postadress fel? Skicka då den
korrekta till vebe.comhem.se.
Thomas Svärd

Stockholm

Sommarträff 2017

Priset, som är ständigt vandrande,
är avsett att främja familjesegling
med Viggen och tilldelas den Viggen
som seglats längst distans under året
med företrädesvis familjebesättning.
Uppgifter om skeppare, seglad distans
och besättning sänds till styrelsen i
höst.
Kanske kommer Pers målning att
hänga på din vägg under nästa år?

Om du skulle råka ut för dåligt väder
och bli inblåst någonstans i sommar
kanske den här boken är något för

S keppsbiblioteket
I Swede Hollow samlas vintern 1897 en
brokig skara av människor, som endast har det
gemensamt att de fallit ur ett Sverige i stark
förändring. Familjen Björn från Örebro flyr från
en katastrof. David Lundgren jagar en förlorad
och hopplös kärlek. Den föräldralösa Inga från
Dalsland söker större frihet och kontroll över
sitt eget liv. De möter en verklighet präglad av
hårda arbetsvillkor, sjukdom och plötsliga utbrott av naket våld – men de kom att tillsammans
bygga sig ett liv i utkanten av den framväxande
industristaden St Paul, illa sedda och utsatta för
omvärldens förakt, men med drömmar om att ”ta
sig upp på gatan”. Deras drömmar tar sig olika
uttryck, men lever och verkar ända in i vår tid.
”Ola Larsmo har skrivit en lysande och
gripande roman. Swede Hollow är ännu en
bekräftelse på romanens styrka som konstform, hur den drabbar och förändrar genom
att låta oss tänka andra människors tankar.”
Dagens Nyheter


fredag 30 juni - söndag 2 juli
Lilla Kastet på Ingmarsö
Lilla kastet ligger på Ingmarsös östra
del Kålgårdsön och där har Trälhavets BK
en uthamn dit vi är välkomna. Koordinaterna du behöver för att ta dig dit är: N
N 059.28.83/ E 018.47.54.
Vi ligger i första hand vid bryggan
närmast inloppet. Är du inte medlem
i TBK, erlägg hamnavgift så att vi är
välkomna även framöver. Tid för ankomst
bestämmer du själv. Från fredag eftermiddag finns ”välkomstkommittén” på plats.
Då är det oftast lättast att få en bra plats,
men vi brukar lyckas klämma ihop oss så
att vi kan ligga relativt samlade.
Något program för fredagen finns
inte men här följer några hållpunkter för
lördagen:

Viggen Cup

Samling för utdelning av frågor och
genomgång av regler kl 11.30. Därefter
egen tid för lunch och planering.

Drygt 400 sidor, kostar
ungefär som en bag-in-box
men räcker förmodligen
avsevärt längre . . .
Red. har själv inte hunnit läsa den ännu eftersom
detta VB måste göras klart
först, men DNs recension
verkar lovande. Men den
ligger i pipeline som det
brukar kallas.

Start Viggen Cup

från Lilla Kastet kl 12.30 med målgång
beräknad till kl 15.00. Rättning av startkort sker när alla kommit i mål.
Mer om Viggen Cup finns på hemsidan.

"Viggen-Bubbel"

serveras enligt nyinförd tradition
på bryggan kl 16.00.

En välbekant vy!

Tipspromenaden

blir en liten bensträckare efter
sherryn och genomgång av svaren och
prisutdelning sker innan middagen.
Kanske behövs några utslagsfrågor
för att utse vinnare om det är jämnt.

Grillkväll på berget

med medhavd mat, goda historier,
kanske också allsång. Vi hoppas att
vädrets makter ska stå oss bi, om inte
får vi hitta på något alternativ.
På söndagen tar vi det lugnt och har
inte planerat några aktiviteter. Kanske
det kan vara inledningen till fortsatt
seglats med några nyfunna vänner
eller ytterligare en dag på Ingmarsö
som kan vara värd att utforska.

