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Det vakande ögat

Miljöorganisationerna och
sjöpolisen har uppfattningen att
många båtägare tycks ta lite för lätt
på det nyligen ikraftträdda förbudet
mot att dumpa toalettavfall direkt i
sjön. Om de har rätt i sin förmodan,
vad kan det i så fall bero på?
En orsak kan
vara att det fortfa
rande är rätt
glest med toatöm
ningsstationer, och
att det dessvärre är
dålig disciplin på
klubbar och mari
nor med att respektera att bryggan
med tömningsstationen INTE är avsedd
för annan förtöjning än just för än
damålet.
Alltför ofta går det inte att lägga till
vid anläggningen, bara för att någon
annan helt enkelt blockerar platsen.
Bevisligen blir ”ska-bara-förtöjning”
för något ärende lätt en halvtimme
lång, och så mycket får man inte
fresta tålamodet på sina medmännis
kor, även om ”behovet” inte är akut.
Risken är att det i stället blir fultömn
ing till sjöss. Och handen på hjärtat,
varför ska kadaverdisciplin åläggas
småbåtsägare, medan storbovarna,
kryssningsfartygen, medges absurd
dispens för fri tömning till havs, i flera
år framöver?


Det är lätt att förstå att frestelsen
till fultömning ibland blir för stor.
”Storebror” vill i alla fall försöka
stävja lillebrors fultömning, och
överväger att kommande säsong testa
ett övervakningssystem baserat på
drönare, försedda med särskild utrust
ning som kan identi
fiera toautsläpp från
båtar.
Med fotoutrust
ning försedd med
särskilda filter går
det nämligen att
tydligt avslöja när
en båt lämnar en grumlig ”toastrimma” efter sig. Misstänkta båtar
kommer att bli identifierade (om
möjligt) genom närfotografering,
och sedermera rapporterade.
Nästa steg är att drönaren även
ska kunna ta upp vattenprov för DNAanalys som bevis, men riktigt hur det
ska gå till vet man ännu inte. Och
lagföringen av syndare lär inte bli
någon enkel process, men skam den
som ger sig! I framtiden gäller således
att se upp, i dubbel bemärkelse, om
man har utsläppstankar.
En drönare ”nära dig” kan bli din
bane, om du inte sköter dig! Och, till
syvende og sidst – vill vi verkligen
fortsätta bajsa i badvattnet?
Halvar i 2012 Lirpa Lirpa
www

Våren här i Uppsala försvann
lika snabbt som den kom och
det var så pass fint väder att jag
nästan var på väg ut för att täcka
av båten. Som tur var hann jag
inte med det innan snön var åter
här. Vi får hålla ut några veckor
till innan årets båtsäsong drar
igång på riktigt.
Vårens riggtäff är nu bokad och
detta är ett utmärkt tillfälle för så
v äl nya som gamla viggenseglare
att träffas för att prata om
påmastning och riggning men
även andra frågor rörande de
tekniska bitarna brukar diskuteras
under dessa träffar.
Så boka in den 7 Maj så ses vi
i Åkersberga.
Hälsningar
Niclas, A-vigg 1050

I VB nr 1 tittade vi "i backspegeln"
angående regionalt engagemang i
klubben (vilket resulterade i en positiv
reaktion från norra delen av landet)
och vi gör det även nu, men lite
längre fram i tiden, i förhoppning om
positiva reaktioner även i söder. Under
rubriken "Från västlig horisont" i VB
nr 11-12 2000 beskrev Bo Wallman
bl.a. sin syn på läget angående regional
verksamhet på Västkusten, läs den på
sid. 6.
I övrigt blev det – som det ofta blir i
VB – lite "gott & blandat" att botanisera
bland, från historiska återblickar till nyttig
kunskap om både matlagning och annat.
Red.s insatser ifråga om matlagning
handlar ofta tyvärr mest om att "koka
soppa på en spik", i brist på nyskrivet
material från ViggenBladets läsare . . .
Alf, VB-Red.


