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VB – för kunskap och förströelse

"Förnyelse"...

...råkade halka in
och bli tema i det
här numret men det
hindrar väl inte
att det blir lite
återblickar också?

511 Vigga vid Lilla kastet på Ingmarsö.
Efter 16 år där har det nu blivit dags att
byta plats för sommarträffen. (Se sid. 6)
Foto Thomas Svärd



Förnyelse...

Mer om förnyelse på sid 9
Jag tillträdde som ”innehållslig”
redaktör 1983, vilket innebar att jag försåg
tryckeriet med allt underlag som kom
från medlemmar och från egen penna.
Jag gjorde också en dummy, ett mycket
grovt layoutförslag, baserat på de handeller maskinskrivna texter som influtit till
redaktione. Tryckeriet hade naturligtvis
professionella resurser för att sätta texter och
göra slutlig layout, så det grovjobbet slapp
jag till en början. Men efter något år fick jag
en ny medredaktör, och tog samtidigt över
rollen som layoutansvarig.
Detta var före PCns intåg ”för vanligt folk”,
så arbetsredskapen var skrivmaskin, sax,
klister/tejp samt ett ljusbord för layoutjobbet.
Det var ett omständligt och tidsödande jobb.
När inte pusslet ville gå ihop var det bara
att riva upp och klippa och klistra på nytt.
Med andra ord fjärran från dagens cut and
paste.Den färdiga layouten levererades till
tryckeriet, som fotade offsetunderlag och
tryckte.

1988 lämnade vi över till helt ny redaktion.
Det höll till 1990 då nuvarande redaktion
formerades, med Alf Bengtsson vid rodret.
Nu känner jag att det är hög tid för mig
att kliva åt sidan. Alf har varit huvudredaktör
och ansvarig utgivare i 29 år! En enastående
prestation.Min roll under denna tid har varit
förhållandevis blygsam.
Alf har gjort det mesta, och jag har inte
ens satt mig in i hur den programvara och
teknik som används idag fungerar. Det bör
vara det första min efterträdare bör göra.
Även om Alf kan och vill fortsätta ett tag till,
så har vi inte rätt att förvänta oss det hur
länge som helst, och då bör det vara bäddat
för en smidig överlämning.
Jag tackar härmed för mig, även om
jag formellt kommer att kvarstå tills en
efterträdare utsetts, och jag kommer säkert
inte att kunna avhålla mig helt från framtida
medverkan i VB.
Harald i 1103 Costa Jourtan

Nytt år nya möjligheter!
Kalendariet för året är nu spikat och vi
rivstartar med en föreläsning hos Boding
segelmakare. Se kalendariet (sid 4-6) för
mer info. Samtliga träffar kommer att
hållas tillsammans med Vegaklubben och
vi från styrelsen ser fram emot ett ökat
samarbete.
Nytt för i år är också förnyelsen av
ViggenBladets redaktion. Jag hoppas
verkligen att det finns någon där
ute som känner sig motiverad till att
fortsätta arbetet med denna fantastiska
medlemstidning nu när Harald meddelar
sin avgång. Harald och Alf har varit
trotjänare under många, många år och
det är vi alla otroligt tacksamma för
men förstår också att allt har ett slut.
Se detaljerad information i bladet.
Hälsningar /Niclas Gilljam Svahn
Ordförande Viggenklubben
i A-Viggen 1050 Abbe

Som sagt på förstasidan, "förnyelse" dyker
upp både här och där i VB nr 1 2020. Första
gången på sidan här till vänster och sedan
rullar det på. Att sommarträffen har fått en
ny plats efter 16 år framgår av kalendariet
på nästa sida och att en förnyelse av VBredaktionen är "på G" framgår (förutom att
Niclas nänner det i sin spalt här t.v.) i ett
upprop på sidan 9.
En annan och nog så viktig förnyelse kan
också tas med i uppräkningen, nämligen att
(om du inte redan gjort det) förnya ditt
medlemskap i Viggenklubben genom
att betala medlemsavgift för 2020 !
På sista sidan av detta VB framgår att
nästa manusstopp är den 21:a februari och
det betyder att det är strax dax att börja
skriva ditt bidrag till det numret, både gamla
och nya redaktörer behöver nytt material
emellanåt! Det begagnade börjar bli fransigt
i kanterna nu p.g.a. flitig användning . . .
VB-Red. / Alf



