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Hej Viggenvänner!
Det drar ihop sig till sjösättning! Själv har
jag bokat in den 21 april. Då ska Vigga i sjön,
hoppas jag. Jag har en hel del projekt på gång.
Byte av genomföringar, byte av självlänsarna,
ny länspump, förstärkning av mastbalk, flytt
av batteribank m.m. m.m .+ naturligtvis alla
vanliga nödvändiga saker som bottenmålning, tvätt, polering mm. Hoppas jag hinner
med allt innan den 21 april.
Glädjande nog så har det redan nu
kommit in drygt 30 svar på enkäten! Men
vi behöver ännu fler svar! Utan just era synpunkter och idéer är det svårt att driva vår
Viggenklubb i rätt riktning och i rätt anda. Om
just du inte har besvarat enkäten ännu så gör
det nu! Vi behöver dina synpunkter!
Riggträffen är inställd! Kan tyckas tråkigt
och ledsamt men vi tänker skicka ut Haralds
Akselssons instruktiva rigginstruktioner till
nya medlemmar och så hoppas vi att vi kan
återuppta riggträffen nästa år.
Har du andra synpunkter eller idéer
mottages dessa tacksamt via mail eller telefon. (Se kontaktuppgifterna längre bak i
ViggenBladet).
Thomas i Vigga



Den som läste sitt förra VB ordentligt
kanske drar sig till minnes att en verksamhetsplan för Viggenklubben fanns med, och
att den sista punkten där löd ”Styrelseledamöterna bör i större utsträckning medverka
i ViggenBladet”? Det ska naturligtvis inte
tolkas som att endast styrelsen ska dra hela
lasset beträffande material till klubbtidningen, det finns fler än 250 medlemmar
till i klubben som kan antas ha upplevt åtminstone något värt att dela med sig av. På
sidan 16 finns lite anvisningar för dig som
äntligen vill ”kasta loss”. Smultronställen eller lättlagad båtmat är bara ett par exempel,
listan kan göras mycket längre.
ViggenBladet hör visserligen till vad
som numera kallas gammelmedia, men är
fortfarande en fullt fungerande kontaktväg
medlemmar emellan, om än inte i realtid.
En väg vi ska vara rädda om.
På tal om smultronställen så lovar undertecknad att återkomma med uppgifter om
hur man hittar till det som nämns på sista
sidan, men det kräver lite research i gamla
loggböcker. Och det är väl ändå ingen som
tänker ta sig dit redan nu?
Alf

Vill du segla med en erfaren Viggenseglare? Viggenklubben har ett projekt
där nybörjare erbjuds möjlighet att segla
med erfarna Viggenseglare i klubben.
Ni kommer själva överens om en
lämplig dag och tid eller passar på i samband med någon av klubbens träffar.
Nedanstående erfarna Viggenseglare
ställer upp som mentorer:
Harald Akselsson
Hasselbacken 15
194 38 Upplands Väsby
e-post: jourtan@tele2.se
el 08-590 802 98
Ingvar Lindén
Söravägen 183
184 37 Åkersberga
e-post: ingvarlinden1@gmail.com
tel 08-540 685 64
Thobias Lysell
Korsåsgatan 38
421 47 Västra Frölunda
e-post: thobias.lysell@gmail.com
tel 031-341 34 74

Det kom ett mejl
från "Down under"
Vi återger det här nedan,
eftersom det är ett utmärkt exempel
på den riktiga Viggen-andan.
Höstträffen blev också riggträff för
Nathalie eftersom Harald rättade till
en del uppenbara brister i riggen och
Hasse t.o.m. bidrog med några segel.
Det är Viggen-andan i ett nötskal;
vi ställer upp för varandra!
Och som framgår, det uppskattas:
Hej Harald!
Jag vet inte om du kommer ihåg mig
Mötesdeltagare
eller inte men jag köpte Karlskrona-VigFoto: Harald Akselsson
gen nr 9 i början av sommaren 2012.
Jag gick med i klubben och kom på en
av era träffar.
Tyvärr var det nog ett lite överilat
beslut att köpa Sigun och p.g.a. finanser
så sålde jag Sigun i början av sommaren
2013. Så istället för att långsegla till
Medelhavet så blev det en flygresa till
Australien och Cairns. Här bor jag på en
yacht vid namn Rakiura, som ägs av ett
trevligt par. Jag jobbar med att hyra ut
båtar i marinan och trivs riktigt bra.
Jag fick nyligen information hemifrån att jag fortfarande regelbundet får
ViggenBladet. Eftersom det inte gör
mig mycket nytta för tillfället har jag
beslutat mig för att gå ur klubben och
meddelat detta till den som har hand
om medlemsregistret.
Det som sedan slog mig var att jag
tyvärr aldrig kom mig för att tacka för
alla tips och all hjälp och det varma
välkomnandet som ni gav mig. 444


