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Vilken båt är snabbast? K-Viggen eller A-Viggen?
Snart dags för KM. K-Viggar och
A-Viggar möts då för första gången
varje säsong på en riktig bankappsegling. &quot;Förlorarna&quot; uttalar sig i bryggsnacket att den ena
båttypen är snabbare. Ofta hör man
att K- Viggen kryssar bättre och
A-Viggen länsar bättre. Ligger det
någon sanning i detta?
Om vi börjar med att titta på
skillnaderna på båtarna, finner vi
den största skillnaden under vattenytan. A-Viggen fick delat lateralplan. Det innebär att köl och roder
är separerade.
A-Viggen har en moderat fenköl
och skädda framför rodret. När det
gäller riggen är den ca 3 dm högre
på A-Viggen som har en liten annan
segelgarderob. K-Viggens genua
l är 0,5 m 2 större än A-Viggens
standardgenua, men A-Viggen har
också en lättvindsgenua på 19,5 m
2 (17,5 har K-Vigg). Numera bör
vi kalla lättvindsgenuan för I och
standardgenuan för genua II. K-Viggens genua II är på 13,0 m 2 och
A-Viggens fock I på 10,0 m 2 .
Så långt försegel. K-Viggen har
1,3 m 2 större storsegel. Spinnakern
är ca 2-3 m 2 större till A-Viggen.
För att inte röra ihop det för mycket
kan vi säga att K-Viggen seglar med
29 m 2 och A- Viggen med 27,2 m 2
(genua II). Detta förhållande gäller
vid 6-10 m/s. Blåser det mindre tar
A-Viggarna sin 1:a och får då 0,7 m
2 mer än K-Viggarna.

Stefan Eckardt skrev om det i VB 8/1983

När det börjar blåsa runt 10-12
m/s går en K- Vigg med genua II på
13 m 2 , men A-Vigg på fock I på
10 m 2 . Teoretiskt borde då A-Viggen gå snabbare i lättare vind och
K-Viggen bättre i hårdare vind. Den
tendensen kan man faktiskt också se
om man läser resultatlistor!
För att nu avliva myten - åtminstone när det gäller hårdvind,
plockar jag fram en seriös test från
början av 70-talet. Som seglingsexpert medverkade Jörgen Sundelin!
Testen gick i havssjö och hård
vind, både med genua och fock.
Båtarna var oerhört lika! A-Viggen
gick lite snabbare på kryss och det
trodde experterna berodde på en
mindre våt yta - ej på segelytan som
största orsaken. När det gällde läns
var K-Vigg minst lika snabb.
A-Viggen var dock lite lättare att
styra då den har delat lateralplan.
Så resultatet på KM har inget med
att göra om man sitter i en K- eller
A-Vigg. Besättningens skicklighet,
taktik och seglens skick är det som
avgör. Må bäste man vinna...
Stefan

Hej alla!
Arbetet med dokumentation av
klubbens verksamhet börjar närma
sig slutet. Det mesta kommer finnas
lagrat digitalt på klassbåtar.se, som är
lätt att nå för framtida viggenseglare.
När det gäller material till Sjöhistoriska muséet så kommer det att
vara i form av fysiska föremål som
lämnas som komplement till det som
redan finns där idag.
Är det någon som har originalsegel i hyfsat skick så hör av er.
Detta om styrelsens uppdrag för i år.
Sedan återstår årsmötet och beslut
om upplösning av klubben om inte
undrens tid är förbi. Det kan vara
en epok som går i graven, men den
kommer i så fall vara väl dokumenterad och förhoppningsvis till
glädje för alla viggenseglare en lång
tid framöver.
K-G Sabel i Potentilla

Med det här numret är näst sista
pusslet i redaktörskarriären lagt, i
och med nästa nummer av ViggenBladet blir det tack och farväl.
Som vanligt är det ungefär som i
godispåsarna; lite gott och blandat,
både gammalt och nytt. (Ja, i godispåsarna får vi förstås hoppas att det
inte ligger något gammalt).
Det är också läge för ett tack till
alla som bidragit med material till
VB under åren som gått, många bra
artiklar har repriserats flera gånger,
inte minst i det här numret.
Och naturligtvis ska jag inte
glömma kamraterna på redaktionen, medredaktören Harald och
sambon Annika Forsberg, tidningens eminenta korrekturläsre som
verkligen hittar minsta stavfel ellar andra missar i VB-spalterna.
Stort tack till er!
VB-Red. / Alf


