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Vintersyssla

Gott nytt Viggenår!
Härliga tider, dagarna blir längre och
längre. Det står inte på förrän man kan börja
vårarbetet med båten.
Årets aktiviteter är under planering.
Styrelsen träffas under januari och fastställer
Viggenårets verksamhetsplan för 2015. Önskemål eller synpunkter mottages tacksamt av
styrelsen. Förra årets enkät är nu stängd. Ett
stort tack till alla er som deltog.
Jag hoppas att Viggenklubben får ett
ökat antal deltagare på årets kommande aktiviteter. Av egen erfarenhet kan jag lova att
Viggenklubbister är trevliga, hjälpsamma och
väldigt gärna delar med sig av sin kunskap
om Viggenbåten.
En stor förändring i år är att ViggenBladet kommer ut med 5 nummer istället för
6. Orsaken är att klubben behöver dra ned
på kostnaderna och tryckerikostnaderna är
klubbens största utgift. Håll gärna större
uppmärksamhet på vår hemsida, som vi ska
försöka göra mer aktiv och aktuell.
Thomas Svärd i Vigga



Trots neddragningen av antalet utgåvor
av klubbtidningen avser VB-redaktionen att
segla vidare med "flaggan i topp" även i fortsättningen, och till den änden blev det en hel
del om flaggor i det här numret, varav en del
(naturligtvis) är en favorit i repris.
Och fler repriser lär vi få leva med så
länge inte fler vill, kan eller orkar bidra med
nyskrivet material. Viss återanvändning kan
naturligtvis vara okey, många artiklar är tidlösa – Sigurd Arnells artikel om bekvämare
segling som börjar på sid. 4 är ett bra exempel
– ������������������������������������������
och med den relativt höga omsättningen av
medlemmar i klubben så är mycket ändå nytt
för ganska många efter bara några år. En artikel som får en "karenstid" för återinförande
på till exempel tre år kanske inte ens hinner
bli läst av en ny medlem som inte stannar i
klubben mer än ett eller ett par år.
Men det handlar inte bara om flaggor
på de följande sidorna och
������������������������
allt är inte heller
repriser, det finns �������������������������
naturligtvis�������������
en del nytt
också. Så håll till godo!
Alf

När detta skrivs den 3:e januari
befinner sig båtägaren mitt emellan
de två stadierna ”skönt, nu ligger
hon i god ordning på land och man
kan pusta ut” och ”nu går det mot
ljusare tider, och det blir läckert när
vårrustningen kommer igång och
sjösättningsdatum är spikat”. Alltid
trevligare med något positivt att se
fram emot!
Men vi är inte där riktigt än. Just
nu har den vildsinta damen Svea
”tagit oss med storm”, om man får
skämta, och säg den båtägare som
inte rynkar pannan lite oroligt i det
läget. Det är inte bara det att täckningsmaterialet kan blåsa sönder,
utan vindens kraft på skrovet ger
extra påfrestning på pallningen, som

i värsta fall kan ge vika. Det gäller
inte minst om man valt att låta masten sitta kvar vid torrsättningen. Alla
som nödgats masta på eller av vid ett
tillfälle med kraftig vind har erfarit
med vilken kraft vinden fångar masten. Den kraften blir en väldig hävarm
som vill vrida båten i pallningen om
masten sitter på.
En sak att tänka på är också att aldrig göra fast täckningspresenningen i
pallningen. Särskilt viktigt är detta om
man har separata stöttor typ Seaquip
eller motsvarande, men det bästa är
att presenningen knyts runt skrovet på
sådant sätt den överhuvudtaget inte
påverkar pallningen.
I morgon åker åtminstone jag ut
och kollar att båten mår bra.
Harald i 1103 Costa Jourtan

Foto K-G Sabel



Bekvämare segling med Viggen
I brist på dagsfärska bidrag från medlemmarna är redaktionen ibland
hänvisad till att publicera repris av tidigare artiklar. Det är motiverat även
av det skälet att omsättningen i klubben är relativt stor, och nytillkomna
medlemmar bör ges tillfälle att komma i åtnjutande av godbitar.
Följande två artiklar är författade av Sigurd Arnell 2002, och innehåller en
mängd bra tips om hur ensamsegling kan underlättas. Tyvärr blev väl även
plånboken lättare av alla tillbehörsköp, och det bör påminnas om att
förekommande prisuppgifter har minst 13 år på nacken. Beträffande bomtältet
kan nämnas att en variant finns beskriven i Tekniskt Tips 3:16.
Tyvärr finns inte Sigurd längre ibland oss, han avled 2004, men vi sänder
en tacksamhetens tanke till honom i hans himmel för allt han gav klubben.
Red.
På vår Albin Viggen, Aglaia II, har
jag med åren infört en rad förbättringar
för att underlätta ensamsegling – som
jag sysslar med rätt mycket – och för
att göra semesterseglingarna tillsammans med min fru smidigare och behagligare.
Människan är av naturen lat, har
någon tänkare sagt en gång, och det
skriver jag gärna under på.
De ”bekvämligheter” jag tänker på
är framför allt:
• Lazyjacks (något vettigt
svenskt uttryck finns tyvärr inte såvitt
jag vet), som underlättar både bärgning
och hissning av storseglet i hög grad.
• Långfocken (mitt eget namn
på högsmal kryssfock), som faktiskt blivit nästan universalsegel när jag seglar
ensam. Undringar på Viggen-Forum får
mig att tro att många Viggen-seglare är
intresserade av detta segel.
• Autopilot är nästan ett villkor
för att man ska kunna segla ensam,
framför allt vid segelsättning och segelbärgning. Jättebra också vid långseglingar.