Det var mycket osäkerhet och
mycket som var nytt för mig. Och det
kändes fint med det stöd jag fick från er.
Jag minns med glädje den enda träffen,
kräftskivan hösten 2012, som jag var
med på med min vän Henrik. Det var kul
att höra alla era erfarenheter om viggen
och hur jag bäst skulle göra för att ta
hand om min skyddsling. Då var jag helt
inställd på att ta hand om Sigun för en
längre tid och göra en längre resa med
henne någon gång. Men som sagt blev
det inte riktigt så. Känns tråkigt att jag
lämnade er utan att ens höra av mig.
Tyvärr mins jag inte namnen på
paret som höll i kräftskivan. Men jag
minns tydligt att jag fick flera segel av
honom. Det uppskattade jag mycket.
Jag minns att han gav seglen till mig för
att jag skulle använda dem och inte för
att jag skulle sälja dem vidare. När jag
sålde Sigun var det därför bara hennes
egna segel som följde med. De jag fick
har jag fortfarande kvar i Stockholm.
Min intention var att lämna tillbaka
dem. Men tyvärr har tiden runnit iväg
och jag har dem fortfarande kvar.
Min intention är fortfarande att
lämna tillbaka dem till dess rätta ägare,
men jag vet ju tyvärr inte ens hans
namn. Är det möjligen så att du har en
mejladress eller ett telefonnummer till
honom?
Återigen tack för allt stöd. Och den
positiva bild ni gav mig, som ny båt
ägare, av att äga en Vigg.
Många varma hälsningar till dig
Harald och även de andra i klubben.
Och må ni ha mycket trevlig segling när
sommaren kommer!
Nathalie Säflund


Västkustsallad
... kan tydligen (precis som bofinken) se ut hur
som helst, men kan trots namnet med fördel
både lagas och ätas landet runt.
Här ett recept ur högen, för 4 personer:
150 g isbergssallad, 3 tomater
200 g färska champinjoner
300 g skalade räkor, (ca 500 g oskalade)
200 g krabba eller 150 g hummer
150 g musslor i vatten
300 g sparrisstänger, 1 citron, 1 knippa dill
Skölj och torka salladen. Lägg på ett stort fat eller
i en skål. Skiva tomaterna och champinjonerna.
Tina och rensa de djupfrysta skaldjuren, häll bort
spadet på de konserverade och skär dem eventuellt i mindre bitar, låt sparrisen rinna av.
Skär citronen i klyftor och hacka dillen.
Lägg upp alltsammans över salladen, dekorera
med dill och citron.
Till kan du t. ex. ha en gräddfilssås av 1-1½ dl
gräddfil, 1 msk majonnäs, 1-2 tsk riven pepparrot.
Smaklig måltid!
Red.

REGIONALT / ombud
Gävle
Åke Hjort
Fältspatvägen 24 C, 806 31 Gävle
026-18871
Mälaren
Lars-Gunnar Jansson
Katrinelundsvägen 4 B, 1 tr
722 19 Västerås
021-12 13 88
annajansson7@hotmail.com
Västkusten
Ulla Godin
Platåvägen 10, 428 35 Kållered
031-795 46 74
Finland
Lars Silén
Mankholmsvägen 3
FIN 023 80 Esbo
Finland
+358407351628
Lars.Silen@kolumbus.fi
Vakanta – ombud sökes till
Kalmar, Siljan, S:t Anna, Vänern,
Vättern, Öresund

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



MITT
SMULTRONSTÄLLE

Viggenvänner!
Alla har vi väl minnen av en natthamn
som betyder något extra för oss. En egen
liten vik på en ö inte många tycks veta om.
En plats där vi sett solen sjunka i havet på
ett eget särskilt sätt. En hamn där vi känt
tacksamhet för så mycket – för att dagens
seglats varit så underbart härlig, för att
båten ligger säkert förankrad inför natten,
för att vi får sitta där i sittbrunnen alldeles
ensamma och ostörda, och bara njuta av
livet. Tänk om också andra skulle kunna
få möjlighet att uppleva något liknande,
att se sin egen lilla Vigg ligga förtöjd i
detta paradis, som än så länge bara du
känner till.
Kan inte du berätta hur vi hittar dit
och litet om vad just du har upplevt i denna den bästa av alla hamnar? Då kanske
vi kan få en liten text till varje nummer
av ViggenBladet, där flera delar med sig
om sina smultronställen. Iden är inte ny.
Redan 1991 skrevs små artiklar om ämnet
i ViggenBladet. Mitt förslag är att vi försöker igen! Här till höger berättar jag om
en av mina oförglömliga hamnar.

/ Roy i 93 Loanja

... äger och förvaltar 40 områden från Örskär
i norr till Landsort i söder där seglare som har
Stockholms skärgård som sina hemmavatten
kan hitta en hel del smultronställen.
Deras hemsida http://skargardsstiftelsen.se/
är värd ett besök. De finns också på Facebook.



Längst ut i Stockholms skärgård ligger
Bullerön. En stor ö med varierande natur
och många härliga platser att lägga till. I
dag tillhör ön Skärgårdsstiftelsen, men en
gång ägdes ön av konstnären Bruno Liljefors, som uppförde sin jaktstuga längst in
i en trång vik med branta klippor. Därav
namnet – Jaktstugeviken. Jag hade seglat
til Bullerön flera somrar och varje gång
gått en promenad til Jaktstugan, som är
ett öppet museum i dag. Då och då hade
jag sett en och annan båt förtöjd i viken,
men aldrig själv vågat gå in där. Det såg
alldeles för trångt och farligt ut. Inte förän
sommaren 2007
Då fick jag hjälp på traven.
Min son Helge och ja������������������
g skulle semestersegla med Loanja. Nu hör det till historien,
att vi båda är obotliga optimister, och
självklart utgår från att vi ska få sol och
vackert väder under semestern. Det var
därför bara av ren slump, att jag hade tagit
med en regnjacka. Helge hade självklart
inte med något regnställ. Redan i Stäket
föll dom första tunga dropparna och jag tog
på regnjackan, innan vi hissade segel ute
på Baggensfjärden. . Det spöregnade hela
dan. Efter några timmar tyckte jag riktigt
synd om Helge. Han var genomblöt och
såg ut att börja frysa. Ungefär mitt ute på
Nämndöfjärden, i höjd med Mariagrundet,
erbjöd jag honom att överta regnjackan. Jag
orkade helt enkelt inte längre se honom
så där. Han är trots allt min son. Tyvärr
tackade han ja. Vilket innebar att också
jag blev märkt av regnet. Vi beslöt att söka
nödhamn hos en kompis, som har stuga
på Orrön.
Vi blev varmt välkomnade. Fick torka
oss, byta till torra kläder och serverades en
underbar middag.

