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Nu har vi börjat segla i vår nya båt,
Birdie 32 Dionysos. Visst är det en härlig båt, rymlig med inombordsmotor och
tar fin höjd på kryssen. Men ändå saknar jag mycket på Viggen. Den var liten och behändig, vårutrustningen gick
alltid lättvindigt liksom påmastning och
ansättning av riggen. Viggen är inte så
djupgående. Ofta kan man i förväg se
grund och undvika dem. Går man på
så kommer man lätt av. Man smiter lätt
in i vikar och kan få landförtöjning där
det är för grunt för andra båtar. Seglen
är behändigt små, det går snabbt att
sätta, bärga och reva segel på Viggen.
Stuvningsutrymmena är utmärkta. Särskilt saknar vi den djupa utdragslådan
under sittbrunnen på KarlskronaViggen
där vi förvarade proviant. Även utrymmet bak under den blå luckan där vi
förvarade bensintank, ankare och där
vi kunde bli av med alla segelsäckar och
blöta sjökläder och flytvästar. Fick vi
något problem med motorn var den lätt
att komma åt och behändig att ta i
land. För att komma åt vissa saker på
vår inombordmotor måste man vara akrobat.
Gunnar i 9388 Dionysos, gti@abc.se

Sista handen läggs vid ViggenBladets sommarnummer i och med skrivandet av raderna i Skepp O' Hoj-spalten,
se'n börjar åter kampen med mailfunktionerna för att få iväg materialet till
PriCor för tryck. Senaste gångerna har
det inte riktigt velat sig, men skam den
som ger sig. Trots diverse strul har det
ju i alla fall blivit en tidning varje gång.
Jäntas besättning kommer i sommar
att utökas med ytterligare en medlem;
förutom befälhavare och tillika matte
Annika, husse Alf och de två katterna
Muffisen och Lilla Murr kommer i år
Lhasa Apso-valpen Musse – nu nio
veckor – att mönstra på. Därmed består besättningen av 60% djur vilket
kanske bör ge redaktionsbåten ark-status? Eller kanske blir vi kända i Stockholms skärgård som Forsbergs &
Bengtssons Ceglande Cirkus. Katterna
har ju klarat sjölivet ganska bra frånsett lite sjösjuka ett par gånger när det
gungat lite extra och Musse har åtminstone vid de bilturer han gjort hittills
inte visat tecken på åksjuka. Lite spännande ska det bli tycker vi nog ändå.
Vi ses i sommar, hoppas
Alf i 1277 jänta
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CLUB

SHOP

Tekniska Kommitténs enkät
Stort tack för alla enkätsvar! Vi
har hittills fått in 79 st. Jag skriver
”hittills”, eftersom vi inte riktigt vill
stänga dörren för ytterligare svar.
Ett skäl är, att det faktiskt kommer
att ta lite tid att sammanställa materialet, ett annat är att vi gärna ser
att det statistiska underlaget blir lite
större. Det gäller bl a kopplingen
mellan
serienummer
och
tillverkningsår, en information som
i sin enkelhet trots allt har visst intresse. Av svaren hittills är det svårt
att dra riktigt säkra slutsatser beträffande tillverkningsår. Det gäller
främst tidigare viggar med serie-

nummer upp till mitten av 600.
Även vissa ”säkra” uppgifter måste
här uppenbarligen vara felaktiga,
antagligen p g a många ägarbyten
för båtarna.
Så, med ovanstående vill vi ha
sagt: har Du inte skickat in enkäten ännu, gör helst det. Kontakta
undertecknad (se sid 2) om Du saknar blanketten.
TK/Harald

VIGGENKLUBBENS
Handbok K- eller A-Viggen .. 60:Tekniska Tips komplett .. 175:Tekniska Tips enstaka .....10:Viggenritningar* ........ 10-40:Ritningsförteckning ......10:-

Klassregler .....................10:Klubbvimpel ................. 130:Broderat jackmärke ....... 35:Klubbnål .........................35:Klubbdekal SE-GLA-UT ..... 20:-

Enklast är om du sätter in beloppet för önskade varor på
VIGGENKLUBBENS POSTGIROKONTO 40 73 05 – 2
och anger namn, adress, båtnummer samt vilka varor du vill ha.
Du kan även ringa materialförvaltare Ingrid Goffe, tel nr på sid 2.
*Ritningar beställs av Lars Sennerholm, tel nr på sid 2.
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SÄLJES:
Albin-Viggen, -74
Teak i sittbrunn, teaktrall, GPS, autopilot, solcell, mahogny i ruff, GE-HÅvärmare, 4 försegel, epoxibehanlad
botten, 4 hk Yamaha + div övrig utrustning. Pris 38.000 kr.
Staffan Löfroth, 08-767 22 67
Original CQR-ankare 9 kg
Perfekt stormankare, går att stuva i
förpiksfacken under kojerna.
Gustaf Olofsson
031-27 57 24

KÖPES:
Snälla hjälp - behöver köpa en billig
sprayhood till min Viggen -74
Nybliven lycklig ägare sedan förra året.
Håkan Nylin, hany@premo.se
Förpulpit till Albin-Viggen (1971)
Timo, tel dag: 08-578 112 00,
kväll: 08-99 93 61
Albin Viggen ønskes kjøpt.
Jeg bor i Oslo, så båten bør ligge på
vestkysten.
Ketil Schjetne kirstenhw@c2i.net
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Statistik för säl och torsk
Det pågår sen en tid tillbaka en miljödebatt i båttidningar mellan myndigheter och båtägarorganisationer kring
den negativa inverkan av avloppsutsläpp från alla fritidsbåtsägare. Det
har till och med tillkommit en lag som
nyss börjat gälla och som säger att det
är förbjudet att göra några som helst
utsläpp inom ett visst avstånd från land.
Man ska som båtägare se till att de finns
septictankar ombord eller andra slutna
kärl, för att man ska tömma kärlen i
hemmahamnens slamsugningsanläggning. Tecknare har ritat pedagogiska bilder där sälar och fiskar rynkar
på nosen åt båtägare som tömmer sitt
avlopp direkt i sjön. Jag har inte tidigare sett någon statistik som visar hur
stort problemet är för sjöar, hav eller
dess innevånare. Visserligen är oerhört
uppretande som människa att få ta del
av grannbåtarnas fekalier när man borstar tänderna i någon gästhamn. Men
hur mycket skiter vi i sjön egentligen?
Årsstatistik från Stockholm Vatten anger
årsvärden på urinämnen och fekalier för
hela landets avloppsnät. Om man bryter ned detta till personnivå så kan man
sen lätt räkna vidare.
Som framgår är det endast fråga om