• Rodkick håller bommen under
kontroll vid segelsättning, segelbärgning eller revning. Samarbetar bra med
lazyjackarna.
• Bomtält. Gör Viggen till en
trerummare när man ligger i hamn. Man
får ståhöjd under tak, man får nån stans
att hänga regnvåta prylar till tork även
under ösregn och man får insynsskydd
till sittbrunn när man vill ha det.
• Solcellsladdaren. Ökar batteri-uthålligheten betydligt vid semesterseglingar och gör att batteriet alltid
är fulladdat när man ska ut med båten
mera till vardags.
I dag ska jag berätta om mina resonemang bakom långfock, lazyjacks
och solcellsladdare. Till nästa nummer
återkommer jag med lite om de andra
prylarna.

Långfocken
Mina funderingar på långfocken
började när jag tyckte att Aglaia tog för
lite höjd med den gamla kryssfocken.
Ett segel som följde med när vi köpte

Kryssfocken som ingår i Viggens standard
utrustning skotas utanför vanten till de
ordinarie skotskenorna och kan därför
inte skotas in tillräckligt för maximal
höjdtagning. Den är på 10 kvadratmeter
liksom min långfock.

Den här högsmala focken designade
Gransegel åt mig i mitten av 90-talet.
Högre och smalare än original-kryssfocken. Den skotas till nya block och
skotskenor i ytterkant av förpikstaket.

båten, och som varit med ända sedan
hon sjösattes 1975.
Dags för ny standardfock alltså.
Eller?? Nånstans hade jag läst om de
här lite modernare högsmala fockarna,
som skotas längre in på däck och som
genom sin höjd skulle vara effektivare
än de äldre standardfockarna.
Men hos segelmakaren var man inte
enbart positiv:
- Du får räkna med att en högsmal
fock blir mindre effektiv än den gamla i
halvvind eller akterliga vindar, även om
den är bättre på kryss, sa Claes Hiersemann på Gransegel i Malmö.
Men jag var angelägen om höjd på

kryssen och satsade de 5.000 kr Gransegel ville ha för långfocken. Den är
på tio kvadratmeter liksom den gamla
kryssfocken och täcker i stort sett utrymmet mellan förstag och mast.
I vindar akter om tvärs kan man ju
sätta genuan, tyckte jag.
Och jag har blivit nöjd. I sju säsonger har jag nu seglat med långfocken. Följden har blivit att den gamla
standardgenuan ligger kvar hemma, att
försegelvarianterna är lättvindsgenuan,
långfocken och en hårdvindsfock på fyra
kvadratmeter, vilket täcker behoven
ganska väl.


Fördelar med långfocken:
• Lite bättre höjd än med den
gamla kryssfocken men inte riktigt
så mycket som jag hoppats.
• Betydligt enklare hantering i
samband med krysslag och skotning.
• Väldigt mycket bättre sikt.
Långfocken skotar jag till nya block
på nya skotskenor placerade i ytterkant
av rufftaket över förpiken. De är 50
– 60 cm långa och sträcker sig akterut
ungefär från förpiksfönstrens bakkant.
Det innebär också separata skot till
långfocken (de används för övrigt också
till hårdvindsfocken). Skotskenornas
placering är enligt rekommendation jag
fick från segelmakaren.
Nackdelen är alltså att det blir svårt
att skota seglet riktigt effektivt vid vind
tvärs eller mer akterligt. Även när skotblocken sitter långt fram twistar seglet
ut i toppen och ger mindre drivkraft
där.
Men det uppvägs till stor del av att
man kan öka vindregistret på långfocken när det byar i genom att lätta bara
en aning på skotet och twista ut toppen
lite, Då blåser den mest krängande vinden ut där och man har drivkraften kvar
i seglets nedre del.
Smaken varierar, men jag är helnöjd.
Seglet, som har tre lattor, är alltså
formgivet av Gransegel och finns alldeles säkert i deras databibliotek.

Lazyjacks
Ett av problemen när man ensamseglar mycket är att hålla kontroll över
storseglet vid segelbärgning och segelhissning, i synnerhet i kraftig sjö.
Lazyjacks läste jag om i båtpressen


En enkel och billig (!) grej är lazyjacks.
Som jag har fixat det: En lina genom
en ögla två tredjedelar akterut på bommen. Linans respektive ändar går sen upp
genom block på vardera spridaren och
förenas nere på mastens framsida, där
man kan spänna eller lossa dem. Därtill
en elastisk (har jag valt) lina som går
under bommen längre förut. Tillsammans
håller de storseglet väl under kontroll i
samband med hissning eller bärgning.

