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FRAN BRVGGAN
Så har vi då firat Viggen klubbens 25-årsdag som ideell förening.
Men det är iu så att när jag skriver
det här så har det ännu inte inträffat, eftersom vi ligger c:a 3 veckor i
förväg innan du nu har bladet i din
brevlåda så jag kan bara gissa och
hoppas att det gick bra och att det
blev en lyckad fest. Men till nästa
( j-..r"t som kommer ut efter alla

semestrar med eskader, vattenfestival, käftskivor m.m. så vet vi ju
hur verkligheten ser ut. Då återkom( ^"r^yi.-"d reportage om festen och
dä lorhoppnrngsvrs med en massa
fina bilder därifrån.

Med en önskan om en fortsatt
trevlig sommar och fina seglingsupplevelser.

Hälsningar
Sören 1064 TRINE

SKEPP O'H@d!
Redaktionsbåten Jänta är sjösatt,
masten är uppe men premiärturen
återstår. I hänryckningens tid ska
sommamumret av ViggenBladet färdigstälias, under sedvanlig tidspress.

Sjösatt är nu också Viggenklubbens hemsida, mer om den och
adressen dit hittar du på sidan 13.
Nu hägrar semestern, det är bara
sex veckor dit och snart nog är det
hög tid att planera inköpen av
förnödenheterna, handla och packa
båten, och innan dess ska återstående små vårrustningsarbeten utföras. Det som inte blev gjort på land
får göras i sjön, men man kommer
ju faktiskt åt större delen av båten
även när den iigger i vattnet.
En riktigt fin Viggensommar tillönskar er
Alf i 1277 Jänta
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REGIONALT/ombud.

Stockholm

Stockholm

Midsommarträff

Gävle
Vakant

Då vi vid pressläggningen av detta
Viggen blad ännu inte utsett någon som

Hanöbukten
LeifJohansson

vill

Skånegatan 14, 295 00 Bromölla
0456 - 273 69

(

Kalmar

tidingö

Peter Winberg
Vårvägen 15, 385 03 Söderäkra
0486 - 212 43

Mälaren
Utgårdsvägen 3, 191

avsikt är att genomföra midsom-

Runt

(

Endast tre Viggar deltog varför vi

Jan-Olof Björk
.14

Sollentuna

,I

ansvara för vår traditionsenliga
midsommanräff så berjag dom som är
'rtresserade att ringa till mig eller någon av öwiga styrelsemedlemmar så ska
vi väl ordna det hela på något sätt. Vår

(

manräffen och då som vanligt förlägga
:n till Skomakarviken. Hälsningar
Sören 7064 TRINE
Tel O8/ 659 43 79

placerades i LYS-klass

oa -9297 32
Resultat blandViggama

Siljan
Kent Henriks6n

Kvarnholmsvägen 39
792 37 Mora
0250-16719

S:tAnna
Owe Svensson

Tunngatan 27, 582 66 Linköping
013 - 15 13 31

Vänern
Vakant

Västkusten
GustafOlofsson
Hagäkersgatan 28 D,
431 41 Mölndal
031 -27 57 24

Oresund
Erik Palsund
Rabygatan 70 D,21613 Malmö
040 - 16 09 73

7. G ala;tea Gun:nal Tidner
2. Lady ltrilloa Fotke Lysell
3. Shalom, Ingemar Lindgren

I(räftköret
Här gäller samma sak som för
midsommarträffen, ring till mig eller
någon i sqrelsen.
Vår avsikt är att avhåla kräftköret
tillsammans medVegaklubben. Förmodligen den 23 och 24 augusti.

Jag fick målskott men blev wå totalr, slagen med 2 minuter på korrigerad tid av Rolf Risberg med Sylph
Humlan LYS-tal 0.9 utan spinnaker, vi
har LYS 0.97 med spinnaker. Enligt Ingemar Lindgren brukar Humlan alltid

vinna.

Hii,lsningar Sören
/ 659 43 79

Tel O8

(

Det var en kul och trevlig segling i
strålande fint väder. Vi låg länge först
medan vi seglade med spinnaker. På
kryssen kom Folke och Ingemar ikap^

o.i

,ug låg vi sist. seäan växlÅ.

