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Mirelle seglar igen !


Kalendarium 2009
Riggträff preliminärt i vecka 19
Riggträffen anordnas av tekniska kommittén.
Det är en nyttig genomgång av hur man håller båten i ett så säkert skick
som möjligt inför seglingssäsongen. På träffen brukar det bli tillfälle att ta
upp olika tekniska problem som man undrar över.

Sommarträff 26/6-28/6
Den blir traditionsenligt vid Lilla kastet
som förvaltas av Trälhavets båtklubb.

Viggen Cup: seglingsorienteringing
i samband med sommarträffen den 27/6

Hej alla och välkomna till ett nytt år med
Viggenklubben.
I år kommer klubben inte delta i båtmässan ”Allt för sjön”. Vi har gjort bedömningen
att utbytet av deltagandet inte är värt det
nedlagda arbetet.
Annars så har vi tänkt oss att försöka ha
en motsvarande verksamhet som året innan.
Det finns ett kalendarium i bladet över vad vi
tänkt oss för aktiviteter i år. Seglingsorienteringen hoppas vi kunna lägga i samband med
sommarträffen för att få fler deltagare.
Några saker hänger lite i luften. Vi
saknar någon som vill hålla i en eskader.
Eventuell träff i höst på land hänger löst.
Kom gärna med idéer och förslag. Bak i
bladet hittar du förteckning över klubbens
funktionärer, vilka du kan vända dig till om
du kommer på något. Glöm inte bort våra
regionala ombud om det gäller en regional
aktivitet.
K-G i Potentilla



Som ni kan läsa på sista sidan av detta
VB så överlämnar jag med varm hand skötseln av medlemsregistret till Elisabeth och
efter de år som jag skött det vet jag att hon
framöver kommer att få många trevliga
medlemskontakter. Jag önskar henne all
lycka i den nya rollen och självklart också i
det fortsatta arbetet som kassör.
Men ViggenBladet fortsätter jag med ett
tag till. Jag hoppas därför att bland årets nyårsföresatser hos dig, kära läsare, fanns med
ett löfte om att 2009 ska bli det år då just du
berättar om ditt båtliv i tidningen.
Ingen kan segla förutan vind och ingen
tidning utan material från klubbmedlemmarna, så fatta penna, skrivmaskin eller dator
och kasta loss! Och glöm inte kameran – utan
bilder blir ViggenBladet inte så levande som
vi väl alla vill att det ska vara.
Till sist: Håll ut, det blir vårrustning,
sommar och segling i år också!
Alf

Eftersom det är ont om längre helger innan midsommar och
midsommarhelgen kommer tidigt så funderar vi på lägga Viggen Cup
i samband med sommarträffen.
Området kring Lilla kastet erbjuder bra möjligheter för denna
tävlingsform som tränar många färdigheter när det gäller att segla Vigg.

Höstträff 5/9-6/9
Vi hoppas åter kunna vara på Träskö-Storö i Stockholms mellanskärgård,
det vill säga om vädret tillåter detta.
Det är nästan fullmåne för det som vill avnjuta kräftor.

Årsmöte 21/11
Efter årsmötesförhandlingarna så ordnas en gemensam måltid mot en
måttlig kostnad.
Utöver detta så finns förhoppningen att vi kan få till en träff hos Benns
på våren i samarbete med Vegaklubben.
Vi är också öppna för en höstträff på land men har i dagsläget inget förslag
på vad det skulle kunna vara för något. Styrelsen mottar gärna uppslag.
Till slut så hade vi hoppats att kunna presentera en eskader till sommaren.
Men vi styrelsen har inte lyckats få till det.
Känner du dig manad att ta itu med detta och få fram någon som kan leda
en eskader så hör av dig till styrelsen.
Tänk bara på att det måste ske i god tid så att vi kan annonsera ut den.
K-G Sabel