– kunde det vara något för mig?
En lina eller ett par på vardera sida
om bommen halvvägs upp i masten.
Sen lägger sig seglet prydligt på
bommen mellan linorna när man bärgar
det. Och ligger kvar!
Nåja, riktigt så enkelt var det inte,
men efter diverse experimenterande
har jag nu följande lösning, och den
fungerar ganska bra. Men först måste
sägas att jag har skippat rullrevsmetoden och har snabbrev i stället. Det är en
förutsättning för att man ska kunna ha
beslag av olika typ på bommen.

Jag har en lina (5 mm enkel flätad
lina) som går från ett block monterat ett
par decimeter ut på ena spridaren ner
runt bommen och genom en ögla, sen
upp genom ett block på den andra spridaren. Båda ändarna går ner på mastens
framsida, där de är ihopknopade. Öglan
på bommens undersida (det gamla kicktaljefästet) sitter ungefär två tredjedelar
av bommens längd framifrån räknat.
Det hela kompletteras av ytterligare
en lina (jag har använt elastisk lina
här) som går runt bommen en tredjedel
framifrån och är knopad till den andra
linan en dryg meter upp på respektive
sida.
Frampå masten gör jag det ytterst
enkelt: När lazyjack-linorna är spända
är de hakade på fästet till spinnakerbommen och när de släpps loss hålls
de under kontroll av en elastisk lina.
I ”lösläge” drar jag in linorna akterut
längs bommen och hakar dem runt
revhakarna intill masten. Vips!
Hur fungerar det då? Rätt bra.
tycker jag. På väg för motor ut ur hamn
ligger seglet mycket snyggt på plats
utan några som helst beslagsband. Vid
hissningen fungerar det oftast perfekt.
Ibland behöver man trycka till seglet
lite åt ena sidan för att inte en latta ska
fastna i någon av linorna, men det är
egentligen bara om man slarvat med
att lossa skotet tillräckligt och seglet
inte fladdrar tillräckligt fritt.
Vid segelbärgning får man ofta
”hjälpa” seglet ner lite fram vid masten
och det är inte alltid det lägger sig så
väldigt snyggt, men det flaxar aldrig
ut mot sidan av båten eller fyller halva
sittbrunnen och det är aldrig i vägen.

Sen är det enkelt att justera lite och
beslå det sen man väl förtöjt.
Med andra ord: Bra nog för att jag
ska vara nöjd.

Solcellerna
De första åren vi hade Aglaia fick
jag åtskilliga gånger per säsong släpa
iväg batterierna till laddning. Då hade
vi till råga på allt inte eluttag på bryggan heller.
Småningom köpte vi den första solcellspanelen: 22 W och direktkopplad
till batteriet bara via en backdiod. Sen
dess har jag aldrig extraladdat batteriet
under sommaren, bara under längre
semesterseglingar.
Lite senare bytte vi till en större
panel med tanke att den skulle ge bättre
hjälp att hålla batteriet välladdat under
semestrarna. Den ska lämna 48 W och
måste kopplas in tillsammans med en
laddningsregulator.
Vi har en kylbox av ganska strömsnål typ med kompressor (de billigare
kylboxarna med Peltier-element drar
avsevärt mer el).
Med den absolut perfekta monteringen av solcellspanelen tror jag den
skulle kunna täcka elbehovet helt under
högsommar med många ljusa timmar.
Men då hade man behövt fästa den i
ledade specialhållare på akterpulpit och
ständigt justera den så den stod i perfekt
vinkel mot solen. Då hade den säkert
gett angivna 48 W, dvs drygt tre ampere. Det skulle med marginal räckt till
att driva kylen (den drar i genomsnitt
ca 06 – 1,0 ampere) samt instrumenten
och autopiloten.
Men av praktiska skäl har jag sol

cellspanelen på luckgaraget framför
sprayhood, där den i och för sig sitter
perfekt och ur vägen. I gengäld skuggas
den ofta åtminstone delvis, och den perfekta vinkeln får man bara vid exklusiva
tillfällen då vinden lutar båten exakt
lagom mot solen utan att någon del av
solcellspanelen skuggas.
I praktiken har solcellspanelen funktionen att betydligt minska antalet amperetimmar som förbrukas ur batteriet när
vi semesterseglar. Men normalt kopplar
vi alltid landström och laddar batteriet
när vi ligger i semesterhamn. Utan solcellspanelen hade det varit nödvändigt
varje dag om vi använder kylen. Nu kan
vi om det behövs klara två eller tre dagar
utan laddning från land, och betydligt
mer om vi snålar på strömmen.
Och vid hemmabryggan behöver vi
aldrig ladda. Förbrukningen under en
dags- eller eftermiddagssegling är återladdad redan nästa dag eller dan efter
även om kylen varit på några timmar.
Panelen sitter alltså skruvad fast på
luckgaraget med 4 mm genomgående
bultar. Strömkabeln har jag dragit ner
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Patrik Ellung

     VILLANDS VÅNGA

Hjärtligt välkommen
till Viggenklubben!