Sommar efter sommar
till Jaktstugeviken
Därefter, framför vedspisen, kom Bullerön på tal. Min kompis, som är gammal
skärgårdsbo, berättade då hur man tryggt
kan ta sig in i Jaktstugeviken. Det är hans
instruktioner jag nu vill återge till er;
För det första ska man ha en båt som
inte sticker djupt i sjön. Viggen är helt enkelt
perfekt för ändamålet.
Om man kommer från söder, är det
lämpligt att ta ner seglet redan ute på
Bulleröfjärden, och sen gå för motor längs
Bulleröns ostsida – ända fram till Jaktstugevikens mynning. När man väl kommit
dit, ser man ett stort skär strax utanför
viken. Se karta! Det skäret ska man segla
förbi och runt, så att man närmar sig viken
från norr.

Och nu kommer det knepiga. Man ska
hålla ganska tätt intill insidan av skäret
och lägga stäven mot det branta berget på
sydsidan av viken. Farten ska vara riktigt
riktigt låg. Först tätt intill berget vänder
man stäven mot höger och puttrar långsamt in i Jaktstugeviken. Anledningen till
denna manöver är, att det mitt i mynningen
ligger en undervattensten. Denna sten är
inte utmärkt på sjökortet, och inte heller

i guideboken Arholma-Landsort. Denna
guidebok är i övrigt en fantastisk bra hjälp,
för den som seglar i Stockholms skärgård,
ett riktigt måste om man enkelt vill hitta
bra naturhamnar. Men alltså – efter denna
manöver har du och din Vigg kommit väl
fram til världens underbaraste natthamn.
Lämpligt är att lägga ankaret ute i viken och
förtöja stäven mot berget i sydväst. Sen är
det bara att invänta kvällen, så som Helge
och jag gjorde, den där första sommaren.
Mellan klipporna hade vi en fantastisk utsikt
mot öppna havet, der långt ute en och annan Finlandsferja sakta gled förbi.
Året därpå var Loanja och jag åter i
Jaktstugeviken. Denna gång i sällskap med
min dotter Jenny och våra två hundar. I en
klippskreva strax intill hittade vi på en och
samma dag blåbär, lingon, smultron och
hjortron. Faunan på Bullerön är mycket
rik och varierad. Tillbaka från promenaden
upptäckte vi att båten draggade. Jag hade
bara lagt ut det lilla ankaret, eftersom det
varit väldigt svag vind i flera dagar. Nu
frisknade vinden till. Jag simmade ut med
det stora ankaret, tilfälligt gjort fast till
ett par fendrar. Ankaret fick fäste mellan
några stenar på andra sidan viken. Därefter
låg båten igen riktigt tryggt och gott. Men
vinden…
Det blåste ihållande mycket stark vind
i flera dar. Vi var helt enkelt tvungna att
stanna. Det gick inte att ta sig därifrån. Bara
tanken på att försöka ge sig av var utesluten.
Men det gjorde inget. Vi tycker båda om att
läsa, och läsa goda böcker kan man göra,
även om det blåser. Sen gick vi promenader
runt på ön och badade. Och något av det
bästa med att ha semester, är ju att man
kan ta dagen som den kommer.
Fortsättning på sid. 8



		

NYA MeDLEMMAR
195

Magnus Nilsson
GÖTEBORG

245

Knut Jepsson
SUNDBYBERG

519

Charlotte Henriksen
SANDEFJORD, NORGE

622

Lars-Erik Lindh
GRÄNNA

861
		

Claes Josefsson
GÖTEBORG

1368
		

Gunnar Axelsson
SÄFFLE

Hjärtligt välkomna
till Viggenklubben!

Han har flyt ...

Båten är nämligen försäkrad i Svenska Sjö.
Snabb hjälp utan krångel. Sjöassistans ingår.
Tilläggsförsäkring för maskinskada/personskada.
Vill du också ha flyt?
Ring 08 – 541 717 50.
Räkna ut din premie på www.svenskasjo.se



Kan man
förhindra mögel?
Gunnar Bäck i TK berättade under
senvintern att han varit och tittat till sin båt
och då hittat början till mögel, sannolikt på
grund av den milda vintern.
Med anledning av Gunnars upptäckt
lades Åke Thorséns gamla artikel ”Hur blir
man av med mögel?” som tidigare publicerats i VB några gånger in på http://www.
viggenklubben.com/
Detta för att även andra Viggen-ägare
skulle få en impuls att titta till sina båtar
innan vintern var slut. Läs artikeln på hemsidan, och även om det nu är sjösättningen
som börjar närma sig så kan det vara bra att
veta vad du bör tänka på i höst när båten
ska upp och täckas över igen.
Men innan dess har du en hel seglingssäsong framför dig, så sjösätt din Viggen och
ha en skön sommar!
Red.
Fortsättning från sid. 7, Sommar . . .
Efter fyra dar mojnade vinden, såpass
att det verkade säkert att ge sig därifrån. Vid
19-tiden på kvällen stack vi ut och hissade
segel. Vi beslöt att inte missa tilfället, eftersom väderprognosen sa att det skulle blåsa
upp igen Vi seglade norr om Boskapsön och
ner Nämndöfjärden, medan det litt efter
litt mörknade. Jenny kollade den omtalade guideboken och hittade en användbar
natthamn på insidan av Kalvholmarna. Hon
gav mig instruktioner, som jag litade på
och följde. Vid 22-tiden på kvällen, i nästan
totalt mörker gick vi långsamt mot land, på
en ö där vi aldrig tidigare varit. Jag släppte
ankaret och Jenny hoppade i land med
linan. Dagen därpå upprann med strålande
sol och vi upptäckte ett nytt smultronställe.
Men det är en annan historia.
/ Roy i 93 Loanja

