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Det firar vi med
Viggen Open Day 7 juni
. . . och en Mini-eskader 8 juni
Allt om firandet på sidorna 4-6

(Minieskader betyder naturligtvvis inte att det ska vara bara ett fåtal båtar utan att man inte seglar så långt. Ju fler desto bättre!)

Riggen på Viggen

uppmärksammas lite extra i detta nummer
för att du ska kunna segla tryggt i sommar.

Sen sjösättning i år! Kolla hemsidan om datum för riggträffen.


Riggträff 2013

Stockholm

Vi träffas tisdag 7 maj kl 18
vid Mårten Triewalds Malmgård
Foto K-G Sabel

Hej alla
Efter vårrustning, riggträff och vårt
digra 40-årsjubileum vill jag påminna
om att även boka in sommarträff med
Viggen Cup och höstträff i Bodaviken.
Även de senare ska ses som ett led i
klubbens 40 år. Skulle du ha några
ytterligare idéer på aktiviteter så hör
av dig.
Känner du dig osäker på segling
med Vigg så hör av dig så ska vi se om
det går att finna en mentor som kan
lära ut sina praktiska erfarenheter.
Till sist vill jag påminna om vår
medlemsvärvning. Vi behöver bli fler
medlemmar för att hålla klubben levande. Våra träffar kan vara ett argument för att komma med och uppleva
den goda stämning som brukar råda
där och naturligtvis tekniska tips.
K-G i Potentilla


Förutom mer information om det
förestående jubileumsfirandet ägnar
vi merparten av detta nummer åt
riggen på våra båtar. Harald betonar här intill hur viktigt det är för
säkerheten att den hanteras rätt, och
i sammanhanget passar faktiskt även
Riksbankens devis på våra sedlar in:
"Hinc robur et securitas", som översatt
blir "Härav styrka och säkerhet".
Goda råd finns att få, och de är
inte dyra, åtminstone inte i Viggenklubben. Den som inte har möjlighet
att komma på träffen kan kontakta
Harald och få samma dokumentation
som de som var där, vilket väl kan
vara bra att veta för er som bor lite
längre bort i vårt avlånga land.
Vintern blev lång, men nu kommer
vår och värme. Segla tryggt!
Alf

Riggning innebär inte att man
bara monterar masten och spänner
upp vant och stag så att ”det känns
skapligt”. Rätt kontrollerad och ansatt rigg är inte bara en förutsättning
för att båten ska segla bra, det är
också den bästa säkerheten för att
båten ska klara även riktigt busväder,
vilket man alltid måste vara beredd
på att kunna råka ut för. Riggträffen
är därför det gyllene tillfället för Dig
som vill lära Dig lite mer om hur man
riggar Viggen. St Görans Sjöscoutkår
ställer upp med sin 1124 som de
monstrationsobjekt.

Vi hoppas kunna servera kaffe
och smörgås till självkostnadspris
efter riggningen. I anslutning till det
kommer det också att bli tillfälle till
frågestund med Tekniska Kommittén. Har Du något problem med Din
Vigg, eller bara något Du funderar
på, så kom till träffen! Vi börjar kl 18
och håller på som längst till kl 21.
Mårten Triewalds Malmgård ligger i Mariebergsparken på Kungsholmen, nere vid vattnet nedanför
DN-skrapan, granne med ryska
ambassaden. Lättast tar man sig dit
med buss nr 1 från Fridhemsplan,
stiger av vid hållplats Fyrverkarbacken, och går sedan gångvägen
från Gjörwellsgatan ned mot vattnet.
Du som kommer med bil parkerar
lämpligen vid Socialstyrelsens kontor
vid Västerbroplan. Det finns ingen
parkering vid Malmgården!
Kontakta någon i styrelsen om
det är något Du undrar över.
Välkommen!
TK/Harald

Kolla med hemsidan
eller styrelsen någon dag i förväg,
att inget förhinder uppstått



Program:

Viggen Open Day fredag 7 juni.
Samling kl 13 i Näsbyviken. Se karta sid 7.
De som har möjlighet kommer dit i båt. I annat fall med bil.
Det går också att åka kommunalt.

Viggenklubbens 40-årsjubileum
Klubbens tillblivelse firar vi med
Viggen Open Day 7 juni
och en mini-eskader 8 juni.
Plats för firandet blir Näsbyviken vid Stora Värtan i Täby,
där vi får disponera Näsbyvikens BS hamn och klubbhus.
Dit kan man komma med både båt och bil.
Till firandet inbjudes alla Viggenklubbens nuvarande
och tidigare medlemmar och deras familjer
samt även Viggenintresserade som (ännu) inte är medlemmar.
Den 7 juni infaller på en fredag och blir klämdag i en långhelg som
börjar med nationaldagen 6 juni och slutar söndag 9 juni. Vi tror att det
underlättar för dem som bor utanför stockholms-området att deltaga.
Med bortseende från en trevande start 1969 och tynande
tillvaro de första åren då klubben låg i händerna på kommersiella
intressen som hade hand om försäljningen av Viggen kan man datera
Viggenklubbens födelse till den 7 juni 1973.
Det var då Viggenklubben fick riktiga stadgar. Det blev en rivstart för
klubben som sedan fick full vind i seglen. Det är därför naturligt att vi
firar 40-årsminnet av denna tilldragelse.
En F-kommitté (där F kan stå för Fest, Fyrtio, Fira eller Framtid)
har bildats för att bistå styrelsen med firandet.
En kontaktlista med alla medlemmar i F-kommittén (och några till)
fanns i VB nr 2. Har du egna förslag om firandet – hör av dig!