genom luckgaraget. Sen följer den rännan under ruffluckans styrbordssida
akterut, där den går genom ett hål ner
till ruffskottets styrbordssida. Där sitter
regulatorn, och från den går kablar vidare till batteriet.
Till Björn Palander, som på ViggenForum undrade om en solcellspanel
kan strömförsörja en liten kyl, blir alltså
svaret: Kanske.
För det första beror det på din tänkta
solcellspanels kapacitet. Det finns stora
paneler men de är dyra, och det är svårt
att placera en mycket större än min på
en Viggen.
Och så beror det på kylens effektbehov. Vår Isotherm med kompressor
drar över tre ampere när den går, men
eftersom den är termostatreglerad går
den bara en tredjedel eller i bästa fall en
femtedel av tiden och totalförbrukningen
blir därefter,
Kylar med Peltier-element är billigare i inköp, men den tekniken förbrukar
mer ström. En vi hade en kort tid drog
över två ampere hela inkopplingstiden.
Men hur som helst, Björn: Räcker ditt
batteri att driva kylen i två dagar utan
laddning så kanske det går i fyra dagar
eller mer med solcellsladdning. Det beror
ju också på batterikapaciteten och det är
viktigt att tänka på hur mycket ström du
använder till andra behov.
Det där med bekvämligheter blir
man allt mer beroende av ju äldre man
blir. De första åren med Viggen, vår
Albin Viggen 1073 Aglaia II, seglade vi
mycket standardutrustade. Sen har det
tillkommit diverse prylar. Somliga i de
närmaste kretsarna påstår med viss ironi
att Aglaia är den mest utrustade Viggen
i världen… Tja…

Men lite prylgalen kan man väl få niga dagar i hamn, man kan hänga våta
sjökläder på tork oavsett väder, man
vara så länge ingen har ont av det.
får boytan nästan fördubblad och med
Som det här med
ståhöjd (åtminstone om man inte är för
lång) och man kan låta ruffluckorna stå
Bomtältet
De första åren satt vi med glädje och öppna långt in på mörka kvällar utan att
åt kvällsmat eller frukost inför publik integriteten angrips.
Vårt bomtält (se skissen) består av
i de danska småbåtshamnarna när vi
hade semester. Fast ibland var det bus- två sidor som når ner strax förbi mantåget. Längre ner avlöses de av de blå
väder så vi fick krypa ner i ruffen.
Nån gång spände vi en prasslande sidoskydden som sitter från mantåget
plastpresenning över bommen i regn- och ner till skrovet.
Främre delen av bomtältet vilar
väder.
Sen en höst åkte jag in till en kapell- över bommen. Från dirken och akterut
och presenningsmakare och fick billigt (punkt A på skissen) är det öppet och
köpa ett antal meter kapellduk, tråd och hålls ihop med kardborrband liksom
kardborrband, Innan dess hade jag mätt ner längs akterstaget. Från bommen
till akterstaget stöttas det av en kraftig
och måttat åtskilliga gånger.
Aldrig hade jag kört symaskin förut stump elastisk lina.
Sidorna hålls ner av elastiska be– bara bilar och båtar av olika slag
– men det gick det också, och efter ett slagsband i öljetter i kanten. De främsta
flertal arbetspass under vintern var går till skotblocken som placeras lagom
långt fram för att ge bra dragriktning.
bomtältet klart.
Nu har vi använt det i snart tio år, Nästa går under skotskenan vid de små
avrinningshålen och övriga till lämpliga
och det har varit guld värt.
Det håller torrt i sittbrunn även reg- knapar.

Med de här måtten har jag gjort
vårt bomtält. Grunden är två 150
cm breda kapellduk-stycken. De
är hopsydda framifrån till punkt
A. Där tar bommen slut och där
passerar dirken. Resten av takåsen
och akterdelen sitter ihop med
kardborrband. Elastiska spänntampar genom öljetter håller det
hela på plats. För att få lite rundare
tak och bättre volym sätter vi
ibland i en båge av el-rör (eller två),
som rundar av och håller ut lite.



Fin utsikt akterut genom bomtältet. Bakänden är öppen och undanvikt.
Runt de båda fönstren på sidorna sitter också kardborrband så man kan “mörklägga”
med kapellväv på kardborrband om man vill. Foto Sigurd Arnell

Sprayhooden ger väderskydd framifrån och bomtältet börjar ungefär på mitten av
den. Här är den ena bågen isatt, som spänner ut och rundar av sidorna lite. Elastiska
spänntampar håller det hela på plats och det fungerar bra även i kuling. På bilden syns
även rodkicken. Foto Sigurd Arnell

I hyggligt väder har vi ofta öppet
och undanvikt från bomnocken och
akterut, och sen fäller vi för mer eller
mindre efter tycke och smak.
Från början hade vi inga fönster på
sidorna, men det satte jag i efter första
säsongen, sen vi konstaterat att det var
trevligt med lite utsikt ibland även om
det regnade.
Nu i efterhand kan man konstatera
att det kanske varit bättre med blixtlås
i stället för kardborr från dirk till akterstag och ner längs akterstaget, men
kardborr har ju också sina fördelar, och
en elastisk tamp som håller ihop det
hela i hörnet vid akterstaget hade man
nog fått ha ändå.
För oss är takhöjden under bommen
tillräcklig, men höjden över sittbänkar10

såg jag snart att jag behövde en autopilot
av något slag. Att låsa rorkulten på något
vis medan jag bärgade eller hissade segel
fungerade inte bra. Låsa den gick OK
– det finns många metoder – men båten
låg inte kvar på kurs länge nog för att jag
utan problem skulle hinna vad jag ville
ha gjort. I synnerhet inte i den krabba
sjön i Öresund när det blåste i.
Det blev så småningom en autopilot.
Mest av slump blev det en Autohelm – av
minsta storleken – och den fungerade bra
i många år tills den en dag på hemväg
från en seglingssemester drunknade (!) i
en våldsam och långvarig regnskur.
Uppenbarligen hade det gått in vatten i den, och jag kunde inte få den att
fungera tillförlitligt trots att jag plockade
isär den och torkade ur den.