några ynkliga gram per dygn. Det var
väl inte mycket att orda om, eller? Kan
en fisk över huvudet taget notera att det
finns 14 gram kiss i vattnet eller ens
rynka nosen åt 21 gr bajs? Det mesta är
dessutom vattenlösliga ämnen. Men låt
mig räkna lite till. Om vi antar att vi
inom Viggenklubben med våra 300 medlemmar seglar ut och övernattar i ge-

nomsnitt 2 veckor under en säsong, samt
att varje Viggenbåt har 2 personer ombord, blir vårt bidrag till sälarna under
ett helt år:
Viggenklubbens medlemmar släpper på det sättet ut 117 kg urinämnen
och 176 kg fekalier per år. Det är mängden som gör det. Jag har visserligen förutsatt att alla släpper ut allt i sjön. Att
ingen använder Porta-Potti eller tank.
Fortsätter vi beräkningarna på samma
sätt men räknar in alla fritidsbåtar med
övernattningsmöjligheter, hamnar utsläppet i nivåer kring 100 ton urinämnen
och 150 ton fekalier. Nu börjar det väga
tungt. Men, hur många släpper i verkligheten ut rubbet i havet? Och hur
många använder Porta-Potti eller andra
septictankar? Nog är det väl mer än
hälften och därmed skulle utsläppen
reduceras med 50%.
Den viktigaste upplysningen i

GPS-

NAVIGATION 3
Tisdag den 17 maj...
...fick jag uppleva en mycket stor
dag. Viggenklubben hade anordnat en
GPS-övning till sjöss med två eminenta
handledare (Gunnar Tidner och JanOlof Björk). Vädret var kallt och med
lätt vind. Tolv stycken deltagare samlades först i klubblokalen för genomgång.
Båda handledarna hade genom sina
dataapparater lagt ut kurser runt Värtan. Kursdeltagarna fick sina GPS-mottagare inprogrammerade från datorerna,
dom utlagda kurserna. Klockan 19.00
avgång. Alla satt med helspänn för att

se om det stämde med vad vi hade fått
inlagt i våra mottagare. Det var bojar
och öar som vi skulle gå till. När vi närmade oss första waypoint började nedräkningen 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0 alla
deltagarna ropade i kör ”vilken precision” Det var likadant med alla waypoints, tolv stycken. Efter avslutad kurs
tillbaka till klubblokalen för genomgång
med kaffe och te och goda bullar som
Mait hade dukat upp. Nu gäller det att
på egen hand försöka lära sig den här
apparaten.
Jan Häggkvist

Åke Thorsén

Forts på sid
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BYGG KYLBOX I DIN VIGGEN!
Nedanstående tips är skrivet
Placering
för Karlskrona-Viggen, men kan giLämplig placering för kylbox i Vigvetvis i allt väsentligt användas till gen är i sittbrunnsbänkens stuvfack, i
Albin-Viggen.
en stickkoj eller på toalettens plats, om
man kan avvara den. Kylaggregatet går
Jag hade under några år funderat mycket tyst, så nattsömnen lär inte stöpå att bygga en kylbox till vår Vigg, men ras.
priserna på kylaggregat avhöll mig. Ett
Efter diverse funderande och måtnytt kylaggregat av termoelektrisk typ, tagning valde jag stuvfacket i styrbords
Supercool med flera, kostar mellan 3000 sittbrunnsbänk för placering av
och 4000 kr beroende på modell. Som- kylboxen. Sittbrunnsbänken medgav en
maren 1998 köpte jag ett begagnat, ca något större volym i boxen än på toalet10 år gammalt kylaggregat, Supercool tens plats; vi har f. ö. en Porta-Potti som
LK-03. Utvecklingen går framåt så ny- mycket sällan används. Stickkojerna är,
are aggregat är strömsnålare än de med lagen om allt tomrums uppfylgamla.
lande, redan fullpackade av annan utNågon kylbox behövdes emellertid rustning.
ej denna sommar, den var kall ändå.
Planering
Man kan givetvis bygga en kylbox
Jag klippte till två mallar av wellefter denna beskrivning, utelämna kyl- papp, en som var lika stor som
aggregat och använda sig av kylklam- stuvfackets aktre skott och en som plapar. Boxen kommer att hålla kylan cerades mitt i lucköppningen. Mallarna
många gånger bättre än kylväskor av fyller upp hela stuvfackets inre kontur,
den typ man köper på bensinmackar el- den visar skrovets innerkontur och
ler stormarknader, detta på grund av att sittbrunnsbänkens storlek i sida och
isoleringen i dessa kylväskor är att be- höjd. Jag gjorde också en ritning över
trakta som rena skämtet, cirka 5mm stuvfacket sett uppifrån, med måtten på
frigolit jämfört med 45-50 mm polyure- hålet för stuvfacksluckan, mått från
tan i en hembyggd kylbox.
luckkant till aktre skott m.m. Med hjälp
av denna ritning och mallarna är det
Storlek
lätt att se hur stor box man får plats
Tidigare använde vi oss av en kyl- med. Jag kom fram till en boxstorlek
väska av ovan nämnd typ med en stor- med yttermåtten 40 x 35 x 40 cm (långlek (innervolym) på cirka 20 liter, och skepps x tvärskepps x höjd). Långskeppsvi kände inget behov av att ha en större måttet är inte kritiskt, det beror på hur
kylbox. Kylboxen är till för mjölk, smör, stor del av stuvfacket man kan avvara.
kött och andra kylvaror. Saker som läsk, Tvärskepps- och höjdmåtten begränsas
öl och konserver förvaras i kölsvinet.
av stuvfackets innermått.
8

