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VB – för kunskap och förströelse

Sommarträff 27-28 juni
Björnö söder om Ingarö, mer info på sid. 2

En sommarträff för många år sedan med
redaktionsbåten i centrum, platsen
�������� var
���
troligen Paradisfladen och fotografens
namn kan möjligen ha varit Jerry

En hel del om "Smultronställen"
plus massor av annat på kommande sidor . . .


Sommarträff 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.

Foto Red.

Båtarna är i vattnet och midsommarhelgen är förbi,
då är det dags för Viggenklubbens årliga sommarträff.

Foto Niclas Gilljam Svahn

Detaljer kommer att läggas ut på hemsidan när
det närmar sig men boka in den 27-28 juni redan
nu och starta din seglingssemester med en gemytlig
Viggenträff.
Ingen föranmälan krävs (men uppskattas).
Klubben står för välkomstbubbel på lördagen

Hej Viggenvänner!
Våren är här och Abbe åkte i
plurret den 9 maj, i år med en ny
fin (grön) snobblinje. Det är ungefär
så mycket vår-fix som jag har tagit
mig för, det är faktiskt ganska skönt
att känna att det är en själv som
bestämmer vad som behöver göras
och inte båten. Oftast finns det en
massa måsten på våren, saker som
gått sönder och liknande.
Hur är det med er andra?
Skicka gärna in till kommande
nummer av ViggenBladet vad ni
gjort under årets vår-fix så kan vi få
lite idéer av varandra.
Glöm inte sommarträffen
27-28 juni!
Väl mött, Hälsningar
Niclas Gilljam Svahn
www

En träff där vi som seglar får chansen att ses i vårt
riktiga element! Träffen äger rum den 27-28 juni med
tyngdpunkt på lördagen den 27 juni och vi från styrelsens sida hoppas så klart att så många som möjligt
samlas för att skapa en så bra helg som möjligt.

Eftersom "VB-Red." idag är båtlös
sedan många år så är såväl vårrustning, sjösättning och upptagning
numera saker jag slipper bekymra
mig för, nutidens bekymmer ifråga
om båtar brukar vara den konstanta
bristen på material till nya nummer
av ViggenBladet.
Men hoppet lever; kanske kommer några av våra nya medlemmar
att ändra på det ? Och i dessa tider
av "social distansering" kanske fler
kan tänka sig att sitta ner en stund
i lugn och ro och skriva några rader
om sitt båtliv och dessutom leta i
lådor, kameror och telefoner efter
bilder.
Så blir både jag och min (ännu
inte funna) efterträdare glada !
VB-Red. / Alf


"Smultronställen" för

Viggen-seglare
i Stockholms närhet ...
"Red." tackar "Med-Red." Harald
som rotade i VB-arkiven och hittade
material till det här uppslaget!

Ängskär

Häromdagen satt jag och sorterade i bokhyllan och fick då syn på
min gamla loggbok från 837 Magda.
Började bläddra och minnas.
27 juni 1994; en solig dag med
byig västvind 8 – 10 m/s. Efter att
ha slörat över Möja Västerfjärd och
rundat norra änden på Möja blev det
bidevind ner till Bockösundet. På väg
genom det började det bli lunchdags
och vi gjorde ett försök vid Älgkilen,
men hade svårt att få fäste för vår
plätt.
Nytt letande. Gick österut och
rundade Kalkböte för att leta oss
ner mellan öarna för att hitta något
bättre. Sökte oss försiktigt ner mellan Ängskär och Demanskär. Kortet
visade mörkblått hela tiden och vi
navigerade med utkik i fören. Mycket
tång och enstaka stenar.
I norra delen av sundet låg en
litet större seglare förtöjd, i övrigt
inga båtar.
Vid Ängskärs södra ände hittade
vi så en liten vik som såg trevlig ut.
Lagom sluttande hällar ned mot
vattnet och en maja skymtade också
mellan träden.