Riggning av Viggen
Kontroll och skötsel

Självklart ska man varje år se över
riggen i samband med vårrustningen. Det
är normalt en lätt procedur som inte tar
lång stund, och som kan spara mycket
irritation och extra besvär. Att behöva
klättra i mastkran för att t ex lossa ett
kärvande fallblock tillhör inte de roligaste
övningarna. Det är ett av skälen till att vi
brukar avråda från att låta masten sitta
kvar på båten hela vintern.
Masten bör tvättas och sköljas med
färskvatten. Många förordar också att
den gnids in med paraffinolja, vilket
antagligen är huvudingrediensen i de
preparat som säljs i båttillbehörsaffärerna
till betydligt högre pris.
Alla fallblock kontrolleras så att de
löper lätt. Om de kärvar, tänk då på att
vara ytterst försiktig med smörjmedel så
att inte fall och segel blir nedsölade. Lossa
blocket, rengör och stryk ett mycket tunt
lager av t ex teflonfett (finns som sprej)
på axeln och blockets nav. Om man har
wire-fall är det viktigt att ha koll på att
inte slitaget i masthuvud och på blocken
blivit så stort att wiren kan skära ner och
fastna vid sidan av blocket. Åtgärd finns
beskriven i TT 2:22.
Vant och stag kontrolleras med av
seende på skadade kardeler, ändstycken
och pressade hylsor. Kontrollera även att
spridarna är oskadade. Det förekommer
några olika typer, men de flesta monteras
med skruv och mutter. Tänk då på att
montera skruvarna uppifrån, som extra
säkerhet om oturen skulle vara framme
och en mutter lossnar.



Ett tips är också att sätta textiltejp över
skruv och mutter.
Kontrollera att vantskruvarnas gängor
inte har synliga skador. Dålig smörjning
kan lätt få dem att skära, och då syns det
ganska tydligt. Rengör gängorna, och
smörj med särskild vantskruvolja.
Illustration:Sören Rapp

Vett och etikett vid mastkranen
Vid av- och påmastning brukar det of
tast vara ont om tid, och många som köar
till kranen. Trots det ser man alltför ofta
båtägare som tycks vara helt omedvetna
om det lämpliga i att visa lite hänsyn.
Det värsta man sett i den vägen var en
båt som kom till mastkranen med segel
och bomkapell kvar på bommen, utan
minsta tillstymmelse till förberedelser
gjorda. Då krävs maximalt tålamod från
omgivningen.
Avmastning:
• Demontera bommen, och lossa
undervanten. Fäst dem gärna vid masten
med spännband.
• Glöm inte att lossa kabelanslut
Forts. på sid 10 www

Riggträff den 7 maj
på Trälhavets båtklubb i Åkersberga
kl 18:30 - 21:00

Riggning innebär inte bara att man monterar masten och spänner upp stag
och vant 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 mer om hur man riggar Viggen.
Och inte nog med det: Kaffe och tilltugg kommer också att finnas på plats!
Aktiviteten är gratis men anmälan
är obligatorisk och ska göras till:
Niclas n-er@telia.com senast den 25
april.
Ange mobilnummer så vi kan nå
er om det sker någon sen förändring
av programmet.
Kontakta någon i styrelsen om det
är något du undrar över.
Välkommen!

Trälhavets båtklubb ligger i
Åkersberga på Båthamnsvägen 18,
184 40 Åkersberga.
Det finns gott om parkeringsplat
ser och det är enkelt att ta sig dit
med kollektiva färdmedel. Det tar ca
35 minuter med Roslagsbanan från
Östra station till Åkersberga station
och därifrån är det ca 5 minuters pro
menad till båtklubben.

Och alla er som bor för långt bort för att kunna delta på träffen
rekommenderar vi att ni raskt hoppar tillbaka till sidan 4 och läser artikeln
"Riggning av Viggen" så får ni också en hel del nyttig information!

...................
Sommarträff 5-7 juli
Lilla kastet på Ingmarsö

Boka in den helgen redan nu så
att du inte missar ett trevligt möte
med andra Viggenseglare!
Vi återkommer med närmare detaljer
i VB nr 3, men att det blir bubbel
och gemensam middag vid inloppet
törs vi i alla fall lova redan nu.
Vi hoppas också att vi får se
många nya ansikten bland
deltagarna på årets träff!
Styrelsen

Välkänt riktmärke som
får vara med igen
Foto Red.