Du bör inte lita helt på mina mått.
Viggarnas dimensioner kan vara individuella.
När man kommit så långt är det dags
att välja isolerskiva att
bygga av. Dessa finns i
olika material och storlekar. Jag rekommenderar skivor med isolering
av polyuretan, ett
mycket bra isolermaterial, och som på båda
sidor är belagd med
385
PVC-plast. Detta ger en
insida i boxen som är
lätt att hålla ren (spilld
köttsaft, mjölk m.m.
luktar fort illa om det
inte torkas upp) och en
tålig utsida. Dessa
isolerskivor finns att
köpa i båttillbehörsaffärer så som Hjertmans, Erlandsons
brygga, Watski-butikerna med flera.

Konstruktion

När man valt storlek på skiva är det
dags att finjustera måtten på boxen så
att man utnyttjar skivan så bra som möjligt. Skivor till en box kostar ungefär
500 kr.
Jag fick tag på en skiva med måtten 1200 x 590 mm och med tjockleken
45 mm. Tänk på att ju tjockare skiva
desto bättre isolering. Med maximalt
utnyttjande av denna skiva kunde jag
göra en box med yttermåtten 400 x 338
x 385 mm (långskepps x tvärskepps x

höjd), se fig. 1. Detta ger en innervolym
av 22,6 liter. Gör en ritning på exempelvis millimeterpapper över hur skivan
ska sågas.

338
400

Fig 1. Kylboxens huvudmått

Bygge

Sågning av skivan gjordes med cirkelsåg hos en snickerifirma. Då får man
raka, vinkelräta bitar med parallella sidor. De kronor detta kostade var väl
använda slantar eftersom jag slapp all
efterbearbetning. Uttaget för kylaggregatet gjorde jag i den sida av
boxen som är vänd mot skrovsidan.
Provmontera bitarna så att du ser att
allt passar innan du börjar limma ihop
det hela. Sammanfogningen av bitarna
görs med Sikaflex 291 som används
både som lim på ändarna av bitarna och
för att täta skarvarna på insidan.
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En färdigbyggd box av denna storlek går ej ned genom stuvfacksluckan
utan måste delvis byggas på
plats.
Hemma
på
arbetsbänken limmade jag
ihop botten med de båda
långsidorna och använde
kortsidorna som stöd så allt
kom på rätt plats och med
rätta vinklar medan limmet
torkade.
Jag hade gjort en mall av
papper och enligt den såg
Vägg
det ut att gå att få ned de
tre hoplimmade bitarna i
stuvfacket. Jag blev dock
tvungen att ta bort luckan till
stuvfacket och bända lite på
ena långsidan för att få det hela på
plats. Väl på plats limmades de båda
kortsidorna till boxen. När detta torkat
lades en sträng Sikaflex längs varje skarv
på insidan i boxen som sedan smetades
ut med ett fuktat finger till en jämn och
fin tätning som är lätt att hålla ren.
Lockets tätning till boxen krävde lite
funderande; här kan det bli stora
läckage om man inte får det bra. Jag
gjorde en ram av 10 x 10 mm trälist vars
yttermått är några millimeter mindre än
boxens väggars innermått. Denna träram limmas på lockets insida. På trälisten sattes en tätningslist av den typ
som är avsedd för fönster, och som har
ett tvärsnitt som ser ut som bokstaven
P. Se fig. 2.
Ovanpå locket gjorde jag ett handtag av teaklist. För att skydda hörn och
kanter på boxen mot kantstötning
(isolermaterialet smular), så limmades
med epoxi vinkelprofiler 28 x 28 mm av
aluminium i samtliga kanter. Aluminiumprofiler finns hos Claes Ohlsson.
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Fig 2. Lockets tätning

Lock

Ovanstående arrangemang gör att
det finns plats att stuva saker under
kylboxen, vi har grillen liggande där,
och att kylboxen går att flytta på när
lagen om alltings djävlighet gjort att
någon viktig pinal ramlat ned under
boxen till det hörn dit man ej når.

Övrigt

List 10 x 10 mm

Tätningslist

För att hålla boxen på plats i stuvfacket sågade jag till två plankbitar som
boxen står på; en planka vid boxens förliga och en vid dess akterliga kant.
Boxen är inskjuten så långt akterut som
möjligt i stuvfacket. Plankornas ena
sida vilar mot skrovet, och är på andra
sidan skruvade på var sin kloss, som i
sin tur är skruvad på den plywoodskiva
som är placerad mot stuvfackets
sittbrunnsvägg. Klossarnas läge i höjdled på väggen anpassas så att boxen
kommer lagom långt upp i stuvfacket.
Plankornas längd avpassas så att boxen
står vågrätt.
En spännrem och två lastsurrningsöglor inhandlades hos Claes Ohlsson.
Öglorna fästes på stuvfackets vägg mot
sittbrunnen i höjd någon decimeter under boxens överkant, och spännbandet
håller boxen tryckt mot stuvfackets
vägg. Ett par distansbitar mellan boxen
och väggen behövdes. Dessa gjordes av
överblivna bitar av isolerskivan som
limmades till kylboxen.