"t,
placeringarna
men Folke tog ledningen
och vi trodde inte att vi skulle ha någon chans. Men 1/2 distansminut före
mål kunde vi hissa spinnaker och gick
om Folke som vi tog mer eller mindre
på sängen.
Gunnar

Getfotsregattan
15 L6 augusti
för information ring
Janne Bäckman
O8 -791 OO67

Tel

Stockholm

Stockholm

Årsta holmar
- en epok går i graven
Denna något drastiska rubrik har
sin grund i att en 40-årig varvsverksamhet på holmama upphör. Jag har
under hela mitt båtliv på drygt tio år
haft min vinteruppläggning på Årsta
Holmar. En period som jag och mina
båwdnner nu wingas ta farväl av.
De flesta har sen holmarna när man
med pendeltåg eller ordinarie tåg kommer mot eller från Södermalm. De ser
från luften ut som ett par gröna öar,
obebodda och orörda. Det stämmer
också. Vi brukar prata om att Stockholms skärgård börjar vid Fjäderholmarna. Frågan är om man inte kan flytta
in gränsen. Den enda mänskliga aktiviteten de senaste åren har varit båtvarvet, som drivits av Leif Bemtsson med
familj, och vi båtägare som fejat på våra
båtar och bildat en båtklubb för att
stödja och trygga varvets existens. Det
fanns tidigare en scoutstuga på berget
men den är nu riven, några andra husgrunder visar på en mänsldig exisrens
långt tillbaka i tiden. De kvarvarande
husen är från 1700-talet.
T öwigt är de tre holmarna, som är
ihoplrrxna till en, något av ett naturreservat mitt i Stockholm! En ö fungerar
som häckningsplats och barnkammare
för ett försvarligt antal av Stockholms
fåglar. På "varvsön" har en bäver byggt
bo och awerkar träd på sitt speciella
sätt. Hägg och slren blommar. Inga asfalterade gångstigar så långt ögat når,
utan orörd natur i centrala Stockholm.
6

Det enda som stör friden är tågen som
dånar förbi med jämna mellanrum. Båtlivet har varit naturligt och lite spei
ellt med enkel utrustning och båtar upptagna på wå slipar. Du känner pressen på dig när de bakom dig börjar bli
I?irdiga och vill i sitt rätta element. Naturligt ockå på det sänet av vi inte h(
haft någon el-ström , utan "Leffe" ha'r
en bensindriven generator, som ger ström

av enklare lazalitd, som jag bränt ett
antal varmluft spistolers elektronik på.
Vi har lel't under hotet att en ny
järnvägsbro skulle omintetgöra detta
mycket speciella båtliv. Nu visar det sig
att huset har blivit sålt till Siv Ardeby,
som genom sitt bolag Taktil utbildning
AB, ska utbilda personal inom vården i
massage och att ett ev. brobygge skulle

kunna samexistera med varvet.
Beslutsgångarna kring detta verkar
mycket konstiga och är bara en bråkdel
av alla rykten man hön om hanteringen
av detta sanna, så är det alarmeran{

Nu har "Striptease" och "Kalla fakta"
varit på besök och jag hoppas det blir
program om detta.
Bara som em ex. på rykren king affären. så har en intreisent i huset päp(

kat att "det finns bara en massa wak
på i,rsta holmat''. Vi har varit wå Viggen-

ägare, lika många Vegor och lF-båtar,

ett antal träbåtar. Inga lprbåtar, utan
ett Sanska vanligt båtägande. Att då bli
L

ortsdftning på sidan 8

Rapport från " Riggningsträffen"
i Näsb5nriken den 13 maj
Hur många gånger som Viggenklubben har haft sin årliga riggnings' .äff vet ja8, faktiskt inre. Jag har i alla
,all närvarit på sju srycken och tycker
fortfarande att det är värdefullt med en
Iiten repedrion innan seglingssäsongen.
I år var det tyvärr lite tunt med
(- eltagaranralet men å andra sidan så
tror jag att dom få som var där i och
med det hade möjlighet att få ut lite
mer av träffen då det fanns utr]'rnme för
lite mer personliga funderingar och re-

r\

sonemang.

Träffen arvek en del från dom tidigare eftersom vädret var fint, solen sken
och det var varmt och skönt ända tills
den gick ner.
Normalt brukar viju alltid pricka in
ruskväder.

sist vill jag tacka Jan-Olof
Björk för en fin genomgång samt Ingemar Lindgren som tillhandahöll sin
Vigg som demonstrationsobjekt.
Så

till

Hiilsningar Sören 1064 TPJNE

Om nytton ov
Storttiggor
En vigg fick problem med
fockfallet under ett pingstkör för
några år sedan och fick bryta tävIingen. Väl i hamn uppstod wekan om de andra fallen skulle
klara belastningen av den lättaste gasten.
Här ett tips: Viggen lutades
mot en storvigg. En annan storvigg med stege - perfekr till båtsmansstol - och problemet löstes
elegant.
Finns det en hög klippa i närheten - Iägg viggen långsides och

dra in masten. Alla sätt är bra,
urom de som inte löserproblemet.
s6s9

Du vet väl att du

kommer respons på den första frågan,
som kommer från Rolf Thoren i Uppsala.