Renovering av Vi ggen 961 Mirelle
Som jag tidigare berättat för Er
kära läsare av VB så köpte jag av medlidande en Albin Viggen hösten 2007.
Det är över fyrtio år sedan jag klev ur
OK-jollen för gott och jag har hållit mig
på landbacken sedan dess. Nu såg jag
fram mot en härlig sommar i min första
kölbåt. Det skulle visa sig bli en kamp
mot almanackan, plånboken och en hel
del kompromisser.
På grund av tidigare ägares försumlighet eller okunnighet var hon som sagt
i ett bedrövligt skick. Det var mycket
som måste åtgärdas för att hon skulle
bli sjövärdig och beboelig. Jag tänker
redovisa en hel del av arbetet här nedan
i hopp om att det kan bli till nytta och
glädje för andra viggenentusiaster. De
flesta projekten nedan pågick samtidigt,
dock med kortare eller längre uppehåll
för problemlösning eller jakt på material och verktyg. Ett särskilt tack vill jag
rikta till Tekniska Kommittén som varit
mitt stöd och bollplank under vintern
och våren.
Via mail fick jag ritning på en trävagga, den var klar inom en vecka från
båtköpet. Med hjälp av en kranbil blev
det avmastning och transport till den
uppläggningsplats som min båtklubb
disponerar sedan urminnes tider. Jag
har lyckan att bo mindre än två kilometer därifrån. Efter sedvanlig bottentvätt
kom en däckställning och presenning på
plats. Ett par stadiga höga bockar att
sätta under för och akter behövs också


för att man ska kunna röra sig obehindrat över hela båten. Därefter tömdes
hon på allt löst och allt löstagbart från
stävstege till roder och skurades ren
både in- och utvändigt.

Träinredningen

... hade inte fernissats på många
år och behövde slipas/skrapas trären.
Jag använde en excenterslipmaskin
med ganska grova runda papper (100120 korn) och en bra båtskrapa med
väl rundade hörn. Skärp skrapan ofta
med en flatfil och var försiktig med
slipmaskinen så att du inte går igenom
ytfaneret. Stora delar av inredningen
går att skruva loss för att behandla i
en lämpligare lokal än Viggens salong.
Lägg skruvarna i små plastpåsar med
notering om vart de hör så sparas
mycket huvudbry och letande sedan.
För att komma åt pumparna så skruvades främre skottet till ”pump- och
kastrullskåpet” bort. Det aktre skottet
i detta utrymme och de båda längsgående skivorna under sittbrunnen visade
sig vara i upplösningstillstånd.
Med de gamla som mall sågades nya
till. Nio mm furuplywood av god kvalité
från Beijers fick duga. De målades med
oljebaserad grundfärg och en dito blank
ljusgrå lackfärg. Den synliga sidan i
skåpet målades rödbrun. (Ett alternativ
hade naturligtvis varit mahognybets
och klarlack.) Var särskilt noga med att
behandla ändträet.
När de längsgående skivorna monteras läggs en distanskloss under så att

de kommer upp minst en halv centimeter. Det blir då lättare att hålla rent och
torrt där träet är som känsligast.
Kojbottnarna bar jag ut och strök
med lika delar balsamterpentin och
kokt linolja. Det finns impregnering
av modernare sort men linoljan ger
en härlig båtdoft som räcker i åratal.
Låt torka under tak eller under båten i
några veckor. Fernissa dem inte, då kan
de inte ”andas”. Allt annat ädelträ var
nu renslipat, impregnerat två gånger
med Intertox, dammsuget och avtorkat
med klibbduk. Hela förpiken kläddes
in med gråpapper för att bli en tillfällig
målarverkstad för de lösa delarna.
En bra enkomponents båtfernissa
vid namn Goldspar blank, en välskött 5
cm pensel med naturborst, tre till fem
plusgrader i en torr och välventilerad
båt, en 75-Watts sladdlampa, en radio
och en förstående sambo var förutsättningarna för ett lyckat resultat.

Rör om ordentligt i fernissan, häll
upp en skvätt i en mindre burk och sätt
på locket på den stora burken. Vänta tio
minuter så att eventuella luftbubblor
försvinner. I den låga temperaturen står
fernissan ”öppen” ganska länge så den
är lätt att stryka ut tunt och jämnt. Ta
med pensel och fernissa hem över natten. Tvätta penseln med lacknafta och
därefter diskmedel och ljummet vatten.
Låt torka väl. Upprepa proceduren nästa
dag, och nästa tills önskad finish har
uppnåtts. För mig blev det tre eller fyra
lager. En del ställen som t.ex. garderobernas insida fick nöja sig med två. Efter
en veckas torkning slipades allt lätt med
fint slippapper 320-korn. Min högra
hand är oftast den bästa slipklotsen.
Dammsug igen, torka med lätt fuktad
Wettexduk och därefter med klibbduk.
En sista strykning med Goldspar halvblank ger hela inredningen en diskret
elegans.

