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Svenska Vegaklubben 
Ordförande 
Bo Mejner 
bo@albinvega.com 
070 246 90 28 

Vice ordförande 
Jan Skoog 
janne.js90@gmail.com 
070 875 65 29  

Kassör  
Börje Isaksson 
bisak60@gmail.com 
0706-54 33 73  

Sekreterare 
Lasse Emell 
l.emell@ownit.nu  

Medlems- och registeransvarig  
Gunnar Ljungholm 
gunnar.ljungholm@ownit.nu 

Teknik:  
Jarmo Haverinen 
jarmo@albinvega.com 
070-216 92 25 

Klubbprylar, vimplar, handböcker 
Lasse Emell 
l.emell@ownit.nu  

Ledamot 
Bengt-Åke Fri 
bengt-ake.fri@telia.com 
08-581 710 28 

Webbmaster, adjungerad 
Lars Zandén 
zanden@kth.se 

Redaktör, adjungerad 
Moa Karlsson 
moa_k@msn.com 

 
Hemsidan 
Lösenord behöver du inte ha längre  
för att komma in på Vegaklubbens  
webb. Välkommen! 

Ledarord 
De flesta svenska vegorna är nog upptagna och 

ompysslade inför vintersäsongen. Min båt 2576 Medisa, 

har fått vara i sitt skjul ett drygt år nu. Tidigt i våras 

bestämde vi oss för att göra andra längre utflykter under 

sommaren. Jag vill passa på att reparera alla småskador i 

ytskiktet på förliga däcket nu när Medisa är riktigt torr. 

Idéer fanns om att lägga på durkmattor, måla "vanlig" färg 

eller något mer passande. Av yngsta sonen fick jag rådet att 

skaffa "Kiwi Grip" och en burk av sån färg har jag köpt. 

Men i grevens tid fick jag rådet av en duktig målare att först 

lägga igen alla synliga gelcoatskador på antihalkmönstrade 

delarna av däcket. Min avsikt är att bara måla dom delarna 

ty resten av ytan är rätt oskadd fortfarande. 

Så nu har jag, medan temperaturen passar för 

spackelarbete "duttat igen" fläckarna där gelcoaten var 

trasig. Avsikten är att till våren måla över hela 

halkmönsterytan med grå KiwiGrip, så jag tog det 

gelcoatspackel jag råkade ha och fyllde skadorna med. Att 

lagningarna med vit gelcoat som nu ser ut som måsskit på 

däcket göms nog under lagret av lagom skrovlig 

antihalkfärg. 

Kanske målar jag till våren, men nu är plastlagret under 

gelcoaten skapligt skyddat mot fortsatt erosion. Kanske 

kan jag låta skospring under sommaren jämna av 

gelcoatlagningarna innan nästa höst och då måla med 

gripfärgen. Enligt beskrivningen ska man kunna efterrolla 

den halvtorkade färgen och få ett lagom grovt mönster. 

Den sedvanliga höstträffen var välbesökt. Vi blev 30 

personer på mötet. som var den 11 november i Essinge 

båtklubbs klubblokal-. Skyllermark höll föredrag om el i 

båtar och om olika batterier. Lasse Emell, vår sekreterare, 

pratade om målning av däcket och Fleming gav lite andra 

tips. November känns bäst att ordna såna träffar. 

Båtägarna som kommer till mötet har bekymren som 

funnits under säsongen aktuella fortfarande. Om du vill 

ordna liknande träff så vill jag att du hör av dig till mig, 

klubbens kassör. Klubben kan hjälpa till med kostnader 

som lokalhyra, lätt förtäring och speciell utrustning av 

någon sort. Hjälp med medlemskontakter får du av 

medlemsansvarige Gunnar Ljungholm, 

gunnar.ljungholm@ownit.nu 

 

Vi ses väl på årsmötet i mars? 
 
Börje Isaksson 
bisak60@gmail.com 
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Dags för en ny vimpel? 
Ring eller mejla Lars Emell så fixar han en 

ny för 133 svenska kronor med porto.  