Nu var det bara att lägga till. Inte
helt lätt skulle det visa sig. Viken var
som en liten lagun med bränningar
och undervattensstenar ut mot faret
mellan öarna. Ett försök till skiss, se
bild .
Hela den inre delen V och N om
den prickade linjen var mycket grund,
och enstaka stenar på bottnen stökade
också till det.
Nåväl, slutligen på plats blev vi
rikt belönade. Fina hällar, på Ängskärs sydsida trevliga grunda vikar,
en fräsch maja med gardiner, och från
det låga berget en fin vy söderut över
inre delen av Björkskärsfjärden. Vi låg
väl skyddade för alla vindar utom för
kraftig nordan.
Vid avfärden dagen därpå tog vi
oss ut genom samma hål vi kommit
in, rundade stenen och gick ut rakt
söderut mellan Ängskär och det lilla
skäret.
Av olika skäl blev det aldrig av att
komma dit igen med Viggen och med
Jättevigg är det uteslutet.
Prova gärna själva vid lugnt väder
och med utkik i fören.
Jan-Olof Björk i 5837 Yvanna

Ormskär

Långviksskär

Ormskär, N 59°10’15” E 18°45’15”
Den sydvästligaste viken på Ormskär är
ett vackert ställe men svårtillgängligt
för ovana.
Sjökortet stämmer väl med verkligheten vid inpassage norrifrån genom
Orm- skärsströmmen. Rådfråga gärna
Åke Ameens förträffliga bok ”Nya
seglarhamnar på Ostkusten” (sid 46)
som ger detaljerade kun- skaperoch
varnar för vådorna, men den täcker
inte hela vägen in i viken.
Vid sydliga vindar eller dyning bör
man undvika Ormskärsströmmen, det
är smalt och grunt till och med för en
Vigg. Superviggar bör ej försöka.
Efter den i boken nämnda ”spången” och före +-stenen kan man gira
västerut in i viken som är grundfri och
har hygglig lerbotten. Landförtöjning
är lämplig i vikens östra del, där det
också finns en fast grillplats.
Utsegling söderut kräver god utkik,
bra väder och goda nerver!
Ett alternativ är att följa Ormskärs
södra strand i västlig riktning. Dock
har vi flera år i rad grundligt hittat en
icke utmärkt uppgrund- ning i trakten
av longitud E 18°45’30”.
Ett annat sätt är att söka sig SV-ut
mellan Brunskär och St. Långkobben
och att därefter segla norrut mellan
öarna.
Det är nämligen farbart (för en Vigg
som vågar och tar det lugnt) såväl
mellan Brunskär- Brunskärs Trätskär
som mellan Brunskärs Trätskär-St.
Hamnskär.
En underbar bit skärgård där få
seglare, av förklarliga skäl, syns - utom
vi Viggar förstås.
”Relax”, Veikko Kekki

En av Nämdö ytterskärgårds finaste
områden är Långviksskär / Söderö som
ligger S om det populära Hallskär.
På södra ändan av Långviksskär
finns fast befolkning, så det höga
Söderö blir målet. Lättast att komma
in till denna skyddade flad är från
SV och genom Skinnpälshålet mellan
Hällsingkobben och Svartskär.
Vid infart siktar man på Domkyrkan - ett litet högt skär. Håller man
sig mitt i eller lite närmare Söderö
(styrbordslandet) i sundet mot Hummelskär kan man runda Slang- kobbsudden på Söderö och komma in till
Mjölkvallarna.
Trots att denna hamn är beskriven
i Båt- leder på Ostkusten (SXK) , Färdleder och Gästhamnar på Ostkusten
(Båtnytt) och Våra fritidshamnar (Raben och Sjögren) är det ändå, ganska
lite båtar. Anledningen är att båten
inte får gå mycket djupre än metern,
en Viggen kommer i alla fall in.
Den som tar sig besväret att nästla
sig in kommer till en vacker och väl
skyddad hamn. Om man inte vill ta
sig genom sundet vid’ Slangkobbsudden, finns flera fina ankringsplatser
på småöarna.
Stefan Eckardt