Kallelse till Årsmöte

Viggenklubbens medlemmar kallas härmed till årsmöte
Tid: Lördag 6 november 2021, kl 15.00
Plats: NBS klubbhus i Näsbyviken

Förslag till dagordning:

1. Mötet öppnas av styrelsens ordförande.
2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd.

Hur kommer man till
Näsbyviken och NBS Klubbhus?
Näsbyviken är en del av Stora Värtan.
Näsbyvikens Båtsällskap (NBS) har sin hamn
i Täby vid gränsen mot Danderyd.
Med bil från Stockholm kör man E18 mot
Norrtälje och tar av vid Lahäll, se kartan som
även visar hur man kör om man kommer väster
eller norr ifrån.

Parkering finns på Fiskarstigen.
Med Roslagsbana från Östra Station tar
man linje 29 mot Näsbypark och stiger av vid
Lahälls hållplats.
Det är halvtimmestrafik, tåget avgår 10 min
efter hel- och halvtimme, restid 16 min. Från
Lahäll följer man det röda spåret i kartan.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt val av två usteringsmän att jämte
mötesordförande justera protokollet.
4. Fråga om mötets behöriga utlysande.
5. Fastställande av dagordning.
6. Föredragning av verksamhetsberättelse och årsredovisning.
7. Föredragning av revisionsberättelse.
8. Fastställande av resultaträkning och balansräkning.
9. Fråga om ansvarsfrihet för det gångna årets styrelse.
10. Behandling av styrelsens förslag om upplösning*
11. Behandling av inkomna motioner.
12. Beslut om Viggenklubbens medel
13. Beslut om och val till verkställande utskott
14. Val av ordförande, övriga styrelsemedlemmar, revisorer ochrevisorssuppleanter.
15. Val av övriga funktionärer
16. Fastställande av medlemsförmåner, budget och årsavgifter.
17.

Mötet avslutas.

Hjärtligt välkomna!
Bakgrund och motiv för styrelsens förslag
Bakgrund till styrelsens beslut är den negativa
utveckling Viggenklubben haft sedan flera år tillbaka.
Vid årsmötet 2020 gick det inte att finna funktionärer
som var beredda att ställa upp ”långsiktigt”. Klubben
kan utifrån detta inte leva upp till sin målsättning
enligt stadgarna.
Bemanningen av styrelse och redaktion för 2021
blev därför interimistisk, med uppdrag att verka
för upplösning av klubben samt att för framtiden
dokumentera dess verksamhet. Detta arbete pågår,
och någon förändring av läget har inte skett under
detta år.
Ett beslut om upplösning måste fattas i enlighet
med stadgarna §§ 13 och 14. En punkt om upplösning
ska finnas med i kallelsen till årsmötet.
§ 13 Förslag till ändring av dessa stadgar eller



Styrelsen

om upplösning av Viggenklubben skall anges på
kallelse till ordinarie årsmöte och skall då tagas
upp till behandling.
För godkännande av dylika förslag erfordras
beslut av minst 2/3 av vid mötet närvarande aktiva
medlemmar.
När det gäller vad som ska ske med klubbens
tillgångar så finns det i § 14,
I händelse av Viggenklubbens upplösning skall
klubbens medel tillfalla organisation som uppfyller
kriterierna; verksam inom segling, bedriver sin
verksamhet ideellt.
Om Viggenklubbens upplösning innebär ett
samgående med annat klassförbund gäller inte
paragrafens första stycke.
Stadgarna kan laddas ner från
www.viggenklubben.com

Mer om mötet
Styrelsen beklagar naturligtvis att vi nödgas
föreslå upplösning av klubben, men har inte
något annat val. Folkhälsomyndigheten (FHM)
håller, när detta skrivs, fortfarande fast vid att
Coronarestriktionerna bör kunna lättas upp
under hösten, i tid för att vi ska kunna avhålla
vårt årsmöte på vanligt sätt, d v s slippa trassel
med videolänk ZOOM. Vi håller tummarna, och
planerar för ett fysiskt möte i NBS klubbhus i
Näsbyviken. Ändras förutsättningarna får vi
meddela det via e-post och hemsidan.
För fysiskt möte måste styrelsen ha mottagit
skriftlig anmälan senast 29 oktober. Anmälan
görs antingen till styrelsen@viggenklubben.
com eller SMS till 073-627 24 01. Anmälan ska
innehålla namn, ev båtnummer, antal deltagare
samt kontaktuppgift (e-post och/eller tfn).