Mail: l.emell@ownit.nu 

Tel: 08 38 28 97 

Mob: 0763 755 023 

 

Dansk Vegaklub 
 
Formand/kontakt Sjælland 
Niels Engell 
formanden@albinvega.dk 
sjaelland@albinvega.dk 
V 2268 ”Disse” 
  
Næstformand 
Jacob Jensen 
naestformanden@albinvega.dk 
V 679 ”Havheksen” 
  
Sekretær 
Robert Hansen 
sekretaereren@albinvega.dk 
V 2258 ”At Last” 
   
Kassereren  
Henning Adrian 
kassereren@albinvega.dk 
V 2826 ”Athene2” 
   
Bestyrelsesmedlem 
Søren Nerup 
Teknisk rådgivning, 
instruktioner/salgsartikler. 
bestyrelsesmedlem@albinvega.dk 
V 2060 ”Havheksen” 
  
Kontakt Fyn 
Leif Plaetnet 
Vester Hougvej 51 
5500 Middelfart 
fyn@albinvega.dk 
V 767 ”Frivo” 
 
Redaktør / kontakt Jylland 
Ingolf Pedersen 
vega-bladet@albinvega.dk 
jylland@albinvega.dk 
V 2374 ”Rigel” 

 
Adresse og hjemmeside. 
Dansk Vegaklub 
c/o Niels Engell 
Enebærvej 7, 4330 Hvalsø 
www.albinvega.dk  
   
Bankkonto 
Danske Bank, Waves afdeling 
Over Bølgen 2F 
2670 Greve 
Regnr. 1551 konto 319 159 00 15 
 
Tjek din mail for personligt login  
til vores nye webside www.albinvega.dk 

Ambassadörsdokument 
Ser du en Vega som saknar klubbvimpel så kan 

du lämna denna lapp till ägarna, alternativt fästa 

den på deras båt. 

 Klipp ut och ta med ut på sjön i sommar!  
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Vega 1538-72 (Habjack) till salu 
 
Båten är i verkligt gott skick och med följande 
utrustning: Motor Yanmar 9.8 hkr, fast 
propeller. Teak i sittbrunn, badplattform i 
aktern med stege. Lös stege i fören, teak-
matbord (flyttbart sittbrunn/salong), 
sittbrunnskapell, ekolod, GPS, auto-pilot. Ny 
VHF (2017), -lanternor + 3-färg/ 
ankarlanterna i masttopp. Bruceankare (7,5kg) 
i för och akter(rostfritt); + 2 st i stuv. Fina 
dynor i salong+ förpik, mulltoa i sep utrymme. 
Rullfock, genua + stor, revbara från sittbrunn, 
spinnaker. Wallasvärmare (ej använd av mig); 
Gasolkök + extra tub. Båten ligger i Norrtälje 
(NSK); bryggplats kan ev. övertas.  
 
Habjack säljes pga min ålder (87år). Prisförslag 
70000:- 
  
Sten-Åke Lundin. Gjuterivägen 4C, Norrtälje. 
Tfn 070 527 8065 
 

  
 

   
 

  

Vinterkonservering av en 

gammel dieselmotor 

Det er fremdeles ganske mange Vegaer som 

bruker sine gamle motorer som de var født 

med for nokså mange år siden. Det dreier seg 

om de legendariske Volvo-Penta MD6 og 

MD7. (De enda eldre »Albin»- motorene har 

jeg lite kjennskap til, men jeg antar at de 

kan/skal konserveres omtrent etter de samme 

prinsipper). «Strega» (3237) for eksempel, har 

fremdeles sin MD6 som tusler og går nokså 

lytefritt, og har gjort det helt fra fødselen i 

1977. Riktignok ble den ombygd til 

ferskvannskjøling for mange år siden, og det 

har nok bidratt ganske til motorens 

velbefinnende. Ellers har den fremdeles sitt 

originale omstyringssystem med direktekoplet 

og vridbar propell. Også dette systemet 

fungerer lytefritt. Ombyggingssettet med 

varmeveksler, sirkulasjonspumpe og egen 

termostat bygde jeg selv ganske enkelt fordi det 

var et lønnsomt hobbyprosjekt. I forbindelse 

med ombyggingen ble rikelige mengder av rust 

og saltslagg skrapet ut av kjølekanalene. Ellers 

er lite gjort med motoren. Motorer med 

saltvannskjøling kan med stort hell gis en 

omgang (eller to) med et produkt som har vært 

på markedet her i Norge i snart en mannsalder: 

«Systemrens» Det finnes sikkert også i Sverige 

og Danmark, og er ganske effektivt når det 

gjelder å løse opp avleiringer i kjølekanalene. 

