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V 0rdföxande: Arne Arvidsson,
Vegabacken 22, IA5 02 0skar-Fredriks
Borg

tet O76L/t6Lt

Älandseskadern

T2

tu

(

F

Sekreterare: Tomas Berggren,
Fregattvägen r2 Bv, I83 53 TäbY
tel 081156 52 69

och 6omr0årens 6e6fin8ar snart b€ra är
ett minne blott, äJnar vi en stor de1

Kassör: Kar in Skoglund
'
0rrstigen 7), L50 ?4 Rönninge
tel 075j /547 67
Ledamot: Inqemar Lindgren,
K1öjeväsen ll, 183 38 TäbY
rel,081758 1I 99

av detta nulrrner åt aen gångna
e

8jörn SöderIin.l Storbergsvägen 21,
l4l 4l Huddinse,
teI 08/7r1 I4 70
0BS: StSIA

MANUSDAC

den 20:e i

varje månad. När du skriver,
vänd 85 mm bred spalt.

an-

Suppleanter: Sven Jansson
FoIke LyseIl
KIassnämnd: Karl-Erik Ahlborg
Ljungvägen 8, I94 00 Upplands-Väsbv
te1 0760/850 55
samt : 1n gmå r Ho 1m s tröm
Guinar Tidner
(
i t t 6 : Folke LyseII
l( a p p s e g I i n g 5 k o
Nyckelvägen l8' 191 49 Sollentuna
tel OB l35 37 6)
samt: Hans Svensson
UIla-Brttt Ahl bor g
(
Åke Hanssoa
Teknj ska kommittö: lngemdr Lindqrå.
Klövjevägen 11, l8l l8 TäbY
teI 08/758 lI 99
Harald A-son l'4oberg
Ni 1s Hummerhielm
Beng t -0lov Ekström
Ro If Eriksson
m m

skaders

eglinaar. vi hoppas

sornnarens

med

det att

i:unna fre€ta dig €oir i$te varit medl

eftersoro det är vårt nål att äver n:jsta
år,kunna genonföra en e6kade! någonsiane,

I Stig Noren,
Lövbergavägen 20' ll2 00 SaItsiö-Boo
teI 08/747 8l 00

Ingrid Arvidsson, Vegabdcken 22,
I85 02 0skar-Fxedriks Borg,
tel 07 64 /)6I 13

SKEPP

Lu h:r upptDcnin "n sr:r f. r dörlenr

Ledamot
REDAKT I ON

BATI BBYGGA

VIGGEND!GEI.I
Lördågen den 8 noveober hoppas

vi att

du

redan nu bokar för viggendasen. Det blir
son tidigare år en heldaesföresrätlning
oeo Diddåg på kvällen och vi komer även

i år att

hå11å

tiIl på r.rilirärhögskolan.
i

Proaram och ånmälniDsskupong komer

Har du n:sot lörslae, el1er nåBra önske-

lxål oE färdnål, hop!ä.s vi att du redan
under hösten hör av dig till nå6on i 6tyrelsen, så har vi nåaot att börja ned,i
.
(

r

anerings.!rbe liet.

', -e!:enklubbens verlisarhet av:tanaar inte

bara fö. att våra bitar står Iå land'

utan i höst och vinter hoi,:-as vi !å att
det konner att finrlas aktiviteier ute i
/ don-rna. varf,r iDte Lriffas öve.r en

\

srdlrÄ r oc), tit!a I l varrLorå6 sexester'
bilder. RedåItionen karlar 8:irna till
träff i Vis[enb]-adei.
flä16nin:':ar

,icharli€n

Teloi6ka Tips
Vi har av törbis€ende två tekniska ti!6
nr 4:19, Tipset o'! övervakniag av båten6 batteris!":innine skau ändras till
4120,

!'ör att ina:, niG6för6trnd skaLf u!'p6tå
vill vi tafa on att tlps€t on kaEtantenn
ä" tilL PR-radio för lR-bandet och ej
till- jrurldradior,ottagare,

^69N)K&[r4*

^r.G-\--*%
ESK.ADtr]R.80

VANERN

Reglomlt

ne \liklund
Furuvägcn l-l , 542 00 IIAIIItSTAD
Ru

ieI

05

01/.1I I 6l

åtanl

SI OCKHOLII
KAI,LELSE

KALIIAR

Du har väI iDte g1önt bolt llaaavarvs-

t"äf f .o 9g!geg9t_?LesEsg!s*!L:!9.
På progrannet står:
Kurl tJarnstfoll lran B-Looqvasrs, soE ar
ereert !å ptast, korane! och platar oE
gLasfiberarnerad !1ast sotr bygenadsoch reparations&ateriel.
Vialare kolotaer !ågra av Oekniska Tip6 on
Elinstål-lationer, !:astbå.lksf örstärkning I
värrdare, Ilotorer, AI1kiing, Vjnteru]pläag_
ning att beha4allas efter önskenåf,
Taa gSrnr raed dina Tekniska rips.
I{ä6ta wasavarvsträff äser rue 9!9:38