Hjärtligt välkomna alla!
Styrelsen

Har du frågor, kontakta Thomas Svärd. Adress och tel.nr på sista sidan i matrikeln.



Stockholm

Höstträff 2 september
i Bodaviken

Även detta år följer vi traditionen att samlas hos Hasse
Mathisson i Bodaviken för att ha
Viggenklubbens höstträff i skaldjurens tecken. Hasse ställer upp med
ett antal båtplatser men det går
också bra att komma landvägen.
Vi har inget särskilt program för
träffen utan det är en social träff
där alla kan delta.
Träffen tillkom för att inspirera
att ta en tur med båten, kanske en
sista gång innan torrsättning och
få tillfälle att träffa andra medlemmar i Viggenklubben.
Vi brukar samlas omkring kl.
16 men det går bra att komma


tidigare om det passar bättre, och
ingen blir portad om man kommer
efter kl 16, då vi diskuterar om det
praktiska upplägget för kvällens
gemensamma måltid. Var och en
tar med sig det som den vill ha i
form av mat och dryck. Det görs
inga gemensamma inköp.
Förhandsanmälan ska göras
senast 26 augusti till Hasse,
mobil 073-60 03 74
Styrelsen

VIGGENKLUBBEN

Tar ungdomarna över Viggenklubben tro? Foto Red.

MEDLEMSMATRIKEL 2017
Viggenklubbens medlemsmatrikel utgör även i år
en del av vår klubbtidnings sommarnummer.

NR 3 2017



Höstsegling på Siljan
VIGGENKLUBBEN 2017

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

www.viggenklubben.com
Avgifter 2017: Aktiv medlem 175:- / Viggen-Vän 50:Viggenklubbens PlusGiro-konto: 40 73 05-2
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STYRELSE
Ordförande:
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e-post thomas.svard@telia.com
Kassör
K-G Sabel Tullgårdsgatan
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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
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Roy Berntsen Skogalundsklippan 13 , 131 39 Nacka
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Gunnar Tidner, (sammankallande)
Ingmar Holmström, Sören Rapp
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Redaktion
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Harald Akselsson

Hällbygatan 11, 752 19 Uppsala
e-post: vebe@comhem.se
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WEBMASTER
Jonas Calén	��������������������������������������������������
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Hej alla viggenseglare. Jag heter Hans Forsstr5m och är viggenseglare sedan 1974, då jag
k5pte min Vigg 824 S/V Sea Song från Albin
Marin. Det har blivit åtskilliga sjömil sedan dess,
inte bara på Siljan, utan även efter ostkusten
några semestrar då jag fraktat båten på lAastbil
till Gävle.
Nu tänkte jag skicka ett litet kåseri till
Viggenbladet rån en mycket skön höstseglats
jag gjorde i oktober i år. Här ett utdrag ur
loggboken.
Jag tänker gå ut för att ligga ute i natt, denna
vackra kväll med månsken och rätt varmt för
årstiden, lätt dis. En fantastiskt fin kväll.
Går för motor på ett spegelblankt vatten.
Himmel och hav flyter ihop i diset, man tycks
sväva fram. Otroligt vackert. Stjärnor och någon
molns1öja och det vackra månskenet. Tur att
jag har båten kvar i sjön och får uppleva denna
vackra höstkväll.
Det känns så annorlunda att gå ut för natten
i mitten av oktober; nästan berusande. Oj vad
vacker Sea Song är i månskenet, som lyser upp
däcket och svallet längs skrovet. Går ner mot
Sollerö brygga där fyren blinkar ledsagande.
Vattnet krusas lätt aven svag bris, vilket gör en
fin mångata ut mot Stor-Siljan en stund, men den
lilla brisen dör snart ut. Går in mot Sollerö hamn
och förtöjer med sidan mot piren kl 20.10. Vallaspannan värmer gott ombord, det är ombonat
och hemtrevligt.
Jag klättrar ut genom förluckan och kliver
iland. Går fram och tillbaka på piren och njuter
av den vackra kvällen. Upp emot Mora lyser lamporna vid Siljans sågverk som ett pärlband, det är
vackert så här på avstånd. Men ut mot Stor-Siljan
är det tomt. Man kan vid klart väder se ljusen från
Tällbergshöjderna glimma, men i kväll är det för
disigt. Bara månen kastar sitt sken över sjön.
Det känns lockande att gå ut i tomheten, men
jag ska inte gå längre i kväll. Står på piren och
beundrar min vackra Sea Song. Vad fin hon är i
månskenet där hon ligger ensam i hamnen. Det
gurglar så gott ur skorstenen, och det lyser så ombonat i ruffen från lampetterna. Rattstyrningen
blänker i månskenet. (Vadå ”rattstyrning”?)