*Måste skaffa ett
snksre
jag köpte
till Viggen 717, solln'rfit
7996. Tacksc:m för synpunkten

Brt[VIÄDA

Jag vill ho ett lätt anlcare, sotn går
lätt slt stuva, tnen sotn iind& iin'n&gorlunda säkert för skärg&rd"s-

ft)rhållanden"
TKledamoten Göran Lilja skev i VB
nr 5 1988 följande artikel, med anledning av en då aktuell debatt, och det
kan vara passande att referera artikeln
som svår:

Om draggar

?o

Det har blivit debatt Västkustkets. 1978 gav man ut en rappon över en mycket noggrann och sysldn inledde med att'Vilja tematisk jämförelse grundad på egna
kasta draggen i sjön - mämingar. Man provade flera ankartyper
utan lina", dänill provo- på olika bottnar. Jag ska här i första
cerad aven broschyr med hand j äm föra
rådet att man ska se till dragg, stockankare
att alltid ha ankare eller och blyplätt med ut(?) dragg i båten. Anders gångspunk i denna
Thölen tog snabbt lyra rappon. Vidare håloch gick i svaromål. Han ler jag mig till de
har använt en 5 kg dragg wå provade bottenDragg
med gott resultat, både typer som visar
r att göra fast i Iand och som akter- sämst hål1kraft,
i Viggenbladet. Kjell Ny-

sammankollc'ndc;

Harald Akselsson

tat och jag skulle vilja stämma ovan- Hossetgd'.ton 115,
194 38 UppL viisby
stående för ärekränkning.
sedan svar
Som ni förstår är det med blandade så. fär du
ViggenBladet
känslor vi lämnar Ärsta holmar: Tacksamma över att få ha upplelt något så
unikt, frusterade över det sätt som
avhysningen gått till på. För oss båtägare är det i alla fall sista säsongen
och det är med värme och vemod vi
lämnar denna säregna miljö.
Robert Robertsson i Octava 7307

I

Tekniska Brevlådan har vilat ett
tag, måste vi erkänna. Men det har
slamrat i locket två gånger, och här

TEKNIISKA

Posta din(r f'rdgor rp teknisk
natur till Tekniska. Kommittöns
Fortsdttning från sidan 6: Årsn...
kallade som ägare av ett wak skär i hjär-

IIKNISKA BRIVIÅDAN

är välkommen
med frågor till
Viggenklubbens

(

ankare.

i

nämligen hård, ren

I pressen har jag
inte hittat uppgifter

(

sand

samt
dyblandad lera, i
båda fallen utan

som ger stöd för nå.ln bestämd uppfatrning. I det enda prov
jag har hittat redovisat har man inte mätt
kafter.

beväxning. Jag avstår från att visa beräknade medelvärden, och tar i stället
in de enskilda dragningama, eftersom
spridningen mellan dessa är nog så vik-

tig.

Det har man emel-

lertid gjon i tekniska
kommitt€n inom SXK

Stockankare

Pliitt

Jag ska framhålla att alla följande
tolkningar och värderingar är helt mina
egna.

9

För att börja

Dyblandad lera visar mer samlade men
lägre värden, och med ett ganska tydligt övenag för Danforth och liknande

mycket liten sprid-

ning. Detta tyder
på pålitliga resultat. Man finner att
stockankare möjligen har ett litet

ankare.

bllplätt vi- Danforthankare

ankartype ma, så föreslår ag studium av
de wå artiklar som
skivits i "På kryss &

Till Rors" nr 7 och
spridning mellan sammanhörande mät- 10 1987, särskilt
punkter. Draggen är överraskande nog den senare. I den
jämställd med stockankare även på sådan bomen. Nu skulle man kunna vänta
sig att plätten skulle vara bäst här, men
återvisar plänen, överraskande nog, värden som är hälften av de öwigas.
Slutsatsen ryck vara att så länge vi
talar enbart om lossdragning, och begränsar oss till en dragriktning,, så är
draggen klart
(ö
bättre än man
vanligen före-

&

k

ket kan tolkas som att dessa ankare kan
gräva ned sig på olika sätt, eller är käns-

liga för

små olikheter

i

5

'

B

/, Slock

B DIol
Ptött

8",

r0

15

kg

Ankorvikt

0

118

{

Hjiirtligt
viilkomno.