Vatten och avlopp

När kojerna i förpiken var borttagna
var det lätt att ta bort vattentanken.
Hemma i tvättstugan som har en golvbrunn, blev tanken som ny på två timmar. Stäng slanganslutningarna med en
bit plast och gummiband, slå i ett par
hinkar varmt vatten och skura invändigt
med en ren diskborste. Töm ur och skölj
flera gånger. Desinficera med tjugo liter
vatten och en halv dl Klorin. Sätt på
locket och låt stå en timme. Ruska om
då och då. Töm och skölj upprepade
gånger. Låt torka väl och försegla med


ren tygbit och gummiband tills det är
dags för montering. Håll tanken välfylld
efter sjösättning så får du friskt dricksvatten och en bättre viktfördelning. Jag
har någon gång hört varning för att man
får klorsmak på vattnet. Kan förstås vara
så att dåliga slangar tagit upp klor, och
att sköljningen av orörd installation
blev bristfällig.
Bordgenomföringar, slangar och
kranar är alltför viktiga att lämnas åt
slumpen. Lika bra att byta alltihop.
Sönderfrusna pumpar kan skruvas
bort, murkna plastslangar kan skäras
av och kranar sågas bort med bågfil.
Genomföringar som monterades för
över trettio år sedan ska tas bort utan
att skada skrovet. Det gick lekande lätt
med i tur och ordning: skiftnyckel, polygrip, rörtång, bågfil och till sist lösa
bågfilsblad med tillhörande skrubbsår
och svordomar.
Lägg generöst med tätmassan Sikaflex 291 mellan den nya genomföringen och skrovet. Sätt maskeringstejp
överallt där du inte vill ha tätmassa så
slipper du en massa kladd efteråt. Alla
rörgängor ska ha minst tio varv med
gängtejp. Slangar säkras med rostfria
slangklämmor, helst dubbla under vattenlinjen. Vattentankens luftningsslang
dras högt upp under däck och tätas
mot smuts och insekter. Oljesilen av
mässing till en motorsåg passade bra
för mig. Använd genomfärgad slang av
livsmedelskvalité till färskvattnet.
För att få den grova slangen till
länspumpen att nå kölsvinets djupaste
del använde jag den 90 graders rörkrök
i vit plast som du kan se under de flesta


nyare tvättställ. Den passar precis utanpå slangen. En bit insektsnät av plast
fäst med vävtejp fick bli sil längst ner.
Rörkröken, och alla slangar finns som
metervara hos K-Rauta.

Rufftaket

Grabbräckenas träskruvar bör bytas
till genomgående skruv och så långa
finns inte på marknaden. Lösningen
får bli rostfri M5 helgängad stång mede
mutter och bricka i båda ändar. (Finns
hos Biltema.) Hålen försänks lämpligen,
och pluggas eventuellt efteråt. Glöm
inte att täta med Sikaflex under grabbräckena vid monteringen.
Salongstaket behövde rengöras. Det
var bara att ta på regnstället och skura
med Super Cleaner. Sköljning med
svamp och varmvatten. Taket blev rent
men ännu fulare så det var lika bra att
löpa linan ut. Slipa lätt med grovt sandpapper, borsta med en hård borste och
dammsug. Klä in hela salongen med ett
så stort plastskynke att det inte hindrar
målningsarbetet. Maskera noga alla
träkanter och ventilernas gummilister.
Med en liten mohairroller målade jag
tunt med International �������������
Pre-Cote�����
och
därefter ett lager med en oljebaserad
halvblank interiörfärg. Ett tag var jag
inne på att måla taket ljusblått med cumulusmoln och ett par små änglar, men
Rubens kunde inte komma och jag hade
inte tid, så det fick bli ljusgrått.

Rodret

... hade samma sprickor som beskrivs i TT 1:12 och behandlades
därefter. Bakelitbussningen som sitter
i det undre roderbeslaget hade blivit
oval invändigt. En kunnig arbetskamrat