Kylaggregatet kan förses med en
ventilationsslang så att det får hämta
så sval luft som möjligt till den varma
sidan (utsidan av boxen). Bäst är om
denna slang kan gå ned i den djupa
fickan bakom kölen i K-viggen, men jag
gjorde det enklare för mig, och lät
slangen gå ned i botten på stuvfacket.
Vattnet gör att luften är något svalare
där.
Då kylaggregatet producerar en del
värme kan man behöva göra en ventilationsöppning i stuvfacket. Jag har
emellertid inte gjort detta, utan brukar
lämna stuvfacksluckan lite på glänt genom att lägga en träbit under locket.

Erfarenheter

På semesterseglingen juli - augusti
–99 med varmt och skönt väder orkade
batteriet i båten, 12 V 75 Ah, hålla kylaggregatet igång ungefär 4 dygn innan
det var urladdat. Kylaggregatet har inbyggd batterivakt som slår av när
batterispänningen sjunker under 10,5 V.
Att bära batteriet till och från båten för
laddning är inte någon favoritsysselsättning, så till denna säsong har jag installerat ytterligare ett batteri, och ska
skaffa solcell.
För vår del är det tillräckligt om
boxen håller kallt i 10 till 12 dagar (båtsemestern brukar bli så lång/kort, stryk

det som ej önskas), och då hoppas jag
två batterier och solcell räcker.
För helgseglingarna har solcellen
resten av veckan på sig att ladda
batterierna.

Tips

Tänk på vid bygge och användande av
kylbox:
Håll energiförbrukningen så låg
som möjligt, detta görs genom att
· Ej göra boxen större än
nödvändigt.
· Använd så bra och så tjock isolering som möjligt.
· Det är bättre med box än med
skåp, kylan ”rinner” inte ut ur en
box.
· Undvik att lägga varma saker i
boxen, de ska vara så kalla som
möjligt.
· Placera kylboxen på ett så svalt
ställe som möjligt.
· Ett djupfryst mjölkpaket är en utmärkt kylklamp.
I båttillbehörsaffärer, på mässor
m.m. kan man få tag på broschyrer från
olika tillverkare av kylboxar och kylaggregat. Flera båttillbehörsaffärer har
också kataloger. Dessa broschyrer och
kataloger kan ge dig ideer och tips som
du kan ha god nytta av.
På Internet hittar man också bra
hemsidor. Nedan listas några jag hittat.
www.supercool.se
www.origo-sweden.com
www.isotherm.com
http://hem.passagen.se/enm/
Sveax.htm
Sveakryssarföreningen har ett tekniskt
tips om kylbox.
Anders Härdin, Vigg 116
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Träffen med riggen på Viggen
Viggenklubbens riggningsträff i
Näsbyviken den 11 maj blev en lyckad
tillställning, trots en något sval avslutning på vårkvällen.
I kvällsolens sken, i år liksom
tidigare år, stod klubbkassören och Tekniska Kommittémedlemmen, Jan-Olof
Björk, med käck skepparmössa, för demonstrationen på
K-viggen Galatea.
Med såväl tumstock
som finurlig spännmätare visade han
för ett 18-tal medlemmar konsten att
rätt spänna en wire.
Några av barnen var
också med, men passade på tillfället att
prova fiskelyckan
bland båtarna på
bryggorna.
3 mm förlängning av wiren skulle
man mäta på tumstocken, och det
gällde oavsett wires t o r l e k .
Vantskruvarna
skulle vridas och
vändas så de satt åt
rätt håll och så
skulle man inte ge
kompisarna eller
sina medhjälpare
gamla
krokiga
saxpinnar, utan nya
12

skulle det vara! Ifall men inte valde
att använda rostfria ringar eller klammer som han fanns i hans verktygslåda. Förstag, toppvant, undervant och
akterstag gicks noga igenom av JanOlof, och när alla wirar satt som de
skulle fick vi alla känna på dem för att
bilda oss en uppfattning om hur de ska

kännas. Jag tyckte nog att riggen kändes mycket hårdare spänd än den vi
hade på vår Vigg. Vi lärde oss en hel
del nytt. Många frågor ställdes och
några skrev ned egna noteringar inför
den kommande sjösättningen.
När solen började sjunka ned vid
horisonten och kylan gjorde sig gäl-

lande bjöd Viggenklubben på rykande
varmt och väldoftande kaffe med bullar och sockerkakor i Näsbyvikens
klubbstuga. Och som vanligt var det
Majt Tidner som stod bakom det goda.
I klubbstugan hade klubben också ordnat med en liten prylmarknad. Den var
kanske inte så överflödig, men några
fynd lät sig ändå göras och ankare, kapell, sjökort och en
genua kunde byta
ägare. Själv kastade
jag mig handlöst över
en komplett samling
sjökort över Ålands
skärgård med detaljerade
hamnbeskrivningar.
Dessutom medföljde
en Ålandsvimpel. Utmärkt att ha vid sommaren planerade
eskadersegling. Och
Ingrid Goffe på
Viggenklubbens
ClubShop var där och
passade på att visa
upp sina artiklar och
gjorde en del affärer.
Avslutningsvis
kan man väl säga som
en nybliven medlem
sa till mig dagen efteråt: ”Jag borde ha
varit där”.
Åke i 5801
Galore
13