Bryggsnack med glatt återseende av gamla vänner. Aktiviteter utomhus (om vädret
är bra) eller i klubbhuset. Roliga tävlingar för barn och vuxna med fina priser
(som vi tigger ihop, har Du något att bidra med?). Minnesprogram som speglar
händelser under klubbens 40-åriga historia. Film, video och bilder visas i dator.
Material från Eskadrar, kartor med inlagda rutter.
Kl 18 Samling till middag i klubbhuset.
Viggen-sherry och juice, buffé med dubbelmarinerad rostbiff, citronmarinerad
kyckling, gravad lax, grönpepparpaté, ostbricka, rött och vitt vin, öl och vatten.
Under den fortsatta kvällen sång och musik med eventuell dans.
I Viggen-baren kan drycker inhandlas till klubbpriser.

Mini-eskader lördag 8 juni.
Om vädret är acceptabelt stuvar vi på morgonen in deltagare i befintliga Viggar
och ger oss ut på en mini-eskader till en lämplig strand och plats, dit även
bilburna kan ansluta. Där blir det eskaderparty med grillning av goda korvar,
lekar och tävlingar. Beräknad återkomst till Näsbyviken med avslutning kl 15.
Ytterligare information på hemsidan och kommande nummer av ViggenBladet.
Du som har fotografier, film, video, loggböcker, deltagarförteckningar
över eskaderdeltagare etc hör av Dig till oss.Sprid gärna denna information
till tidigare medlemmar och andra Viggenägare i Din närhet.
Boka in evenemanget i Din almanacka!
Anmälan
Förhandsanmälning blir av praktiska skäl nödvändig. Det går bra att deltaga
enbart en av dagarna. Kostnaden för evenemanget har fastställts till 160 kr för
fredagen och 90 kr för lördagen. För barn födda 1997 – 2004 gäller halvt pris,
för barn födda 2005 och senare är deltagande gratis.
Anmälan görs på Viggenklubbens hemsida, www.viggenklubben.com.
Du kommer till en sida med anvisningar och två länkar, Anmälan och Visa inkomna
anmälningar. Genom att klicka på den senare länken kan du se vilka som redan
anmält sig, du kan också kolla att din egen anmälan kommit med. Om du klickar
på Anmälan kommer Du till ett formulär (se bild på nästa sida) att fylla i.
Det är viktigt att samtliga uppgifter anges. För barn måste födelseår anges.
Vi måste ha uppgifter även för barn som går gratis.
I rutan Övriga upplysningar kan du skriva egen text som meddelande.
Räkna själv fram avgiften och skriv in den. När allt är klart klickar Du på Skicka
längst ner i formuläret. Du får en kvittens på Din anmälan, notera löpnumret. Betala avgiften så snart Du kan till Viggenklubbens PG nr 407305‑2,

ange VIGGFIRA och löpnummer som referens.
Anmälan är giltig först efter mottagen betalning.
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Anmälan till Viggenklubbens 40-årsfirande 7 - 8 juni
Om du vill avbryta => Tillbaka
Jag anmäler

personer varav

barn som deltagare till Viggenklubbens 40-årsjubileum.

Mina uppgifter:
Gatuadress

Postnr

Postort

Epostadress

Vigg nr

Telefon

Mobil

kommer med båt

Deltagare:
Förnamn

Efternamn

Så här hittar du till
Näsbyviken

. . . där du har chans att vinna
tre års fritt medlemskap
i Viggenklubben!
Tävlingen – som presenterades i
VB 6/2012 – pågår t.o.m. 31/10
och vid årsmötet i november blir
det prisutdelning.
Informationsblad och tävlingskuponger kan du hämta på
www.viggenklubben.com

landvägen

Födelseår
Deltager
(obligatoriskt för barn) Fredag Lördag

Jag själv
Person 2
Person 3
Person 4
Person 5
Avgifter: Fredag 7 juni 160 kr, Lördag 90 kr, barn födda 1997-2004 halv avgift, yngre gratis.
Jag beräknar avgiften till
kr, och betalar in den till Viggenklubbens PG nr 407305-2.
Som referens anges "VIGGFIRA" och löpnr.
Övriga upplysningar:

Alternativ (för de som saknar tillgång till internet):

•
•
•
•

Skicka anmälan i brev till
K-G Sabel, Tullgårdsgatan 36, 116 68 Stockholm, med följande uppgifter:
Namn på samtliga deltagare
• Adress
Vilka dagar varje person deltar
• Telefon
Födelseår för barn
• Kommer med båt eller landvägen
Viggennummer
• Uträknad avgift

Anmälan måste vara klubben tillhanda senast 27 maj.
Anmälan är i princip bindande men för att inte alla skall dröja till sista dagen gäller
att hela avgiften återbetalas om återbud lämnas senast den 27 maj till Mait Tidner,
tfn 08-7583574 mobil 070-2154518, epost mait@tidner.se, k-g.sabel@comhem.se
Vid återbud som inkommer senast den 31 maj återbetalas halva avgiften. Vid senare
återbud sker ingen återbetalning. Anmäl Dig så snart som möjligt, det underlättar vår
planering. Du står ju ingen ekonomisk risk att anmäla Dig redan nu.