22 oktobe!. Vi å.terl<onner i nilsta

nu.gnrer

Karl Cerdehag
l(almarväsen 88, 361
te1 0480 /139 59

Bn iörsonmardag sacias

ooaro*

00

/
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se6l.r" på r;-Löv.rsren rö. a.L1 no!beskedei att €skaoerleoariråjan eJ
{unnat lö;as.Alla iär&barä. will segla
rrll Kaalskrona. Son sErogat iillsätts
( 'tt "" trghöv€d komrrite'!eståendo
dv all- .ärv-rdnoe so- nei,er Boise ocl
en som treter StiA. Afla som heter
ounilla får konstrtuera nö jeskoBnlttef
och Marla.me tax iEnd om kassa!.
6e.

ta.6'a

VASTERAS

Sven-0lof Frimån
Barkrö Bygata 79 E, 125
LeI O2I /525 50

90

vAsrr

GAVLE

Ulf Karlström
Solröksgdtan I0, 802 l0
teI 026/I0r 617
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2:.J, 213 t)
acl A!i1/I( 09 i3
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HAi.iOBUKTEN

SöLvesborg:
Pr'i Lio Håtan"son

in re;väqen 9 , 294
Ler 0456ll47 II

V

OO SöLV|SB0RC

skriyni

nga.r

iTSTGnTA(USTE|l

Sista. söndågen 1 juni sanlas 6 vigsa.r på
Rödfö8a.Vi äAft.r nårdsAe4 åt att kryssa

utlysta visaenträffen den 10/9 i (
Nyköpin8 frös inne efterson endast en (1)
Viggenägare anDä1de sitt intresse.
Styrelsen ger sig inte så lätt utan koDner igen i vinter Eed en ny träff' och
tar för givet ått fler intr€sserade dåt
Den

VASTKUSTEN

av 1åEde sJör(ort + s jöbJörn-

, passare, kafie och
bullar ]äggs rutten u!! på eit par tiBaar. Vid ett Eöle med. Bossar: och
Cudllor dras riktlrnj€rna för det sociela progra.mnet upp. Saken :i3 klar.
l]'ao.obe

ned pro€iran.

vanfigt hoppas vi att du konder redan vid lb-tidenr och äter niddag' så
bfj-r gva cutebberg,son lånar ut lokaleE
eratis tj-l1 Vig€enklubben' slad.

vi iörllolpnirgs-

ods:Lrll- ren å I.,-os.av- o.rr

. J ::lI Jjr 'lilJ" FraoåL q4geE gdnsÅa
\- rsk NO. En av vigga.xna a!.vi{er i aöJa
sed Kalpelsjd!. llade från börJan, av han8yn til,I sl)ädbar! ooh s1äI)Jol-le, bara för
avsikt attr l06d.fö1Ja. på oskadern första
/ p!, llEberh oo-b Svante koooor frao 11to eenare än oss å,no-ra. ^a.r va-c-Lt inne på
Cräddö ooh förBöLi ersätla, en ha.verexad
sörva-lterxptrop uia! frangånA.Fick skifta
slang€,r med Baltvattenpunpen istä1lettrångt och bökiat.

I

I Ålhol.ma österhaEB ti1lstöte.4
och en nord3o.

viaaar

ilsdaj;olJon l,idiJt ck. ):rarnöte 1O - Stick i
sr;v :ör trår-.n-_sL.r. :: .er
beslulas med akla!,llatioD ati vi ska :;å över Den vända. l'rela rutien. Cå t1ll iöaaann oci sen motsols ru.i iland.
Yi komniiid-3ossar dår srst - nåste iörsi
avbeställ r '_.. -l,rLLe! I '(:irin--,'.o oc:
lörsöka:å:ram eti neioelanoe rr11 Cåvle
v j-arna sor -^ i- j< rj -..LoL. oär.
Vi i.Iinnex knalpt koDrra ut !å iravet fö:rän
va medaelas av StrA :]å {onEradror ati
eskadern €tävar noi (ärrirgsuno. Swad ]w
neGer hrfs rakt irå. Det går bra. lönst
efter halvannan ilmnes bleke son awelkas
ler notor, kollmer nordan och brallar vä]
Eå snåningolr u!! i 10.
På

Rdjrlor'ten s!är 1i0 ut! trrl

Köttet gick atl återköia - Arlllp:rr'ial av
slutar dagen ocn vi år rlu dussrnet fullttvå cävlevlAsa! har konmit, deo lreeie riar
fått väna lga ianclvärk - hin,rer så småningoE up! eskadern på Eusö.
Eskadern aår vidare ocb solen sklner va.r-

eviga dag, Vindarna är nestadels

sva.ga..