svarvade en ny av acetalplast. Kostnad: per du få allt slipdamm i och på båten.
en vetekrans.
Under all bottenfärg hittade jag ett rödbrunt färglager som inte lät sig påverkas
Elsystemet
av värme eller färgborttagningsmedel.
Bottenplattan av plast i topplanter- Det måste vara den första tvåkomponan hade vittrat sönder och därmed pla- nentsprimern från Albin Marin. Den var
cerat stora delar av lanternan på djupt i gott skick så den fick sitta kvar.
vatten. Nya lanternor i samma storlek
Ganska snart insåg jag att det fanns
som originalet finns inte längre. För att risk att tappa bort vattenlinjen. Med
slippa göra nya hål i masten fick det hörnet på ett stämjärn drog jag på
gamla fästet sitta kvar. Ett nytt fäste av var tjugonde cm en kort grund repa i
aluminiumplåt med större bottenplatta gelcoaten och förstärkte den med en
och något längre ”ben” skruvades i det permanent tuschpenna i avvikande
gamla. Gör en prototyp av papp först. färg. De flesta av dessa märken kunde
Mors plastskärbräda fick släppa till en motstå slipningen och var till stor nytta
bit som mellanlägg. Lanternan skru- senare. I den konkava delen där bottnen
vades i det nya fästet med plåtskruv. övergår till köl gick det inte att slipa
Lämna inga vassa kanter som kan skada med maskin men ett stort stycke frigofall och segel. Anslutning till däckskon- lit och en halv meter sandpapper löste
takten görs med rund starkströmskabel problemet.
för utebruk.
Spacklet mot kölen knackades lätt
Elcentralen var i originalskick och bort med en liten hammare. Kölen
behövde bara rengöras och få nya säk- måste sandblästras trodde jag men det
ringar. Ett hundrakronors batteri från fanns ingen inom en tiomilsradie som
bilskroten räckte hela sommaren utan kunde åta sig jobbet. Det var nu slutet
laddning.
av maj så det fick bli en fuskvariant. En
vinkelslip och en slipskiva med grova
Köl och botten
smärgelduksremsor som ligger omlott
… hade ett tjockt lager av omväx- gjorde susen. Kölen var nu till lika stora
lande hård och mjuk färg i varierande delar blank och svart av gravrost.
kulörer. Vid hösttvättningen lossnade
stora sjok här och var. Dock syntes inga
Målningen var förberedd med ett 10
tecken på plastpest.
cm rollerset, tio extra rullar för 2-komp.
färg, en rulle femliters plastpåsar, en
Slipning, skrapning och färgbort- knippa rörpinnar, några tomburkar och
tagningsmedel fungerade inte bra utan en försvarlig mängd färg och spackel.
jag använde varmluftspistol och stål- Med en plastpåse över tråget slipper
spackel. De sista resterna slipades bort man mycket rengöring och att tvätta
med maskin och medelfint papper. Det rullar i dyr specialförtunning lönar sig
här jobbet tog cirka 30 till 40 timmar. knappast. Hela undervattenskroppen
Gör inte om mitt misstag utan försök att torkades av med aceton. Järnkölen roltäcka över båtens översida noga så slip- lades direkt med International Interpro

tect och resten med Gelshield 200. Efter
två timmar kunde kölskarven spacklas
med Watertite. Sedan gick det fort. Vid
gynnsam väderlek kan man stryka flera
lager samma dag. Jag strök fem lager
med respektive färg och avslutade med
två lager bottenfärg. Efter en hel sommar i Vätterns sötvatten kunde man
”bara” se tio små rostfläckar på kölen.
Ingen var större än en femtioöring, så
sandblästringen får nog vänta ett tag
till.

Bordläggning och däck

Friborden var inte blanka någonstans. De kändes lika sträva som en
bildörr i april. Styrbords bog hade
dessutom ett hundratal repor efter en
tids intimt umgänge med en stenkaj.
Alla repor måste göras helt rena från
smuts och ev. färg. Min båt har ett ganska tjockt gelcoatlager och ingen skada
hade gått igenom gelcoaten.
Se till att du har allt inom räckhåll
innan du börjar spackla: gelcoatspackel,
trasor, hushållspapper, stålspackel,
gummispackel, liten skruvmejsel, papperstallrik och en glasspinne. Jag gick
tillväga på följande sätt: Tvätta först
noga med aceton. Ta upp en klick
spackel med glasspinnen och lägg den
på tallriken. En klick stor som en grön
ärta behöver bara en droppe härdare.
Försök inte att hälla upp en droppe.
Det misslyckas oftast. Doppa istället
en liten skruvmejsel i härdarflaskan
och fiska upp en droppe. Blanda noga
med pinnen och spackla ut så tunt du
någonsin kan. När spacklet börjar bli
grynigt, torka av verktygen innan du
blandar till en ny klick. Låt härda till
nästa dag. Våtslipa för hand med 400