Övernattning
Du som inte bor i Stockholmsområdet och vill ha hjälp med logi
bör kontakta oss snarast så skall vi försöka ordna det på något sätt.
Vi efterlyser medlemmar i närheten som kan tänka sig att ta emot andra
medlemmar som nattgäster. Om inte det går på annat sätt kanske
Du kan få övernatta i någon båt i Näsbyviken.
Styrelsen och F-kommittén



		

Kom ihåg vår
värvartävling . . .

Efter jubileumsfestligheterna
Våra aktiviter tar inte slut efter vårt
40-årsfirande. Därför är det bra att redan
nu boka in dem om du har möjlighet att
delta. Hoppas att vi kan bli fler än 12
Viggar på sommarträffen, vilket vi var
när klubben fyllde 35 år.

Lilla kastet har bra möjligheter för denna
tävlingsform. Seglingsorientering är en
tävling som tränar många färdigheter
vad det gäller att segla Vigg under
trivsamma former. Även andra båtar
kan delta, men ej erövra vandringspriset
Ratten. Vi håller tummarna för att vädret
är på vår sida. Starten brukar ligga så
Sommarträff 28/6-30/6
Den blir traditionsenligt vid Lilla att man är tillbaka i god tid innan Vigkastet som förvaltas av Trälhavets gensherryn.
båtklubb. Närmare program kommer i
Höstträff 24-25/8
nästa nummer av ViggenBladet. Men
I år kommer denna träff lite tidigt,
Viggensherry och gemensam middag är
givna. Tipspromenad kommer att gå av men det beror på att vi försöker förlägga
stapeln efter sherryn. Förhoppningsvis den i närheten av en fullmåne. Vi komkommer det bli musik och tillfälle att mer detta år liksom föregående att träffas
i Bodaviken. Vill man delta på träffen
berätta segelminnen på kvällen.
utan att komma med egen båt så går det
att komma landvägen. Något detaljerat
Viggen Cup
program brukar inte förekomma vid
Seglingsorientering i samband
denna träff, men man vet aldrig. Även
med sommarträffen den 29/6
Viggen Cup har nu gått av stapeln här kommer mer information nästa
några gånger i samband med sommar- nummer.
K-G i Potentilla
träffen. Det visade sig att området kring


VIGGENKLUBBENS
ESKADERSEGLING
1980 TILL KARLSKRONA
Sommaren 1980 genomförde
Viggenklubben under befäl av vice
ordföranden Arne Arvidsson en 4
veckors eskadersegling till Blekinge
och Karlskrona. Bland deltagarna
märktes även klubbens dåvarande
ordförande Karl-Erik Ahlborg med
familj. Eskadern bestod av ett 10-tal
Viggar jämte ett par s k Stor-Viggar.
Med varierande väderförhållanden
och efter flera trevliga natthamnar
anlöptes hamnen i Kristianopel, där
Arne Arvidsson råkade känna värdparet, som drev campingplats och
restaurang. Kontakt etablerades även
med undertecknad medlem, sommarboende i grannskapet.
Efter ”liggedagen” avseglade eskadern söderut och rundade ”Lilla Cap
Horn” ( d v s Torhamns Udde) och
styrde (via Gåsefjärden, som då ännu
ej utforskats av ryssarna) norrut in i
Hallarumsviken, där undertecknad
hade förberett förtöjningsplatser.
Djupet visade sig dock otillräckligt för
Stor-Viggarna, som fick förtöja utanför de ”normala” Viggarna. Grillning
och dans i hamnen.
Påföljande dag seglade eskadern
vidare mot Karlskrona. I militärisk
nummerordning anlöptes den för eskadern speciellt upplåtna båtklubben
”Karlskrona Blekinge-Eke-Sällskap”
(KBS) med kajutrymme, klubbhus etc.
Eftersom Karlskrona detta år fyllde


300 år, gästades staden inte bara av
Viggenklubbens båtar, utan även ett
stort antal stora och små segelskepp
(”Sail Karlskrona”). Karlskronavarvet,
som ju hade byggt Karlskrona-Viggen
(och de första Albinviggarnas skrov)
hade inbjudit till studiebesök och
förevisade hur man nu byggde större
fartyg i glasfiberarmerad plast.
De gästande Viggarna tilldrog sig
uppmärksamhet både från varvets
personal, som ju deltagit i tillverkningen i våra båtar och andra intressenter. Eskadern besöktes även av
flera gästande f d ”karlskroniter”, som
underhöll eskaderdeltagarna med
skildringar från äldre tiders verksamhet på varvet. Sista kvällen festade
eskadern på restaurang ”Skeppet”
tillsammans med representanter för
”värdklubben” KBS, varvid ”flaggbyte” skedde.
Påföljande dag ankrade eskadern upp på ”Yttre Redden” utanför
Karlskrona och beundrade de större
segelfartygens avsegling, vilket var
imponerande i den friska vinden.
Viggeneskadern gjorde ett kort
besök på Utklippan och styrde sen
norrut mot Stockholms skärgård, en
ganska krävande segling, men det är
en annan historia.
Nedtecknat februari 2013 fritt ur
minnet av
Ingemar Lindgren (Vigg 5053)