C:CQR
D:Danforth
J:Danforth-kopia

S: stockankctre
D:dragg
p =plätt

problem.

i ankaret hur som helst, gärna i en kastparabel, i missrikat försökattvinna lite
extra längd. Gör man så har man absolut ingen kontroll över vilket läge anka-

rets flyn intar, och då kan effekten av
även det bästa ankare reduceras till att

jämställas med en järnklump med
samma vikt. Ankare ska läggas i var-

idy/lero

(
N

3000

|,..,,,
r000

till

ftggenklubben!

nad? Jag har själv använt en 10 kg
dragg i 17 säsonger, ankat på alla möjliga sorters bottnar både på svaj och
med landförtöjning, ochjag har ytterst
sällan erfarit problem. Och de gånger
min dragg haft dåligt fäste, så har flertalet kringliggande båtar likaså haft

Man får förutsätta att SXKS tester
har gjons på optimalt sätt, d v s att
ankarläggningen har Sjorts efter konstens alla regler. Min högst personliga
teori är att det är här vi har skillnaden:
man ser alltför ofta skeppare som hivar

T{YA MEDLEMMAR

Ingvar Arvidson, Kolmården
Tom & Annika Frank, Djursholm
Camilla Strömqu"ist, Stock}|olm
Peter Carlsson, Arsta
Jörgen Hellberg, Mölndal

och ser något
på grävande
ankarryper, så finner vi att dessa ligger
långt över de enklare som behandlats
ovan. Spridningen är mycket stor, vil-

lolr

0

Göran Liljq Vigg 308 ARGO

486
498
511
850
1193

sonemanget

cgg

lossdragning tvärs

481

dan vidgar re-

c

i

den riktning ankaret dragit fast i, samt
deras förmåga att ta n1'tt grepp. Resultaten pekar på att i dessa avseenden är
plogliknande ankare bäst, och bland sådana är Bruce och CQR likvärdiga.

klart sämre.
se-

coR

Patentankare

261

Om vi

9CoR

r000

I

blyplätten är

ig,

2000

i(

Johan wicknan, Bjäred
Jan önnesjö, Värmdö
cösta & Margareta Meilon, Täby
Peter Hökegård, V Frölunda

s

//Dc,nlol

,t

ställer

medan

Jörnfö

I

It

Plogankare (CQR)
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behandlas prov med

rätt stora skillnader, och att "grävande"
ankartyper är klart överlägsna både
dragg och plätt.
Hur förklarar man då att det i praktiken s1'nes vara betydligt mindre skill-

N

Dqnforth

3000

lr

om de grävande

Artikeln ovan med SXKs provdragningar visar ju att det faktiskt är

COR

I

sig djupare kunskap

sar hållkaft som är
ungeFår hälften av de öwigas . Går vi över
till dyblandad lera, så finner vi en ökad

N
l

i

Vill man skaffa

övertag över dragg,

il

Lossdrogningskrofl i sond

ten, men där är hållkraften bäst.

varje mätgrupp

medan

Kommentar:

bottenbeskaffenheten. Den stora spridningen är särskilt uttalad på sandbot-

med resultaten på
sandboten, så visar

15

kg

samt. Upptäcker man att man kommit
för nära land, så är det bara an bita i
det sura äpplet, gå ut igen och göra om
manövem.
Självklart viktigt är även att ha
minst eff par meter kätting schacklad
mellan ankare och lina. Kättingen hjälper till att hålla ner ankaret så att det
gräver ner sig, en process som tar en
liten stund. Man får därför inte ha alltför bråttom med att sträcka upp ankarlinan. Gör det gärna i omgångar.
Harald Aksebson
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Dagar vi minns
fionon år. Vi hade seglat hela
dagen med härligt solsken och lagom
vind. En helt perfekt dag om det Inte
hade varit för en sak: Vi hade haft kryss
i flera timmar och båten hade kängt
alldeles för mycket för attjag hade uppfattat det som möjligt att gå på muggen.
Äntligen Iåg vi nu i hamn på en liten ö
med några pensionärar som "bofasta"
sommargäster. Räddningen: en sopmaja!
Så fon båten hade lagt sig bredvid
ett par andra seglare rusadejag till min
räddnings hus, revupp dörren, skuttade
in och slängde igen dörren efter mig så
nästan hela "hämlihuse" ramlade samman. Det skulle jag inte ha g;ort.
En befrielsekänsla utan like uppfyllde min kropp, när jag njöt av min
underbara tillvåro i mitt sloftEn ljusstrimma föll genom hjänat
man satt och stirrade igenom. Jag såg
ändå bara himmel. Det drog lätt om
benen. Ibland hörde man en och annan
mås skika. Annars var det mest lugnt
och skönt, precis som man önskar sig i
min situation.
Efrer livets vilopaus kände jag mig
redo för att återfå frisk luft och lite ljusare tillvaro. Jag hängde av haspeln som
skulle skydda mig från inkäktare av
min borg och knuffade lätt till dörren,
ännu en knuff, och ut... nej, även denna
gång blev dörren låst. Vad hade hänt?
Jag kikade ståendes på tå ut genom
det lilla hjänat som var naveln till yttre
världen. Såg i princip fonfarande bara
himmel. I alla fall såg jag inte vad jag
anade: Den lilla träbiten som är fastspikad på utsidan för art man skall
Jag var
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kunna hålla dörren stängd utifrån var
inte slrnmetrisk.) Den hade snurrat ett
kvarts varv genom vibrationerna närjag
så hastigt hade stängt dörren. Nu var
jag fast!
Skulle skutan nu f<ir evigt förlora sin
gast som blir kvar på den öde ön? Hadg
läst om Robinson Crusoe och andrl
äventyr, när man glömmer besättningsmän i land som aldrig åerfinns, och
som får klara sig själva ända tills de
antingen rutmar bon eller blir räddad1
Skulle jag bli räddad?
Det dröjde inte länge förrän jag
hörde steg utanför mitt fängelse. Långsamma, nästan haltande stag. En enbent pirat?! Nej, räddningen bestod av
en i mina ögon garnmal tant.
-Hallå! ropadejag ut ur mitt hjärta.
-HalJå ja? svarade en darrig röst
Jag såg hur hon svängde blicken och
försökte hitta varifrån ropet kom.
-Nej, här är jag! försökte jag, på