och 800-papper. Känns det inte slätt så
på´n igen tills du är nöjd.
Resultatet för min del blev så bra att
jag fortsatte runt hela båten med våtslippapper 800 därefter 1200, rubbing,
Autosol och vax. Sköljning med svamp
och färskvatten mellan varje moment.
Däck och sittbrunn fick samma behandling, dock ingen slipning eller rubbing
på de halkfria ytorna.
Känn försiktigt på alla skruvar till
däcksbeslagen. Har någon skruv släppt
taget i plasten så skruva bort hela beslaget och fyll skruvhålet med Plastic
Padding Glasfiberspackel. Förborra
och skruva fast igen men glöm inte
tätmassan. Förluckan, som fått samma
behandling som rufftaket, behövde en
ny tätningslist. Hos Swedol finns en
passande svampgummilist 25x10 mm
som metervara - art.nr: EL36405. Rita
med blyerts från insidan och limma med
kontaktlim.
Motorfästet fick nya och större
förstärkningar på insidan för att klara
en 28-kilos fyrtaktare. Det kanske inte
behövdes men det känns lite tryggare
på något sätt.

Riggen

Den grova axel som håller toppvant
och för- och akterstag på plats i masttoppen har en liten låsskruv. På grund
av korrosion i masttoppsbeslager satt
denna skruv, ve och fasa, helt lös i sitt
hål. Byte till grövre skruv rekommenderas starkt. Mast och bom tvättades med
rengöringsmedel för aluminiumfälgar
och vaxades med båtvax. Bomnocken
förnyades enligt TT 2:26. De gamla

wirefallen ersattes med modernare hamn den 14 juni om aftonen. Hon var
tågvirke.
nu i stort sett återställd till det skick hon
hade vid leveransen för 33 år sedan.
Tips inför påmastningen: Två av
undervanten är något längre och ska
Vad är det som får en människa
sitta föröver. Min mastfot ser ut som ett att lägga ner så mycket tid och pengar
uppochnedvänt T. Masten hålls på plats (slutade räkna vid trettiotusen) på en
med en rostfri M10 insexbult 25 mm gammal båt? Svaret kom på ”jungfrulång och en låsmutter. När man drar åt turen” några dagar senare.
med insexnyckeln så kryper skruvskallen och muttern in i urtaget i masten
Ensam ombord lämnar jag hamnen
och sitter bara fast i mastfoten.
för motor och möts av nordlig vind sju
till åtta sekundmeter och ganska grov
Dynor
sjö. Går ut ett hundratal meter, minskar
Börja med att rita av och klippa ut på gasen, och styr upp mot vinden. Upp
kojernas botten på vanligt gråpapper. på däck, hissa storen, lägg fast, häng
På den sida av mallen som vetter mot upp fallet, en stor våg, blöt om fötterna,
bordläggningen noteras på varje deci- segelfladder, motorbuller, ner i sittbrunmeter hur mycket bredare ovansidan nen och styr upp mot vinden. Hoppsan
ska vara. Måtten tas lätt med tumstock – en travare kom visst uppochner, upp
och en vinkelhake. På IKEA köptes 9 cm igen, ner med storen, rätta till, hissa,
tjocka polyetermadrasser. De finns på mera skvätt, motorbuller och segelfladvaruhuset men inte i katalogen 2009. der. Ner i sittbrunnen, korrigera kursen,
Två st. 120 x 200 cm och en st. 90 x200 upp på däck, hissa genuan, gungelicm räcker till hela båten. Skarven mel- gung, fladder och buller. Ner i sittbrunlan dynorna i förpiken lades tvärskepps nen, fiska upp båda genuaskoten som
90 cm från fören. Rita upp på båda rappat ur, stäng av motorn, bort med
sidor med tuschpenna och skär ut med bränsleslangen, stäng luftskruven, tippa
en vanlig vågtandad brödkniv. Det gick upp motorn, skota hem……..då – i den
oväntat lätt. Ett blått polyestertyg fick plötsliga tystnaden – när hon kränger
bli ovansida och överdragen med drag- till åt styrbord, skjuter fart genom våkedja som följde med madrasserna blev gorna och allting bara fungerar nästan
undersida. En ofrivilligt nypensionerad av sig själv…..då infinner sig en nästan
sömmerska fixade resten.
euforisk lyckokänsla.
Sen var det bara att komplettera
med gasolkök, husgeråd (IKEA), storsegel, en 5 hk Honda, ett par hundra
meter tågvirke och mängder med småprylar allt från Vindex till flagga.