Sjöräddningsorganisationer
”Så har det hänt! – Vi har blivit sjöräddade. Var det pinsamt att bli bogserad i tre timmar genom farleden bakom
ett sjöräddningsfartyg? Ja, uttittad blev
man ju, men vad fasen…Lite underhållning får man väl bjussa på. Faktum var
att ju mer vi närmade oss Trosa, desto
mer insåg vi vinsten av det hela. Den
vackra skärgården kunde avnjutas i solnedgången under fullständig avkoppling, utan störande moment som byte
av sjökort mm. En nästan fullkomlig
tystnad omgav oss trots god fart - nästan som att segla men utan en massa
linor att hålla rätt på. Tryggheten att
färdas till sjöss med Sjöräddningen bara
30 meter bort. Vi skulle ju ändå till
Trosa. Tack vare detta sparade vi ett
stort antal liter diesel. Nya trevliga bekantskaper, Jonas och Lasse på Sjöräddningen var mycket vänliga. En extra
dag i Trosa för shopping, alltmedan den
flitige maken jagade impellerflisor i kylsystemet. Och allt detta för till ingen
kostnad alls, tack vare att Palle på
Munsö Sjöräddningsstation övertalade
mig att vara med i ”Trossen”,
Sjöräddningens försäkring. Fast det är
klart, räknar man in shoppingrundan i
Trosa så blev det ju några kronor… Hej,
hopp!”
(citat ur Sjöräddningssällskapets
broschyr medlemsförmåner)
Bogsering; Ligger vid Sonviken N
delen av Bullerön. Vinden kantrat till
nordlig. Orolig att förtöjningar skall
brista. Begär bogsering ut från viken.
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Larmtid 04.40. Bogsering påbörjad
06.30, avslutad 08.30.
Motorhaveri; Fallet först påbörjat
som ett sjöräddningsfall. Tollare
Columbina. Vattenläckage pga av avbränd kylvattenslang och skuren vattenpump. 2 vuxna och 2 barn ombord.
Fallet avskrivet som sjöräddning då ej
fara för liv föreligger kl 13.44. Därefter
vidtar kommersiell bogsering/assistans.
Larmtid 13.52. Bogsering påbörjad och
avslutad 16.30.
Grundstötning; V Ornö.
Skärgårds 55:a. Står på grund. Vill ha
bärgning. Larmtid 00.55. Bärgning påbörjad 01.37, avslutad 01.50.
Motorhaveri; Farleden utanför
Mariehamn, Åland. Motorbåt som fått
motorproblem. Bogsering till hamn.
Larmtid 18.40. Bärgning påbörjad 19.00
avslutad 20.00.
Grundstötning; Grisslingen – Kolström. Segelbåt B31. Står på grund, 3
personer ombord. Larmtid 11.45. Bärgning påbörjad 13.14 avslutad 13.45.
Roderhaveri; S Tjörn. Vindö 40.
Fått roderhaveri. Bogsering till hamn.
Larmtid 11.15. Bogsering påbörjad 13.00
avslutad 20.00.
(utdrag ur Stockholmradio Sjöassistans rapporter)

T r o s s e n - s j ö - land. Allt detta utan självrisk. Som
assistans
medlem i SSRS får man deras årsbok och
ett vattentätt fodral till mobiltelefonen.
Den bildades redan Man säljer också säkerhetsartiklar som
1907 och man känner båtägare bör ha i sin båt, exempelvis
igen Sjöräddnings- räddningsvästar med säkerhetslina,
sällskapet på det röda malteserkorset specialficklampa som både flyter i vattmed bokstäverna SSRS i var sitt hörn net och som kan avge stroboskopblink,
på deras vimpel. SSRS är en helt ideell värmesäck ifall man blivit uppfiskad ur
organisation och har idag 25000 med- vattnet och flytoveraller.
lemmar. Avsikten med SSRS är att först
Vill du veta mer? Läs på Internet;
och främst rädda liv. Det finns 40 www.ssrs.se
sjöräddningsstationer med ett 75 tal
båtar med 10 fast anställda och 500 friStockholmradio-assistans
villiga som står beredda att hjälpa till
dygnet runt. Man har utrustning för
bogsering, brandbekämpning, länspumpning, sjukvård mm. Under senare
tid har man kopplat till en ren serviceorganisation som kallas för Trossen –
Den andra organisationen är Teliasjöassistens. Inom Trossen står man till ägda Stockholmradio som har startat sin
tjänst med assistens för båtägare som båtägarservice som kallas för Sjöhamnat i någon form av besvärlig situa- assistans i samarbete med Trygg Hansa.
tion, som inte behöver vara kopplad till Det är en kombination av försäkring och
fara för liv. Det gäller sådana anled- assistans och gäller för alla fritidsbåtar
ningar som assistens vid driftstopp, bog- som är helförsäkrade. Sjöassistans når
sering av båten till närmaste hamn eller man via anrop på sin VHF eller mobiltehjälp med att få tag i en reparatör, och lefon. Man har 8000 medlemmar. De
gäller i Sverige, Norge, Åland och Fin- delar upp sitt erbjudande i en assistans-

Det finns två olika organisationer
som nu konkurrerar om båtägarnas säkerhet. Det är Sjöräddningssällskapet
och det är Stockholmradios Sjöassistans.
Båda begränsar sina åtaganden till 15
M från land.
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Har Din Vigg rullfock?
Den frågan skulle TK ställt i den nyligen utsända
enkäten - om inte mailfunktionen på ”nätet” lurat
såväl tryckeriet som VB-redaktionen och TK. Vår
uppdaterade enkät nådde aldrig tryckeriet i tid!
Nåväl, värre saker har drabbat mänskligheten, och
vi ställer frågan nu istället.
TK vill väldigt gärna veta hur många viggar som
försetts med rullfocksystem, och hur det fungerar.
Syftet är främst att vi ska kunna råda andra
medlemmar som har funderingar i den riktningen.
Har Du eller tidigare ägare gjort denna icke
obetydliga investering är vi således tacksamma om
Du hör av Dig till oss, och berättar bl a:
· fabrikat och år för installationen
· omsydd gammal genua, eller specialbeställd?
· upplever Du att seglingsegenskaperna
förbättrats/försämrats?
· fungerar in- och utrullning utan trassel?
· andra synpunkter?
Vänligen hör av Dig med brev eller e-post till
Harald Akselsson (se VB sid 2).
del och en servicedel. Som medlem kan
man få starthjälp, transport av reservdelar, bärgning vid enklare grundstötningar, bogsering till närmaste
hamn. Ifall båten blivit obrukbar kan
man bli transporterad tillbaka till resans
utgångspunkt. Sjöassistans gäller utan
självrisk. På prylsidan erbjuder man
rabatterat pris på VHF-radio. Service16

delen av Sjöassistans innehåller möjligheten att med ett enkelt telefonsamtal
eller VHF-anrop till Stockholmradio få
senaste väderleksrapporten, öppettider
för närmaste skärgårdsbutik, apotek,
systembolag etc.
Vill du veta mer? Läs på Internet;
www.stockholmradio.telia.com
Åke Thorsén, i 5801 Galore