Vi har inte satt någon begränsning för antal
deltagande familjemedlemmar, men vid omröstning gäller en (1) röst per båt.
Förutsatt att mötet kan hållas enligt ovan
kommer Viggenklubben att bjuda deltagarna
på en middag efter mötet. Bland annat detta
är skäl till att föranmälan erfordras. Menyn
består av Marinerad rostbiff med soltorkade
tomater, gravad lax med hovmästarsås, sallad,
bröd och smör, ostbricka med 2 ostar och kex,
kaffe/te med liten glassbit. Dryck: vin/öl/alkoholfritt. Ange gärna eventuella preferenser
vid anmälan.
Skulle omständigheter göra att mötet måste
ske via ZOOM kommer inloggningsuppgifter
och anvisningar för detta att skickas till alla
anmälda i god tid.



Till minne av Ingmar Holmström
Ingmar Holmström avled den 31
mars 2021. År 2017 blev han diagnostiserad med långt gången prostatacancer som spritt sig. Efter flera
behandlingsomgångar med mediciner
och operation fick han i november
2020 beskedet att inga mediciner
längre hjälpte. Han vårdades hemma
av sin hustru och äldsta dotter. De
sistas dagarna blev han inlagd på
Ersta sjukhus. Han somnade in stilla
med sin son och äldsta barnbarn
närvarande.
Ingmar Holmström har betytt väldigt mycket för Viggenklubben.
Första gången jag träffade Ingmar
var den 8 september 1973. Jag var
ordförande i Viggenklubben och hade
deltagit tillsammans med 8 andra Viggenbåtar i Vegas höstregatta på stora
Värtan. Vi som deltagit i regattan satt
i NBS klubbhus och åt sill-supé. In
genom dörren kommer en man klädd
i en snygg mörkblå seglardress. Han
presenterar sig som Ingmar Holmström, ägare till Albinviggen 403. Han
hade inte deltagit i seglingarna men
förstått att han ändå var välkommen
att delta. Snabbt beredde vi plats vid
bordet och nytt kuvert dukades fram
åt honom. Han ställde några frågor
om läget i klubben. Jag berättade att
vi höll på att ta fram klassregler, att
vi kommit fram till att det måste bli
regler för två separata entypsbåtar,
Albinviggen och Karlskronaviggen. Vi
hoppades göra det på ett rättvist sätt
för att båttyperna skulle kunna segla
scratch mot varandra utan handikapp.
Ingmar nickade och höll med. Vidare
sa jag att vi har börjat titta på Tekniska Tips för Viggarna enligt uppslag
från Vegaklubben. Ingmar sa att han
gärna hjälpte till om det var något han
kunde göra, vilket jag tacksamt la på
minnet. Under hela diskussionen fick
jag stor respekt för Ingmars kunnande
och omdöme.


Personkemin mellan oss kändes
mycket bra.
I början av 1974 hade vi flera
klubbmöten på restaurang Tre Lejon på Wasavarvet. Under det första
mötet diskuterade vi ”Viggen för
till akter”. Jag bad Ingmar föra anteckningar under mötet. Inför det
kommande årsmötet 1974 lyckades
jag övertala Ingmar att ta på sig att
vara sammankallande i den tekniska
kommitté som skulle få i uppgift att
hantera och ge ut Tekniska Tips. Jag
sa även till Ingmar att jag gärna såg
honom som medlem i styrelsen. Det
blev också årsmötets beslut, Ingmar
blev suppleant i styrelsen 1975. Det
var en tillgång att ha Ingmar med i
styrelsen på grund av hans kunnande
och stora kontaktnät.
Det hade vi nytta av när vi 1975
genom honom fick tips om den lilla
firman Klubbdata. Under Viggeneskadern till Gotland det året, den
första i klubbens historia var det till
god hjälp att Ingemar hade sommarställe på Gotland och kunde därifrån
hjälpa till på olika sätt. Han ingick i
mottagningskommittén som skulle ta
emot oss när vi efter översegling under
natten kom fram till Gnisvärd.