al tatrrarrtatrrlttartaattalatrtrlaaaallllrr
I
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Vad svara på en sådan fråga? Men

I
I
I

innan jag hann tänka ut ett ej alltför

tl
I
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I
T

lintligen har vi fått ut Viggenklubbens hemsida på "nätet".
Adr"rr"n till huvudsidan är:
http / / wl.lSs.telia.com,/-ul 85OO25O,/Viggenklubben.htm
Du kan också nå den via länk från Svenska Seglarförbundet;
http://www.ssf.se under Klassförbund, från tidningen Båtlivs liinkar
- även norska Praktisk Båtliv - och naturligrvis genom att anvdnda
?

dass!
-Vad gör du där då? frågade tanten.

pinsamt svar frågade hon vidare, (n(
började hon låta lite nyfiken utav sif
till och med).
- Varför kommer du inte ut?
- Det går inte, försökte jag.
(
- Jaha! Ä.r pappret slut!?
Hon Iät riktigt förståelig nul
- Nej, jag är fast har, svarade jag
som om det vore helt självklan.
- Nej, min lille, nu skojar du allt!
Hon skranade lätt och var på väg
gå.
Fon försöktejag förklara.
att
Forts på sid. 19
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någon av sökmaskinerna och sökaViggenklubben (söker du bara på
Viggen får du väldigt många träffar som gäller flygplanet).
Redaktionen - eller "webmastern"som det ju heter i dom hår sammanhangen - vill mycket gärna ha tips om intressanta länkar runtom i landet, så ni ute i regionerna som vet om något bra, hör av er!
Andra tips, förslag och synpunkter välkomnas också (en del har redan
kommit), kontakta sryTelsen eller redakionen. Tipsa dina vänner om
sidan, råkar du ha en egen hemsida; 1ägg en liink. Ju fler som hittar dit,
större är chansen att vi får fler medlemmar.
Surfa till vår egen sida och Se-Gla-Ut!
AIf i 1277 Jdnta
latrltllrallalttlltlltalllalatr

tar gärna emot ditt material på e-postadress:

narden@uppsala.mail.postnet.se
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Iväntrlrt.. MEDTEMS
. . . på att hela ViggenBladet's 1ä-

sekrets ska hörsamma våra uppma-

Viggens sjåilvlänsar

MARKNAD

ningar att sända in material till
tidningen, fortsätter vi vårt idoga
grävande i de gamla årgångarna av Tvålågigt gasolkök
\ts, för att se vilka f).nd man kan Erik Fredriksson,

I samband med vårrustningen gör
man klokt i att se över självlänsarna,
eftersom bristfälligheter i dessa kan utgöra risk för haveri. I första hand gäller
att slangarna ska vara hela och inte för-

KOPES:

göra.