Segling i hårt väder

Man kan ha olika uppfattning om
vad som menas med hårt väder. När
erfarna seglare talar om hårt väder
menar man när det blåser 5 beaufort
(styv bris) eller mer, se vindtabellen.
Det som gör seglingen hård och obekväm är kombinationen av vind och
sjö.

Vinden
När vinden ökar gäller det att
minska segel. Viggen bör inte seglas
med större krängning än ca 15 °. I det
längsta bör man försöka ha balans
mellan stor och försegel. Mycket beror på vilka segel man har. För mig
är första steget att jag byter min stora
genua till en mindre med kraftigare
duk. Denna hårdvindsgenua har vi

haft mycket glädje av. Nästa steg är
att vi tar in ett rev i storen. Behöver
vi minska segel ytterligare så får
kryssfocken ersätta hårdvindsgenuan.
Därefter tar vi in ytterliggare ett rev i
storen, den är nu bottenrevad.
Jag föredrar att ha bindrev i stället för rullrev. Mitt bottenrev motsvarar ca 6 rull på en rullrevad stor. När
man rullrevar så vill bomändan sjunka
ner, det bör man motverka genom att
rulla in något lagom tjockt i akterkanten på seglet. Jag rekommenderar
alla, som inte redan gjort det, att ändra
till bindrev. Det är en ganska enkel sak
för en segelmakare. Sätt gärna på ett
sk snabbrev det underlättar revning
under segling. En rullrevad stor står
aldrig riktigt bra men en bindrevad stor
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står i många fall bättre revad än den
gör orevad. En annan nackdel med
rullrevad stor är att man då inte kan
använda kicktaljan. När det blåser hårt
är det viktigt att sätta an kicktaljan hårt.
I vindbyar kan man behöva släppa på
storskotet för att ”tömma” vinden ur
seglet när båten kränger. En spänd
kicktalja planar ut storseglet och då
går det mycket lättare.
Med bottenrevad stor och kryssfock har man bra kontroll över Viggen upp till styv kuling (beaufort 7)
men det är för mycket om det blåser
hårdare. Vad skall man då göra? I detta
läge föredrar jag att ta ner både storseglet och kryssfocken och sätta enbart hårdvindgenuan. Det är en segelföring som fungerat bra för oss i upp
till hård kuling (beaufort 8). Ett annat alternativ är att ta ner kryssfocken
och segla enbart med revad stor. Jag
vill inte gärna rekommendera att göra
så eftersom det kan vara svårt att slå
med enbart stor och man får därmed
sämre kontroll över båten.
Blåser det ännu hårdare – det har
det gjort för oss några få gånger inomskärs under alla år vi seglat Viggen
– då sätter vi enbart kryssfocken. Det
går faktiskt ganska hyggligt att kryssa
mot vinden inomskärs med enbart
kryssfock. Balansen blir dock inte den
bästa, båten blir omväxlande fallgirig
och lovgirig. Lovgirig blir den när Viggen kränger kraftigt i byarna. Om det
blåser så hårt att det blir för mycket
även med enbart kryssfock så vore det
naturligtvis bra med en stormfock. Jag
har dock aldrig haft någon stormfock
till Viggen – och aldrig saknat någon.
Det är stor skillnad mellan att segla
undanvind och att segla mot vinden.
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När man seglar med vinden känns den
inte lika stark. Då är det lätt att underskatta hur mycket det blåser, vilket lätt leder till att man för för mycket
segel. Det kan bli mycket besvärligt när
man av någon anledning vänder och
seglar mot vinden. Det gäller därför
att vara observant på vindökning när
man seglar med vinden.
Vid hård vind är vinden inte stadig, det blåser hårdare i vindbyarna
och mellan byarna lättar vinden. På
frågan hur man bör välja segelföringen
med hänsyn till detta brukar man få
följande råd: Vid kappsegling anpassas segelföringen till hur det blåser i
de mer lugna perioderna mellan byarna. Det innebär att man blir överriggad i byarna. Vid tursegling anpassas segelföringen till hur det blåser i
byarna. Det innebär att man blir
underriggad i de lugna perioderna.
Att segla med spinnaker när det
blåser 6 beaufort (hård bris) eller mer
vill jag inte rekommendera. Det kan
vara mycket hårt och besvärligt att
gippa spinnakern även i 5 beaufort.
Måste man gippa kan det vara lättare
att ta ner spinnakern innan man gippar och sedan sätta den igen på den
nya halsen. När man seglar en brant
slör vill båten i byarna gärna skära upp
och lägga sig tvärs (sk broaching). Det
kan vara mycket hårt att hålla emot
och ibland omöjligt. Tekniken är att
falla av i byarna och i stället lova upp
och segla så högt det går när det blåser mindre i de lugna perioderna.
Vid plattläns i hård vind kan man
råka ut för sk ”rytmisk rullning”. Det
är mycket obehagligt. På grund av ett
aerodynamiskt fenomen kommer båten i en pendlande rullning där man

omväxlande kränger åt styrbord och
åt babord. Är man inte beredd och
parerar så kan krängningen bli mycket
stor. Det hände oss med vår första
Vigg. Vi gick för spinnaker i en farled
öster om Kökar och gjorde mycket god
fart – drygt 7 knop i medelfart under

2 timmar. Vi fick vinden rakt akterifrån och plötsligt kom vi in i en rytmisk rullning. Viggen krängde så kraftigt att spinnakerbommen av plast
doppad i sjön och bröts av. Knepet att
häva en rytmisk rullning är att lova
upp eller att skota hem storen och/
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eller förseglet. Det är när man släppt
ut seglen för mycket som den rytmiska
rullningen kan uppstå.
Min erfarenhet efter många års
segling i Viggen är: Om man minskar
segel tillräckligt så klarar Viggen vindstyrkor upp till halv storm och kan då
kryssa och ta höjd mot vinden. Det är
extremt sällsynt att det blåser mer i
våra farvatten sommartid. Så med något förenkling vill jag påstå att Viggen
klarar sig i alla vindar.