"Red." blev inspirerad och gjorde en
egen dykning i arkivens djup, det måste
väl finnas smultronställen för fler än
"Nollåttor" (som de kallades förr) ?
Jomenvisst; godis för Vänernseglare
hittar ni på sidorna 10-11 w w w


Om mat
Det hela utspelade sig sommaren
1993. Jag och min kompis Magnus,
alias Carle, köpte en liten segelbåt (Lhoi
18). Vi ordnade hamnplats i Hällevik.
Efter renovering och uppsnyggning
av båten blev det äntligen dags för
jungfrufärden.
Vi åkte upp till båten på fredagskvällen, men klockan var redan så mycket
att vi beslutade oss för att ligga kvar i
hamn över natten. Vi var lika spända
båda två, ingen av oss hade sovit i en
båt förut, ingen av oss hade heller seglat förut. Jag hade läst igenom ett par
böcker om segling men vi hade ingen
praktisk erfarenhet någon av oss. På
kvällen planerade vi morgondagens
segling, vi bestämde exakt vilka kurser vi skulle segla för att nå vårt mål,
Karlshamn. Långt in på småtimmarna
lyckades vi somna.
Nästa morgon vaknade Carle först
och han väckte mej när han öppnade
takluckan. Klockan var ca åtta och det
var redan varmt i luften. Solen sken och
det blåste lagom mycket, ca 6-7 m/s.
Nu skulle vi äntligen iväg. För en
garvad seglare är det kanske inte så
imponerande att segla mellan Hällevik och Karlshamn, men för oss totala
nybörjare som knappt visste vilket som
var upp och ner på seglen var det en
mycket stor expedition.
Vi kapade förtöjningarna och startade vår tre hästars Johnson motor
som alltid startade efter ca 22 ryck i
startsnöret.
Efter lite kalabalik var vi äntligen
på väg ut ur hamnen. Seglen åkte upp
så fort vi kom utanför hamnpirarna
och motorn stängdes av. Det var en
underbar känsla! Det enda som hördes
var vattnets porlande mot skrovet.



&

Nu äntligen seglade jag min egen båt
(nästan Egen i alla fall) som jag drömt
om så länge jag kan komma ihåg. Vår
planering från kvällen innan sprack
givetvis direkt. Vi hade inte tagit med
vindriktningen i vår planering.
Men det gjorde ingenting för nu
trivdes både Carle och jag utmärkt med
att bara segla.
Seglingen över Pukaviksbukten var
ett fem timmar långt lyckorus i lagom
stark sydvästlig vind. För att vara totala
nybörjare tyckte jag att både segling
och navigation gick mycket bra.
Vi ”prånglade” oss in mellan kobbar
och skär i Karlshamns skärgård och lade
tillvid en liten ö som heter Östra Bokö.
Vi var mäkta stolta att vi klarat det så
bra, segling, navigation och ankring,
allt hade fungerat.
Framåt kvällen började det suga i
magtrakten så vi bestämde oss för att
laga mat, men var var maten??????
- Carle, var F-N är maten?
- Den trodde jag att du tog! svarade
Carle.
I vår iver att komma iväg hade vi
lyckats glömma både mat och vatten
i Hällevik. Nu hade vi två burkar vita
bönor och två deciliter Fanta att dela
på. Jag vägrar äta vita bönor, tänkte
ag, så jag började fiska. Jag kastade
säkert minst hundra kast utan att det
högg en enda gång, så det var bara att
börja värma bönorna. Vi tog två tuggor var sen gav vi upp, det gick bara
inte att äta.
- Jag provar att fiska lite, sa Carle
- Det är inte lönt,det hugger ändå
inte, svarade jag.
Han kastade ETT kast och drog upp
en fin lax. Nu var mitt självförtroende
kört i botten.

dryck m.m.