Gissa, om undertecknad blev förvånad
när det kom ett stort kuvert med ett ”diplom”
till mig med gratulationer för mina försök att
värva medlemmar i Viggenklubben. Ja, inte
bara förvånad utan fastmer jätteglad. Jag fick
ju som l:a pris hela tre års fritt medlemskap
i klubben också. Tackar!!!
Här längs kusten finns massor av Viggar,
men när man tittar i medlems matrikeln,
så finner man alltför få där. Vi göteborgare
anses ju vara trevliga och vitsiga. Men tyvärr
är vi väldigt tröga, egensinniga och faktiskt
rentav konservativa. Vi sätter närmast en ära
i att ”vaere seg selv nokk”. Att organisera sig
i olika klubbar ligger inte för oss så särskilt
mycket. Det är väl närheten till norskarna
som satt sina spår, kantänka. Det finns där
för ett närmast obegränsat arbetsområde,
när det gäller att skaffa nya medlemmar till
klubben. Detta är ju fundamentalt, eftersom
man väl knappast kan ha en klubb utan
medlemmar.
Jag skulle därför vilja uppmana mina
klubbkamrater här längs kusten att lägga
ner lite arbete på att värva nya medlemmar,
så att vi kan bli ett gäng att hålla kontakt
med och kanske ge oss ut på t ex eskader
segling.
Det vore bra om styrelsen vill fortsätta att
förse oss med värvnings- material, gärna lite
mer påkostat än detta första försök, så att vi
kan lägga det i Viggar vi träffar på.
(Jag hade faktiskt, tro det eller ej, tänkt
att kontakta styrelsen om detta redan innan
vi fick nämnda papper till oss.)
Eftersom jag tidigare seglat Andunge
i 18 somrar och t o m varit ordförande i
Svensk Andunge-klubb, så vet jag vad jag
talar om. Vi hade i SAK en hel del problem



med ”försvunna” Andungar, och vi ville ju
inte att klubben efterhand skulle försvinna
av sig själv.
Jag lade därför ner en massa detektivar
bete för att spåra dem och lyckades faktiskt
turligt nog få tag på allihop, även om det
tog åratal. Annars har man numera samma
problem som Viggenklubben. med att få
med båtägarna på kappseglingar och – tyvärr
– även eskadersegling. o, Andungarna har
ett eget ”VM” (eftersom även några norr
män brukar vara med) där man får med
15-20 båtar, och det är ett väldigt trevligt
arrangemang med prisutdelnings ceremoni
och festlig- heter, där både nuvarande och
många f.d. andungeägare är med.
Men annars har deltagandet i olika regat
tor dött ut senaste tio åren.
För övrigt tycker jag att Viggen är en
härlig båt. Lagom stor – och så mycket båt
man får för pengarna! När man ser vilka
priser som begärs för Viggarna som blir man
lite konfunderad. En så trevlig, lättseglad
och trygg båt med plats för fyra vuxna borde
kosta minst 10.000:- mer än vad som begärs.
Fast det är klart, vår egen Cinderella står oss
faktiskt i 60.000 med ny 8 hk-snurra, nytt
sittbrunnskapell – härligt att ha !!! – samt ny
sprayhood och klädsel på dynorna. Så nog
har vi investerat!
Med seglarhälsning!
Bo Wallman
Albinviggen 1093 Cinderella
Om fler vill engagera sig för regionala
aktiviteter, som Bo Wallman gjorde på sin
tid; skicka ett mail till Jonas Nilsson som
är styrelsens samordnare i den frågan:
jonas.d.nilsson@varmdo.se

Det här numret av VB har ju – i brist på nytt
material – till största delen kommit att domineras
av sådant som många av er som varit med ett tag
kanske känner igen och vi fortsätter här på den
inslagna vägen.
Haralds foton här på sidan kan ju både sägas
vara och även väcka minnesbilder och några pop
par även hos undertecknad.
Som framgår av fotona så var det utställning,
närmare bestämt på båtmässan "Allt för Sjön" i
Älvsjö där även Viggenklubben var representerad
under många år, men det hör sedan länge till flyd
da tider. (Men roligt så länge det varade).
Ungefär ett decennium tidigare – 1993 – var
det stort jubileumspådrag på mässan. Klubben
fyllde 30 år och det skulle firas med besked, en
Viggen inköptes, putsades upp och ställdes ut på
mässan och sedan såldes det lotter, både på mässan
och annorstädes. Inga foton därifrån tyvärr men
några kommentarer från publken minns vi:

Båtmässa 2002, foto Harald Akselsson

Från västlig horisont

Lite mer ur
Viggenklubbens historia ...