Kalendarium 2020
Segla mera- föreläsning
Hos Boding segelmakare. 20 februari
Dalarövägen 37, 136 45 Handen
Klubben står för enklare förtäring.
Min 20 deltagare
Anmälan obligatorisk via mejl till admin@viggenklubben.com
SENAST SÖNDAG 16 FEBRUARI
Möte med SSRS stockholm
vid deras station intill Hammarbyslussen 15 april kl 18:30
Max 20 pers, styrelsen beslutar att viggenklubben skänker ssrs
1000:- i form av en gåva. Lättare fika bjuds på om det är möjligt.
OBLIGATORISK ANMÄLAN, FÖRST TILL KVARN.
Riggträff 6 Maj kl 18:30
Åkersberga, Trälhavets båtklubb
Klubben står för fika.
Sommarträff 1. 27-28 Juni
Björnö söder om Ingarö ( N 59 13, 93 E 18 34, 62)
alternativ vid fel vindar Kalvholmarna ( N 59 12, 70 E 18 34, 20)
Björnö ligger i Stockholms centrala skärgård nära farleden mot
Nämdöfjärden.
Viggenklubben bjuder i år in Vegaklubben
till att delta under sommarträffen.
Sommarträff 2.
Vi bjuds in av Vegaklubben till deras träff i augusti.
Mer info kommer�
Årsmöte
Årsmötet är inplanerat den 14 november.
Mer info kommer.


Möte med SSRS
Stockholm

Boding segelmakare

Segla mera- föreläsning
Boding segelmakare tar emot oss
i deras lokaler och bjuder in till
en inspirerande föreläsning med
rubriken Segla mera.
Vi får också möjligheten att
följa med in bakom kulisserna i
segelmakarnas spännande värld.
Så tveka inte, anmäl dig nu
och ta med en vän så ses vi
den 20 februari.

vid deras station intill
Hammarbyslussen
15 april kl 18:30
Max 20 pers, styrelsen beslutar
att Viggenklubben skänker ssrs
1000:- i form av en gåva. Lättare
fika bjuds på om det är möjligt.
OBLIGATORISK ANMÄLAN,
FÖRST TILL KVARN.

Riggträff 6 Maj kl 18:30
Åkersberga, Trälhavets båtklubb
Klubben står för fika.

Tid och plats:
20 februari kl 18:00
Boding segelmakeri
Dalarövägen 37, 136 45 Handen
OBLIGATORISK ANMÄLAN GÖRS
SENAST DEN 16 FEBRUARI
Anmälan sker till admin@
viggenklubben.com
I anmälan ska det framgå:
Ditt namn, Din e-mailadress
Om du är medlem i Viggen- eller
Vegaklubben
Hur många ni är som kommer
(endast en i sällskapet behöver
vara medlem)
Foto K-G Sabel

www



Sommarträff 1
27-28 Juni

Björnö söder om Ingarö
( N 59° 13’ 93” E 18° 34’ 62” )
alternativ vid fel vindar Kalvholmarna
( N 59° 12’ 70” E 18° 34’ 55” )
Björnö ligger i Stockholms centrala skärgård
nära farleden mot Nämdöfjärden.
Viggenklubben bjuder i år in Vegaklubben
till att delta på sommarträffen.

Viggeninformation kommer att
bevaras och vara tillgänglig för
framtiden, även om vi inte mäktar
fortleva som klassförbund.
Red.
I VB 2 2019 fanns nedanstående artikel införd och eftersom Red. aldrig
dragit sig för repriser om materialtorka råder så tar vi med den igen.
Alla har kanske inte ens läst den – eller glömt vad som stod – och
dessutom har nya medlemmar gått med i Viggenklubben sedan dess.
Mer info finns på www.klassbatar.se.

Tänk gärna på organisationen
Klassbåtar genom att stötta den
med 20 kr/år. Föreningen utgör
vår återförsäkring att väsentlig

Finns det ett liv efter detta?