Jag skulle bli tvungen att leva med
detta hån mot mej som fiskare i resten
av mitt liv. Carle hånlog mot mej med
ett leende som sträckte sig från öra till
öra. Jag försökte med att det inte var en
särskilt stor lax, men det hjälpte inte,
Carle bara fortsatte att le. Det jag kunde
göra var att ”låtsas som det regnade”
för nu var jag hungrig.
Vi grillade laxen och saltade ordentligt för ingen av oss var särskilt förtjust
i fisk, men saltet gjorde oss vädigt
törstiga. Vår sista Fanta gick åt utan att
släcka törsten särskilt mycket.
På sjökortet såg vi att det låg en
hamn i närheten, men det hade blivit
mörkt så vi vågade oss inte dit för att
hämta vatten.
Vi var ju inga garvade sjömän precis.
Natten kom och vi kröp till kojs, ganska
trötta och fruktansvärt törstiga.
Nästa morgon när vi vaknade var vi
grymt törstiga, torkan i Saharas öken
bleknar i jämförelse med torkan i min
strupe.
Vi kastade loss omedelbart och nästan i panik satte vi kurs mot närmsta
hamn. Vår tre hästars Johnson motor
skrek av smärta som vi plågade den.
Väl framme vid bryggan kastade sig
Carle upp på land, och likt en galen
tjur rusade han mot vattenkranen, tätt
följd av mej.
Jag trodde inte att vatten kunde
vara så gott. Det riktigt kändes hur
torrsprickorna i halsen drog ihop sig.
När vi hade släckt vår törst satte vi
kurs mot Hällevik. Det var en underbart
vacker dag, solen stod högt på himlen
och en svalkande sjöbris gav oss god
fart. Allt gick bra ända tills vi seglat tre
fjärdedelar av sträckan till Hällevik.
Då dog vinden plötsligt ut.

Vi förstod ingenting. Hur kunde
vinden bara försvinna? Det fick vi
snart svar på. Vinden höll på att vända
och kom snart tillbaka i mångdubbel
styrka från totalt fel håll. Det båste
upp till kuling.
För en större båt med mer erfaren
besättning hade det säkert inte varit
några större problem, men för oss
grögölingar i vårt lilla ”baktråg” till båt
var det nästan hopplöst. Vi tvingades
nu kryssa i kuling med en halvkölad
centerbordsbåt i rejäl sjögång. Båten
stampade så att jag trodde att den
skulle gå av på mitten och varje sjö
hotade att göra om segelbåten till
ubåt. Nu fick jag lite hämnd på Carle
för fisken, hans ansiktsfärg hade nämligen övergått till ljusgrönt så han såg
ut som en levande styrbordslanterna.
Jag var nästan lite skadeglad mitt i
vårt elände.
Denna sista del av vår resa tog
nästan ika lång tid som de första
tre fjärdedelarna av vår färd, så när
vi angjorde Hälleviks hamn var vi
överlyckliga.
Det är roligt att segla men det är
skönt att komma i hamn efter en jobbig strapats. Senare under sommaren
blev det många härliga turer med vår
lilla båt. Vi dubbelkollade alltid matförrådet efter vår jungfrufärd.
Efter att vi sålde vår Lhoi köpte
jag själv en Albin Viggen som jag
fortfarande är lycklig och stolt ägare
till. Jag har båten i Karlshamn (Sternö
vindhamn).
Tyvärr är inte Viggenklubben
särskilt aktiv där. Jag tycker att det
vore roligt om man kunde ordna åtminstone en träff per år.
Dan Lindström 925 Frilla
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Seglarbullar
på Lisas vis

Häromkvällen när jag kom hem luktade det ljuvlig kardemumma i hela huset.
Min lilla tjej hade bakat Seglarbullar med recept som för
�������
ca ���
20 ���������
år sedan� ����������
fanns upp�
satt på väggen inne i bageriet på Sandhamn. Idag finns inga recept uppsatta, kanske
har dom ändrat sedan dess, och det är med största sannolikhet inte samma bagare...
Jag som inte gillar varma russin åt en bulle och njöt. Farligt goda . . .
150 g margarin
50 g jäst
1 ¾ dl socker
1,5 l mjöl
1 tsk salt
2 tsk finmalen kardemumma
1 hg russin
Pärlsocker
Smält margarinet, tillsätt mjölken och
värm till fingervarmt. Smula sönder
jästen i en bunke och tillsätt socker, salt,
kardemumma och russin.