Ja, jag har nog världens enda Vigg med
rattstyrning. Hon ser riktigt stor ut där hon
ligger. Men det börjar kännas lite kyligt, så
jag kliver ombord igen in i den goda värmen,
skriver lite och lyssnar på radion. Det lovas
ut frisk vind i morgon. Jag kokar lite te, brer
en smörgås. Rotar i kölsvinet, hittar en flaska
med en skvätt whisky. Tack för det. Kryper
så småningom in i sovsäcken för att sova min
56:e natt. God natt!
Morgon, klockan är 8.00. Det var en
skön natt. Prisad vare Vallaspannan som nu
fungerat utan problem i 12 säsonger. Solen
skiner, och solreflexerna dansar i rufftaket.
Man får en förnimmelse att det är en junimorgon, men när jag skjuter undan ruffluckan
och tittar ut känns det inte så. Dimslöjorna
Idö gästhamn,
Lars Fredriksson
ligger
lågt överfoto
vattnet,
och allt dryper av fukt
i sittbrunnen. Sprayhooden är alldeles våt på
undersidan. Usch vad kallt. Björkarna är helt
rena från löv, så juni är det inte, utan snarare
en mycket vacker 16 oktobermorgon. Men
inombords är det varmt och skönt. Efter en
superb frukost (jag glömde smöret hemma)
och en frisk morgontvagning (vattentemp
+6° C) tar jag en liten promenad innan jag
kastar loss för att gå hem till Sandahamnen.
Det blåser bra från SV över Vinöfjärden. Får
en härlig halvvindsbog hemåt. Solen i ryggen,
med ett enormt solglitter i vattnet. Vad tjusigt
när solen ligger så lågt.
Bärgar seglen utanför vår nu på båtar
tomma hamn, och förtöjer efter en härlig
höstseglats. Jag tycker att dessa sena seglatser
ger mer tillfredsställelse, sjön är tom från
båtar, hamnarna är tomma. Man är ensam
ute, men det är något speciellt med det,
tycker jag. Men så är jag ju lite av ensamvarg
också.
Ja, det var en liten berättelse från en av
mina många segelturer den här säsongen.
Ha det så bra alla Viggen-seglare, det är
snart dags för en ny säsong, så håll ut!
Med många seglarhälsningar från Vigg
824 Sea Song.
Hans Forsström
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Om sjötermer
Tittade häromdagen på TV:s båtprogram ’Ombord’ och fick då några
tankar.
Det talades där bland annat om vikten
av att tala samma språk ombord; det vill
säga använda de termer som vuxit fram
under århundraden av sjöfart.
Man kan tycka att det inte spelar så
stor roll om man säger höger, vänster,
fram och bak eller styrbord, babord, förut
och akterut. Det är dock en väsentlig
skillnad, i det att höger/vänster och bak/
fram ofta, men inte alltid är relaterade till
talaren, medan styrbord/babord etc. alltid
är relaterade till båten.
Ett exempel. Någon är nere i ruffen
och letar efter något, vänd mot rorsman.
’Ligger det till höger eller vänster?’ ’Ligger det längre bakåt?’ ’Nej det ligger där
framme!’ Plats för långa missförstånd,
särskilt som rorsman inte alltid kan se den
som är i ruffen, t. ex. i starkt motljus.
Bäring och riktning är två andra begrepp som bör hållas noga isär.
Bäring är riktningen från observatören till ett föremål uttryckt i grader
relativt norr.
Riktningen uttrycks relativt båten. Exempel: 10º om styrbord, tvärs babord.
Om jag seglar på ostlig kurs och har
en annan båt rakt söder om min ligger den
i bäring 180º eller riktning tvärs styrbord
alternativt styrbord 90º.
Exemplen kan göras flera med namn
på rigg- och båtdetaljer, segel m.m.
Det kan, som sades i programmet
vara bra att gå igenom terminologin med
besättningen före segling. Det kan spara
mycket tid och förenkla livet ombord.
Jan-Olof i Yvanna
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NYA MEDLEMMAR
270