Anna-Karins bild visar varken Björnö eller Kalvholmarna men är i alla fall från Stockholms skärgård

Sommarträff 2

Vi bjuds in av Vegaklubben till deras träff i augusti.
Mer info kommer


Om vi lämnar religiösa aspekter
därhän, och ser till de mer profana,
så får man nu i återvinningens
tider verkligen hoppas att svaret
är ”ja”, på ett eller annat sätt. En
kär gammal bil hamnar på skroten
och plockas isär och källsorteras så
att främst plast och olika metaller
återvinns var för sig. Kanske mind
re kul för en instrumentpanel att
reinkarneras som soppåse, men för
en rostig framskärm från en gammal Opel måste det vara ett verkligt
lyft att återfödas som armeringsjärn
i en pylon på Öresundsbron. Tänk
bara på utsikten!
Nu var det inte riktigt det jag
tänkte skriva om, förstås. Inte
heller återvinning av våra kära
flytetyg (men även för dem finns

ju numer båtskrotar som gör ett
utmärkt jobb). Jag tänker i stället
på våra klassförbund. Mer än ett
klassförbund är utrotningshotat,
mest beroende på att båtägarnas
intresse för föreningsverksamhet
är på nedåtgående. Många inser
nog inte riktigt konsekvenserna
av detta.
Upphör klassförbundet att
vara aktivt kommer obönhörligen
stora kulturella värden att gå förlorade.
För att rädda dessa har en ny
organisation ”Klassbåtar” bildats,
på initiativ av Viggenklubbens
grundare Gunnar Tidner.
Klassbåtars primära syfte är att
förhindra att klassförbunds immawww
teriella tillgångar



Förnyelse och Historia
Förfrågan om engagemang
i ViggenBladets redaktion
Som Harald skriver på sid. 2 så
har redaktionen bestått av samma
medlemmar i mer eller mindre
30 år vilket är ett enastående
engagemang.
Det har nu blivit dags att förnya
redaktionen så du som känner dig
motiverad till att vara en del av
ViggenBladets redaktion skicka
ett mejl till Harald och/eller Alf

så kommer de att hjälpa dig in
i arbetet med ViggenBladet och
under ett övergångsår se till så
att inträdet i redaktionen ska
fungera så bra som möjligt.
Övertagandet kommer ske
officiellt på nästa årsmöte och
gälla från och med verksamhetsår
2020/2021.
Hälsningar från Styrelsen

www
(läs: dokumentation,
kunskap och historik) går förlorade om klassförbundet slutar
vara aktivt. Genom Klassbåtar
skapas en digital plattform för
att tillvarata dessa tillgångar
så att de bevaras för framtiden,
till fromma för både befintliga
och framtida ägare av båttypen
i fråga.
Dokumenteringen kan påbörjas närsomhelst, och förutsätter
alltså inte att klassförbundet
upphört. Tvärtom är det en
fördel om arbetet görs successivt. Respektive klassförbunds
styrelse ansvarar. Grundtanken
är att materialet ska vara helt
offentligt, men möjlighet finns

att lösenordsskydda visst material av kommersiellt värde för
klassförbundet så länge det är
aktivt, kopplat till medlemskap i
förbundet. Och naturligtvis hoppas vi att Viggenklubben kommer
att bestå länge till! Klassbåtar
kommer att vara ekonomiskt
beroende av viss medlemsavgift
från såväl aktiva klassförbund
som enskilda privatpersoner.
Förhållandevis låg för klassförbund, för privatperson nästintill
symbolisk.
Läs mer om detta på hemsidan www.klassbatar.se.
Välkommen med synpunkter
till redaktionen!
Harald Akselsson,
1103 Costa Jourtan