Kontakt med dem hade vi genom
PR-radion. När de mottog ett anrop
från en av grupperna (deltagarna
hade uppdelats i 4 grupper, under natten blev det disigt och på morgonen
tidvis dimma) som lydde ”Vi har lite
dåligt med bensin, kan ni skicka ut en
båt med mera soppa?”. Hamnvärden
i Gnisvärd var genast beredd att ge
ett positivt svar, men Ingmar avbröt
honom och sa ”Hur fasen skall de
kunna hitta varann i dimman?”.
Ingmar var från början byggnadsingenjör, sedan flera år anställd på
Riksantikvarieämbetet. Hans inställning var: Det gäller att göra rätt saker
på rätt sätt. Det går t ex inte att lättvindigt reparera en skadad gammal
staty med lite cement, det måste göras
med metoder och material som användes när statyn ursprungligen gjordes.
Senare som pensionär skapade han
www.husdoktorn.se där han gav råd
och hjälp till husägare.
Till Tekniska kommittén knöts
många kunniga personer som Harald
A:son Moberg, Bo Hjertstrand och
Ingemar Lindgren. Ingmar Holmström kvarstod som sammankallande
1976 och 1977.
Ingmar utsågs 1977 till vice ordförande i styrelsen och 1978 efterträdde
han mig som ordförande.
Som ny ordförande tog Ingmar
initiativ till att Viggenklubben i stället
för de oregelbundna klubbmeddelanden vi hittills get ut skulle göra det
som en tidning i format A5. Efter lång
trevande inledning fick Viggenbladet
sin slutliga form år 1983. Arbetet med
klassreglerna fortsattes av Ingmar.
Han organiserade tillsammans med
SFS:s mätningsman Lennart Ohlsson
att tillräckligt antal av båda båttyperna genomförde kontroll av båtens
vikt genom fribordsmätning och stabilitetskontroll med krängningsprov.
Kruxet var att SSF ansåg att Reglerna

måste kunna avgöra om en båt är en
Vigg eller inte.
Frågan förblev obesvarad ända till
1994. Vad som är en Vigg definieras
nu:
”Viggen skall vara tillverkad i
glasfiberarmerad polyester av Karlskronavarvet AB eller Albin Marin
AB. Registreringsskylt av metall
skall finnas, varaktigt fäst i skrovet,
och ha instansad uppgift om båttyp,
tillverkare och serienummer.
Ingmar bytte under 1978 sin Vigg
mot en S 30:a. Med den praxis som
då rådde, att man måste vara ägare
till en vigg för att vara styrelseleda
mot, innebar detta att Ingmar inte
ställde upp till omval. Men det hindrade varken honom eller mig från
att ingå i den Klassnämnd som 1979
inrättades för att handlägga uppkommande frågor rörande klassreglerna.
Det ansågs rimligt att Klassnämnden
skulle bestå av Viggenklubbens ordförande samt vi två, Ingmar och jag,
som var de som jobbat mest med och
bäst kunde klassreglerna. Så skedde
därefter flera år. Mot slutet blev det
bara vi två kvar med mig som sammankallande. För mig kändes det
tryckt att alltid ha Ingmar med. Vi
omvaldes så sent som på årsmötet i
november 2020.
Några år efter förvärvet av S 30
köpte Ingmar en begagnad Karlskronavigg till familjen.
Inför år 2013 då Viggenklubben
skulle fylla 40 år skapade vi som var
lite äldre den sk F-kommittén som
hjälp att förbereda firandet.
I sammankomsterna deltog Ingmar Holmström, Ingemar Lindgren,
Harald Akselsson, Jan Olof Björk,
Birgit Åslund, Carl-Olof Carlsson,
Mait och undertecknad. Vi hade flera
trevliga möten. Ingmar hade besvär
med synen men det var inget fel på
hans engagemang.
Gunnar Tidner


Det behöver ju inte vara bara elände . . .
. . . här kommer ett boktips från
Harald: Fjärilarnas skärgård:
Den som stöder Skärgårdsstiftelsen genom medlemskap har
fått årets ”vänbok”, Fjärilarnas
Skärgård av Fredrik Sjöberg.
Man behöver inte vara entomolog
och ”nörd” för att uppskatta den,
utan det räcker med ett allmänt
naturintresse för att finna den
trevlig. Som framgår av titeln
utgör den en exposé av de vanligaste fjärilarna man kan stöta
på i Stockholms skärgård. Författaren är bosatt på Runmarö, men
betar av i princip hela skärgården
– nåja, närmare 80-talet öar – och
beskriver lika många typiska
fjärilsarter kopplade till viss ö.