Läckage i Viggen
Sommaren 2013 var visserligen bitvis
väldigt torr, men det regn som föll kom i
desto häftigare skurar. Sådant ökar vattentrycket och hjälper regnet att leta sig
in i våra båtar på alla upptänkliga ställen:
fönster, skanslucka, värmareskorsten,
stuvfacksluckor, röstjärn, skarv mellan
skrov och däck för att nämna några
exempel. Därtill har vi ju alla de ställen
under vattenlinjen som alltid är kritiska
när båten är sjösatt: genomföringar, logg,
hjärtstock, dyvika.
Tekniska Kommittén har funderingar
på att utveckla en app som ska underlätta
insamling av statistik till grund för en
kunskapsbank. Viggenleaks blir i så fall
det självklara namnet. I första hand blir
appen en ren programsnutt för rapporte–
ring av inmatad information, men ofta är
det svårt att bestämma exakt var vattnet
kommer in. Det finns då möjligheter att
automatisera rapporteringen med samma
typ av sensorer som i dag finns under
diskbänken i många lägenheter. Dropp
varnare brukar de kallas, och består av en
liten dosa till vilken ett antal sensortrådar
är kopplade.

Trådarna ser ut ungefär som borstmaskar, d v s ganska luddiga, och de
känner omedelbart av om miljön blir
fuktig. Dosan ger då ifrån sig ilskna pip,
och läckaget blir avslöjat innan skadan
hinner bli för omfattande. Om man tillämpar samma sensorteknik i en båt blir det
naturligtvis en väldig massa trådar kors
och tvärs, och strömförsörjningen kan bli
ett problem, om inte längre ett 9 V 6LR61batteri förslår. Och att automatisera rapporteringen blir troligen en icke obetydlig
kostnad. Med risk för att bli kallade för
rena appskallar är det möjligt att vi nöjer
oss med att ta fram enbart själva appen.
Vi lär få återkomma i frågan.
Halvar i 2012 Lirpa Lirpa

De flesta av våra medlemmar har nu betalat in
årets medlemsavgift men tyvärr inte riktigt alla
Påminnelse har sänts till dem
som glömt betala och om du vill
fortsätta att vara med i Viggenklubben, få VB, nya eller uppdate
rade Tekniska Tips och delta i
klubbens aktiviteter så är det nu
bara en veckas marginal kvar.

Ändringar/kompletteringar av
uppgifter som bör finnas med i
årets upplaga av medlemsmatrikeln
måste också meddelas snarast om
det ska bli rätt. Du kan mejla till:
vebe@comhem.se
/ Medlemsregistret


Lästips
Det fanns en svensk seglare och författare som skrev totalt 9 böcker om segling
som alla började på bokstaven V.
Vågspel (1969)
Vind i seglen (1970)
Vatten över huvet (1971)
Västvart med passaden (1973)
Vi seglar ostvart (1974)
Vikingaväg över nordsjövåg
(1976)
Vinnare, klassiker och hurtbullar
(1981)
Vagabond till Lofoten (1987)
Vänd och skota hem (1993)
Seglaren och författaren var Åke Mattsson som blev 88 år gammal och gick ur
tiden 2012.
Böckerna kan vara svåra att få tag i men
brukar dyka upp på antikvariat lite då och
då. Även om det kan vara svårt att hitta
dem så är det mödan värt när man väl fått
tag i dem. Åke skrev med ett mustigt och
kraftfullt språk och jag tror jag kan lova
att han inte förskönade berättelserna om
sina otroliga seglatser. Han beskriver sina
egna tillkortakommanden och misstag lika
mycket och lika detaljerat som hans skicklighet och erfarenhet till sjöss.
Åke seglade mindre båtar mestadels
från 70-talet exempelvis Havsfidra, Maxi
68, Maxi 77, Vega och Magnifik midget
och därför är hans berättelser värdefulla
och lärorika för oss Viggenseglare som
har en båt i ungefär samma storlek och
årsmodell.
Den första boken, Vågspel, handlar
om Åkes deltagande i tävlingen ”SingleHanded Trans-Atlantic race”. Åke seglade
en havsfidra med namnet Goodwin II över
Atlanten.
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Åke kom i mål men blev diskad då
han hade fått dricksvatten nedsläppt från
flygplan eftersom han hade haft färskvattenläckage i båten och höll på att törsta
ihjäl. I tävlingen var det inte tillåtet att få
någon som helst hjälp utifrån.
Den mest spännande boken är nog
annars den tredje, ”Vatten över huvet”,
som beskriver hur Åke ensam ska segla en
Magnifik Midget från Brasilien till Sverige.
Under denna seglats faller Åke överbord
och blir akterseglad. Han hade inte sin
säkerhetsele på sig! (Tag lärdom av detta).
Efter drygt två dygn i hajrika vattnen där
han flera gånger försökte dränka sig själv,
för att inte sluta som hajmat, blir han otroligt nog räddad av brasilianska fiskare och
kan efter ytterligare strapatser ta sig hem
men dock utan båt.
I denna bok beskrivs också hur en
Viggen med namnet Polonia seglats från
Östersjön mot Kap Horn. Båten kanske var
polsk av namnet att döma, men om någon
vet mer om denna historia så vore det roligt
att få veta mer.
Om ni vill läsa något av Åke Mattsson
vilket jag naturligtvis stark rekommenderar
så kan det vara värt att kolla länken ” http://
www.antikvariat.net/svenska.cgi” där kan
man söka efter boktitlar och författare och
här hittar man så gott som alltid exemplar
av Åke Mattssons V-böcker.
Thomas Svärd