na på gränsen. Därför brukar vi ibland
montera en båge av el-rör från mantågsstöttan intill skotvinschen på ena sidan,
över bommen och till stöttan på andra
sidan. Med anpassad längd och skarvar
bara mitt på sidorna ger det riktigt bra
resultat. Elröret fästs med beslagsband
till mantågsstöttan. Likadant kan man
göra vid nästa mantågsstötta akterut.
Vad priset för ett bomtält kan bli
beror helt på vad man får betala för
kapellväven. Ett katalogpris jag sett
i dag är 190 kr per meter på 140 cm
bredd. Men lite tur kan man kanske få
tag i några meter stuvbit hos en kapellmakare för betydligt mindre.

Autopilot
Som jag seglar rätt mycket ensam in-

Så det fick bli en ny Helmer – det
är väl så att nästan alla autopiloter
förmänskligas med ett namn och med
tanke på fabrikatet blev namnet Helmer
ganska givet.
Han klarar att hålla kursen även i
ganska besvärligt väder och håller säkert
genomsnittlig kompasskurs betydligt
bättre än normala människor även om
svängningarna mellan styrbord och babord blir ganska stora vid slör och läns
i kraftig sjö.
Men man får inte glömma hålla utkik
– sådant struntar åtminstone vår Helmer
fullständigt i!
I dag kostar en autopilot av det här
slaget kring 5000 kronor.
444
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Rodkick
När jag seglar vill jag helst inte
ha dirken kopplad och slängande
runt. Men när man ska reva och definitivt när man ska bärga segel vill
man ha bommen under kontroll.
Jaha, med åren blev det en rodkick också. Jag hade ju redan tidigt
övergett rullrevet och övergått till
snabbrev. Därmed kunde man montera rodkick som – sammankopplad
med kicktaljan – håller bommen under kontroll.
Justerad i lagom läge lyfter den
bommen lite extra när man lättar på
dirken och man kan med kicken dra
ner bommen så att seglets akterlik
spänns och twisten försvinner när
man vill det.
Men framför allt håller sig bommen i ett bra läge under revning eller
segelbärgning utan att man behöver
kroka i dirken och spänna upp den.
Däremot vill man gärna koppla
och spänna dirken om man går genom gropig sjö exempelvis på väg in
i hamn. För rodkicken hindrar inte
att bommen slänger fram och tillbaka
även om skotet är spänt.
Min rodkick är av den gamla typen
med gasfjäder invändigt och kostar i
dag kring 2500 kr plus fästen. Men
skulle jag köpa ny i dag valde jag nog
den nya typen av fjädrande glasfiberplast. Enklare, flera hundra kronor
billigare och förmodligen mindre benägen att gå sönder. Jag är lite orolig
för min gasfjäder även om den hittills
fungerat utan minsta problem.
Sigurd Arnell i 1073 Aglaia II
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OM avgIFT
OCH UPPGIFTER
Fakturor avseende årets medlemsavgift
kommer snart i era brevådor och kassören
hoppas att ni alla – i enlighet med Viggenklubbens stadgar – gör er inbetalning senast
31 januari.
Om ni har några ändringar som rör ert
medlemskap vill vi få uppgift om det snarast,
vi kommer redovisa vilka som är medlemmar
i klubben även i år, och det kommer bara ut
ett nummer till av ViggenBladet – som vi kan
påminna i – före sommarnumret.
Alla har ännu inte lämnat kompletterande
uppgifter om er själva och era båtar; tel.nr,
e-post, båtarnas nummer och namnen på
dem.
Kolla adressetiketten på sista sidan. Om
det står en nolla ovanför ditt namn i stället för
segelnumret så är du en av dem som glömt att
meddela viktiga uppgifter om dig och båten.
Mejla gärna till vebe@comhem.se
Medlemsregistret