Även om segelsättningen går smidigare nu så har lyckokänslan infunnit
sig varje gång under sommarens många
och långa dagsturer. Det var belöningen
för slitet under långa mörka vinterkvällar i en iskall båt. Vi älskar varann
Efter en lång slutspurt låg hon änt- Mirelle och jag.
ligen sjösatt och riggad i Jönköpings
/Lasse i 961 Mirelle


Nytt från TK

Vid ett samtal med Ulla Godin,
regionalt ombud på västkusten, så tog
hon upp att hon blandat cayennepeppar i bottenfärgen för att hålla botten
ren. Det fungerade utmärkt. Senare
talade jag också med Ingvar Lindén om
detta när vi sågs inför ett styrelsemöte.
Han hade samma erfarenhet. Jag hade
även hört det tidigare att det skulle
fungera.
Detta gjorde mig än mer nyfiken
eftersom cayennepeppar också är en
krydda. Så jag gick in på nätet och slog
upp cayennepeppar på Wikipedia på
nätet. Där stod följande:
Cayennepeppar är samlingsnamn
för en grupp sorter inom arten spanskpeppar (Capsicum annuum). Gruppen
är uppkallad efter staden Cayenne i
Franska Guyana och dess frukter är
populära som krydda i starkt smakande,
”heta”, anrättningar.

10

Ämnet som ger den heta smaken
kallas capsaicin.
Vidare stod det att: Det går även
ypperligt att blanda cayennepeppar
i bottenfärg för båtar. På västkusten
är det ett miljövänligt alternativ till
kemikalierna i bottenfärgen. Men hänvisningen ledde inte till artikeln Hallandsposten.
Slog vidare på capsaicin som ger
den heta smaken. På Wikipedia säger
man under mat att:
Det är bra att komma ihåg att ämnet
är fettlösligt när man förtärt starkt kryddad mat som innehåller capsaicin. För
att mildra den brännande känslan är det
bättre att äta eller dricka fet mat som
jordnötter eller mjölk än att dricka vatten. Vatten sprider bara ut capsaicinet i
munhålan. Alkoholhaltiga drycker löser
också upp capsaicin, tack vare etanolets
kolkedja.
Det finns sätt att lindra verkningarna av capsaicin om man har det i
maten. Frågan är om havstulpanerna
har denna möjlighet när den finns i
bottenfärgen? De är kanske för att de
inte klarar detta som det fungerar som
bekämpningsmedel. Det används som
bekämpningsmedel i andra sammanhang enligt Wikipedia: Vissa bekämpningsmedel mot skadedjur innehåller
capsaicin. Ett vanligt exempel är fågelmat blandad med mald eller krossad

chili för att hålla exempelvis ekorrar
borta, eftersom fåglar inte påverkas av
capsaicin. Även insekter påverkas av
capsaicin.
Havstulpanen är ett kräftdjur och
det verkar också vara känsligt capsaicin.
Men ekorre är ett däggdjur och det skyr
tydligen capsaicin. Hur är det då för oss
människor? Ska vi avstå att äta heta
rätter. Nja så farligt är det nog inte. Vi
skulle ju kunna ta till fett eller alkohol
om det skulle bli för plågsamt. Men en
viss försiktighet kanske är på plats. Wikipedia ger besked om att: I stora doser
kan capsaicin leda till döden. Symptom
på överdos är andningsproblem, blå hud
och krampattacker. De stora doser som
krävs för att döda en vuxen person, och
den låga koncentrationen i chilifrukter,
gör att oavsiktlig förgiftning vid chilikonsumtion är väldigt osannolik.
Men trots riskerna kommer jag även
i fotsättningen att äta mat kryddad med
cayennepeppar. Däremot så tror jag det
är dags att denna säsong bjuda havstulpanerna som brukar dyrka Potentillas
botten på lite cayennepeppar så att de
väljer alternativa platser att slå ned sina
bopålar i kalk på.
På ostkusten så sägs det räcka med
en burk peppar till en liten färgburk,
medan det på västkusten sägs att det
ska vara en större mängd peppar.
K-G i Potentilla