Ett exempel i det här numret är
Leons berättelse på sidan 12, och

ti-

digare har vi ockå presenterat användbara recept på båtmat.
En tacksamhetens tanke går till
en av klubbens tidigare medlemmar,
konstnären Titti Sjöblom Gnosspelius, som gjort fina illustrationer i
många av ViggenBladets tidigare
nummer. Vinjettbilden på sidan tre
har hängt med under alla år, och till
omslaget på det här numret har vi
hittat en underbar sommarbild som
1982 fanns med i en artikel med
anknytning till eskaderse gling.
Red

(J

te|.0304-52860

SALJES,
Albin-Viggen 1975
Ej vårrustad, men
välutrustad, bl. a.
lättvindsgenua, spinnaker,
autopilot, Wallas-värmare,

laddare, Origo-kök,
stävstege, plexiglaslucka
och mycket mera.
Pris 29.000 kr.
Åke Lodhammar,
tel08-541 323 06

Karlskrona-Viggen283, (
1971
I gott skick, ligger i Norrtälje,
ejsjösatt. Stor, genua, fock,,
spinnaker, neddragna fall, 1
Wallas-värmare,
gummiflotte, Yamaha 6 hk.
Henry Sundström,
070-58 56 670,
08-735 6'1 02

f'

pumpavloppsslangen, utan även riktiga
avstängningskanar vid utloppet genom
akterspegeln. Kontrollmätning av tillgängligt utrymme visade dock att det

skulle bli mycket trångt. Dessutom

torkade, och att slangklämmoma av rost- måste genomföringarna i akterspegeln
'*itt material är ordentligt åtdragna.
b1'tas mot sådana med gänga för att ka-

Men det finns annat att tänka på narna skulle kunna monteras. Med hittills vunnen erfarenhet av
Albin Viggen är i original försedda med rörmokeriarbete och problem med att få
en länspump monterad på aktre sitt- rörförskruvningar täta qgh i rätt läge
runnsväggen, i utlrmmet mellan denna skrinlade jag kranplanerna. lnte minst
vägg och akterspegeln. Sugslangen går med tanke på att arbetsutrymmet just
under sittbrunnen, ner i kölsvinet. vid genomföringarna i akterspegeln är
Utloppsslangen är monterad på styr- yttersr begränsat. Dessutom kävs en
bords självläns med en T-rör. Åtrninstone hantlangare som håller emot från utsi
också: åtrninstone senare årsmodeller av

(

på min båt var T-rörets srump för pump-

dan när genomföringarna ska dras fast.
anslutningen så kort, att detvar uppenFör
komma
byta
bar risk att den slangen kunde hoppa självlänsamas slangarbehöver man deav, t ex om man stuvade någon utrust- montera pll.woodskivorna som avning lite för slarvigt i utr;nnmet under gränsar stufacken från utr)'mmet under
durken. Jag kände i många år en ma- sittbrunnsdurken. Inte roligt - åtminslande oro för detta, och till slut kom jag tone på min båt! elywoodskivorna var
mig för att göra något åt saken.
fästade i Iängsgående stringers i skoDet kan nämnas, att på min båt hade vets insida med skuv och mutter. Det
förre ägaren redan gjon om självlänsa- var bara det att skuvarna var inte rostma en gång, nämligen så att slangarna fria, och var nu omöjliga att lossa. Och
(.- Iev korsade. Kan varmt rekommen- man kom inte åt att få bra grepp om
deras, om man ändå gör något åt mon- muttrama "på insidan". Man fick med
taget, eftersom sittbrunnen då håller sig stor möda - och smäna! - klämma in
torrare vid hård bidevindsegling med armen mellan plywoodskivan och
l.,ränsnins. Nackdelen är förstås att vat- sittbrunnsbaljan. Svårt att i det lägget
-,n åft"r""l, brousjö får lika svån att orka vrida av skruvarna, vilket var
rinna ut som vatten utifrån att tränga nödvändigt, men det gick till slut.
in. Men det kan man ju Iösa genom att
En rörfirma fick löda på ett längre
räta upp båten något ögonblick, så att rör på mitt T-rör, och ny slang inhandvaftnet rinner ut.
lades på Watski. Jag valde en slang som
Jag hade först mycket ambitiösa pla- jag tror gick under benämning "avgasner: inte bara byte av slangarna och eft slang", men båtkillen garanterade att

att

åt att

(

bättre T-rör med längre rörstump för den var godkänd för användning till

15
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SÅNGBOK

100:1
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"sparsamhet''?)
Slutligen: Utloppsslangen från länspumpen ned till självlänsen var dragen
i så tvär vinkel att slangen nästan var
strypt (hopklämd). Där sattejag en 90"

rr41alJ"$ro
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självlänsar. (Slangen ser för öwigt ut
som en spiralförstärkt dammsugarslang!) En sak att notera: uWändiga
rördiametem i genomföringama i akterspegeln är 38 mm, medan de inplastade
rörstumpama i sittbrunnens bakkant är
endast 35 mm. Eftersom slangen var 38
mm invändigt, och den inte kan komprimeras hur mycket som helst med
langklämma, bör man vara generös
med tätningsmassa vid monteringen på
sittbrunnsrören. Jag hade inledningsvis
problem med att det blev otätt där.
Självfallet böt jag också alla slanglämmor *ot rostfria. Dubbla klämmor
där det fanns plats. men rörstosama är
ikortaste lageL. fVerkar konstigt nog
inte sorn om det har varit rostfria klämmor i original från Albin! Värmländsk

rörböj för an underläna genomströmningen. Kolla om inte det vore lämpligt
även på Din bår.