Hej alla glada samseglare!
Nu har jag just slutfört en djupdykning i alla eskaderrapporter i ViggenBladet från 1980 till nyss, och det är inte
utan att jag blev lite småsugen på samsegling igen. Syftet med min ”dykning”
var att ta fram underlag inför klubbens
40-årsjubileum. Tanken är nämligen att
vi ska försöka plotta alla våra eskadrar
på ett ”sjökort”, så att våra aktiviteter
ska kunna åskådliggöras på Viggen
Open Day. Det kommer väl att resultera
i ett veritabelt nystan av rutter, åtminstone vad gäller stockholmstrakten. Det
är inte omöjligt att det får delas upp på
flera blad.
Min egen eskaderhistorik landar i 9
eskadrar 1981-1990. En eskader runt
Gotland, två till Hangö och en ”bara” till
Åland. Jag har således fått mitt lystmäte
vad gäller utmaningar över öppet hav,
men allt är ”förhandlingsbart”.

Tänkte bara på detta sätt öppna
upp för ev samsegling kommande säsong. Jag tänker mig inte utmanande
seglingar med skepparmöten kl 08.00
varje morgon, med åtföljande långa
dagsetapper, utan snarande slöseglingar, med lämpliga liggedagar om andan
faller på.
Hör av er till mig jourtan@tele2.se
om ni har samma filosofi, så får vi se
om vi syr ihop något!
Hälsningar
Harald i 1103, Costa Jourtan

Könlöst?
Nog blir hen lite trött på trenden
att utrota allt vad ”matriarkat” eller
”patriarkat” heter. Det har blivit en
veritabel farsot, förlåt ”hensot”. Det
är väl en tidsfråga innan Evert Taubs
Sjösala Vals får finna sig i att citeras
”Gullviva, hendelblom, kattfot och blå
viol”. F ö undras hur det går för oss på
sjön, ”ensam i bräcklig henkost”?

Och alla våra båthenicker: hentåg,
henfot, henhålslucka, vinschhendtag…..Och inte att förglömma att
flitigt öva henöverbord. Och skulle
kungaparet passera oss i sin motorbåt
måste vi omgående henna relingen i
en ståndsmässig hälsning. Hen kan
bli trött för mindre. Även sporten har
stämt in, och jag väntar med spänning
på att få en förklaring till skidåkerskor, d v s vad är en skidåker, och
är det någon speciell sorts skor man
måste ha på sig på densamma?
Harald i 1103 Costa Jourtan


Låsning av riggbultar
I VB 5 2008 skrev vi om ett inträffat masthaveri, orsakat av en lossnad
riggbult. Riggbulten var enligt uppgift
säkrad med låsring och tejpad med silvertejp. Båtägarens försäkringsbolag
hävdade att låsringar inte ska användas, utan ”det ska vara saxpinnar”. TK
tycker att det är märkligt, eftersom
tillbehörshandeln säljer bl a låsringar
för ändamålet. Kontakt togs därför
med Svenska Sjö för att vi själva skulle
få ett utlåtande. Även Svenska Sjö,
GunnarBoo, svarade entydigt att ”det
ska vara saxpinnar”, med motiveringen att bl a fockskot kan riva med sig
en låsring och öppna den. Det kan inte
ske med en saxpinne, säger han.
Kvarstår faktum att låsningstyp
för riggbultar INTE är preciserad i
försäkringsvillkoren. Däremot finns
på nätet t ex Seldéns riggningsanvisningar, i vilka nämns enbart saxpinne.
Någon varning eller förbud för låsringar ges inte.
En sak som inte togs upp i sammanhanget är användning av vant
skruvsskydd, en standardprodukt som
också säljs av tillbehörshandeln. Ett
sådant skydd borde rimligen avdramatisera frågan en hel del, eftersom
skyddet helt omsluter vantskruven
och dess riggbultar, och därmed eliminerar risken för att skot m m påverkar
riggbultarnas låsning.
TK kan naturligtvis inte bortse
ifrån försäkringsbolagens muntliga
uppfattning, även om vi inte riktigt
förstår den, och rimligen borde fler
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skadefall ha uppstått, om det finns
uppenbar risk för det som försäkringsbolagen anför. Men TK kan bara
rekommendera klubbens medlemmar att följa försäkringsbolagens
rekommendation, och att vara extra
uppmärksamma.
Några riktlinjer:
• Använd helst vantskruvsskydd.
• Säkra riggbultarna med saxpinne,
och bocka vardera benet 20-30
grader. Återanvänd aldrig en saxpinne, även om man vet att det
normalt går några gånger. Men
vem vet hur många gånger det skett
med den enskilda saxpinnen? Att
byta konsekvent varje jämnt årtal
skulle annars kunna vara en regel
Då blir det max en återanvändning.
Säkra bult och saxpinne med t ex
silvertejp.
• Om ändå låsring används i stället
för saxpinne: se vid ansättning av
vantskruven till att riggbultens hål
ligger horisontellt så att låsringen
inte sticker ut mer åt någon sida.
Sticker låsringen ut kan även ett
vantskydd påverka den när skyddet trycks ner. Låsring av tvåvarvstyp (jmf VB 5 2008) är att föredra.
Säkra bult och låsring med t ex
silvertejp.
• Använd aldrig låsring som
inte sluter helt.
•Kontrollera riggbultarna
regelbundet.
Tekniska Kommittén/Harald