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

Utkik runtom !
Lång härlig tjejhelg eller möjligen
tanthelg i Stånga på Gotland och en
massa utflykter åt olika håll för att njuta
av alla finna ställen på Gotland. Efter
massor av god mat med tillhörande
drycker fick vi tre damer till slut ändå
vända hemåt med färjan på eftermiddagen måndagen den 1 september
2014.
Räkmackan var lika god som vanligt, däremot avstod vi vinet, det var ju
ändå måndag. Eftersom vi bokat i så
god tid hade vi fått sittplatser längst
fram i fören med fin utsikt över vattnet
så resten av resan tillbringade vi där, på
första parkett.
Nästan framme i Nynäshamn
uppmärksammar jag de andra på att
det finns en liten segelbåt som ligger
framför färjan i farleden och jag säger
något i stil med – den verkar inte ha
mycket uppsikt bakåt precis.
Jag berättar lite om Alfs och mina
turer med Viggen 1277 Jänta och hur vi
alltid var noggranna med att hålla oss
ur vägen från alla båtar av varierande
storlekar.
Vi ställer oss nu upp för att se bättre
och kan konstatera att den lilla segelbåten fortsätter i farledens riktning.
Färjan har nu knappat in och det börjar
kännas lite obehagligt. Segelbåten har
ett segel uppe och gör inte många knop.
Personen i sittbrunnen tittar bara rakt
fram och verkar inte ha någon tanke på
skyldigheten att hålla utkik runtom.
Nu har fler uppmärksammat det

hela och människor går fram och ställer
sig vid fönstret – det mumlas lite och
man börjar höra hur folk säger – vad
håller den på med? Eller – varför svänger den inte?
Jag vill nästan inte titta, har
absolut ingen längtan efter att bli
vittne till hur vi kör över någon.
Vi fortsätter att närma oss och alla är nu
engagerade i vad som ser ut att hända
och nu ropar folk högt och upprört
men tyvärr verkningslöst till segelbåten
– men sväng då!! Möjligen hänger de
på några svordomar också för säkerhets
skull.
Plötsligt signalerar färjan och vi
ser hur personen i segelbåten först nu
verkar bli medveten om vad som finns
bakom honom. Han startar motorn men
vår färja närmar sig och fler vänder sig
nu bort för de vill precis lika lite som
jag bli vittne till en olycka.
Han svänger – men först åt fel håll
– alla skriker igen – sedan, äntligen
– får han till det och svänger babord ut
ur farleden.
Jag vågar titta igen och vad ser
jag – det är en Viggen som orsakat all
denna dramatik. Lyckas inte utläsa
segelnumret men symbolen är inga
problem att känna igen.
Ja så dramatiskt kan det vara på
en helt vanlig tantresa där man inte
ens står till rors själv – jag vill inte vara
med om det igen så lova – håll alltid
utkik runtom!
Annika, förr i 1277 Jänta
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Ränderna går aldrig ur!

Min första ”segelbåt” var en liten
badbåt. Den var enkelt byggd med
botten av masonit och sidor av brädor.
Jag spikade en bräda på högkant under
bottnen för att motverka den kraftiga
avdriften och som segel hade jag en
gammal mjölsäck som jag hissat på en
stång. Rodret var en åra.
Jag var åtta - nio år, livet lekte och
jag var en stor sjöfarare i en vik i S:t
Annas skärgård. Naturligtvis höll det
på att gå åt H- - -e.
Jag gick på grund och ”kölen” slets
bort. Spikskallarna lämnade stora
hål efter sig och jag fick stå kvar på
grundet och vänta på räddning en bra
stund. Simma kunde jag inte, och vem
hade hört talas om flytväst då?
Åren gick och efter en de motorbåtsåkande så skulle jag prova på det där
med segling igen. Det blev en plywood
båt den här gången. Jag var utrustad
med familj; fru och tre barn, ett och
halvt till tio år gamla. Vi trivdes med
seglarlivet men behövde en rymligare
båt.
Vi tittade på många. Vi hyrde en
Viggen men köpte en Vega för utrymmenas skull. Så småningom blev det
en Scampi. Men nu var barnen stora
och hade inte intresse att följa med så
ofta. Jag började fundera på att skaffa
en båt till. En pensionärsbåt. Inget fel
på Scampin men jag skulle bli ensam
i min pensionärsbåt, hustrun skall
arbeta några år till och jag ville ha en
mindre och driftsbilligare båt.
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Kanske kan du allt om
flaggning redan?
Om inte – här är några grundregler:
Nationsflagga

Foto Bengt Pettersson
Nu blev det en Viggen och har man
sett, nu är det knappt att jag får låna
den för nu skall barnen ut och segla
igen! Visst är det roligt att barnens
upplevelser i tidig ålder ger så positiva
gensvar. På bilden forsar dom fram
med kurs mot Rödlöga en härlig sommardag i augusti -95.
Visst suger det i tarmen, och visa
av tidigare år så vet vi att snart är vi
där igen.
Bengt Pettersson s/y Maronika
Det är inte Bengts fel att bilden
ovan inte håller högsta kvalitet, under
de nära 20 år som gått har originalfotot
på något sätt kommit på avvägar.
Red.

Svenska flaggan förd på en båt
markerar att ägaren är svensk. Då
båt är på väg får nationsflagga föras
vid alla tider på dygnet. Flaggan skall
alltid föras i följande fall:
• Vid inlöpande i eller
lämnande av hamn.
• vid angöring av kust.
• inom synhåll för örlogsfartyg,
lots- eller kustbevakningsstation.
• på öppna havet, då båten är
inom synhåll för annat fartyg.
• inom utländskt farvatten.
Undantag från dessa regler kan
göras om båten deltar i någon form av
tävling, t.ex. kappsegling.

Tider
På bemannad förtöjd båt hissas flaggan kl 08.00 och halas vid
solnedgången, dock senast kl 21.00.