Albin-Viggens
mastbalk
Genom åren har det förkommit att
en del A-Viggar drabbats av sprickor
eller sättning i mast-balken. Detta är
behandlat i TT nr 2:10 med råd om
modifiering. Detta TT har reviderats i
flera omgångar allteftersom nytt material kommit in och nya idéer uppstått.
Därtill finns TT nr 2:11 som beskriver
en stötta att sättas upp under balken vid
kappsegling eller i hårt väder.
Min egen A-Vigg har nr 308. Den
är alltså ett mycket tidigt exemplar
med den gula Proctor-masten och
motsvarande mastfot. Mastbalken har
inte modifierats utan kvarstår i sitt
originalutförande. Trots detta och en
del konfrontation med hårt väder har
mastbalken inte visat några tecken på
vekhet eller svaghet. En möjlig förklaring kan, åtminstone till del, ligga i olika
byggmetoder och material i olika delar
av serien. TK har i många sammanhang
konstaterat skillnader. Dessa finns inte
dokumenterade från varvet eller dess
leverantörer.
Under sommaren 2008 drabbades
en A-Vigg av att aktre halvan av mastbalken, den som är vänd mot salongen,
”kalvade ut” dvs dess övre kant tippade
akterut medan dess undre kant låg kvar
mot skottet, bild 1. Spåren av mastbalkens rörelse och nötning i salongstaket
Fortsättning på sid. 14
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REGIONALT/ombud
Gävle
Åke Hjort
Fältspatvägen 24 C, 806 31 Gävle
026-188719
Kalmar
Börje Gullberg
Esplanaden 19 B, 593 31 Västervik
0490-153 51 (även fax)
Mälaren
Lars-Gunnar Jansson
Katrinelundsvägen 4 B, 1 tr
722 19 Västerås
021-12 13 88
Siljan
Vakant – ombud sökes
S:t Anna
Vakant – ombud sökes
Vänern
Vakant – ombud sökes
Västkusten
Ulla Godin
Platåvägen 10, 428 35 Kållered
031-795 46 74
Vättern
Göran & Amanda Brengdahl
Enbacken 70, 590 31 Borensberg
0141-404 07
Öresund
Erik Palsund
Rabygatan 70 D, 216 13 Limhamn
040 - 16 09 73
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Vad som kan hända oss alla?
Mitt övermod har medfört ett antal
grundstötningar. Jag börjar nu känna
till hur jag skall bära mej åt för att ta mej
av ett grund. Om någon, mot förmodan,
inte skulle veta det grundläggande så
nämner jag det här. Då du står så fast att
du måste ha hjälp då är inte det bästa att
lämna över en tamp fäst i båten till räddaren. Nej, tampen som räddaren skall
dra i bör ha sin fästpunkt i masttoppen.
Effekten blir att båten lutar, därmed går
grundare och glider av grundet.
En av grundstötningarna har lett
till mångåriga dispyter. Den gick till
som följer.
Efter att ha lunchat i en lugn vik
skulle vi fortsätta vår seglats. Vi det
var far och mor och två tonårsdöttrar.
Far lossar storskotet så att storen kan
fladdra fritt. Tar upp ankaret och går
fram på fördäck där han hissar storen.
Gör loss förtöjningen i land. Båten börjar röra sej. Far ropar till besättningen
att ta tag i skotet, bommen och eller
rodret. Myteri utbryter.
Mor har, far ovetande, satt sej på
hinken. Som står i sittbrunnen. Döttrarna kan inte störa henne och därför
gå ned i sittbrunnen. Mor vägrar göra
något.
Farten var inte så hög. Grundkänningen inte så allvarlig. Vi tog oss loss
utan räddare. Kvar är oändliga samtal
om varför inte någon kunde hjälpa far.
En far som skarpt kritiseras för den
hänsynslöshet det innebar att inte förvissa sej om läget innan förtöjningen
lossades. En far som hävdar att det är