"arbetsredskapen var skrivmaskin, sax, klister/tejp samt ett
ljusbord för layoutjobbet" är en rad
snodd ur Haralds artikel på sid.2
och något jag själv känner igen från
tiden på Konsum Uppsalas annons
avdelning där jag jobbade under
många år. Ifråga hur det kom sig
att jag blev VB-redaktör är minnet lite svajigt, ett ålderstecken
kanske, men kul har det i alla fall
varit större delen av tiden.
Konsumtiden gav också en
möjlighet att använda en Mac på
en annan avdelning och bekanta
mig med Pagemaker som då var
ett välkänt layoutprogram.
Men vi lever i en föränderlig
värld där inget är beständigt,
förändringar inom kooperationen
medförde att vår annonsavdelning
lades ned, verksamheten flyttades till Västerås och jag blev
arbetslös.
Ingen dator, hur ska det gå med
VB? Det löstes på så sätt att jag fick
låna en Mac av Staffan Söderhäll
i Viggenklubben och var därmed
åter på banan. Jag kommer inte
ihåg hur länge jag behövde använda den, men plötsligt fick jag
äntligen lite medflyt.
Posten (som de hette i en
gången tid) i Uppsala hade en
tävling som jag deltog i och där
jag minsann vinner en sprillans
ny dator! Viggenklubben inhandlade en PC-version av Pagemaker
och Mac´en kunde återlämnas till
Staffan.
Alf

Under tiden
som arbetslös tillbringades en del
tid med aktiviiteter
som Arbetsför
medlingen stod
för och det var där
jag träffade Annika
Giannini, en duktig
tecknare som också
kom att medverka
i ViggenBladet lite
emellanåt. Efter att Framsidan på det
våra vägar skilts så första numret av
har jag under årens VB som jag gjorde
lopp återanvänt flera av hennes bilder,
men med nya texter i pratbubblorna,
"recycling" kallas det visst?

Damen ifråga, alltså hon på bilden,
inte Annika Giannini. fick namnet
Ruffhäxan och hon kommer säkert att
hinna återkomma i VB-spalterna några
gånger till innan nya friska krafter tar
över på VB-redaktionen . . .
Alf


Innan du börjar läsa . . .

CLUB

SHOP

Handbok K- eller A-Viggen.... 60:- Klubbvimpel.................... 130:Tekniska Tips komplett .... 250:- 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

E-post till CLUB SHOP ingvarlinden1@gmail.com
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Veikkos artikel var med i VB nr 11-12 2001 så mycket lär ha ändrats sedan dess ifråga om
lagar och regler, valutakurser och färjeterafik. Sevärdheterna finns väl kvar men kolla upp
vad som gäller idag innan du reser i österled, på egen eller annan köl.

Navigare Necesse Öst

Från min landposition i direkt närhet
av Sveriges näst största stad, den i den
Östra Rikshalvan som man sade förr,
vill jag inlämna en betraktelse så här i
det förestående vintermörkret.
Vi har den månghundraåriga traditionen att från gamla torget vid Domkyrkan
utlysa Julefrid varje år och jag vill i dessa
tider passa på att göra detsamma, och
tipsa om lite saker...
…. från Åbo, alltså.
Vigg-lös, ja till och med båt-lös sedan
några år, irrar jag omkring längs Aura
Ås stränder och letar efter alternativ att
stilla själens behov av sjöfart. Lösningar
finns.
Man kan ju ta Sverige-båtarna (de heter faktiskt så på denna sida). De jul-röda
varianterna (.. NG LI..) tar på 11 timmar
oss till Stadsgårdskajen i Stockholm och
på 23 timmar tur och retur. De snö-vita
(med sälen på sidan) tar oss under
lågsäsong till Kapellskär, den nygamla
hamnen på Roslagens yttersta fastland
som består av en terminal, en busskur
och intet annat. Under högsäsong får
man resa ända in till Värtan.
Som vanligt erbjuds man ombord god
mat och dryck, dans och diverse evenemang i en sanerad miljö med internet-caféer, barer och restauranger samt hytter
av god kvalitet. Alla turerlägger dessutom till på Åland, i alla fall intill år 2003.
Den innovativa befolkningen lyckades ju
med bravuren att trots Finlands medlemskap i EU behålla tax-free-försäljning.