Destinationsflagga
Vid färd i utländska vatten ska
värdlandets nationsflagga föras som
destinationsflagga, den kallas även
artighetsflagga eller gästflagga. Den
förs då under styrbords vantspridare.
Endast en destinationsflagga åt gången
hålls hissad. Då man förflyttar sig från
ett land till ett annat byts flagga vid
gränsen.

Destinationsflaggan kan hissas
avseglingsdagen i den sista hamnen
i hemlandet och halas ned på kvällen den dag när man har återvänt till
den första hamnen i hemlandet. När
destinationsflagga föres, hissas klubbstandert och andra igenkänningsflaggor som normalt förs under styrbords
vantspridare i stället under babords
vantspridare. Destinationsflagga förs
alltid ensam. Destinationsflagga hissas och halas samtidigt som den egna
nationsflaggan.

Klubbstandert
Standert ��������������������������
förs under styrbords vantspridare och får föras hela dygnet.
Är båten registrerad i flera föreningar, förs under samma vantspridare flaggor och standertar i följande
ordning: Kunglig klubb, riksförening,
regionalförbund och lokalklubb.
I egna klubbhamnen bör dock
klubbstanderten föras ensam eller
överst av flera föreningsflaggor oavsett
ovanstående.
Om flaggan
blivit blekt och/
eller trasig skall
den bytas ut och
brännas.
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OM RISKER MED SIGNALFLAGGOR
Nedanstående
SPECIAL INCIDENT REPORT
sändes till Her Majesty’s Maritime Service från befälhavaren på
vad som väl bäst kan beskrivas
som “ett ganska olycksdrabbat
brittiskt fartyg”.
Den publicerades i tidskriften
Drydock 1985 och återges här i
redaktionens översättning.
Till:
Reginald P.C. Mountbatten,
M.B.E., Marindirektör
Det är med beklagande och i stor
hast jag tillskriver Er, med beklagande
för att ett litet missförstånd fick nedan
återgivna följder, och i hast för att Ni
skall få min rapport innan Ni dragit
förhastade slutsatser från rapporter i
världspressen. Jag är säker på att dessa
kommer att överdramatisera händelsförloppet.
Vi hade just tagit ombord lotsen
och jungmannen hade återvänt efter
att bytt från G-flagga till H-flagga. Det
var hans första resa och som han hade
vissa svårigheter att rulla ihop den
halade flaggan steg jag fram för att visa
honom.
Kommen till slutet av hoprullningen
uppmanade jag honom att släppa taget
med orden ”låt gå”. Ynglingen, nog så
villig men inte alltför snabb i tanken,
tvekade, vilket fick mig att upprepa ordern i skarpare ton.
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I det ögonblicket hade förste styrman
anlänt från navigationshytten där han
kontrollerat fartygets framfart. I tron att
jag avsåg våra ankare repeterade han
min order till tredje styrman framme på
backen. Babordsankaret, som var klart
men inte utfirat, fälldes tvärt. Effekten
av att låta ankaret falla från klyset under
gång visade sig vara för mycket för ankarspelets broms och hela ankarkättingen
”drogs ut med rötterna”. Jag befarar att
skadorna på kättingboxen kan ha blivit omfattande. Babordsankarets bromsande effekt fick naturligtvis fartyget att
gira åt det hållet, rakt mot svängbron
som korsar ett tillflöde till den flod vi
färdades på.
Brovakten visade stor sinnesnärvaro
genom att öppna bron för mitt fartyg.
Olyckligtvis tänkte han inte på att stoppa
fordonstrafiken, med påföljd att bron
delvis öppnades och deponerade en
Volkswagen, två cyklister och en kreaturstransport på fördäck. Min besättning
driver för närvarande samman innehållet i den senare, av ljudet att döma skulle
jag gissa att det är grisar. I sina ansträng
ningar att stoppa fartygets framfart
fällde tredje styrman styrbordsankaret,
tyvärr alltför sent för att det skulle göra
någon egentlig nytta eftersom det föll på
brovaktens manöverhytt.
Efter att babordsankaret fällts och
fartyget börjat gira signalerade jag
”full fart back” två gånger på maskintelegrafen och ringde personligen till

maskinrummet för att beordra maximal
kraft vid backningen. Jag blev upplyst
om att vattentemperaturen var +12° C
och blev tillfrågad om det var filmvisning
under kvällen, att återge mitt svar på
detta torde inte tillföra denna rapport
något konstruktivt.
Så här långt har jag uppehållit mig
vid händelserna förut. I aktern hade
man sina egna problem. Samtidigt som
babordsankaret fälldes ledde andre
styrman arbetet med att koppla aktra
bogseraren och matade just ut vår tross
till bogserbåten.
Den plötsliga bromseffekten från
babordsankaret fick bogseraren att
”köra in under” aktern på mitt fartyg,
precis i samma ögonblick som propellern svarade på min order om ”full fart
back”. Tack vare att andrestyrmannen
reagerade blixtsnabbt och hann belägga
sin ända av trossen fördröjdes sänkningen av bogserbåten med några minuter,
vilket möjliggjorde för dess besättning
att tryggt lämna sitt fartyg.
Det är märkligt, men i samma ögonblick som vårt babordsankare fälldes
inträffade ett strömavbrott i land. Det
faktum att vi just passerade ett område
som i sjökortet markerats med ”undervattenskablar” kan måhända antyda att
vi kommit åt någonting på flodens botten. Det var sannolikt tur att den högspänningsledning som vår förmast drog
ned inte var i bruk, kanhända hade den
ersatts av undervattenskabeln. På grund