– Vill herrn köpa en lott på båten?
– Nej tack, jag har redan en massa båtar.”
Amiral Dick Börjesson, Chef för Marinen
“– Vet du att vi skaffat oss två chanser i
ert lotteri? Vi har nämligen köpt varsin lott.”
Olga och Sven Lundin
“Bris”-seglare i grannmontern
– Hej, jag har beslutat mig för att segla till Medel
havet med Viggen, och sedan kanske jorden runt.
Är det något speciellt jag ska tänka på?”
Förtidspensionerad bergsprängare
“–Jag har bestämt mig. Jag ska köpa en
Viggen. Kan du inte sälja det här fina
exemplaret till mig, snälla...”
Beslutsam kvinna

Båtmässa 2004, foto Harald Akselsson

“–Förutom vår båt, är Viggen här bredvid
det enda vettiga som finns på mässan.”
Obekräftad kommentar från “Bris”-montern
Någon som har en hum om vad
jämförpris på Viggen kan vara idag ?

Skicka ett mail till vebe@comhem.se
och berätta vad du tror!



Finns det ett liv efter detta?
Om vi lämnar religiösa aspekter
därhän, och ser till de mer profana,
så får man nu i återvinningens
tider verkligen hoppas att svaret
är ”ja”, på ett eller annat sätt. En
kär gammal bil hamnar på skroten
och plockas isär och källsorteras så
att främst plast och olika metaller
återvinns var för sig. Kanske min
dre kul för en instrumentpanel att
reinkarneras som soppåse, men för
en rostig framskärm från en gam
mal Opel måste det vara ett verkligt
lyft att återfödas som armeringsjärn
i en pylon på Öresundsbron. Tänk
bara på utsikten!
Nu var det inte riktigt det jag
tänkte skriva om, förstås. Inte
heller återvinning av våra kära
flytetyg (men även för dem finns
ju numer båtskrotar som gör ett
utmärkt jobb). Jag tänker i stället
på våra klassförbund. Mer än ett
klassförbund är utrotningshotat,
mest beroende på att båtägarnas
intresse för föreningsverksamhet
är på nedåtgående. Många inser
nog inte riktigt konsekvenserna
av detta.
Upphör klassförbundet att
vara aktivt kommer obönhörligen
stora kulturella värden att gå för
lorade.
För att rädda dessa har en ny
organisation ”Klassbåtar” bildats,
på initiativ av Viggenklubbens
grundare Gunnar Tidner.


Klassbåtars primära syfte är att
förhindra att klassförbunds im
materiella tillgångar (läs: doku
mentation, kunskap och historik)
går förlorade om klassförbundet
slutar vara aktivt. Genom Klassbåtar
skapas en digital plattform för att
tillvarata dessa tillgångar så att de
bevaras för framtiden, till fromma
för både befintliga och framtida
ägare av båttypen i fråga. Dokumen
teringen kan påbörjas närsomhelst,
och förutsätter alltså inte att klass
förbundet upphört. Tvärtom är det
en fördel om arbetet görs successivt.
Respektive klassförbunds styrelse
ansvarar. Grundtanken är att mate
rialet ska vara helt offentligt, men
möjlighet finns att lösenordsskydda
visst material av kommersiellt värde
för klassförbundet så länge det är
aktivt, kopplat till medlemskap i
förbundet. Och naturligtvis hoppas
vi att Viggenklubben kommer att
bestå länge till! Klassbåtar kom
mer att vara ekonomiskt beroende
av viss medlemsavgift från såväl
aktiva klassförbund som enskilda
privatpersoner. Förhållandevis låg
för klassförbund, för privatperson
nästintill symbolisk.
Läs mer om detta på hemsidan
www.klassbatar.se.
Välkommen med synpunkter till
redaktionen!
Harald Akselsson,
1103 Costa Jourtan

STYRELSESOPPA
Detta behövs:
1 purjolök
1 msk margarin
i tsk curry
1½ msk vetemjöl
1 l vätska (vatten o. grönsaksspad)
2 fiskbuljongtärningar
1 pkt djupfryst fisk, ca 450 gram
1 burk blandade grönsaker, ca 400
gram
persilja, dill, salt
Gör så här: Skär purjolöken i strimlor
och fräs den i margarinet tillsammans med curryn i en gryta. Pudra
över mjölet och häll på vätskan och
lägg i buljongtärningarna. Låt allt
koka upp och under tiden skärs fisken
i kuber. Lägg i fisken och låt blandningen sjuda sakta under lock i 7 min.
Blanda till sist ner grönsaker, dill,
persilja och kryddor och ge soppan ett
snabbt uppkok och så är soppan färdig
att servera.
PS. Det frysta fiskblocket fungerar
som kylklamp i kylväskan före
tillagningen.