SE ÖVER RIGGEN
vid vårrustningen!
Vad man ska titta på när man kontrollerar vanten inför påriggningen:
• Lossa den genomgående cylindriska bulten i masthuvudet, men
lägg först på minnet hur vantöglorna
är uppträdda på bulten så att de kan
återmonteras i samma läge.
• Syna öglorna (se figur) noggrant med avseende på a) brott i någon
kardel. Titta särskilt noga alldeles intill
den pressade hylsan. b) onormal (tvär)
knäckning i själva öglan, eller c) skada
på den pressade hylsan.
• Återmontera vant och stag,
och glöm inte att montera den cylindriska bultens låsskruv, annars blir det
tråkigheter!
Skulle Du vid kontrollen bli osäker
på om allt står rätt till, så kontakta
någon sakkunnig. Hellre en gång för
mycket än för lite. När vantet väl är lossat är det ju lätt att ta med sig till riggmakaren. Men: tänk på, när Du rullar
ihop det, att inte göra för snäv ring. Ta
till 0,75 - 1 m diameter, och var försiktig
så att det inte blir någon kink.
Vad gör man då om det konstateras
skada på vantets infästning (öglan)?
Onormal knäckning eller till och med
brott på någon kardel innebär att vantet absolut inte ska återmonteras utan
åtgärd. Antingen byter man hela vantet,
eller också kan man ”bygga om” övre
fästpunkten, förutsatt att vantet i övrigt
är i gott skick. Ombyggnaden går ut
på att man kapar vantens överdel och
monterar en annan typ av ändstycke. På
masten, eller rättare sagt på dess insida,

monteras ca 25 cm under masttoppen
”nyckelhålsbeslag”, i vilka vantens nya
hylsor lätt och behändigt träs in. Denna
konstruktion är vanlig standard på båtar
som byggs idag. Kostnaden stannar vid
några hundralappar per vant, förutsatt
att man kan montera mastbeslagen
själv. Borrmaskin, fil och pop-nit-tång
är vad som erfordras. Ändstyckena
torde dock erfordra montering i särskild
maskin.
Denna modifierade lösning har
diskuterats med riggmakare, men har
oss veterligen inte genomförts ännu på
någon Vigg. Vi kan därför inte lämna
närmare beskrivning än så här för tillfället. Men skulle någon klubbmedlem
komma i den situationen att beskriven
modifiering är aktuell, så är TK angelägen att få bli kontaktad. Inte bara för att
få erfarenhet av skadans art, utan också
för att få ta del av och dokumentera
arbetet, till andra klubbmedlemmars
fromma.
Undervanten bör också kontrolleras
årligen, även om de inte är lika kritiska
med avseende på mastbrott som topp
vanten. Konstruktionen är densamma,
men här är vantens öglor uppträdda på
spridarfästets rundstång, som är något
besvärligare att demontera. Det kan
vara så, att den bara kan knackas ut åt
ena hållet. Ta det försiktigt, och ge inte
upp om det verkar svårt, utan pröva då
åt andra hållet i stället.
Tekniska Kommittén
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Förlorat fotfästet?
Tekniska Kommittén har denna
vår fått ett par frågor om var man
kan få tag på en ny mastfotsbult.
Det gäller Proctor-mast som har
en mastände som grenslar en uppstående kam på mastfoten, och där
maständen fixeras vid mastfoten med
en tvärgående bult. I original har
bultens skalle ett spår för en stor
skruvmejsel, större än vad som brukar finnas i en ordinär verktygslåda.
Vad händer då? Jo, man gör som
Kajsa Warg, man tar vad man har, d v
s en egentligen för liten skruvmejsel.
Om bulten klämmer det minsta, så
blir det problem. Man slinter, svär,
sätter på ett plåster (på fingret), går
på f-nstyget igen. Till slut brukar
det lyckas, men spåret i bultskallen
blir slitet, och efter några sådana
besvärliga demonteringar blir det
nästan omöjligt. Undertecknad vet
av egen erfarenhet.
Att få tag på en ny originalbult
är nog mycket svårt. Jag gjorde ett
försök, men fick ge upp. När tankeverksamheten kommit igång åkte
jag i stället till Sifverts, den firma
i Stockholm som är särklassigt mest
välsorterad vad gäller skruv och mutter och andra fästelement. Jag köpte
en 10 mm insexskruv i rostfritt samt
en dito mutter med gänglåsning av
plast. Bultens längd ska vara 10 mm
+ mutterns höjd, så det handlar om
20-25 mm, bultskallen oräknad.
När man ändå köper ny bult köper man lämpligen två. Även detta
av egen erfarenhet. Det är rent av
otroligt vad en tappad bult studsar
bra på däcket: både högt och oberäk-
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neligt, så även om man har utmärkt
reaktionsförmåga så är chansen att
lyckas fånga den i luften näst intill
försumbar. Då är det gott att ha en i
reserv i båten. Men det finns ett bra
skäl till varför man bör köpa två:
gänglåsningen av plast klarar inte
hur många monteringar/demonteringar som helst, så den dag man
upptäcker att friktionen är så låg
att det vore klokt att byta muttern,
så gör man det omgående, inte sedan. Sedan är det bara att vid första
bästa tillfälle komma ihåg att köpa
en ny.
För övrigt, vad är det för skillnad
på en ”bult” och en ”skruv”? Ingen,
svarar nog många. Men definitions
mässigt är en ”bult” egentligen ett
i princip ogängat maskinelement,
med huvudsaklig uppgift att hålla
ihop två delar så att de inte går isär
i riktning tvärs bulten. En bult kan
ha både skalle och en gängad snutt
för en låsmutter, men ofta låses
förbandet med bricka och saxpinne
i stället. En skruv däremot är ett
maskinel e m e n t v a r s h u v u d s a k l i g a
uppgift är att hålla ihop två eller
flera delar genom friktion. Friktionen erhålls genom klämkraft, som i
sin tur uppstår genom att skruven
dras åt så hårt att den töjs en liten
aning. Så är det. Mastfotsbulten må
vara gängad så lång den är, men dess
funktion är att förhindra att masten
kan flytta sig i båtens längdriktning,
d v s tvärs bulten. Därför är det helt
OK att kalla den ”bult”.
Harald Akselsson/
Tekniska Kommittén