KLUBBVIMPEL

Harald" Vigg 1103

Handbok K-Viggen ........ 50 : Handbok A-Viggen ........ 50 :Tekniska Tips xomplett .. 150:Tekniska Tips enstaka .,..,..5:Viggenritningar* ....,.,. st 25:K|assreq|er......................, 8:-

100:Kl ubbvimpe1................. 1 00: B roderat jackm ärke....... 30 : KIubbnå| ......................... 30:Kl ubbdekal s e-GLA-ur ..... 20 : Stry kmä rke....................... I : Enklast är om du sätter in beloppet fiir önskade varor på
VIGGEIIKLUBBENS POSTGIROKONTO 40 73 05 _ 2

och anger namn, adress, båtnummer samt vilka varor du vill ha.
men du kan även ringa materialförvaltare Ingrid Goffe, tel nr på sid 2.
*Ritningar beställs av Lars Sennerholm, tel nr på sid 2.

(

PS.

ovanstående urfördes före sjösänning, vilket naturligwis känns rryggast.
Men har man gummiproppar av god kvalitet och rätt dimension, och trycker in
, rem ordentligt i självlänsarna från ut\,rdan, så ser jag inga hinder att utföra
arbetet under säsongen. Ligger man vid
fly'tbrygga kan man ju som extra säkerhet även stuva om så mycket last som
möjligt till förpiken, och sedan säka
("hänga") aktern med en tamp i bryg-

gan

D.s.

Teknbka Kommittön
informerar

Tillsammans med VB 3/98 distribuerades TT 1:15 till alla läsare,
ett tips som behandlar "Flyttning av
batteriet till förpiken". Där finns en

figur som visar principen för
elinstalladonen i Albinviggen, en in-

stallation som medger

ba L teri -

Iaddning från motom..
Det finns en fara i det sammanhanget, som kanske är uppenbar för
den elekrisk kunnige, mindre själv-

klar för andra: om motorn startas
medan huludströmbry.taren är från-

slagen blir spänningen alldeles för
hög i nätet, vilket leder till att åt-

minstone all inkopplad elektronik
fördärvas. Andra elförbrukare är tåligare, men tar stryk i längden. Ett
sätt att bättre skydda elektroniken
är att ha separat strömställare för
varje enskild umrstning. Då får man
åtminstone tänka en gång extra
innan man kopplar in den... ...

I

VB

för

d.ecember 1969 kunde

kisas:

Nv
- -.,

föIjord, FöfgaS1fsystem

extra

utrustning
Inombordsmotor
Det från många håll uttalade önskemålet att VIGGEN borde kunna köpas med

Motorn erhåller bränsle genom en

ä:TiTffiåJ;XJ::ff*[],*l'''
Bränsletanken, som sitter

i en vagga i

iåff:in1,*:t'T"JT:i:?:;':Ji
till motorn -

et1 system som säkerstäl-

ler bränsletillförseln.

(

Elutnstning
Motom har självstan. Batteriet, 12 V,
10/12 Amp laddas så snart motorn går.

inombordsmotor har föranlett oss att
urveckla en sådant arrangemang til) em ,- __t___
kompakt, tryggt och lätiskött iystem. KegLAge
som vid fullt pådrag geTVIGGEN en fan Reglage (gas, fram och back) siner liksom startanordning i SB kistbänk. På
av 6,1 knop.
Bädd och motortråg är helt uppbyggda manövenavlan i bänken är oclaå srömi glasfiberarmerad plast. Bädden har br'.taren för motomrmsfl äkten placerad.
ingjuma plattjäm på anliggningsytoma. Reglagen, som är av typ Teleflex siner
vä skyddade i bänken och skot, sladdar
och dyl. kan ej trasslas in i reglagen.

Motor

Fabr. Vire BVR, en 6 hk bensindriven
vattenMd

2-taksmotor.

Data:
Effekt

6 hk vid 2800 v/min
Cyl-diameter 69,85 mm

Slaglängd 70mm
Cyl-volym 268 cm3
Smörjning Oljeblandatbränsle 1/20
Bränsleförbr. Ca 2 liter/tim
Vikt
53 kg, inkl elutrustning
77kC

Red.-växel 2:1
Inbyggn.-mått
Höjd fr.