Varje art illustreras med utsökta
akvarellbilder, de flesta utförda av den
finländsk-svenske målaren Wilhelm
von Wright (1810-1887). Sökregister
utgår från både fjärils-art och önamn.
Man kan därför snabbt kolla upp vilken
fjärilsart man bör spana efter beroende
på var man befinner sig. För varje
fjärilsart beskrivs vilka värdväxter som
föredras, och vilken tid på sommaren
fjärilen flyger. Lite tjatigt att sträckläsa
boken må erkännas, men stilen är
kåserande, och bitvis direkt roande.
En perfekt bok att ha med i båten, om
man är naturintresserad och vill veta
vad man faktiskt ser i fjärilsväg. Boken
ges ut av bokförlaget Max Ström, om
någon vill söka den i bokhandeln.
Harald i 1103 Costa Jourtan

Vegaträffen...

... som vi också var inbjudna till fick tyvärr bara en
deltagare som seglade Viggen, nämligen
Oskar Drenske som tog de här bilderna.
Du kan nog räkna ut vilken båt som är hans ?

På adressen
skärgårdsstiftelsen. se
hittar du mer; om medlemskap,
verksamheten, om tidningen
Stångmärket m.m.

Grillkväll


Hunden heter Viggo


När jag hade köpt min Vigg 1103
upptäckte jag ganska snart, att det
var något som inte var helt OK med
skåpet som utgör både diskbänk och
instegstrappa. Det knakade betänkligt
när man klev på det, och tog man tag i
frontskivans öppning och lyfte, så höjde
sig främre hörnet vid spisen åtskilliga
millimeter. Det dröjde dock innan Jag
kom underfund med vad som var fel;
jag kunde till en början inte hitta några
lösa skruvar. Det visade sig sedan, att
konstruktionen är följande:
På frontskivans insida är i vänster och
höger kant kvadratiska trälister fastsatta
med häftklammer modell större. Säkert
produktionsvänligt (snabbt) men föga
hållbart i just denna applikation med
dels stora påkänningar, dels vattenspill
från diskbänken. Dessa häftklammer
var helt avrostade/avbrutna. Trälisten
på spissidan satt visserligen ordentligt
fastskruvad i skåpets sidovägg, men
frontskivan satt inte fast i någonting.
Jag gruvade mig för att börja riva i
konstruktionen, eftersom reparationen
skulle innebära rätt mycket arbete. Men
jag retade mig också rätt mycket på att
diskhon satt så långt in under ”tröskeln” i

Vals i Valparaiso
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RAPPORT FRÅN EN DISKBÄNK

ruff öppningen. Så småningom mognade
tanken på att undanröja båda problemen
samtidigt: flytta diskbänken en bit inåt
i ruffen, och då se till att skåpet blev
ordentligt hopskruvat.
Några mätningar gav vid handen,
att exakt 10 cm flyttning av hon skulle
ge avloppsröret rakt vertikalt läge, d v
s det nuvarande strypande vecket på
plastslangen skulle försvinna. (Hade
man månne ursprungligen tänkt sig en
större diskbänk?)
Jag påbörjade arbetet efter sjösättningen i våras, och det skulle dröja ända
till efter midsommar innan allt var
klart, omgivningen till viss förnöjelse
— samtalsämnet var nästan givet var
gång man träffades. Projektet innebar,
att styrbords skåpsida, som sträcker

sig ända bak till i höjd med batteriet
i stuvfacket, måste bytas i sin helhet.
Följande delar av inredningen måste
dessutom demonteras: Båda kojernas
bottnar och sidstycken mot gången,
batterihyllan samt täckskivan över
ventilationsslangen som ligger under
babords kojen.
Sedan kom man åt alla skruvar
(fantastiskt!) som håller skåpet och den
nämnda styrbordsskivan på plats. Vattenpumparna åkte också bort. Därmed
var det klart för nyskapandet. En ny
fanerskiva sågades till med den gamla
som mall, men med erforderlig förlängning föröver. Viktigt med noggrann
mallning av alla skruvhål! Betsning
och lackning. De gamla kantlisterna
kunde återanvändas, men lim och dolda

Jag har en gång tidigare (VB
6/2011) dristat mig ifrågasätta nationlskalden Evert Taubes vistext.
Då gällde det Maj på Malö, som
”hoppar iland” ifrån sin eka ”förtöjd på
svaj”. Ett gymnastiskt mästerstycke, i
så fall. Nu har jag noterat att det även
i Vals i Valparaiso finns en oklarhet.
Redan i första versen finns en antydan
om vad Chile har att erbjuda en sjöman:
”O, detta brus när ett skimrande svall,
fann mig och tog mig i famnen.