Fotograf okänd

Så man kan fortfarande handla ”billigt”
ombord på grund av tax-freen (”billigt”
är ju ett relativt begrepp så här i jul-/
mellandags-/januari reans tider). Vad
som händer efter 2003 är ovisst. Kanske
kommer Helsingforsturerna istället att
lägga till vid Estlands öar Dagö eller
Ösel (det planeras redan utbyggnad
av hamnar) men för Åbo-turen blir det
långt att fara den vägen.
Resandet med Sverige-fartygen är ett
mycket populärt nöje här i södra Finland
eftersom priset är mycket förmånligt
jämfört med att gå på restaurang och
övernatta någonstans.
Varför inte pröva det du också som
alternativ till allt jäkt - 23 timmars
avkoppling t/r Åbo eller 36 timmar t/r
Helsingfors från Stockholm.
Ett annat nöje som stillar min själ
är att åka ”Föri”. Det låter precis så
exotiskt som det är; en äkta möjlighet
att stå i fören och höra vågskvalpet,
känna sjöluften i lungorna och vinden
slita i sitt hår! Tyvärr varar turen bara
www
3 minuter.
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w w w Å andra sidan kan man åka hur
många gåmger som helst… och gratis!
Jag talar om färjan över Aura Å i
Åbo! När isen lägger sig tas färjan ur
drift, men annars går den mellan Västra
Strandgatan i Åbo och Östra Strandgatan
i Turku.
Historiskt så fanns det stora skillnader mellan Åbo och Turku, dvs mellan
den svensktalande stadskärnan och de
finsktalande befolkningens arbetar- och
tjänstekvarter. ”Föri” förenar dessa båda
än idag rent fysiskt.
Det mycket udda namnet har faktiskt
urprung från den gentleman och ingenjör
av brittisk härkomst som en gång startade
själva färjeförbindelsen, dvs skaffade ”a
ferry”. Det blev naturligtvis förfinskat till,
just det - ”föri” och uttalas på Åbomål
just med det engelska uttalet.
Sommartid kan man njuta av en längre
tur på Aura Å genom att hoppa ombord
på ”Pikku-Föri” (Lill–Föri) som kryssar
sig fram mellan Marinmuseet ”Forum
Marinum”, ända upp till Domkyrkan.
Turen tar ca en halvtimma enkel resa och
man kan hoppa ombord från någon av 5
platser längs kajerna. I somras kostade
turen t/r 10 mark, men nästa år blir priset
annorlunda, det vet jag från säker källa.
Varför det – se längre fram i artikeln.
Lämnar man fartygen (de röda eller
vita) i terminalen så kan man promenera
till Åbo Slott på någon minut.
Denna bastanta och lite fula byggnad
inrymmer ett museum och utställningar
som levandegör och berättar mycket
om … Sveriges historia! För så var det
ju, östra rikshalvan var ju intill 1809 en
del av Konungariket och landets näst
största stad var en längre tid Åbo. Det
moderna Finlands spår får man leta efter
på andra ställen.
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Fem minuters promenad längre upp
längs ån så hittar man Forum Marinum – ett marinmuseum som är under
ständig utveckling och har förklarande
utställningar, fotografier och till och med
några segelbåtar bevarade inomhus, t ex
s/y Daphne som är omskriven för sina
seglatser i Medelhavet.
Vid kajen utanför finns av museet ägda
krigsfartyg, en skonert under reparation,
en egen ägd (i sjökortet utmärkt) fyr
med mera.
Det fd finska skolfartyget ”Suomen
Joutsen” (Finlands Svan), en fullriggare,
ligger också förtöjd i ån och påminner
om seglationstidernas ändrade förusättningar. Längs strandbrinken ända upp till
Aboe Akademi, det enda svenskspråkiga
universitetet i landet, ligger ”Fartygen”,
”Laivat” på lokalspråket. Det är ett antal
förtöjda fartyg av olika karaktär som
fungerar som bunkringsställen och fendertar för tomma (eller fyllda) tankar,
dvs barer, restauranger och pubar. Flera
av dem är öppna året om, sommartid är
det ett folknöje naturligtvis.
Var kan man få sig ett stop, en måltid
och en bastu ombord på en bogserare
eller testa den lokala hamburgerkedjan
ombord på ett fartyg, sjunga karaoke
varje kväll eller annat nödvändigt för en
övervintrande sjöman, om inte här?
Domkyrkan ligger i bortre ändan av
den ”gamla delen” av staden, naturligt
vis längs ån. Här kan den sökande få
lite själsfrid. Den svenska historian
finns synlig även här, men kanske är
det annan kraft än vindkraft som kommer till ens sinne när man betraktar de
höga valven.
I juletider står en särskilt utvald gran
utanför kyrkan. Det är en stor händelse
i Staden när den Utvalde transporteras