...och så här ser den ut, den lille rackaren:

Ritningen är baserad på den måttskiss som vi fick av Jäntas tidigare ägare
när vi köpte henne 1988. Inför den
sista påmastningen i samband med att
vi sålde henne vidare blev ämnet akut
aktuellt – var i herrans namn fanns
mastbulten? Den hade under alla år
efter avmastningen på hösten placerats
på den lilla hyllan ovanför köket, tillsammans med riggbultarna och alltid
återfunnits där på våren, men inte i år.
Nu blev det till att tänka efter. Kunde
den blivit kvar i en ficka, i brådskan att
komma hem den där kvällen i höstas?
Och fanns den i så fall hemma någonstans? Alldeles rätt gissat; snyggt och
prydligt inknuten i en plastpåse, till
sammans med de åtta riggbultarna, låg
den på det första ställe jag letade på när
jag kom hem. Suck av lättnad.
Eftersom Jäntas nye ägare, inte

skulle ha tillgång till mastkran i den
nya hemmahamnen hade vi vidtalat
Micke, klubbkamrat i Viggenklubben
och i hemmahamnen i Uppsala, som var
van att masta på utan kran att bistå med
påmastning vid bryggan, så att den nye
ägaren skulle få kläm på tekniken. Nu
visade det sig att även Mickes mastbult
var på villovägar så jag fick frågan om
jag visste hur man fixar en ny. Min
skiss fick �������������������������
nye ägaren���������������
i samband med
sjösättningen, han faxade den sedan
tillbaka till mig, jag gjorde även en egen
mätning av bulten, Harald Akselsson i
TK kontaktades och detta blev upprinnelsen till artikeln härintill.
Så småningom reste vi masten
utan problem och ritningen här ovan
överlämnades till TK ifall det kommer
ytterligare frågor i ämnet mastbultar.
Alf
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Underhåll av skotvinschar

Service, 1-växlade 6/7/8-or

Nedanstående är med tillstånd av Lewmars svenska representant hämtat från
deras servicemanual. Visserligen förekommer inte bara Lewmarvinschar på våra
viggar, utan även andra fabrikat, men anvisningen kan ändå ge viss vägledning.
Beträffande intervall för service, så synes anvisningens uppgifter alldeles för
”ambitiösa” för vinschar på en Vigg. Att ta isär vinscharna två till tre gånger per
säsong är rent vansinnigt enligt vår åsikt. På ostkusten kan bevisligen vartannat till
vart tredje år räcka, om båten inte regelmässigt seglas under svåra förhållanden.
Tekniska Kommittén

Lewmar-vinschar måste, liksom alla
andra precisionstillverkade produkter,
genomgå viss regelbunden service.
Yachtvinschar är framtagna för att klara
av avsevärt höga laster. Som exempel
kan nämnas att lasten från ett genuaskot
utan vidare kan uppgå till 500 kg på en
40 fots segelbåt. Regelbunden service och
funktionskontroll, och kontroll av utbytesdelarnas kondition, är nödvändig.

Rostfria stålvinschar: Tvätta trumman
regelbundet med rent sötvatten, och torka
sedan med sämskskinn. Vid enstaka tillfällen kan man behöva använda ett flytande
kromrengöringsmedel, utan slipmedel,
för att få bort fastsittande smuts.