O, när delfinerna dök bland korall,
och en vinröd klänning blev min”.
Det krävs osannolik naivitet för att
tro att det var klänningen som var
intressant. En strof i refrängen lyder
sedan ”Och sju glada sjömän rundade
hornet idag, och Rosita vill alla ha”.
Knappast Systembolagets aperitif med
samma namn som åsyftas, utan fastmer
andra lustar.
Så till min poäng. Jag innehar inga
sjökort för Sydamerika, men en vanlig

(Artikeln tidigare införd i VB nr 10 1985)

häftklammer gjorde det svårt att få
loss dem helt utan skador. Listerna på
babordssidan blev i någon mån ett lappverk, eftersom den sneda listen under
spisen måste kortas, och den vertikala
listen mot skåpet förlängas. Kojernas
sidor mot gången måste också kortas p
g a skåpets ”intrång”.
En ny, större diskbänkskiva sågades
till, betsades och lackades. Likaså en
större hylla att montera inne i skåpet
(ytterligare ett plus!). Vattenpumparna skruvades fast igen, 10 cm längre föröver. Varsamhet vid borrning
av hålen! Durken ligger mycket nära
skrovet.
Trälisterna på frontskivans insida
monterades med genomgående, försänkta mässingsskruvar. Det borde hålla
bättre än häftklammerna. Sedan var det
bara att skruva ihop resten, och lägga
på ordentligt med silikongummimassa
mellan diskhon och bänkskivan. Resultatet blev utmärkt. Det enda jag inte är
riktigt nöjd med är betsningen av det
nya faneret. Första strykningen blev för
ljus, två strykningar blev för mörkt. Men
det kan jag bära med fattning.

Harald i 1103

atlas ger vid handen att det är ca 400
sjömil mellan Kap Horn och Valparaiso,
vilket gör att man betvivlar ”Rundade
Hornet idag”. Visserligen kan trånad
kanske sporra till extraordinär prestanda, men även om Everts trampfartyg
”gav järnet”, så tror jag knappast att
det klarade distansen på 24 timmar.
Men OK, dikten är och förblir skild
från verkligheten. Vad ska vi annars
ha vår fantasi till?
Harald i 1103 Costa Jourtan
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Liggedagens lov
Möjligen är det jag nu tänker
skriva, sådant man inte brukar tala öppet om, men jag tar risken och sticker
ut hakan.
Jag älskar liggedagar, ju fler desto
bättre. Mitt viggenliv har nu pågått i
åtta somrar och utvecklingen är att fler
och fler dagar och nätter tillbringas i
Paradiset vid ”min sten” vid Idholmens
strand. Nedanstående inlägg ska inte
tas som ett påhopp på någon, alla ska
göra det som passar dem bäst. I Viggenklubben finns plats för alla sorter.
I början av mitt och redaktörens
seglarliv var allt nytt och skrämmande,
inte minst att varje kväll hitta en trygg
och trevlig natthamn där alla krav på
säkerhet vid eventuella vindringar
var tillgodosedda. Detta var långt
innan vi seglat eskader och lärt oss att
en vigg helst ligger med vinden in i
”häcken” eller om det inte är möjligt,
in i sidan.
Som nybörjare på allt lyssnar man
på de mer erfarna seglarna i klubben
och det som berättades var mycket
om eskadrar, tävlingar och mer eller
mindre vådliga eskapader. Allt mycket
spännande och lärorikt men det som
främst stannade i mitt minne var den
något ”nedlåtande” attityden mot liggedagar; ”Vi har aldrig under våra år
på sjön stannat mer än en natt på något
ställe”. Jag tyckte redan då att det lät
rysansvärt men som ny medlem säger
man inte så mycket.
Somrarna avlöste varandra och
för varje ar vågade vi lite mer och hit12