Kanske är det värt att göra ett besök på biblioteket?
Red.

Om missvisning
Det hände sig att jag inhandlade
ett par nya sjökort över Stockholms
norra skärgård på båtmässan Allt för
Sjön. När jag började studera dem
upptäckte jag att missvisningen var
4° östlig. Det vill säga att när min
kompass säger att den pekar mot norr
pekar den i själva verket 4° för mycket
åt öster.
Eftersom det föreföll mig både
mycket och mer än tidigare började
jag undersöka vad som låg bakom.
Kompassen kom till Europa på
1100-talet från Kina, där man upp
täckt att en magnetiserad nål som flöt
på vatten ställde in sig mot norr. När
man på 1400-talet börjat använda den
för navigation märkte man också att
den inte pekade mot nordpolen utan
strax öster därom.
Omkring år 1600 kom William
Gilbert fram till att jorden var en stor
magnet med nord- och sydpol.
Magnetpolerna stämde emellertid inte överens med de geografiska
polerna. Dels låg de inte på ytan utan
en bra bit ner i jordens innandöme,
dels låg den magnetiska nordpolen
vid sidan av den geografiska.
På en expedition som startade
1829 fastställde James Clark Ross så
den första positionen för den magnetiska nordpolen till 70° 5’ Nord,
96° 47’ Väst. Där pekade en fritt upp
hängd magnetnål vertikalt ned mot
jordytan.
På samma sätt finns den magnetiska sydpolen i jordens inre under det
östliga Antarktis.
Mellan de båda polerna går sedan

magnetlinjer som skär jordytan i olika
vinklar mot meridianen (missvisning)
beroende på var man befinner sig.
I Sverige varierar missvisningen
i år mellan ca 0° på väskusten via 2°
ostlig på Skånes sydkust, 3° på södra
Gotland och St. Anna, 4° Stockholms
norra skärgård upp till 5° i höjd med
Umeå för att slutligen bli hela 7° vid
Haparanda.
Den magnetiska polen flyttar
sig dess-utom långsamt mellan polarhavet och norra Canada, varför
missvisningen hela tiden ändras. I
Stockholmsområdet ökar den för närvarande (2001) med ca 0,1° per år.
För min praktiska navigation innebär 4° missvisning att om jag inte
tar hänsyn till den, kommer jag att
komma 120 m fel per nautisk mil. Inte
helt försumbart över längre sträckor.
Dessutom visar en GPS normalt
sann kurs, dvs. kurs mot nordpolen,
utan missvisning. Detta är viktigt att
komma ihåg när jag använder min
GPS för att ge den kurs jag sedan skall
styra med kompassen. Kompasskursen
skall då var GPS-kursen minus missvisningen.
Detta leder i sin tur in på kapitlet
om olika slags kurser, avdrift, ström
m.m. och den artikeln fortsätter jag
med på nästa uppslag.
En intressant artikel på norska om
vägen till den magnetiska nordpolen
där jag hämtat en del bakgrundsmaterial finns att läsa på adressen:
http://geo.phys.uit.no/articl/veientil.html
Jan-Olof Björk i 5837 Yvanna
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Om kurser