Reservdelsförpackningar till vinschar
Lewmar tillhandahåller underhållspaket för varje typ av vinsch. Förpackning
När då?
arna innehåller sådana delar som kan
1. Varje månad: Alla Lewmar skot förslitas eller lätt komma bort. Varje
vinschar ska oljas in lätt och infettas.
förpackning är komplett. Delarna säljs
2. Två till tre gånger per aktiv seg inte separat. Exempel på delar som ingår:
lingssäsong: Alla Lewmarvinschar ska tas Spärrhakar, fjädrar, brickor, spårringar
isär, rengöras och åter smörjas in.
och skyddslock.
3. Vid slutet av seglingssäsongen
och innan den nya säsongen börjar: Referensnr:
Samtliga Lewmarvinschar ska demonteras 7001 Enväxlade vinschar
fullständigt, rengöras, noga kontrolleras 7002 Tvåväxlade vinschar och små självmed avseende på skador samt smörjas in låsande vinschar upp till och inklusive
enligt den fullständiga underhållsmanua- 43ST
len.
7003 Treväxlade tryckknappsvinschar
Utvändig rengöring av trumman
7004 Självlåsande vinschar, 43ST
Kromade vinschar: Tvätta trumman och högre
regelbundet med rent sötvatten, och torka 7005 Fallvinschar
sedan med sämskskinn. Vid enstaka tillfäl- 7008 Diverse spårringar.
len kan man behöva använda ett flytande Båtägare rekommenderas starkt att ha
kromrengöringsmedel, utan slipmedel, med sig extra spårringar för aktuella
för att få bort fastsittande smuts.
vinschtyper ombord
Anodiserade aluminiumvinschar: 7009 Insexnycklar
Tvätta trumman regelbundet med rent 7010 Vinschfett
sötvatten, och torka sedan med sämskskinn. Använd aldrig polermedel eller Glöm inte att köpa reservdelsförpack
slipmedel på aluminium.
ningar i god tid före vårrustningen.
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1: Ta bort låsringen med en liten
skruvmejsel eller ett knivblad.

4: Tvätta ren centrumaxeln, kullager
och insidan av trumman med fotogen.
Torka torrt med en icke luddande trasa.

2: Lyft av trumman (på modell 8 tar
man bort både rullager och brickorna).

5: Olja in spärrhakarna i över- respektive
underdelen av trumman.

3: Lätta försiktigt på kilspåret, och ta
bort centrumaxeln.

6: Fetta in alla detaljer lätt
(inklusive rullager på modell 8).
Montera ihop vinschen i omvänd ordning,
och kontrollera att den fungerar korrekt.
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Återanvändning
Vi påminns emellanåt om att det
nu är länge sedan våra båtar gick ur
produktion. Eftersom tillverkningsmetoder och mode förändras, innebär
det också att det blir allt svårare att
hitta ersättningsmateriel när något
går sönder. T ex kan det bli problem
med hålbild efter grabbräcken och
knapar. Ännu värre är det när masten skadas. En ny rigg kostar ca 30
tusen kronor, vilket är galet mycket
i förhållande till hela båtens värde.
Därför är det viktigt att i möjligaste
mån kunna reparera. Ett problem
är dock att ”våra” mastprofiler inte
produceras längre.
Förutsättningen för att kunna
göra en skarvreparation är då att
man kan få tillgång till en oskadad
del av en annan havererad mast med
samma profil. TK vill därför uppmana
alla viggenägare att bevaka att have
rerad mast inte bara blir metallskrot,
utan tas tillvara. Som regel är ett
försäkringsbolag inblandat, och de
gör inget skrotningsjobb själva, utan
anlitar särskilda firmor. ”Prata för
varan” genom att framhålla värdet
som reparationsmaterial. Om Du inte
själv kan bli hjälpt efter Ditt missöde,
så kan Dina skrotrester kanske hjälpa
någon annan i framtiden.
Harald Akselsson,
Tekniska Kommittén
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Naja, Naja!
Minnesgoda läsare känner igen
rubriken från 1984. Då hade jag
råkat ut för att ankarlinan tagit ut
skilsmässa med ankarkättingen.
Hemskillnaden var dock inte fullbordad, så alla delar – ankare, kätting,
schackel och sprint – följde med upp
i båten när jag lättade! Men det var
en varningsklocka. Jag lovade därför
mig själv att i fortsättningen ALLTID

säkra schackelsprintar med najtråd.
Ett år glömde jag dock najningen av
bryggförtöjningarnas schackel, och
då inträffade ett parallellfall. När jag
tog i tampen rasade delarna isär, och
schakelsprinten försvann i djupet.
Så: av egen erfarenhet kan varmt
rekommendera najning av samtliga
schackelsprintar.
Harald i 1103 Costa Jourtan

Tätningar till toa-pump
Pumpen till toa med vattenspolning
brukar vara ett problem emellanåt. Det
är främst tätningen vid den ca 10 mm
grova kolvstången samt den ca 4 cm
grova kolvtätningen som behöver bytas.
Jag har visserligen bara erfarenhet av
fabrikat Brydon Boy, men det skulle
förvåna mig mycket, om inte konstruktionen är principiellt densamma i övriga
fabrikat. Reservdelssatsen till Brydon
Boy kostade för ett par år sedan 368
SEK, vilket kanske blivit ca 400 idag.
Om inte pumpens backventiler visat
sig opålitliga känns det väldigt onödigt
att byta hela rasket varje gång, om det
går att få tag på ovannämnda tätningar
separat. Åtminstone på Brydon Boy är
det standardvaror. Kolvstångstätningen
är en Simmerring med invändig diameter 9,52 mm, ytterdiameter 19,05 mm
och höjd 6,35 mm. Kolvtätningen är en

O-ring med invändig diameter 37,46
och tjocklek 5,33 mm. Jag köpte dessa
hos Tools Momentum i Solna med katalognummer 50015503 resp 70088142.
Tyvärr säljer de endast rakt över disk.
Vid monteringen bör man smörja
cylindern och kolvtätningen med vattenfast vaselin, och innan man sticker
kolvstången genom Simmerringen bör
man tejpa kolvstångens gänga (för
pumphandtaget) så att gängan inte
skadar Simmerringen.
Nu är väl snart spoltoa med tömning
i sjön ett minne blott, om inte någon
båtorganisation lyckas utverka dispens
för små båtar av Viggens storlek, tillika
äldre än 30 år. Men skulle någon hitta
på en lösning för toatank med sugtömning, lämplig för inbyggnad i en Vigg, så
hör av er till undertecknad.
Harald Akselsson,
Viggen 1103 Costa Jourtan
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CLUB