Mörrumsgryta

/ soppa för 4 personer

(För att göra soppa, späd med grädde,
mjölk eller vatten)
400-600 g laxfilé
1 gul lök
1 morot
1 msk smör
1 citron (saft +fint rivet skal)
2 dl vatten
1 fiskbuljongtärning
1,5 msk vitvinsvinäger
2 dl grädde
1 msk maizena majsstärkelse
utrört i 2 msk vatten
Salt, vitpeppar
1 knippa dill, alt fryst
Kokt potatis eller ris

Ovanstående har varit med förr
och är väl kanske inte ett alternativ till
grillkvällarnas flintastekar och andra
köttbitar men kan säkert smaka bra
någon gång när vädret är mindre gynn
samt för utomruffsmatlagning. Funkar
säkert hemma också, och har du egna
tips på lättlagad båtmat så är de också
välkomna i Matspalten.

Skala och hacka löken fint.
Skala och riv moroten grovt.
Hetta upp smöret i en kastrull, och
lägg i löken, moroten och
citronens saft och skal.
Låt fräsa utan att få färg.
Häll på vatten och smula i
buljongtärningen.
Häll i vinäger och grädde.
Låt koka upp och sjuda 10 minuter.
Red av med maizenavattnet.
Smaka av med salt och peppar.
Skär laxen i 10-15 mm stora kuber
(något mindre för soppa),
och vänd försiktigt ned dem med dillen.
Låt puttra ca 5 minuter,
och servera med potatis eller ris
samt sallad.

Red.

Harald i 1103 Costa Jourtan



w w w Forts. från sid 4‑

ningar för lanterna och ev antenner! Har
man kort bit från bryggan till mastkranen
kan man till och med lossa säkringarna i
vantskruvarna i toppvant, för- och akter
stag innan man går till kran.
• Om man är försiktig brukar det gå
alldeles utmärkt att masta av utan att först
demontera Windex. Se bara till att lyfts
linget som läggs under spridarna kommer
fram för om masten, och att mastkranens
block ligger något för om masttoppen.
• Strama upp lyftwiren, och lossa föroch akterstag samt toppvanten. Det är
lämpligt att ha en ”mastkramare” avdelad
för att hålla ett öga på både mastfot och
masttopp, beredd att parera om/när bå
ten rör sig relativt kranen. Detta är extra
viktigt om masten står lös på däck, utan
låsbult i foten.
• Lossa ev låsbult i foten, och lyft av
masten. Genom att slinget är fäst enligt
ovan fäller man masten akteröver, och
Windex klarar sig (förhoppningsvis).
Påmastning:
• Gör masten helt klar med spridare
och allt. Glöm inte dirk, sejnfall och ev lift
till spinnakerbom, om Du inte älskar att
klättra en extra gång i mastkranen.
• Fäst undervanten vid masten med
spännband. Kontrollera att för-och
akterstag löper på rätt sida om spridarna,
och fäst dem vid masten tillsammans med
toppvanten med spännband.
• Montera vantskruvarna till topp
vant och för-och akterstag. Det är en
smaksak om man monterar dem på van
ten eller på båtens röstjärn, men de ska
alltid monteras så att vantet sträcks när
vantskruvens mittstycke vrids medurs,
uppifrån sett. (Monteras vantskruvarna på
röstjärnen måste man vara vaksam så att
toppvantens vantskruvar inte snedställer
sig och kommer i beknip med röstjärnen
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när vanten sträcks. Det är lätt hänt att
vantskruvarna kröks på detta sätt).
• Kör fram båten till mastkranen
och förtöj med krantoppen strax för om
mastfoten (jmf avmastning).
• Lägg fram masten på bockar, med
masttoppen mot sjön, framsidan uppåt.
• Lägg lyftslinget runt masten nedanför
spridarna men ovanför undervanten. Fäst
en tunn draglina i slinget så att det kan
dras ned när masten står på plats.
• Sträck upp lyftwiren och passa
masten när den lyfts. Sänk ned masten
och passa in den i mastfoten på däck.
Montera ev låsbult. Det är rekommenda
belt att precis som vid avmastningen ha
en avdelad ”mastkramare” som håller ett
öga på både mastfot och masttopp.
• Fäst och sträck upp toppvanten och
för-och akterstag. När masten står själv,
släck i lyftwiren och hjälp vid behov till
att få ned lyftsling och krok med hjälp av
draglinan, och koppla loss.
• Uppkoppling av undervant, fortsatt
justering samt säkring av alla vantskruvar
görs vid vanliga bryggplatsen.
I ett Tekniskt Tips, TT 2:7 beskrivs hur
den lite mer erfarne kan masta på och
av utan hjälp av mastkran. Metoden är i
första hand lämpad för mast med låsbult i
foten, och kräver annars extra varsamhet
och någon ytterligare medhjälpare.
• Fäst undervanten vid masten med
spännband. Kontrollera att för- och
akterstag löper på rätt sida om spridarna,
och fäst dem vid masten tillsammans med
toppvanten med spännband.
• Montera vantskruvarna till topp
vant och för-och akterstag. Det är en
smaksak om man monterar dem på van
ten eller på båtens röstjärn, men de ska
alltid monteras så att vantet sträcks när
vantskruvens mittstycke vrids medurs,
uppifrån sett. (Monteras vantskruvarna på
röstjärnen måste man vara vaksam så att