I förra numret av VB utlovade jag en
fortsättning på temat kompassen och kompasskurser. Här kommer ett försök att förklara en
del av mysterierna.
Det till synes enkla problemet att lösa är:
”om jag vill segla från punkt A till punkt B,
vilken kurs skall jag styra”?
Innan vi börjar lösa problemet kan det
vara idé att lägga fast några förutsättningar.
Vi antar att vi skall använda oss av vår skeppskompass som är monterad på skottet (A-Vigg)
eller på bridgedäck (K-Vigg). Vidare skall vi
segla; vi har ju en Vigg!
Om vi börjar med kompassen, har vi i
förra numret klarat ut att den har så kallad
missvisning. Missvisningen mäts i grader, där
östlig missvisning får tecknet plus och västlig
minus. Den betecknas i figurerna med m.
Dessutom påverkas kompassen av alla
magnetiska föremål i dess närhet, vilka förorsakar ytterligare fel. Detta fel kallas deviation,
betecknas i figurerna med d. Deviationen är
ett stort problem i stålfartyg och båtar med
inombordsmotor. I segelbåtar av plast, som
Viggen, är deviationen normalt försumbar.
K-viggar med inombordsmotor och kompassen
infälld under bridgedäck vid nedgången bör
dock kolla. Likaså bör man inte ställa en radio
nära kompassen.
Deviationen ger en felvisning relativt
magnetisk nord som varierar med gradtalet. Hur stor deviationen är framgår av en
deviationstabell eller ett d:o diagram. Hur
man bestämmer deviationen kan bli tema för
ytterligare en artikel.
För vår första övning kan vi anta att vi i
sjökortet mätt ut att kursen från A till B skall
vara 72°, Missvisningen är 3° östlig (+) och
deviationen +4°. Det är dessutom kav lugnt, så
vi får använda ’järngenuan’. Vilken kurs skall
vi läsa av på kompassen?
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Problemet illustreras som i figur 1. Kursen
K är den kurs vi skull styra om kompassen inte
hade några fel alls. Den kallas Rättvisande kurs.
Det kan sägas den riktning i sjökortet i vilken
båtens för skall peka. Km, eller Magnetisk kurs
är kursen korrigerad för missvisning och Kk
eller Kompasskurs är den kurs vi skall styra.
Vi ser i figuren att i detta exempel, Kk
har mindre gradtal än Km vilken i sin tur
har mindre gradtal än K. Samtidigt har både
missvisning och deviation plustecken. Genom
att dra ifrån felen med sina tecken från den
rättvisande kursen kommer vi fram till kompasskursen.
Ett annat sätt att uttrycka det med en minnesregel är: Byt tecken när Du går från rätt till
fel. Vi går ju från rättvisande kurs som ju kan
ses som den ’rättaste’ till kompasskursen som
ju är behäftad med fel. Så här blir det då:
Rättvisande kurs
72°
Missvisning (+3°)
-3°
Magnetisk kurs, Km 69°
Deviation, d (+4°)
-4°
Kompasskurs, Kk
65°
Vi skall alltså styra 65° på vår kompass.

En annan dag skall vi göra samma resa,
men nu blåser det från NNV, så vi kan segla.
Eftersom vinden kommer från babord kommer
vår Vigg att få en avdrift a åt styrbord. Om vi
inte kompenserade för detta genom att hålla
upp mot vinden skulle vi hamna söder om B.
Se figur 2.

Med en antagen avdrift av +7° får vi
följande beräkningsschema
Kurs genom vattnet
Avdrift (+7°) -7°
Rättvisande kurs
Missvisning (+3°)
Magnetisk kurs, Km
Deviation, d (+4°)
Kompasskurs, Kk

72°
65°
-3°
62°
-4°
58°

När nu vinden kom med i leken blev
således den kompasskurs vi skulle styra 58° i
stället för 65°.
Vill vi göra den omvända beräkningen,
dvs. ta reda på kurs genom vattnet för en viss
kompasskurs, gör vi samma manöver baklänges. Eftersom vi nu går från fel mot rätt,
skall vi använda rätt tecken (inte byta). Så här
blir det med vårt exempel:

Avdriftens storlek kan man bara uppskatta; från tidigare erfarenheter och genom att
t.ex. uppskatta vilken vinkel kölvattnet bildar
med båtens längdriktning. Ju högre man går
i vind, desto större tenderar avdriften att bli,
liksom vid grov sjö.
Avdriften blir alltid åt lä och räknas plus
åt styrbord och minus åt babord.
Vi inför nu raskt två nya begrepp: Kurs
över grund, Kög och Kurs genom vattnet,
Kgv.
Kurs över grund är den kurs som man får
när kursen läggs ut från A till B i sjökortet.
72° i vårt exempel. Kurs genom vattnet är den
kurs båten skall ha för att komma från A till
B om vattnet rör sig i förhållande till bottnen,
dvs. om det är strömt. Strömberäkningar är
ett kapitel för sig, och eftersom strömmen i
regel är försumbar i svenska vatten har jag i
exemplet satt Kgv = Kög.

Kompasskurs, Kk
Deviation, d (+4°)
Magnetisk kurs, Km
Missvisning (+3°)
Rättvisande kurs
Avdrift (+7°) +7°
Kurs genom vattnet

58°
+4°
62°
+3°
65°
72°

Lätt som en plätt, eller!!
Till sist, om någon av kurserna i beräkningarna blir större än 360°, dra ifrån
360°. Exempel: Kk blir 363°. Dra ifrån 360°.
Kk blir 3°
På samma sätt om någon kurs blir negativ
i beräkningarna lägg då till 360°. Exempel: Kk
blir -6°. Lägg till 360°. Kk blir 354°.
Detta gäller endast kurserna (K, Km, Kk,
Kgv och Kög) och inte korrektionerna.
Jan-Olof Björk i 5837 Yvanna

13

Profilen 1
Vår familj köpte AlbinVigg 308 Argo
under tidigt 1980-tal. Namnet är ett
förslag från en grekisk vän. Vi ville ha
något ur mytologin och namnets knytning till segling i en övärld passade oss
också väl. Vi var då två vuxna och tre
barn som skulle rymmas i båten. Det
krävde en del praktiska åtgärder med
stuvningsutrymmen och liknande. Att
finna sovplats för fem personer var inget
problem. Förpiken fick en extra skiva
vid ingången. Den inställningen var då
inte så märklig som den kan synas idag.
I min ändå mer avlägsna barndom gick
jag runt på bryggorna i Nynäshamn och
beundrade slanka träbåtar. För flertalet
av dessas ägare var sitthöjd en stor lyx.