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


www

Arbeta in vetemjölet för hand till en
blank och smidig deg. Om degen blandas
i maskin bör russin tillsättas när degen
är färdigblandad.Jäs först i bunken till
dubbel storlek, c:a ½ timme. Forma runda
bullar. Pensla med vatten och tryck ned
i pärlsocker så att bullen plattas till och
pärlsockret trycks in. Jäs på plåten.
Grädda i 225 grader tills bullarna fått fin
färg både under och över.
https://tornberg.webblogg.se/

Att vinna Per Brohälls
vandringspris – instruktion
Att föresätta sig att vinna Per Brohälls
vandringspris till årets längstseglande besättning kan förefalla ambitiöst, men grundstegen
är i praktiken ganska enkla. Här följer en instruktion för att genomföra denna bedrift:
1.
Vårrusta båten.
2.
Sjösätt den.
3.
Segla (med en besättning).
4.
Se efter hur långt ni har seglat.
5.
Meddela Viggenklubben detta.
Båten ska vara en Viggen, vilket inom Viggenklubben bör vara ett enkelt kvalificeringssteg. Dessutom bör de flesta vid den här tiden
redan ha klarat av steg 1 och 2.
Fokus nu alltså på steg 3 – segla!

Steg 4 och 5 kan sedan enkelt klaras av
fram på höstkanten.
I det fall flera medlemmar skulle klara av
samtliga 5 steg så tillkommer ytterligare ett
tips. Segla långt.
Hälsar Stefan Roxenby
(tidigare vinnare och nuvarande
Idö gästhamn, foto Lars Fredriksson
örvaltare av vandringspriset)



Smultronställen för
Viggen-vänner i Vänern

Smultronställe 1

Smultronställe 2
Tvärtemot vad de flesta tror
finns det flera möjligheter att hitta
natthamnar även i södra delen av
Vänern. Hamnen Bruket på östra
sidan av Vänersnäs är kanske i sig
inte vad man vanligen kallar för
smultronställe, men platsen har en
del andra förtjänster.
För det första är det lätt att hitta
dit. Den naturliga angöringspunkten
(skilj på angöring och förtöjning!)
är fyren Stefanskullen nordost om
nordspetsen av Vänersnäs. Därifrån
10

går du 4,5 distansminuter på kurs
202-207°. Se till att du inte kommer
för nära Örns udde eller de lömska
grynnorna om styrbord de sista
fem kabellängderna. Nu ser du om
styrbord några båtar, av vilka en del
är skymda bakom en stenpir. Gå in
på sydsidan av piren (inseglingssektor 245-270°), sök upp tillfällig
tilläggsplats och fråga någon du ser
i hamnen, var du kan ligga.
Stenpiren byggdes en gång i tiden
för att vara utskeppningshamn för
Frugårdens tegelbruk, som sedan

länge är nedlagt. På näsets östra
sida är det jordbruksbygd och
den västra är vacker skogs- och
hagmark. En bekant till mig har
berättat, att norra delen är avdelad med ett hägn och att man på
udden föder upp hjortar. Gillar
du att leva farligt, kan du ta dig
över till andra sidan av hägnet, ty,
fortfarande enligt samma källa,
har markägaren lovat att skjuta
varje inkräktare! Lugnare är att
istället följa vägen till Örnö hamn
(se ViggenBladet nr 1-2 1993),
där hittar du ett förträffligt badoch solnedgångs- betraktelseställe
(!).
På västra sidan ligger i söder
viken Dättern, som förr var vänergösens populäraste lekställe.
Du kan ju pröva med ett drag,
om det fortfarande finns gott om
gös i Brandsfjorden.
Kjell Nylén

Smultronställe 3
för Viggen-vänner i Vänern
En vanlig missuppfattning är att
Vänersborgsviken lider kronisk brist
på naturhamnar. om man inte till
den kategorin räknar Grönviksudde,
Sikhall. Gälleudde och Dalbergså.
Men det finns även ”riktiga”
naturhamnar, de flesta på västra
sidan av fagra Vänersnäs. En av
dem, Örnö, ligger mitt på halvön
Vänersnäs. Det är lätt att hitta dit,
en vitmålad stång leder dig in. Vill
du kolla att du siktat rätt stång så
ska du en bit norr om den finna
kumlet vid Kåpeudde.