Henrik Nilson
GÖTEBORG

344

Sofia Apelqvist
VAXHOLM

434

Stefan Roxenby
SPÅNGA

885

Daniel Holmström
ENSKEDE

944

Thomas Rundqvist
KÄVLINGE

948

Johnny Kjellström
Saltsjö-Boo
Mattis Forsman
STOCKHOLM

1122
1185

Joakim Jakobsen
OPPEGÅRD NORGE

Hjärtligt
välkomna till
Viggenklubben!

Hel Medlem

Sommarminne
När man seglar i Stockholms skärgård
är det ibland verkligen betoning på
Stockholm och episoden nedan beskriver
hur olika världen kan te sig beroende på
perspektiv.
För ett antal år sedan blev Jänta
tvungen att en mycket blåsig junidag
söka sig in till Fjäderholmarnas hamn för
att inte hamna i ett ohållbart läge - detta
trots stormfock och stark motor.
Väl förtöjda inne i den lilla hamnbassängen pustade vi ut. Trots det
skyddade läget ven kulingen och regnet
runt öronen och några mystiska underströmmar gjorde att båten ideligen
gjorde kraftiga knyckar. Vi satt där i
sittbrunnen i våra regnställ och sydvästar
och försökte få något i oss. Eftersom det
kändes så otrevligt tror jag det bara blev
lite kaffe och mackor.
Ovädret fortsatte och vi satt där vi
satt – plötsligt kommer det en massa
människor gående – klädda i dräkt eller
kostym, litet paraply och fina blanka
skor. Där satt vi som två marsianer och
tittade på dessa människor som skulle på
affärslunch på den fina krogen som låg
cirka 30 meter från Jäntas för. De hade
åkt ut med färjan som från Slussen tar
cirka 15 minuter. Det kändes som om
vi var på olika planeter och sannolikt
kändes vi lika overkliga för dem som de
för oss.
Det som jag tycker är härligt med
den här lilla historien är att det går att
uppleva riktiga äventyr nästan mitt inne
i en stor stad och att det stämmer som
det står i reklamen – skärgården börjar
vid Fjäderholmarna.
Annika i 1277 Jänta

Nu har vi
faktiskt gjort den!
Den där resan som jag var så skraj
för. Min sambo Anders, jag (Eva) och
våra två katter Lina och Nils har seglat
från Västervik och hela Ostkusten ned.
Vi har rundat Skåne och fortsatt Västkusten upp till Göteborg.
Efter Göteborg gick vi Trollhätte
Kanal, och senare Göta Kanal. Vi kom ut
vid Mem, där vi sedan fortsatte hem till
Västervik. Innan vi åkte så tänkte jag.
– Hm, så lång sträcka och så
hela Västkusten som inte har någon
skärgård som lugnar vindarna om det
blåser hårt. Jag måste säga att det
kändes lite kymigt! Men så ryckte min
sambo Anders in och sa:
– Tänk så här. Egentligen är sträckan inte så lång. Vi seglar ju bara en liten
del av hela sträckan varje dag. Och den
är inte längre än dem vi seglat tidigare.
Skillnaden är att det här kommer att bli
väldigt många dagsetapper som tillsammans blir en mycket lång sträcka. Om
man tänker en dag i taget, så känns det
inte så stort och långt. Till slut lyssnade
jag på honom. TACK OCH LOV!
För den här seglingen är den bästa
semester jag någonsin haft. Och förresten, det där med blåsiga Västkusten
var inga problem.
Jag hade inte behövt oroa mig, för
där hade vi de vackraste veckorna.
Hälsningar
Eva, Anders
och katterna Lina och Nils.
Vigg 523 FRIHETEN
Alla artiklar på detta och föregående uppslag
har varit med i VB förr, Red. väntar på lite nytt!.
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En liten varning