Göran Lilja
TK-ledamot

Idag anses en dagseglare vara tillräckligt lång om den är 8,5m.
Våra strävanden att anpassa båten
ledde till att jag ganska tidigt, troligen
1987, blev medlem i Tekniska Kommittén, så småningom med ansvar för
skrov, ankring och förtöjning. Vanliga
frågor på den tiden gällde ofta små
praktiska tillägg som en hylla, krok eller
låda. Idag handlar det mer om ombyggnader (mer eller mindre befogade), sjövärdighet, underhåll och reparationer.
Ett skäl härtill är anpassning till nya
tiders krav. Det kan gälla gasolinstallation, toalett och liknande ting. Därtill
kommer förstås effekterna av ålder
på båten och därav följande behov av

Profilen 2
I kallelsen till årsmötet utlystes en fråga om klubbens framtid?
Jag kände att jag måste gå på mötet,
speciellt nu när jag blivit med en Viggen igen!
En enkät är intressant. Har det har
hänt något med båtlivet eller är det
bara en förlorad generation? Har själv
fyra barn (ingen seglar). Men Viggenklubben kommer att finnas kvar liksom
ViggenBladet och TK där jag blev invald
efter Haralds avgång.
Vem är jag? Pensionerad brandman
som har haft båt i många år.
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underhåll. Här är skrovfrågor ett viktig
ämne och kommer att så förbli.
Tekniskt sinnade personer har ofta
sitt intresse och skolning i hur saker
fungerar. Min yrkesbana, i alla fall den
del som satt spår i min syn på teknik,
har mest gällt hur tekniska ting och
människan inte fungerar. Nu har jag
gett det jag har inom det området. Jag
har insett att efter nära 30 år i TK har
jag kommit till ”Bäst före”. Och det är
dags för nya saker. Arbetet med en
nyligen utgiven bok har pressat mycket
annat bortåt i tiden. Under detta år står
jag ändå kvar för kontinuitetens skull
men sedan är det dags för att låta en ny
kraft komma in med nya erfarenheter
och talanger.
Min tid i TK har gett stort utbyte i
form av rika kontakter med klubbens
medlemmar och med många vunna

Gunnar Bäck
TK-ledamot
Jobbat skiftgång vilket har givit mig
möjlighet till diverse roliga extra jobb,
vilket har gagnat mina båtbyggen, som
till exempel, när jag behövde segel, då
jobbade jag hos Boding i många år. och
sedan hos Arne Olsén som i dag jobbar
med båtskador, men då var det Comfort-båtar som gällde. Det inte Arne kan
om båtar kan man vara utan!
Bäst före datum på mig är i antågande men det viftar jag bort.
Jag tycker fortfarande om att kappsegla och det gör jag med Erik (en gammal Viggen-seglare) som har en Diva

insikter i båttypens frågor och möjligheter. Jag berättar gärna mer för den
som är hågad att anmäla intresse för
att vara med och hjälper gärna till med
en introduktion.
Göran Lilja
Vigg 308, Argo
35. Den är lite konstig; seglen är inte
vita som på min vigg . . ,
Min vigg 677 familjeseglas. Som ni
förstår har jag lite att jämföra med! Har
man kommit över det där med större
båt hela tiden inser man att Viggen är
tillräcklig. Seglar bra, bra plan i ruffen
och det är inte många 7-metersbåtar
som har två garderober, separat förpik
och sitthöjd under däck. I Albin Viggen
står du rak och lagar mat och du har
diskho med färsk- och sjövatten. Stor
sittbrunn och lätt att hantera motorn,
dessutom lätt på- och avmastning.
Vi ses och hörs.
Med vänlig hälsning
Gunnar Bäck
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Från magnetnål till jps
Konsten att navigera har undergått en lång
utveckling sedan de första sjöfararna med ledning av solen och månen gjorde sina högst ungefärliga positionsbestämningar. Det var säkert
en allvarligt menad sysselsättning, som dock
med alla sannolikhet bjöd på en hel del både
oväntade spännande överraskningsmoment.
Under andra århundradet av vår tideräkning kände kineserna till konsten att göra järn
magnetiskt och använde magnetnålar lagda på
flytande bitar av kork som enkla kompasser.
Dock förefaller detta ej ha gjort dem överdrivet
benägna att med sina djonker segla över de stora
havsvidderna.
På 700-talet lärde sig också araberna, som
sedan länge haft hög kultur, att låta magnetnålen
visa vägen. Såvitt man vet utnyttjades den dock
ej för att navigera öknens skepp över sandöknarnas stelnade vågor.
Ett halvt årtusende senare, på 1200-talet,
började även europeerna inse fördelen med
att använda magnetkompassen som navigationsinstrument till sjöss. Detta var säkert en
starkt bidragande orsak till att de sökte sig
utanför det alltmer tättrafikerade Medelhavet

och för att leta efter nya länder att kolonisera,
till att Christoffer Columbus vågade upptäcka
Amerika, och att Vasco da Gama kunde hitta
sjövägen till lndien.
Ännu något säkrare och för all del även mer
komplicerat blev det att navigera sedan man på
1500-talet lärt sig att använda den så kallade
jakobsstaven för att med någorlunda precision
mäta vinkeln till olika himlakroppar och därmed
få en mer korrekt uppfattning om åtminstone på
vilken latitud man befann sig.
De stora upptäcktsresandena kunde på
allvar börja kartlägga jordens hav.
Men det var först sedan man uppfunnit
spegelsextanten och ställt samman för dess
användning nödvändiga tabeller, som sjöfararen
med godtagbar noggrannhet kunde fastställa sin
position. Det var dock inte så alldeles enkelt,
och innan man fått tillförlitliga kronometrar,
var det säkrast att ta solhöjden mitt på dagen,
då solen vände i zenit.
Idag är situationen annorlunda. Med navigationssatelliterna i Global Positioning System
har det blivit en barnlek att med stor precision
fastställa positionen. Navigatören behöver bara