Sjön

Det är sjön med de vågor som bildas när det blåser som kan göra seglingen verkligt obekväm. Hur stora vågorna kan bli beror på hur mycket det
blåser och över hur lång sträcka vinden har blåst över öppet vatten, m a
o avståndet till lovartsland, det som
på engelska kallas fetch. Våghöjden
beror även på hur länge det har blåst.
I boken ”Heavy Weather Sailing” av
K. Adlard Coles (den har översatts till
svenska av Gustav Plym med titeln
”Hårt väder till havs”) återges ett diagram som kan användas för att förutsäga den maximala våghöjden. Trots
att diagrammet bygger på data insamlade av väderskepp på världshaven
tycker jag att det stämmer hyggligt på
förhållanden i våra farvatten. Inomskärs på en fjärd med en fetch på 5
NM blir den maximala våghöjden vid
7 beaufort (styv kuling) ca 2,5 fot eller knappt 1 m. Den våghöjden uppnås redan efter en knapp timme. På
Ålands hav med en fetch på 20 NM
blir den maximala våghöjden vid styv
kuling ca 7 fot eller drygt 2 m och uppnås efter drygt 2 timmar. Efter 1
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timme är våghöjden bara ca 1 m. Det
kan vara bra att veta.
När väderrapporterna varnar för
kuling är det oftast i samband med en
frontpassage. Den hårda vinden blir då
ganska kortvarig varför sjön inte hinner bli så hög. I Gotska sjön med en
fetch på 50 NM blir den maximala våghöjden vid styv kuling ca 11 fot eller
3.4 m och uppnås efter 4 timmar. Efter 2 timmar är våghöjden ”bara” 6
fot.
När vinden vrider vilket den oftast
gör i samband med en frontpassage
kommer även vågriktningen att ändras. Då kan det uppstå en mycket besvärlig kryssjö när de nya vågorna
interfererar med de gamla vågorna.
När vågor kommer in på grundare
vatten minskar deras fart. Det medför
att avståndet mellan vågtopparna
minskar, vågorna kommer tätare och
de blir därför brantare. Grundar det
upp ännu mer blir de till slut så branta
att de bryter. Detta är förklaringen till
att sjön bryter över grund liksom att
de alltid bryter när de kommer fram
till en långgrund strand. Lägg märke
till att vågorna på en långgrund strand
alltid kommer in parallellt med stranden. När en våg som från början har
en rörelserikning snett mot stranden
kommer in på den successiva
uppgrundningen kommer den del av
vågen som är närmast stranden att
bromsas mer än delen längre ut som
rör sig över något större djup. Det gör
att vågsystemet vrider sig så att vågorna till slut blir parallella med stranden.
En lärdom man kan dra är att undvika att segla över grundområden när
det går stora vågor på sjön. Som grunt

vatten måste man räkna även ganska
stora djup som man normalt inte behöver vara rädd för i en Viggen. Det
var just detta som Per Skjönberg i Viggen Heppe råkade ut för i Skaw Race
1966. Det hade blåst hård kuling under lång tid och vågorna hade blivit
riktigt stora. En jättevåg kom därvid
att bryta över ett 12 m grund och
Heppe slog runt. Per och hans besättning räddades i sista stund av en annan deltagande båt. Detta är det enda
totalhaveriet som inträffat med en
Vigg.
Viggen lanserades ursprungligen
som en ”midgethavskryssare” och det
var Per Brohälls framgång med Viggen i Baltic Race och andra havskappseglingar som satte fart på försäljningen. Viggen går bäst i undanvind
eller halvvind, det gäller även i havssjö. På kryss tar Viggen inte bra höjd.
Inomskärs tar Viggen bäst höjd när
man styr ca 50° från vinden. Så högt
bör man inte hålla när det går hög sjö.
Som bäst går det om man håller 55°
eller 60° från vinden. Vid kryss i havssjö blir det hårda dunsar när
förskeppets platta undersida ljudligt
slår i vågorna vid nedkrängd Vigg. Att
starta en överhavssegling när vinden
ligger rakt emot är något jag undviker. Möjligtvis kan jag tänka mig att
segla en sträckbog. Bättre går det i
halvvind. Har man anpassat segelföringen efter hur det blåser seglar Viggen utmärkt till havs även i kuling.
Viggen är så lätt att brytande sjöar
rullar under båten utan att man direkt
märker det. Det är en mycket intressant och lärorik erfarenhet att segla
Viggen under sådana förhållanden.
Försök att parera vågorna genom att

falla av när du möter större vågor och
lova upp när vågorna är mindre.
På undanvind i grov sjö får Viggen
en slingrande gång med kraftiga
rullningar, särskilt om vågorna kommer från lite olika håll. Det är då lätt
att bli sjösjuk. En ovan besättning blir
gärna först dåsig och vill gå ner under
däck. Men det är det sämsta man kan
göra, då blir man garanterat sjösjuk.
Den drabbade bör i stället vara kvar
uppe där han eller hon kan se sjön och
horisonten. Bäst är att stå upp och försöka hålla balansen. Man blir inte lika
lätt sjösjuk om man på detta sätt kan
hjälpa balanssinnet.