Även årets riggträff skedde på Trälhavets båtklubb i Åkersberga. Totalt blev
det till slut 15 deltagare. Träffen började
med att Gunnar Bäck, sammankallade i
Tekniska kommitten, drog det teoretiska
inne i den varma klubblokalen. Därefter
begav sig deltagare och arrangörer ut i
den minst sagt svala maj kvällen för att
kolla på riktiga riggar och riktiga båtar.
Ingvar Lindéns Vigg Viggo fick vi titta
och känna på. Därefter gick vi in i den
varma stugvärmen igen och drack kaffe
och käkade bullar samt diskuterade olika
1
frågor om och kring Karlskrona Viggen
och Albin Viggen. Ni som inte hade
möjlighet att delta kan få ta del av Viggenklubbens rigginstruktioner, skicka ett
mail till thomas.svard@telia.com, så får ni
rigginstruktionerna per e-post. Vi som var
där fick förmånen att träffas irl (In Real
Life) vilket är väldigt trevligt.
Text och foto
Thomas Svärd

I VB 9/2004 berättade jag om
mitt försök med att skota en högsmal
fock självslående. Erfarenheterna
har varit fortsatt goda, men en sak
förtjänar att påpekas: på foton syns
att jag använt en ganska klen tamp
både för fastsättning av brytblocket
för skotlinan och för tampen mellan
skotlinan och seglets skothorn. Det
var lite väl optimistiskt.
Lika väl som man alltid bör
”förtöja för storm” så bör man dimensionera riggningsdetaljer för hårdast
tänkbara väder. I somras kryssade jag
i kuling ca 15 m/s i 5 timmar, och då
small plötsligt skotlinans brytpunkt
av som ett pistolskott, och blocket
gick delvis sönder när det rammade
sidan på rufftaket.
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Riggträffen
2017

Bilderna uppifrån och ned:
- Gunnar illustrerar hur masten på Viggen ska lyftas
- Ingvars Viggen Viggo besöktes av deltagarna
på årets riggträff.
- Gunnar berättar teorin kring hur
man mastar på en Viggen.

Fästlinan höll helt enkelt inte
för kraften. Möjligen var den
försvagad av UV-strålning under
ca 2 år (har suttit permanent exponerad), men troligen har även
viss mekanisk nötning inverkat.
En varning således: underdimensionera inte tampsnuttarna,
och se upp med lite för skarpa
kanter i brytblocken. Montera i så
fall tampen via ett mjukt rundat
schackel.
Kontentan av mitt missöde blev
inte värre än att jag fick montera
vanliga skot, för ”ortodox” skotning, men det var inget nöje att
fixa detta i hårt väder, ensam .
Harald, Vigg 1103
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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)

Trots det hektiska småbarnslivet så
lyckas vi få i båten i hyfsad tid.
Vädret denna sjösättning var verkligen
på vår sida. Strålande vårsol och varmt.
Sjösättningen gick bra och senare även
påmastningen. Premiärtur för Ilse 6
månader som får agera årets uppgradering av "Lady Millan”
Bilder och text Thobias Lysell

VB nr 4 2017: 7 sept
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