SHOP

VIGGENKLUBBEN

Adress: c/o K-G Sabel, Tullgårdsgatan 36, 1 tr, 116 68 Stockholm

www.viggenklubben.com
Avgifter 2013: Aktiv medlem 175:- / Viggen-Vän 50:Viggenklubbens PlusGiro-konto: 40 73 05-2
Från utlandet: IBAN SE62 9500 0099 6034 0407 3052, BIC NDEASESS
STYRELSE
Ordförande:
K-G Sabel
Tullgårdsgatan 36, 1 tr, 116 68 Stockholm 08-641 17 05
Kassör
K-G Sabel
e-post: k-g.sabel@comhem.se
Vice ordförande:
Bosse Rydh
Frejgatan 6, 2 tr ö. g., 114 20 Stockholm
08-15 42 94
		
e-post: bosse.rydh@swipnet.se
Ledamot
Percy Palm
Lilla Torget 4, 761 30 Norrtälje
0723-36 02 47
		
e-post: percypalm@yahoo.se
Club-Shop-ansvarig:
Ingvar Lindén
Söravägen 183, 184 37 Åkersberga
08-540 685 64
		
e-post: ingvarlinden1@gmail.com
Sekreterare
Jonas Calén	������������������������������������
Styrbjörnsvägen 40, 126 55 Hägersten
08-646 04 04
		
e-post:jonas.calen@gmail.com
KLASSNÄMND
Gunnar Tidner, (sammankallande)
08-758 35 74
Ledamöter:
Ingmar Holmström, Sören Rapp

Handbok K- eller A-Viggen.... 60:- Klubbvimpel.................... 130:Tekniska Tips komplett .... 180:- Broderat jackmärke.......... 35:Tekniska Tips enstaka . ..... 10:- Klubbnål........................... 35:Klassregler....................... 10:Ritningar: Kopior av en del ritningar kan tillhandahållas av Sjöhistoriska
Museet. Se deras hemsida, Samlingar/Ritningar Fritidsbåtar,
eller ring direkt till arkivet tfn 08-519 549 48.

Enklast är om du sätter in beloppet för önskade varor på
VIGGENKLUBBENS PLUS-GIROKONTO 40 73 05 – 2
och anger namn, adress, båtnummer samt vilka varor du vill ha.
Från utlandet IBAN: SE62 9500 0099 6034 0407 3052, BIC: NDEASESS
Du kan även ringa Clup Shop-ansvarig, tel nr på näst sista sidan.
Vid leverans utom Sveriges gränser tillkommer porto.
Kontakta Club Shop-ansvarig för uppgift om tillägg.
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TEKNISK
KOMMITTÉ
Harald Akselsson, (sammankallande), adress, se nedan
Segel & Rigg,
Harald Akselsson 		
Skrov, Förtöjning, Pallning Göran Lilja		
Karlskrona-Viggen-frågor Ingvar Lindén		
El-frågor
Lars Fredriksson		
Motor
Franz-Josef Rühmland

08-590 802 98
08-590 802 98
08-85 15 33
08-540 685 64
018-38 00 72
0706-603680

REVISORER
Suppleanter

Gunnar Tidner, Carl-Olof Carlsson
Lars Berg, Sören Rapp

VALBEREDNING

Hans & Elisabeth Mathisson 08-571 603 41, Bengt
��������������
Hansson 070-273 16 14

Material till ViggenBladet sänds till
Alf Bengtsson på någon av adresserna nedan
Redaktion
Alf Bengtsson (ansv. utgivare)
Harald Akselsson

Hällbygatan 11, 752 19 Uppsala
e-post: vebe@comhem.se
Hasselbacken 15, 194 38 Uppl. Väsby
e-post: jourtan@tele2.se

018-59 06 98
08-590 802 98

WEBMASTER
Jonas Calén	��������������������������������������������������
Styrbjörnsvägen 40, 126 55 Hägersten��������������
08-646 04 04
e-post:jonas.calen@gmail.com
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POSTTIDNING

B

Avsändare:
VIGGENKLUBBEN
c/o Alf Bengtsson
Hällbygatan 11, 752 19 Uppsala

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

Du har väl betalat
in medlemsavgiften?
Om du inte har gjort
det så brinner det i
knutarna nu, om du
vill stå med i årets
medlemsmatrikel
som kommer att
tryckas inom
kort!

Snabb hjälp
och låga premier

Så svarar våra kunder om varför de valt
Svenska Sjö båtförsäkring. En annan
fördel är att vi jobbar enbart med båtförsäkring. Kanske är det just därför vi
har runt 50 000 nöjda kunder. Som
alla har en sak gemensamt. De bryr sig
om sina båtar. Precis som vi.

MANUSSTOPP
VB nr 4
8 maj

Kolla våra låga premier på www.svenskasjo.se
Eller ring oss på 08 541 717 50.
Kan det vara enklare?

TidTryck 2013
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VB nr 5
18 september