En MD6 eller 7 er jo ikke akkurat et 

høyteknologisk produkt. Tvert imot er disse 

motorene noe av det enkleste som finnes av 

motorer som i dag fremdeles kan fungere og 

gjøre nytte for seg. Pent stelt med er de 

bortimot uslitelige og etter min erfaring 

tilsvarende pålitelige. Og pent stell handler i 

første rekke om vinterkonservering. 
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Her i Norge overvintrer båtene for det meste i 

sjøen. De fleste havner er jo isfrie. Uansett om 

båten er på land eller i sjøen er 

vinterkonserveringen omtrent den samme, 

men jeg vil nok si at overvintring i sjøen er det 

både motor og båt har best av. Enklest er det 

også. I en isfri havn behøver man ikke å 

bekymre seg om issprengte bunnventiler, og 

temperaturen om bord blir sjelden særlig mye 

under frysepunktet uansett hvor kalt det er 

utenfor. En liten varmeovn på ca. 200 W 

holder frosten borte i kuldeperioder. Tømming 

av freskvannssystemet om bord er dermed 

unødvendig. En liten batterilader sørger for 

batteriene. Jeg har i mange år brukt en 

utrangert lader fra steinalderen til dette 

formålet, men med en 5W lyspære innskutt på 

plussledningen. Det gir akkurat riktig 

vedlikeholdslading. 

God ventilasjon er uansett nesten det viktigste 

av alt når det gjelder båten som sådan, og en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fuktsluker av en eller annen type anbefales i 

tillegg. Det er lite her i verden som er mer 

ergerlig (og mer vanskelig å få bort) enn mugg 

på interiøret. 

Men utenomsnakk til side: Det var motoren jeg 

egentlig skulle snakke om. 

Mens båten enda er i sjøen lønner det seg stort 

å kjøre den skikkelig varm før man suger den 

tom for smøreolje. Oljen blir tynn og lett å 

pumpe ut og den renner lettere ned i sumpen 

slik at man får ut alt. De som venter med 

oljebytte til våren eller tror at de kan bruke 

samme oljen et år til fordi de jo ikke har kjørt 

for motor så mange timene bør tenke seg om 

en gang til. 

1 Når motoren er varmkjørt (la den arbeide 

med belastning), koples innløpet for 

kjølevannet fra bunnventilen (som de fleste 

nok skjønner bør stenges først) og stikkes ned 
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i en pøs med ferskvann. Ha gjerne flere pøser 

med vann klare, eller kople til en 

vannslange. Nå kan motoren vaskes ren for 

saltvann når den startes igjen. Etter vasken, 

som bare tar et minutt eller så, lar du motoren 

suge luft i stedet for vann i 15 s. Dermed blåses 

det meste av vann ut av eksossystemet. 

Deretter stopper du motoren og tar lokket av 

kjølevannspumpen slik at alt vann i motorens 

kjølekanaler kan renne ut. Samtidig får du 

vurdert om impelleren i pumpen bør skiftes. 

2 Det finnes alltid kondensvann fra eksosen i 

brukt smøreolje, og det er ille nok. Men det 

finnes også rester av svovel i dieseloljen, og det 

er enda mye verre fordi svovel og vann 

sammen danner svovelsyre som spiser motorer 

til både frokost og middag. (Det finnes 

smøreoljetilsetninger som inneholder svovel. 

Skygg unna slike!) Altså, ut med den gamle 

oljen og inn med ny. Husk å skifte 

smøreoljefilteret eller å tømme det gamle, for 

med få gangtimer bak seg kan filteret godt 

brukes et år til. 

3 Etterpå skal du ikke starte motoren igjen. Du 

skal dra ut stoppknappen og kjøre motoren på 

starteren 10-15 s. Hvis oljetrykksalarmen 

fremdeles er aktiv, fortsett med å kjøre 

starteren i små intervaller helt til alarmen 

forsvinner. Nå er frisk ren olje fordelt til hele 

motoren. Hvis du starter motoren, noe mange 

gjør i løpet av vinteren, og til og med ikke 

kjører den skikkelig varm, er kondensvann i 

smøreoljen garantert! 

4 En gang hver måned utføres punkt 3 på nytt. 

Dette sikrer at hele motoren blir smurt uten at 

nytt vann og svovel tilføres oljen. Det er også 

lurt å først gjøre dette før motoren skal startes 

etter å ha stått i ro i noen tid. Det sparer mye 

slitasje. 

Det sier seg selv at punkt 1 må utføres mens 

båten er i sjøen. De andre punktene kan utføres 

mens båten står på land. Og står den på land 

kan man jo nytte høvet til å dele propellen og 

fylle den med nytt vannfast fett. Men ikke fyll 

den helt. Da blir omstyringen for treg. 

Denne prosedyren for konservering kan også 

brukes på en moderne ferskvannskjølt motor. 

Det har den bare godt av. 