Om du vill medverka i ViggenBladet . . .
. . . så kan du
�������������������������
����������������������
skicka alla former av
material; hand-, maskin- eller datorskrivet
spelar ingen roll. Allt är lika välkommet.
Om du använder dator, lägg inte ner möda
på formatering av texten, som t ex spaltsättning, det sköter layoutprogrammet om.
Skriv rakt av och gör bara radbyte
för nytt stycke. Bifoga bilder separat, inte
monterade i dokumentet.
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Bilder i ViggenBladet behöver inte alltid vara foton – teckningar är inte fy skam
det heller – så fatta pennan! Digitala bilder
och text kan du skicka med mail, annat får
du lägga i kuvert och stoppa i en gul låda på
sta'n så kommer det väl fram så småningom.
Post- och mail-adress till redaktonen finns
på näst sista sidan.
Red.

trycka på en knapp på sin gps-mottagare för att
på sekunden få veta var han befinner sig.
Kan det bli enklare?
Kanske kan det. I varje fall kom ett par
seglare på väg från Californien till Hawaii på en
ännu enklare navigeringsmetod. Den som gjorde
till och med kompassen i stort sett överflödig!
Så här gick det till.
*
Det var en seglare i San Fransisco. Vi kan
kalla honom Mike. Av två skäl. För det första
hette han Michael, och för det andra för att han
alltid kallades Mike.
Mike drömde om att en dag i sin egen båt
få segla till Hawaii och sedan tillbringa ett par
månader med att kryssa omkring bland öarna
där.
Så småningom såg drömmen ut att bli verklighet. Mike hade en bra båt, han hade sparat
lite pengar, han kunde få ett sabbatsår och sist
men inte minst, en av hans bästa vänner kunde
ställa upp och följa med.
Det var bara ett problem. Mike litade inte
hundraprocentigt på det elektriska och ville
därför gardera sig, om hans gps skulle falla
ur funktion eller rentav överbord. Så för att
kunna känna sig lite tryggare inköpte han en
gammaldags, hederlig sextant plus för dess
användning erforderliga tabeller. Han övade
sig flitigt i konsten att ta solhöjder och klocka
exakta tider. Snart var han väl bevandrad i
astronomisk navigation och kände sig rustad
för att efter en resa på 2 300 sjömil över öppet
hav pricka rätt på ett under sådana förhållanden
ganska litet mål.
Tidigt en vacker morgon stävade Mike och

hans kamrat mot Golden Gate, passerade under
den berömda bron och styrde ut mot horisonten
i väster. Bakom dem sjönk den amerikanska
kontinenten alltmer mot horisonten för att så
småningom helt försvinna.
    Hawaii nästa!
*
Ett år senare stävar Mike och hans gast in
under den mäktiga Golden Gatebron och ett par
timmar senare förtöjer de i hemmahamnen.
Snart sprider sig ryktet om långseglarna
återkomst och vänner strömmar till. Bland det
första de frågar är: “Hur gick resan och hur
klarade ni navigationen?”
“Inga problem alls,” svarar Mike och flinar
lite underfundigt. “Det första vi gjorde varje
morgon var att titta på loggen och läsa av seglad
distans. Sen tittade vi upp mot himlen och kollade, att vi låg på rätt kurs.”
“Tittade ni upp mot himlen för att kontrollera kursen?” undrade lyssnarna klentroget.
“Det går väl inte?”
“Jovisst,” förklarade Miken. “När man
är på väg härifrån till Hawaii går det alldeles
utmärkt. Då har man alltid på himlen över sig
en eller flera kurslinjer, som pekar spikrakt
mot målet.”
“Vadå för kurslinjer?”
“Kondensationsstrimmorna från flygplanen
på väg till eller från Honolulu. Och den dag fler
strimmor började ansluta sig från andra håll, visste vi, att vi snart var framme! Därför behövde vi
inte använda vare sig sextanten, kompassen eller
satellitnavigatorn, bara ligga på rygg och styra
efter tecknen i skyn. Vi kallade det jps.
"Jet´s Pointing System.”
Kjell Nylén

Du har väl besvarat medlemsenkäten
på vår hemsida? Om inte – gör det nu!
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Vid leverans utom Sveriges gränser tillkommer porto.
Kontakta Club Shop-ansvarig för uppgift om tillägg.
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Gunnar Tidner, (sammankallande)
Ingmar Holmström, Sören Rapp

TEKNISK
KOMMITTÉ
Motor
Franz-Josef Rühmland (sammankallande)
Segel & Rigg,
Gunnar Bäck
Skrov, Förtöjning, Pallning Göran Lilja		
Karlskrona-Viggen-frågor Ingvar Lindén		
El-frågor
Lars Fredriksson		

08-758 35 74

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

REVISORER
Suppleanter

Gunnar Tidner, Carl-Olof Carlsson
Lars Berg, Felix Rehnman

VALBEREDNING

Hans Mathisson 08-571 603 41, Franz-Josef Rühmland 0706-603680

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)

Apropå smultronställen, här är en bild från ett som vi hitttade alldeles på egen
hand redan den första sommaren vi seglade med 1277 Jänta. Det har hunnit gå
25 år sedan dess och fotot – som tillhör redaktörens absoluta favoriter – har varit
med i VB flera gånger tidigare, dock aldrig i färg. Men nu är det dags!
Men kanske kan "Sommaridyll" illustreras ännu bättre? Skicka in din bild till VB!

MANUSSTOPP
VB nr 3:
2 april
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