myteri när hela besättningen vägrar läsidan hängde löst. Utan att i övrigt
lyda order.
informera någon bad jag en av grannarna att ta rodret ooh hålla kursen.
I min lilla askeladd hade jag en Något förskräckt tog jag mej fram till
spännande upplevelse. Med mej hade staget och kunde fästa det. Slarv med
jag en rörelsehindrad person. Vi kom att skruva ut låsskruven hade skapat en
under segel ut på Björköfjärden. Det situation där jag med hjälp av en högre
blev stiltje. Vi låg och solade. Så kom makt undvek en avmastning. Grannen
det litet vind. De större båtarna ute på frågade mej vad som skulle hänt om
fjärden sökte lä. Vi såg en molnbank jag inte hade identifierat felet innan
växa upp från norr. Den kom mot oss vi girat. Jag kunde bara konstatera att
fortare än vi kunde ana. Vinden ökade mest sannolikt masten skulle vikt sej
och ett massivt regn reducerade sikten och gått i sjön.
till några få meter. Söder om oss var det
Med vänlig hälsning
en stenig strand. Jag beslöt segla fram
Bengt Samuelsson
och tillbaka i avvaktan på ändring av
vädret. Min passagerare fick gå krypa
Artikeln har tidigare varit införd i
fram och reva focken. Han kramade ViggenBladet nr 10/2003.
Red.
seglet. Skotet fladdrade som en vimpel.
Storen hotade att blåsa sönder om jag
släppte ut den och båten att välta om
jag drog in den. På en halvtimme fylldes
båten till hälften av regnvatten. Sedan
VIGGENMARKNADEN
blev det stiltje igen. Jag tvingades ro
hem.
Jag försökte att via kunniga seglare Köpes
få reda på vad jag borde ha gjrot. Buden
var många. Reva storen och segla på Karlskrona/Albin-Viggen
Båten ska vara i bra skick.
focken sa de flesta.
Då kom ett tyskt seglarprogram. Hör av dig, ring eller maila.
Där sade de att vi överhandsväder i 070-209 30 31
en sådan båt det enda rätta är att reva andreas.svarne@hotmail.com
seglen och slänga ut det ankare som / Andreas
man förberett med 50 m lina och fäst Välskött Albin-Viggen
i mastfoten. Sedan låta båten driva till elbyranpaskafto@live.se
dess ankaret får fäste.
/ Bo Folkesson
Jag var ute med några grannar i
ganska hårda vindar och bidevind. Där Senaste annonserna finns på
jag satt vid rodret såg jag att staget på
www.viggenklubben.com
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Bild 1, Balken före reparation. Förliga halvan
borttagen. Fotot är taget från förpiken

Bild 2, Balken efter reparation fotograferad akterifrån och nedifrån av Franz
Rühmland

syns i bild 2. Det senare fotot är taget
efter reparation. Händelsen hade sin
grund i att de träskruvar som förbinder
halvorna och skottet och är dragna förifrån hade tappat greppet och därmed
medgett den aktre balkhalvans rörelse.
Ägaren kontaktade TK som ryckte ut och
inspekterade skadan (efter reparation).
Jag kunde konstatera en olikhet mellan
denna drabbade Vigg och min egen.
Denna olikhet kan ha varit avgörande.
I 308 är mastbalken hopsatt med långa
träskruvar som tar ordentligt tag i bakre
balkhalvan medan den drabbade Viggen
hade haft korta skruvar som möjligen

haft tag i skottet men knappast i bakre
balkhalvan. Mastbalkens konstruktion
och skruvning framgår i bild 3. Här är
vi alltså tillbaka till den ständiga och
svårutredda frågan om hur våra båtar
är byggda. I den skadade Viggen, liksom
i min 308, hade man även limmat den
aktre balkhalvan till skottet.
TK vill göra A-Viggägare uppmärksamma på detta möjliga problem och
föreslår modifiering i enlighet med TT
nr 2:10. Särskilt viktigt är att träskruvar
byts mot genomgående maskinskruvar
med brickor och mutter. Träskruvar
är inte lika pålitliga. För den estetiskt
sinnade kan vagnsbult vara att föredra
och är självfallet i sin ordning om skruvskallen är tillräckligt vid. Annars kan
pinnbult med brickor och kupolmuttrar
vara pålitliga och prydliga.
TK är som vanligt tacksam för alla
erfarenheter från medlemmarna, såväl
av ursprungligt som modifierat utförande av mastbalken.
Göran Lilja
308 Argo

Bild 3, Skiss av balkens konstruktion utförd
av Franz Rühmland
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Medlemsregistret
Från och med i år tar vår kassör
Elisabeth Mathisson över hanteringen
av klubbens medlemsregister. Det innebär att det framöver är till henne du
ska vända dig om du byter adress, tel.nr
etc, eller angående andra frågor som rör
ditt medlemskap i Viggenklubben.
Ge henne en mjukstart genom att
betala medlemsavgiften omgående så
att hon åtminstone slipper att skicka ut
påminnelse. Hon får fullt upp ändå!
Alf

NY MEDLEM
981

Søren B . Svendsen
FREDRIKSHAVN
DANMARK

MANUSSTOPP !!!
ViggenBladet 2
12 mars

Hjärtligt välkommen
till Viggenklubben!
TidTryck 2009
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