Förberedelser

Vid segling i hårt väder måste alla
ombord ha flytväst. Den skall vara påtagen när man vistas ute. Man bör
också ha säkerhetslina kopplad. Tänk
på att det aldrig är lätt att bärga en
person som fallit överbord, i hårt väder kan det vara omöjligt.
Innan man ger sig ut i hårt väder
bör man förbereda sig ordentligt. Läs
på navigeringen i förväg, se till att
stuva saker ombord så att de ligger
säkert på sina platser även när det
kränger. Planera så att du lätt kan få
fram det du kan behöva under seglingen, t ex bredda smörgåsar och
varm dryck i termos. Reva gärna
medan du ligger kvar i hamn. Det är
svårare att göra under segling även
med sk snabbrev.
God seglats!
Gunnar Tidner, gti@abc.se
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NYA
MEDLEMMAR
218

Holger Elveberg, TROSA

650

Viveca Egéus, KRISTINEHAMN

806

Jan-Åke Andersson,
STOCKHOLM

836

Niklas Dahlstedt,
JOHANNESHOV

857

Curt Gustafsson Växjö

973

Curt Barv, STOCKHOLM

996

Ingvar Gustafsson, NYKÖPING

1275

Gunilla Eriksson, Växjö

1301

Peer Gützkow, SOLLENTUNA

Kalmar
Peter Winberg
Vårvägen 15, 385 50 Söderåkra
0486 - 212 43

Mälaren
Jan-Olof Björk
Utgårdsvägen 3, 191 44 Sollentuna
08 - 92 97 32

Norrlandskusten (Umeå)
Anders Lindqvist
Riksvägen 103, 904 40 Röbäck
090-14 66 18
Johan Lindqvist, 090-467 36

Siljan
Kent Henriksén
Kvarnholsvägen 39
792 37 Mora
0250-167 19

Hjärtligt
välkomna till
Viggenklubben!
Forts från sid 6, Statistik...

debatten, som man inte får glömma
bort, är att reningsverken har ungefär
90% reningsgrad på fekalier och 75%
på urinämnen. När vi tar med dessa faktorer i diskussionen så inser vi ganska
snart att orenat avlopp direkt i havet
blir 8-9 gånger så stort, som om det tas
med in till land. En dag till sjöss motsvarar 8-9 dagar i land. Därmed finns
det ett visst fog för miljödebatten eller
hur?
Åke i 5801 Galore
22

Västkusten

REGIONALT/ombud

S:t Anna
Owe Svensson
Tunngatan 27, 587 39 Linköping
013 - 15 13 31

Västkusten
Gustaf Olofsson
Hagåkersgatan 28 D,
431 41 Mölndal
031 - 27 57 24

Vättern
Björn Axelsson
Skogsdalsgatan 5
564 35 Bankeryd
036-37 83 36

Öresund
Erik Palsund
Rabygatan 70 D, 216 13 Limhamn
040 - 16 09 73

Hej alla Viggar!
Med djup sorg måste jag
meddela att Albin-Viggen nr
1248 "ELLEN" är såld till (observera namnet) Attila Vig! Dagen därpå – den 3:e maj –
sattes båten på en lastbil och
fraktades till Ungern!
Jag fick exakt vad jag begärde; 36.000 kr för båt med
WC, 18 år gammal motor, två
slitna storsegel, en sliten genua
och en sliten kryssfock. dessutom köpte han ensliten spinnaker med bom, fall och gajar
för 1.500 kr, en högskuren fock
på ungefär 13 m2 för 1.000, en
extra spinnaker 1.000 kr samt
en extra genua för 1.000 kr.
Efter 23 år och 22.590 nm
(enligt sumloggen som fortfarande fungerar perfekt) känns
det för djävligt när jag kramar
om "Lasse", vår hamnkapten i
Fiskebäck och tårarna strömmar.
På kvällen tar Kerstin och
jag tillsammans farväl av "ELLEN". Det
kändes grymt att skiljas från en så tillgiven vän. Hon började bli "sliten" här
och var, men hon har aldrig svikit oavsett hur hårt jag pressat henne. Gudarna skall veta att jag pressat henne
till det yttersta många gånger.
Det bör nämnas att fyra stycken spekulanter stod och hoppades att få ta

över henne. Attila var först och tog dessutom över mest extrautrustning. Kanske borde jag begärt lite mer för henne?
Uppdraget som representant för
Viggenklubben på Västkusten är såsom
tidigare ledigt. Tills vidare lovar jag att
svara i telefonen och dela med mig av
mitt kunnande.
Ha en fin sommar.
Gustaf Olofsson
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POSTTIDNING

B
Avsändare:
VIGGENKLUBBEN
c/o Jan-Olof Björk, Utgårdsvägen 3
191 44 Sollentuna

BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsänds
försändelsen med nya adressen på
baksidan (ej adressidan)

Visst varar Viggens värde väl!
Hej! Mitt namn är Mattias Källefjärd och jag är ej medlem i Viggenklubben och jag skickade in en
annons till ert salutorg på en Karlskrona-Viggen nr 290. Jag har redan
sålt båten så nu behöver ni inte lägga
in den. Jag hade i och för sig inte
hunnit att betala in till ert postgiro

ännu så ni hade antagligen inte publicerat den ändå, men jag tänkte att
jag säger till iallafall ändå för säkerhets skull. Jag fick 51000:- för den!
Inte illa för en 29 år gammal Karlskrona-Viggen.
Med vänlig hälsning
Mattias Källefjärd

Ovanstående droppade in i redaktionens "inbox" häromdagen och vidarebefordras härmed till läsekretsen.
Red.

MANUS-STOPP !!!
ViggenBladet 8
26 juli
ViggenBladet 6-7
30 augusti
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