tade nya fina platser att stanna vid,
en favorit blev Alkobb vid Tistronskär,
en annan Fifång nedanför Landsort,
och en tredje Slandö Kalv i Mälaren,
strax ovanför Södertälje. Men det är
en plats, redan nämnd i artikeln, som
blivit redaktionsbåten Jäntas egen
sommarhamn.
Vi hittade till Paradiset redan vår
första båtsommar på inrådan av Jäntas
förre ägare men det första besöket blev
inte speciellt lyckat. När det var som
mest kritiskt stod undertecknad och Alf
på en liten smal klipphylla med ett tunt
rep till båten. Vi kunde inte ta oss upp
för bergshyllan och inte heller dra in
båten för att ta oss ombord. Allt löstes
till slut men jag minns inte hur. Trots
detta vågade vi oss tillbaka flera gånger
och hittade fler och fler bra ställen att
ligga på, även vid hårt väder. Vi har
inget mot att ligga på svaj och det är så
skönt att veta att man alltid kan kasta
i ankaret var som helst på fladen och
sedan inte behöva bekymra sig mer.
De senaste somrarna har vårt favoritställe varit en sten som vi tidigare
bara sett motorbåtar ligga vid men
där det visade sig att en vigg tar sig
in med lite tur, d v s tillräckligt högt
vattenstånd. Ligger man där har man
bra utsikt över trafiken genom fladens
sydliga och nordliga öppningar. Man
har nära till dasset och soptunnan.
Det enda man har långt till är affären
i Finnhamn men med tanke på hur lite
motion man får ombord är det ingen
nackdel.

Eftersom det grundar upp på utsidan av oss är det sällsynt att man får
grannar som ligger riktigt nära.
• Tänk att lugnt ligga kvar när alla
andra stressar för att ta sig iväg på
morgnarna.
• Tänk att strunta i all planering
och istället ta dagen som den kommer.
•Tänk att framåt tiodraget höra
ropet ”frallor wienerbröd och Svenska
Dagbladet” eka över vattnet.
• Tänk att kort efter detta äta sin
frukost bestående av just dessa frallor
samtidigt som man läser sin färska
morgontidning.
• Tänk att kolla in seglarskolan när
de ger sig iväg för dagens övningar.
• Tänk att kunna agera ”hamnvärd”
när de stackare som inte har Améen,
kommer framåt eftermiddagen.
• Tänk att knalla iväg till affären
och numera även till krogen borta i
Finnhamn.
• Tänk att plötsligt hitta en viggeneskader på sin promenad.
• Tänk att inte behöva göra någonting alls om man inte vill.
• Tänk att få sitta och läsa en bra
bok hur länge man vill.
• Tänk vad trevligt när det plötsligt
dyker upp en vigg med folk man känner ombord. • Tänk så härligt att sitta
under sitt jättelika moskitnät och titta
ut över vattnet sent på kvällen när alla
andra gått in.
Annika i 1277
Bilderna uppifrån och ner:
Avslappning med svalkande dryck
"Annikas sten" i Paradisfladen
Annika slappar på en annan sten
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AUTOPILOT, ERFARENHETER
I ViggenBladet nr 10/1989 efterlyser
Lasse Berg erfarenheter beträffande användning av autopiloter på Viggen.
År 1978 anskaffade jag till min
Albinvigg nr 830 en autopilot av det
engelska fabrikatet AUTOHELM, Mk
11, och denna använde jag sedan alla
de år jag seglade båten.
Autohelm är konstruerad för automatisk styrning efter inställbar kompasskurs och kan med något förhöjt
pris kompletteras med utrustning för
alternativ styrning i förhållande till
vindriktningen. Monteringen är enkel
men måste självfallet göras med eftertanke och omsorg så att man vinner
driftsäkerhet och bekväm hantering.
Mina erfarenheter är klart positiva.
Jag använde utrustningen ofta, både
vid mina många ensamseglingar och
när vi var flera ombord. Det kunde t
ex vara under arbete på fördäck vid
segelskifte, under noggrannare kikarspaning, under måltider vid segling ,
under långvarig gång med tröttande
ren kompassegling eller under många
andra omständigheter.
Hanteringen var enkel. Autopilotens dragkraft mot rorkulten var alltid
tillräcklig. Att i något kritiskt läge, då
jag själv hastigt ville ta över rodret,
koppla bort automatstyrningen var ett
ögonblicks verk.
Normalt hölls den inställda kompasskursen bra av autopiloten. Vid
mycket häftiga momentana vindstötar
kunde kursen bli felaktig en stund innan
systemet hann komma i balans. Detta
hörde dock tillsällsyntheterna. I de
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flesta fall är det kompasstyrning som blir
aktuell. När det vid bidevindsegling är
önskvärt att ständigt hålla effektivaste
höjd är vindstyrning emellertid klart
överlägsen. Jag rekommenderar livligt
att denna möjlighet utnyttjas
För att bestämma strömförbrukningen hade jag under en seglingssäsong
en mAh-mätare (milliamperetimmemätare) inkopplad i autopilotsystemet.
Mätvärdena avlästes efter varje avslutat
pass med autopiloten i drift. Nämnvärd
ström förbrukas endast då autopilotens
motor är igång för att justera roderinställningen. Strömåtgången varierar
därför starkt efter seglingsförhållandena, särskilt efter vindens jämnhet
och segelsättningen. Medelvärdet blev
ungefär 200 mAh per timme automatstyrning. (200 mAh = 0,2 Ah). Vid
jämn stadig vind registrerades ofta betydligt lägre värden. Var vinden orolig,
vilket krävde tät roderjustering, ökade
förbrukningen, särskilt om båten låg
hårt på rodret. Mot bakgrunden av att
våra vanliga batterier av typ bilbatteri
brukar ha en kapacitet på ungefär 60
Ah (amperetimmar) finner vi att strömförsörjningen till en autopilot av här
diskuterad typ inte vållar några problem
även om man utnyttjar automatstyrning
åtskilliga timmar under säsongen.
Låt mig till sist uttala en varning:
SEGLING MED AUTOMATSTYRNING FÅR ALDRIG FÖRLEDA TILL
FÖRSÄMRAD UTKIK!
Harald A: son Moberg