toppvantens vantskruvar inte snedställer
sig och kommer i beknip med röstjärnen
när vanten sträcks. Det är lätt hänt att
vantskruvarna kröks på detta sätt).
• Kör fram båten till mastkranen
och förtöj med krantoppen strax för om
mastfoten (jmf avmastning).
• Lägg fram masten på bockar, med
masttoppen mot sjön, framsidan uppåt.
• Lägg lyftslinget runt masten nedanför
spridarna men ovanför undervanten. Fäst
en tunn draglina i slinget så att det kan
dras ned när masten står på plats.
• Sträck upp lyftwiren och passa
masten när den lyfts. Sänk ned masten
och passa in den i mastfoten på däck.
Montera ev låsbult. Det är rekommenda
belt att precis som vid avmastningen ha
en avdelad ”mastkramare” som håller ett
öga på både mastfot och masttopp.
• Fäst och sträck upp toppvanten och
för-och akterstag. När masten står själv,
släck i lyftwiren och hjälp vid behov till
att få ned lyftsling och krok med hjälp av
draglinan, och koppla loss.
• Uppkoppling av undervant, fortsatt
justering samt säkring av alla vantskruvar
görs vid vanliga bryggplatsen.
I ett Tekniskt Tips, TT 2:7 beskrivs hur
den lite mer erfarne kan masta på och
av utan hjälp av mastkran. Metoden är i
första hand lämpad för mast med låsbult i
foten, och kräver annars extra varsamhet
och någon ytterligare medhjälpare
Riggens ansättning
Viggenhandboken anger att ”målsätt
ningen med stagningen är att masten ska
vara rak under segling. Aktre undervanten
ansätts löst, övriga vant och stag hårt”.
Detta ger inte mer än den nödtorftigaste
ledning. Nedan följer ett försök till för
tydligande.
• Det är viktigt att masten står
vertikalt på båten i sidled, d v s det ska
normalt inte vara så att t ex styrbords