in i till staden med poliseskort, reses
och kläs med belysning. Nämnas kan att
samma sak sker på Krigsskolan Karlberg
i Stockholm. Som påminnelse och ett
tack för Frivilligsvenskarnas insatser i
Finland under vinter- och fortsättningskriget väljs varje år en gran ut i den finska
skogarna, transporteras till Stockholm
och sätts upp på yttre borggården på
Karlberg i början av december. Denna
skänk är en ringa påminnelse om ländernas gemensamma historiska insatser
även efter året 1809. Till Domkyrkan
kan man antingen ta en långpromenad
längs åbrinken, eller ta ”Pikku-Föri” eller
buss nr 1 till Salutorget och sedan gå
två kvarter. Taxi är inte heller så dyrt
i Finland.
Viggen då ?
Visst finns det Viggen i Finland, men
bara ett fåtal, mig veterligen. Sommaren
2001 observerade jag bara två stycken
under finsk flagg; Karlskronavigg 55 ”s/y
Vigga” som lojt visade upp sig utanför

flytande båtmässa i Helsingfors och
Albinvigg 1019 som makligt seglade i
Gustavs farvatten. En gång har jag också
sett en Viggen i Piritas hamn utanför
Tallinn i Estland. Jag vet också att en
Viggen utannonserades i lokaltidningen
nyligen. Begärt pris var 25000 ….mark.
Med den svenska kronkursen i dagsläget
skulle det motsvara 42000 SEK ! Jag vet
inte i vilket skick båten var, men detta
gäller generellt: vid försäljning kan det
löna sig att sälja till Finland. Min egna
senaste båt (en Vindö 28) såldes genom
att jag annonserade i båttidningarna i
Sverige och de la ut annonserna på Internet. En kund ringde då från Finland
och det blev affär av. Priset blev en bra
affär för både säljare och köpare och
hon hämtades faktiskt från Mälaren av
de nya ägarna som seglade henne till
– Åbo! Kanske kan det för Dig som ska
sälja till och med vara lönsamt att leveranssegla båten till fastlands -Finland
www

Foto Veikko Kekki
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Bakgrundsfoto Red.

www
Under perioden januari – mars 2002
eller till Åland, sedan är det ju bara att ta ska finska marken bytas ut och försvinna
de röd-vita båtarna tillbaka till Sverige. - sedan är det enbart EURO som gäller.
Behöver Du hjälp så kan Du ju höra av Som besökare har Du en ny valuta att
Dig till mig också, jag bor i Åbo, men lära Dig känna igen och räkna ut. Vill
arbetar i Stockholm och talar dessutom Du slippa detaljerna så kan man ju alltid
båda språken.
handla med kort istället.
Ska Du sälja så kom ihåg följande.
Sverige har ju valt att tills vidare stå
Utrustningskraven är relativt höga i utanför EMU och jag kan konstatera
Finland. För att få vara medlem i en att kronan sjunkit med ca 17% bara
finsk båtklubb och kunna nyttja gynn- det senaste året gentemot FIM. Just nu
samma försäkringsvillkor så ska båten är det alltså billigt för utlänningar att
säkerhetsbesiktigas och ha fastställd handla i Sverige.
säkerhetsutrustning. Ju komplettare
I ViggenBladets annonser i framtiden
en båt är i utrustning desto högre pris står det säkert ”Viggen – 2,72 EURO
kan Du ta ut. Från och med(Klicka
2002-01-01
på gula länken
längst ned)
per kilo”!
(med dagens kurs 1,00 EURO
så kan Du också sätta priset i den för = 9,20 SEK).
många länder gemensamma valutan
Avslutningsvis från Öst. Kom ihåg att
– EURO.
man kan göra sig hyggligt förstådd på
Euron har ju sina fördelar, kursen har svenska i den gamla östra rikshalvan.
sedan 1999 varit fast. Man kan också
Den gemensamma historiken melanvända sig av samma mynt och sedlar lan länderna finns synlig överallt. Det
i alla 12 EMU-länderna utan växling.
finns en underbar skärgård med otaliga
möjligheter i och kring både Åland och
Åboland, ända bort till Hangö Udd.
Avståndet är inte mer än 25 NM mellan
Söderarm och Åland, men en bit längre
till Åbo. Trängseln är definitivt inte så
stor som i Stockholms skärgård.
Anmälningsplikten för fritidsbåtar
är inom Schengen numera avskaffad,
men passtvånget har tyvärr blivit ett
nödvändigt ont, även i Norden.
Viggenseglare - nya som gamla,
kaptener samt besättningar, kajkollegor,
kölsvin och ruffhäxor med flera – jag vill
från Turku och Åbo påbjuda Julefrid till
alla och envar samt en kommande skön
seglingssäsong.
Må kölvattnet föra Er till nya
hamnar och nya upplevelser.
Navigare Necesse Öst!
Veikko Kekki
Foto Veikko Kekki
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Adress: c/o Niclas Gilljam Svahn Helsingforsgatan 143, 752 64 Uppsala
Avgifter 2019: Aktiv medlem 175:- / Viggen-Vän 50:Viggenklubbens PlusGiro-konto: 40 73 05-2
Från utlandet: IBAN SE62 9500 0099 6034 0407 3052, BIC NDEASESS
STYRELSE
Ordförande:

Niclas Gilljam Svahn Helsingforsg. 143, 752 64 Uppsala
0708-75 30 42
e-post: n-er@telia.com
Kassör
K-G Sabel Tullgårdsgatan
����������������������������������������������������������������������
36, 1 tr, 116 68 Stockholm
073-627 24 01�
e-post: k-g.sabel@bahnhof .se
Ssekreterare:
Jonas Nilsson Kopparmoravägen 2, 139 53 Värmdö���������������
0705-10 36 98
e-post: jonas.d.nilsson@varmdo.se
Club-Shop-ansvarig:
Ingvar Lindén Söravägen 183, 184 37 Åkersberga	�������������
073-444 26 82
e-post: ingvarlinden1@gmail.com
Ledamot	�����������������������������������������������������������������������������
Roy Berntsen Skogalundsklippan 13 , 131 39 Nacka
070-618 88 31
e-post: roybe3@advokatroyberntsen.no
Ledamot	���������������������������������������������������������������������������
Tobias Mattsson Byälvsvägen 233, 128 47 Bagarmossen
073-1531650
e-post: tobias@mojoheartbeat.se
KLASSNÄMND
Ledamöter:

Gunnar Tidner, (sammankallande)
Ingmar Holmström, Sören Rapp

TEKNISK KOMMITTÉ
Segel & Rigg,
Gunnar Bäck (sammankallande)
Skrov, Förtöjning, Pallning Göran Lilja		
Karlskrona-Viggen-frågor Ingvar Lindén		
El-frågor
Lars Fredriksson		
REVISORER
Suppleanter

Gunnar Tidner
Lars Berg, Felix Rehnman

VALBEREDNING

Thomas Svärd (en plats vakant)

08-758 35 74

0709-55 75 25
08-85 15 33
08-540 685 64
018-38 00 72

072-250 08 40

Material till ViggenBladet
sänds till Alf Bengtsson
på någon av adresserna nedan
Redaktion
Alf Bengtsson (ansvarig utgivare)
Harald Akselsson
WEBMASTER
Ej tillsatt

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

070-628 87 92

Hasselbacken 15, 194 38 Uppl. Väsby
e-post: jourtan@tele2.se

08-590 802 98
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Vintervilan

Du tänker väl på att se till din
Vigg några gånger även nu under
vintern? Själv har jag mer än en gång
kunnat konstatera att väderomslag
med omväxlande frost och blidväder
påverkar pallningen. Kanske inte så
mycket hel vagga som individuella
stöttor.
De sistnämnda kan dock ha en
obehaglig tendens att äta sig ned

lite i underlaget även om det ter sig
stabilt, och då krävs efterjustering
om båten ska stå stadigt.
Det är inte utan att jag känner
oro om grannbåten tagits upp med
masten på, och inte ligger i en trygg
vagga. Masten utgör en oerhörd
belastning på pallningen, både
viktsmässigt och vindmässigt.
Harald i 1103 Costa Jourtan

Foto K-G Sabel

Viggenseglarnas tidning
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