Hamnar och önsketänkande
När vi läste ett bidrag i ett VB för några
år sedan om störande inslag i hamnar kom
vi osökt att minnas ett par händelser under
vår tid med 1277 Jänta.
Den första tilldrog sig inte i en naturhamn utan i gästhamnen i Öregrund dit vi
tagit oss den långa vägen, alltså sjövägen
från Uppsala, vilket tagit oss några dagar.
Nu var det dags att koppla av ett tag, förut
om att vi skulle reparera en pump som
havererat. Efter välförrättat värv och en
promenad på sta’n var det dags att mysa i
sittbrunnen och njuta av eftermiddagssolen,
men riktigt så blev det inte.
Plötsligt brakade det loss, undrande
seglare i hela hamnen frågade sig; vad är
det som händer? Det visade sig vara en av
våra religiösa sekter som avsåg att stå för
underhållningen och till den änden riggat
upp en högtalaranläggning där volymen var
uppskruvad till en nivå som skulle fått vilket
hårdrocksband som helst att låta avslaget.
Okvädinsord kunde anas i sittbrunnarna
medan oväsendet pågick – kommer inte riktigt ihåg hur länge – men rätt som det var
blev det tvärtyst och från åtminstone en båt
hördes ropet: Gud hör bön!
Vad som hände är höljt i dunkel, kanske en kortslutning eller en yxa i en kabel.
Dolda krafter?
Men resten av den dagen var i alla fall
räddad . . .

Det andra tillfället var i den fina lilla
naturhamnen Alkobb precis utanför Möja.
Varmt och soligt, bara ett par båtar förutom
oss på plats.
Våra hamngrannars båtar var av det
slag som vår för tidigt bortgångne kamrat
Åke klassificerade som ”grisbåtar” – sedan
får ni räkna ut resten.
Nåväl, i denna stillhet hörs plötsligt
ett fruktansvärt högt motorljud från en
cirka halv meter lång radiostyrd båt som
manövrerades från däck på den största
båten. Runt, runt och idyllen är borta.
Läsa bok – omöjligt, prata med varandra – omöjligt, dricka vin – ja möjligen om
man skulle satsa på att bli full och somna.
Men man har inte för inte begåvats
med häxkrafter, plötsligt gick modellbåten
in i sitt eget svall, det sa "slurp" och den havererade totalt. Den lille gossen satt resten
av kvällen på däck och försökte förgäves få
liv i sin båt.
Vi andra återupptog vårt behagliga och
stillsamma sällskapsliv i sittbrunnen. Till
och med våra två katter vågade efter ett
tag komma upp och inta sin spanarplats
på sprayhooden.
Dagen därefter stävade gossen med
familj bort – på flybridge låg hans båt tyst
och oanvändbar!
Alf & Annika,
då i 1277 Jänta

(Artikeln tidigare införd i nr 11-12 1989)
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