av mörkläggningen i land är det omöjligt
att säga var kraftledningsmasten föll.
Jag upphör aldrig att förvånas över
utlänningars uppförande och handling
ar i händelse av de minsta motgångar.
Lotsen t. ex, sitter i detta ögonblick ihop
krupen i ett hörn i min daghytt, ömsom
nynnande för sig själv, ömsom gråtande,
efter att ha hällt i sig en flaska gin på en
tid som kvalificerar för en plats i Guinness Rekordbok. Bogserbåtens kapten
däremot blev våldsam och det krävdes
krafttag för att lugna ned honom. Ste
warden har fört honom till sjukhytten där han, belagd med handbojor,
uppmanar mig att göra omöjliga saker
med mitt fartyg och min besättning.
Jag bifogar namn och adresser på
förarna (och deras försäkringsbolag)
vilkas fordon befinner sig på fördäck,
antecknade av tredje styrman efter hans
något brådstörtade evakuering av backen. Detta bör möjliggöra för Er att kräva
ersättning för de skador de åstadkom på
räckena till ettans lastrum.
Jag avslutar denna preliminära
rapport emedan jag har lite svårt att
koncentrera mig till ljudet av polisens
sirener och deras blinkande ljus.
Det är med vemod jag tänker på,
att om bara jungmannen insett att det
är onödigt att hissa lotsflaggan efter
mörkrets inbrott, så hade inget av detta
hänt.
Högaktningsfullt
Craig MacGregor, befälhavare
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VIGGENKLUBBEN

Adress: c/o Thomas Svärd, Össebyvägen 42 , 184 33 Åkersberga

www.viggenklubben.com
Avgifter 2015: 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:
Thomas Svärd
		
Kassör
Vilka som besätter övriga K-G Sabel
		
poster beslutas vid den nya
Vice
ordförande:
Bosse Rydh
styrelsens
konstituerande
		
möte och resultatet
Ledamot
Roy Berntsen
kommer att presenteras
		
i VB nr 2 2015
Club-Shop-ansvarig:
Ingvar Lindén
		
KLASSNÄMND
Ledamöter:

Handbok K- eller A-Viggen.... 60:- Klubbvimpel.................... 130:Tekniska Tips komplett .... 180:- Broderat jackmärke.......... 35:Tekniska Tips enstaka . ..... 10:- Klubbnål........................... 35:Klassregler....................... 10:-

Gunnar Tidner, (sammankallande)
Ingmar Holmström, Sören Rapp

Du kan även ringa Clup Shop-ansvarig, tel nr på näst sista sidan.
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08-758 35 74

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

0709-55 75 25
0706-60 36 80
08-85 15 33
0734-44 26 82
018-32 31 71

REVISORER
Suppleanter

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

VALBEREDNING

Hans Mathisson 08-571 603 41, Jonas Calén, Göran Dahlberg

Ritningar: Kopior av en del ritningar kan tillhandahållas av Sjöhistoriska
Museet. Se deras hemsida, Samlingar/Ritningar Fritidsbåtar,
eller ring direkt till arkivet tel nr 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

Össebyvägen 42 , 184 33 Åkersberga
072-2500840
e-post: thomas.svard@telia.com
Tullgårdsgatan 36, 1 tr, 116 68 Stockholm 08-641 17 05
e-post: k-g.sabel@comhem.se
Frejgatan 6, 2 tr ö. g., 114 20 Stockholm
08-15 42 94
e-post: bosse.rydh@swipnet.se
Skogalundsklippan 13 , 131 39 Nacka
070-618 88 31
e-post: roybe3@advokatroyberntsen.no
Söravägen 183, 184 37 Åkersberga
0734-44 26 82
e-post: ingvarlinden1@gmail.com

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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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)

Stor flaggning
Stor flaggning, även kallatd flaggning över topp, bruket att vid högtidliga
tillfällen hissa samtliga signalflaggor från
för till akter via masttopparna.
Signalflaggorna kopplas ihop i följande ordning: A, B, C, 1, D, E, F, 2, G,
H, I, 3, J, K, L, 4, M, N osv.
Signalflaggorna hålls hissade endast
då akterflaggan är hissad. De bör hissas efter och halas före akterflaggan,
alternativt samtidigt som denna. Stor
flaggning förekommer vanligtvis endast
då fartyget ligger förtöjt.
Stor flaggning kallas ofta för
”flaggspel”, vilket inte är korrekt, flaggspelet är flaggstången i aktern på båten,
där nationsflagggan förs. En komplett
samling av signalflaggor, som man hissar
vid stor flaggning, heter signalställ.
Bilden t.v. är från den välbesökta
sommarträffen 2003
����������������������
då
�����������������
Viggenklubben�
��������������
fyllde 30 år. Foto Red.
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