Til slutt et veldig godt råd som sikrer at det 

kulelageret som overfører kreftene fra 

omstyringshendelen til trekkhylsen for 

propellen ikke ødelegges (det finnes så mange 

eksempler på dette!): Når båten er kommet i 

fart og motorpådraget er etablert, la det gå 10-

20 s til lagerposisjonen har «bitt seg fast». Lirk 

så omstyringshendelen et par mm tilbake. 

Dermed tas belastningen bort fra lageret, og 

det vil vare i evigheter. Dette lageret er nemlig 

et simpelt radialkulelager som ikke er beregnet 

på å overføre aksialkrefter, noe det må gjøre 

under bruk av omstyringen. Derfor er det så 

viktig å fjerne disse aksialkreftene under gange. 

Sigurd Lorentzen. 3237 
 

 
IFR 2018 
Som tidigare meddelats kommer IFR 2018 att 

hållas i Harwich den 26/7 till 31/7. The Royal 

Harwich Yacht Club har upplåtit sin hamn och 

faciliteter till den Engelska vegaklubben, 

VAGB. 

 

Deltagaravgifter skall finansiera hela projektet 

men ingen summa för deltagande har ännu 

publicerats. Avgifter kommer att preciseras när 

anmälningsformuläret skickas ut under våren 

2018. En formell inbjudan kommer under 

hösten 2017. Bindande anmälan skall vara 

insända våren 2018. 
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Planering är redan i full gång och vi kan redan 

nu avslöja att det blir en musikafton, att det 

kommer finnas underhållning för barn, samt 

såklart sedvanlig regatta och regattamiddag.  

 

Det är ju en bit att segla från Sverige till 

England men vi hoppas att någon eller några 

seglar till Harwich för att försvara de svenska 

färgerna. Som alternativ finns det faciliteter för 

husbilar och i närheten dessutom ett 

vandrarhem.  

 

Danska Vegaklubben har redan börjat fundera 

på olika rutter till Harwich, det finns förstås 

möjlighet för svenska båtar att ansluta efter 

vägen. Väl mött! 

 

Ny medlem 
Vi har glädjen välkomna Maria Holmberg med 

Vega nr 25, Andante som medlem i 

Vegaklubben. Eftersom matrikeln redan 

publicerats delar vi Marias kontaktdata här: 

Kilkärr Ånhammar 
646 96 Stjärnhov 
072-523 99 30 
 

Funktionärerna hjälper dig!  
Kontakta gärna oss om du har frågor om;  
 
Segling: Lars Lemby lars@albinvega.com 08-
715 87 04  
Teknik: Jarmo Haverinen 
jarmo@albinvega.com 070-216 92 25  
Klubbprylar: Lars Emell l.emell@telia.com 
08-38 28 97  
Adressändringar: Gunnar Ljungholm 
gunnar.ljungholm@ownit.nu 
 
Hjälp till att göra Vegabladet 
och vår webbplats!  
Ska vi kunna fortsätta dessa 

informationskanaler behöver vi 

medlemmarnas hjälp att fortsätta utgivningen 

– alternativet är tyvärr enklare infoblad i 

framtiden.  

 

Vi ser gärna att Vegabladet även i 

fortsättningen är matnyttigt och innehåller 

många olika typer av intressanta texter för 

Vegaseglare.  

 

Hjälp oss du som är intresserad av 

kommunikation och vill bidra till att få fram 

texter och bilder till våra informationskanaler – 

och få vår tidning och webb att leva vidare – 

hör av dig!  

 

Om vi blir några stycken är det inte så 

betungande och du kommer att få hjälp av ett 

team med entusiaster med lång erfarenhet av 

Vegan och få kontakter med andra 

medlemmar.  

 

Hör av dig till någon av oss:  

Jan Skoog janne.js90@gmail.com tfn 070 875 

65 29  

Moa Karlsson moa_k@msn.com tfn 070-303 

48 55  

 
Vegabladet  
Ansvarig utgivare: Bo Mejner  

Redaktör: Moa Karlsson moa_k@msn.com  

Redaktör, Danmark: Ingolf Pedersen vega-

bladet@albinvega.dk  

Annonsansvarig: Gunnar Ljungholm 

gunnar.ljungholm@ownit.nu  

Helsida: 1 600 kr  

Halvsida: 800 kr  

Kvartssida: 400 kr  

Till salu: gratis för medlemmar (övriga 

annonsformat enligt överenskommelse)  

Omslagsbilden: Vega nr 365 Milo i Lilla 

Kastet. Foto: Thomas Svärd. Missa inte 

artikeln som publiceras i nummer 1 2018. 