Inseglingen till Örnö är enkel
och du löper in alldeles norr om
ön. Undvik bara att fortsätta rakt
fram och gå på det lilla berget som
markerats på kortet. I verkligheten
är det sällan det sticker upp ovan
vattenytan. Gira istället styrbord och
lägg till vid insidan av Örnö. Ringar
i berget underlättar förtöjningen.
Men var lite försiktig, som vanligt
är det inte djupt överallt ända in
till stranden.
Väntas friska vindar från nordväst till nord kan det vara ide att
som natthamn istället för Örnö
välja Sikhall på andra sidan Vänersborgsviken i nordväst. Nedanför det
gamla magasinet finns gästbryggor.
Eller också kan du gå rakt norrut i
den lilla viken norr om Örnö. Den
är tillräckligt djup ganska långt in,
och erbjuder en bra svajplats, om du
inte finner stranden djup nog.
Kjell Nylén
. . .och här är fyran också:
Som alternativ till den utmärkta
klubbryggan (Säffle Segelklubb)
vid Sandö i Goviks skärgård kan
du välja den gamla ankarplatsen
vid Drettholmen ett par distansminuter ostnordost därom. Inseglingen markeras av två enskummel och du avslutar med en
lov öster om holmen. Vill du lägga
till mot land är enda möjligheten
vid den lilla grusudden vid holmens nordostspets. På insidan är
den ganska tvärbrant, men skulle
det fattas någon halvmeter finns
det gott om sten att bygga ut
stranden med. Här är sällan andra
båtfarare, så du kan räkna med
att få ha holmen för dig själv. På
sjösidan finns härliga berg, om du
vill bada eller pröva fiskelyckan.
Kjell Nylén
11

Slut på smultronställen
(för den här gången) men kanske har du
också ett eller flera att bidra med ?
Alla har vi väl våra smultronställen
och kanske vill vi också dela med oss
och berätta för andra om dem? Ett av
våra var Lilla Asken som vi hittade
alldeles på egen hand redan den
första sommaren vi seglade med
1277 Jänta. Det har hunnit gå många

Här var det rivstart !

år sedan dess och fotot – som tillhör
redaktörens absoluta favoriter – har
som så mycket annat hunnit vara
med i VB flera gånger tidigare. Och
nu är det dags igen! Men kanske kan
”Sommaridyll” illustreras ännu bätt
re? Skicka in din bild till VB!

Inte nog med att Leif gick med i
Viggenklubben, han skickade också både
text och bilder till redaktionen!
Så alla ni som ännu inte medverkat
i VB, kom med något ni också!

Foto
Leif Viskari
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Inte så dumt med ett smultronställe i
dagar som dessa när man så väl behöver en
plats utan buller och annat otyg, eller?

Bakgrundsfoto Red.

Tusculum är en forntida stad i Latium, belägen omkring 17 km sydöst om
Rom. I Tusculums omgivningar hade
förnäma romare lantgårdar (villa), bland
vilka särskilt må erinras om Ciceros
”tuskulanska villa” Det är på grund av
detta som en framstående lärds eller
statsmans lantställe, dit vederbörande
kan dra sig undan från göromålen och
världsbullret, brukar kallas hans ”Tusculum”.
Begreppet
Foto
VB-Red.finns bl.a. med i Evert
Taubes visa Inbjudan till Bohuslän där
”Sjökaptenen herr Johansson vårdar äppelträden och syrenen och örtagården
kring sitt Tusculum”.
Ungefär vad vi idag skulle kalla ett
"smultronställe" eller kanske "retreat"
för att använda ett modernt ord,

Villa Tusculum hette en sommarvilla i nuvarande stadsdelen Skärholmen i södra Stockholm. Byggd på
1870-talet och nedbrunnen 1981.