toppvants vantskruv är hopskruvad
maximalt medan babords vantskruv nätt
och jämnt har tagit gäng. Då är något fel,
eftersom vanten förutsätts vara lika långa
med god precision. Rätt läge är svårt att
avgöra genom syftning, men kan ”mätas”
med hjälp av t ex ett ankare som hängs
i storfallet. Genom att föra över ankaret
växelvis från sida till sida på båten, och
mäta avståndet mellan ankaret och vul
sten vid däckets ytterkant med t ex en
tumstock, kan man med hygglig precision
bestämma när masten står vinkelrätt mot
däcket.
• I längsled kan man inte riktigt på
förhand avgöra rätt trimningsläge. I
princip gäller att båten blir något mer
lovgirig om masten lutar bakåt.
• När masten står ”mitt i båten”
ansätts toppvant och för- och akterstag
”hårt”. Härvid finns olika metoder. Den
enklaste är att använda en vantspännings
mätare typ ”Vajert” eller motsvarande.
Vajert är justerbar för olika grovlek på
vantet, och har en 10-gradig mätskala
för vantspänningen. 7,5 motsvarar 15%
av vantets brottlast, vilket anses som
”normal” ansättning. Personligen brukar
jag stanna någonstans mellan 6 och 7,
vilket känns lagom för Viggen. Drag åt
vantskruvarna i etapper, lika många varv
på vardera sidan, tills rätt spänning upp
nåtts.
En annan metod består i att man mä
ter vantets töjning med hjälp av en 2 m
tumstock som tejpas på vantet när detta
är nätt och jämnt sträckt men inte spänt.
Håll tumstocken mot vantskruvens änd
stycke, och tejpa fast tumstockens övre
ände mot vantet. Drag åt vantskruvarna i
omgångar, tills det är exakt 3 mm mellan
tumstock och ändstycke.
Då är vantet, oberoende av vant
dimension, sträckt till 15% av sin
Fortsättning på sid 13 w w w
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CLUB

SHOP

Handbok K- eller A-Viggen.... 60:- Klubbvimpel.................... 130:Tekniska Tips komplett .... 220:- 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

E-post till CLUB SHOP ingvarlinden1@gmail.com
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Avstängningskran
för diskhoavloppet
Om Du liksom jag har en Vigg med
avstängningskran typ skjutventil (ratt
som ska vridas en massa varv) så har
Du säkert märkt hur tungt kranen går,
om den inte motioneras väldigt ofta.
För att inte tala om hur den funkar efter
vinteruppehållet. Det har hänt att jag
fått demontera ratten för att få grepp
om 4-kantstappen med skiftnyckel för
att kunna få igång kranen.
I höstas efter upptagningen provade
jag en egen variant. Jag stängde kranen,
slog i ett par teskedar matolja, öppnade
kranen ett varv eller två, och stängde
den igen. Så slog jag i ytterligare ett
par teskedar olja. Heureka! Nu i våras
funkade kranen jättebra, ”det gick som
smort” kan man säga. Och det är inte
uteslutet att metoden har effekt även
på kik- och kulventiler. Den kan i alla
fall inte skada, eftersom matolja inte är
aggressiv mot något av förekommande
material.
Harald/1103 Costa Jourtan
w w w Fortsättning från sid 11

brottlast. Eftersom vanten ”håller emot
varandra” blir spänningen automatiskt
lika på båda sidor.
• När toppvant, för- och akterstag
är grundansatta enligt ovan sätts de
främre undervanten an. Syfta i masträn
nan så att masten inte krummar i
sidled. Däremot är det lämpligt att den
krummar något i båtens längdriktning,
vilket kan kontrolleras med storfallet
eller dirken. 2 till 2,5 cm böjning föröver
är lämpligt. När masten fått denna
krumning bör också undervantens

Så sålde man
båtar ...

Mikael Hugosson
hittade bilden

spänning vara ganska bra. Jämför med
toppvanten.
• Efter justering enligt ovan har
man uppnått en god grundinställning
för riggen. Efterhand kommer viss
sättning att ske i rigg och skrov, varför
efterjustering kommer att erfordras.
Vid segling i måttlig till hård vind
får inte lä vant börja slacka förrän
båtens krängning är 25º till 30º (större
krängning bör f ö inte Viggen seglas
med, för max effektivitet).
Harald Akselsson
/Tekniska Kommittén
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Nya gardiner
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Avgifter 2019: Aktiv medlem 175:- / Viggen-Vän 50:Viggenklubbens PlusGiro-konto: 40 73 05-2
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Ordförande:
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Vice ordförande
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Niclas Gilljam Svahn Helsingforsv. 143, 752 64 Uppsala
0708-75 30 42
e-post: n-er@telia.com
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073-627 24 01�
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073-444 26 82
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Roy Berntsen Skogalundsklippan 13 , 131 39 Nacka
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Jonas Nilsson Kopparmoravägen 2, 139 53 Värmdö���������������
0705-10 36 98
e-post: jonas.d.nilsson@varmdo.se
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Tobias Mattsson Byälvsvägen 233, 128 47 Bagarmossen
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Vid årets första besök vid båten, främst
för att kolla att stormarna inte härjat med
täckningen, kravlade jag mig in i båten
också. Då blev jag påmind om att gardinerna
var i behov av tvätt, framförallt den närmast
köket. Sagt och gjort, jag rev ned rubbet och
körde en tvättmaskin när jag kommit hem.