18

Bädd

277mm
Totalhöjd 395mm
L:
494mm
B=
365mm

,, r,.. r., .
KraJtoverJonng
Iftaftöverföringen sker genom en 25 mm
rostfri axel lagrad i självsmörjande lager. Propellerhylsan är monterad i en
suömlinjeformad boss SB om centrur4
Iinjen. fö-r an propellern inte skall kolll
dera med roderhjärtstocken. Roderytan
är oförändrad. Propellern är av brons
och wåbladig, har diam. 13" och stig-

ning 10"

(

Motorhuv

med 15 mm tjock polyesterskum. Motorn är lätt åtkomlig genom att huven
är utdragbar på gejder.
Motorrummet kan inspekteras genom
det uppfrillbara trappsteget på motorhu-

Ilppmörksamma läsare aY motorartikeln hdintill undrar naturltgt-

ven.
Hela motomrmmet ventileras genom en

år innan Viggenklubben bildades.
Redan på 60-talet b dodes den Jör-

kaftig elfläkt.

r \llmcint
Tackvare motoms låga vikt innebär installationen ringa intrång på \'IGGEN:s
erkånt goda seglingsegenskaper. Vidare
har motorn arrangerats så att den ej
-.rkäktar på urryrnmet inombords men
ändå är lättåtkomlig.

Moto rn s upphängning på gummielement och motorhuvens isolering har
vibrationsdämpande effekt och bidrager
till lågt motorljud.
För den som vill ha en säkrare drivkälla
än Aeolus tillhandahåller erbjuder vår
motorinstallation ett tryggt och pålitligt alternativ.

vis hur det kunde finnas ett
ViggenBlad i december 1969, flera
sta viggenklubben. Det skedde gan-

ska informelk i Karlskronavarvets
regi. I Segling 2/97 berättos histo-

rien om Vtggen. Artikeln har varit
införd även i VB och finns tiII största
delen även återgiven på vår hemsida.

Rd
från sid. 13; Dagar vi ...
-Nej! Jag kommer inte ut. Dörren
är ju låst!
Forts

-Å, nu förstårjag. Tanten var mycket
hiälpsam.
-Jo, du förstår, fortsatte hon, då får
du lyfta upp den där lilla haspeln på
insidan, som du hängde i, när du gick
in. så skall du se att det nog går.
Nu börjadejag bli förwivlad. Jag satt
inlåst och min riddare förstod inte min
situation. Haspeln på INSIDAN var ju
fri men dessa skojare tiil sopmajakonstruktörer hade ju konstruerat en
haspel på utsidan också!
Till slut förstod min räddande tant,
öppnade åt mig så attjag tacksam fick
springa tillbaka till båten, för att få en
rejäl middag.
Nu, tio år efter denna händelse, är
jag själv konstruktör i form av en teknolog på Chalmers, men sopmajor vå-

Helt byggd av glasfiberarmerad plast.

gar jag mig inte på att konstruera.

Bygger ej ut mer än proviandådan, som

Följdema kan vara katastrofala!

finn i standardversionen.
Den är helt isolerad med Trelleborgs
gummijärnmatta och dessutom klädd
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Avsändare:

VIGGENKLUBBEN
c/o

Rapp, Odelbergsvägen 37

BEGRANSAI)
EFTERSANDNING
Vid defi niriv efrcrsåndnins återsånds
försändelsen med nya adressen på

120 47 Enskedegård

? 6alrtanaA...
I den törträfttiga
nltta för den

tidninSen

Älit om mot hittade vi en notis ,o- kur, ,r"r" J,

som gillar att äta fisk men inte får något på kroken själv. Tyvärr

gäller det ännu så länge bara oss som rör oss i stockholmsområdet.
i Stockiolm lilla skdft Fr.sk ombord måste vara en
guldgruva för alla sorn semestrar på eller vid vaftnen i skärgården eller runr
Mälaren. I de anspråkslösa broschyren, ny för i år, finns kartor med alla fångstsäkra fiskeställen i länet utprickade. Siffror, namn och telefonnummer hänvisar till direktinköp hos yrkesfiskare och odlare. Katalogen är en unik service
som Stockholm hittills är ensamt om. Ett exempel som manar rill efrerföljdl
Listan för Stockholms skärgård innehhåller 27 ställen där man kan handla
färskt och rökt, några har även servering med rättigheter.. Runt Mälaren finns
15 köpställenför fisk, från Enhörna till Adelsö. BestäIl fiskkatalogen gratis från
Länsstyrelen, tel 0B-785 50 65". Låter bra - tryck på hos din egen länsstyrelse!

Vi citerar: "Länsstyrelens

Box 30092, 1Or'. 25 Siockholm
Telefon: 08-13 09 80, For 08-618 38 70

MANUS-STOPP !!!
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