Hej Viggenklubben!
Nybliven viggenägare och
klubbmedlem här som ser fram emot
nya kapitel på vattnet.
Jag har tidigare surfat, vindsurfat
och kitesurfat med Göteborg+omnejd
som utgångspunkt, men som hemvändande värmlänning med Kristinehamn (!) som ny hemmabas kändes
det mer aktuellt med en segelbåt och
då givetvis en Albin Viggen.
Det rör sig om nummer 322, med
originalreg ALO 04, följdaktligen
smeknamnet Alouette (efter låten
som man tvingades sjunga i grundskolan länge sedan i livet på franskalektionerna).
Det hela är något av ett projekt och
vill man så kan man följa det hela på
http:/www.viggen322.com/
Väl mött på Vänerns vågor!
Leif Viskari

NYA
MEDLEMMAR
233

Peter Nordqvist
SALTSJÖ-BOO

322

Leif Viskari
KRISTINEHAMN

605

Lars Walkler
HUDIKSVALL

905

Ann-Charlotte
Grönblad
MARIEFRED

1251 Jenny Salomonsson
KARLSTAD
1325 Eva Steinlechner
KIL

Hjärtligt
välkomna
till Viggenklubben!

Lösningen på Reginas problem i förra
numret får vänta så har du lite mer tid
på dig att lösa det, och så skarvar vi på
med ett gammalt korsord här till höger
(som antagligen är lite lättare).
Red.

13

Visst är det trist . . .
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Hällbygatan 11, 752 19 Uppsala
e-post: vebe@comhem.se

070-628 87 92

Hasselbacken 15, 194 38 Uppl. Väsby
e-post: jourtan@toutlook.com

08-590 802 98

e-post: n-er@telia.com

0708-75 30 42

. . . med tjat men när inget händer så blir det ju dessvärre
tvunget med några påminnelser emellanåt. Kassören saknar ännu
- trots tidigare propåer - inbetalningar från flera av våra
medlemmar, så vi tar det här en gång till . . .
Vi vill ju så gärna ha er kvar i Viggenklubben!

Vid det här laget hoppas vi att Viggenklubbens
alla medlemmar hunnit få iväg årets medlems
avgift till kassörens skattkista!
Om du inte gjort det ännu – betala
in avgiften för 2020 på direkten !
Medlemsavgift år 2020

Styrelsens upprop i förra VB har ännu inte lett till några köer
av arbetssökande utanför redaktionsdörren, så vi tar det igen:

Förfrågan om engagemang i VB-redaktionen
Som Harald skrev på sid. 2 i
VB nr 1 i år 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

Nuvarande VB-redaktörer kommenterar så här:
Vi har hållit på så här länge för att det är så himla
roligt att få göra klubbens tidning ViggenBladet !
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Gammal kärlek rostar aldrig ...
( Eller gör den ? )

1975 (tror jag det var) köpte
jag en Albin Viggen, nr 1169, från
företaget i Kristinehamn och fick
den levererad till Gävle som då var
min närmaste kusthamn. Det var en
enastående dag. Sedan seglade jag
henne några år innan jag drabbades
av sinnesförvirring och sålde henne
och upphörde med segling under
tio år. Så småningom återvände
förståndet och jag köpte en Allegro
27 som jag fortfarande seglar men
det är svårt att glömma Viggen.
Jag brukar spana efter alla jag

ser när jag ligger ute men har inte
lyckats återse “min” Viggen.
Jag kan också berätta om en Viggen som sedan några år är uppställd
vid landsvägen i Skattungbyn i
Dalarna. Det är väl ungefär så långt
man kan komma från seglingsbart
vatten och jag undrar varje gång
jag åker förbi varför hon ligger där,
varför hon inte seglas.
Ibland skulle jag vilja hitta
ägaren och lägga ett bud men det
får jag inte för hustrun.
Text & foto Erik Hjelte,

Här rostar den i alla fall inte !

Foto K-G Sabel

Foto Leif Viskari

Viggenseglarnas tidning
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