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

Upplöst gardin
Visst blev gardinerna rena, men det
visade sig också att 43 år tagit sin tribut. Se
bif foto. Tyget var blekt och bitvis i upplös
ningstillstånd, så det var bara att planera för
nytillverkning.

Ny gardin

ELLOS tyger ligger på 130–140 cm
bredd, och efter måttagning konstaterade jag
att 1 löpmeter räckte med lite råge. Kostnad
209 kr inkl frakt, vilket får sägas vara över
komligt. Tillkom trådrulle à 35 kr.
Fram med gamla Singer från 1939 (som
jag skrev om i VB nr 5 2018). Mycket fål
lande blev det, för att det inte skulle synas
några trådiga kanter, och resultatet blev rätt
hyfsat, se bif. Ojämnheterna p g a dragningar
i tyget kommer nog knappast att märkas när
de sitter på plats.
Harald i 1103 Costa Jourtan

...................
Uppmaning från styrelsen !

I och med de nya reglerna från
Postnord så har vi snabbare än vi
velat varit tvungna att övergå till en
digital form ViggenBladet, de
flesta av våra medlemmar har
uppmärksammat detta och
uppdaterat sin mejladress hos
oss. Dock är det ännu ett gäng
medlemmar kvar som ännu inte
godkänt mottagandet av Viggen
�������
Bladet������������
via e-post.
Vi hoppas nu att när ni läst detta
svarar till ordförande Niclas, på e-post
n-er@telia.com,

Vi förstår att detta kan kännas
tråkigt och att Viggen�������������
Bladet�������
gärna
mottas i fysisk form men läget är
såhär tillsvidare och det är
inget vi kan göra åt saken.
Ett litet glädjebesked kan vi
i alla fall ge, på senaste mötet
har vi beslutat att ge ut ett
nummer fysiskt. Detta kommer för
modligen bli det sista numret för året
och fram till dess ska vi undersöka
hur detta kan göras på bästa sätt.
Vänliga Hälsningar
VK styrelse
15
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Hålla färgen – eller inte

Under årens lopp har vi ett antal gånger dryftat frågan om vilken
bottenfärg som är bäst, eller om man kan/bör använda en betydligt
mindre giftig färg och själv sätta till t ex peppar eller annat skarpt
men ogiftigt medel. Entydigt svar på frågan har såvitt jag kan erinra
mig uteblivit. Kanske är det som med placebo i medicinsammanhang:
det man tror på, eller vill tro på, fungerar?
För två eller tre
Svaret blev: inte
år sedan hade jag
värre än vanligt, och
en mindre skvätt
med högtryckstvätt,
Therese Landell blev med Viggen
bottenfärg kvar
som nu är obligatorisk
och tyckte den var "lite trög att segla
sedan föregående
vid upptagning på
hem". Sedan tog hon den här bilden
år, och frågan
Bullandö, blev skrovet
när båten kom upp upp ur sjön.
var om jag skulle
så rent som man kan
Passade bra här, VB tackar!
köpa mer färg,
begära.
eller helt rått bara
Jag har därför
måla kölen – om
fortsatt på samma
inte för annat
sätt, och i år har
så för att skyla
jag ingen färg kvar,
över de ständigt
och chansar därför
uppkommande
ett år till.
rostfläckarna.
Jag kappseglar
De är harmlösa
inte längre, och
på den flera hund
struntar därför i om
ra kilo tunga järnklumpen, men inte jag inte får ut den sista halvknopen
vackra.
i fart, p.g.a. att skrovet blir lite mer
Men vad gör det när båten ligger ”ludet” under säsongen.
i vattnet? Sen må en och annan
Man kan ju fråga sig varför det
petimäter tycka att Jourtan har en ändå funkar så hyggligt – beror
slarvig kapten.
det helt enkelt på att vattnet i
Jag valde att bara göra av med Bullandös hamnbassäng är så
den gamla färgen, och väntade förgiftat att mycket lite växtlighet
sedan med spänning på hur överlever? Det är trots allt i hamn
resten av skrovet skulle se ut vid som båten tillbringar mest tid,
upptagningen.
tråkigt men sant.
Harald i 1103 Costa Jourtan

Viggenseglarnas tidning
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