Pra!-iiskt taget a]la unjä.r ?lurrå.:r vid eti
e ller annat iii]fä]]e.
Klippornas brantb€i vrd. förtö Jrrrrgsplarsen på I)ånö förskräcker en del, iren ungarnå k]ättrar som apor. Dånö heabyajdsmuseun
ölpnas Iör specialvisning.

len av sJöbJbTnarla rekoEnenderaile hå,nlnen
!å SadAö visar sig va,ra e',t ol.yckligt val
- aen 'obeboddån holnen son bevakar haenen
har blivit r.Ebanis€rå.d - vl bli.r bortkörd.a nen finå€r snert trevliaare förtöJnlng
!å s!åru€n Eamnö.

Kunlinse stxyk från iä:diutten !ja- no-

!r;c v.il-odr.

\'

-n. öve--

nä.ttar på Soiuliåa l siällei cedan andra
nåliten går direkt till nrisia elalpnål
soo är ;{usij. Eskaderba.stur på liusö siiter lint och Claaen a.vsluta.s ned a.IIsånA
mn !å den a.bbonerade cafeterian,
Dst knoxraE 1j.te sva6t 6ver tr iör tidt-

sa" s,le:.armöL.n (, ^i .,.. )

som

r'ör ö!

rigt avoål.les i sann ltBl-"andå ibland
ned. vis6a lnsLag av {brainstormingrr men
son aldTig ura.rta rrtl ?olsk riksda8.
lj'I Soomirö
sig vara ett -ott substitrut för Rödhamr,
EeoseglinasBor6,-on ? finska rapporten varnat för upp tifl sJutton och den svenska.
såtuker så smånrngon budet till 14. Vi avarievakta.r. Tre viååa.r ekaLl 6å tl]l
hamn för vidare åttind€ka äventjr.De lätldr ocn rapporterar efl.r eLt tad på
komnrad.ion att sJön är måttlig ooh vinden
htjåst nio. Iiid,iagsvådret säger avtagande
Srs ua Å.anosnamnen

li ri.i- i,C.Vr l.oxrrer överen3 o! ai;i iörsöka Ja över ned J.lrderlndon att snrta ir
-rlll löanunn om dei visar srJ för . Vlltt. !-örsla brten jåi iiti. l;Jrarr:s i/r
i3/nler cakom oss. i;e! - saita snidairde
d€.r -avil s:ö so. '_ ,.d. Lu i-n'.s ,-_ö,
återvåndo" Vi i,årler iilop. Iaban -a!t.ejlaren d-ör då ocl- då att slag till kontrakurs för att munira urp er'terslantare. (
Vr ser ir-a dnd-fi' se-lare Soo.-.:.-.. :defar !å 114 e.ti det blåser 12. TJärvei1:j
våxand.s silu€tt skär.l!.r trösi.
Vi landJöntöJer ,Då Gissllnåjsij kl 20.
;lla år n?jida och Jla.da - wl nar Ju (
besegrat havet. lriån6a. är ioaiiaråride
liie Dleka on nosen ti överiarten har
hcävt wissa ofte?.
NäE-la

morAon eka.dern u!p]öses elirer

överensi<offnelse om iröstträif
Enack ocll totoJärdöre lser"

för ef1er-

Sosse Oöra.nsson

(

t

Ättu err
Årets ålandsesdader

sår:,1-ade

BIDRA6 FRÅN ALnllosesrnlEnn

1l båtar'

vtlrårr 12 VigÄarlII 3esi:ittninga

a

:6 vu)r a , h:J -1..r i
Ir,Jen I sarnlingen
hade nagcn tirliaare erfarenlet ev
eskaderseJling nen tre av oss åtog
si8 i a1la fal1 att aöra upp resruti
och ordna lite andra arransenang.
/\ :sLa saolj.gsplaLs för esl{adern
-r RoolJsa. den 29 jur-i. r .r saElades ungefär hä:lften av båtarna.
Ytterlisare nåsra ti1lsiötte kvä11en
efier i Österhsl!]] på Ärho1na. rörsts
h€lln på Åland var planerat att b1i
Käringsund, Vl tvivl.ade enelle?tid
vi skulle kunna ta oss dit.
t, .tlIabtl.au
lovat svaa 'rO. Att segla
lO ail sticlr istäv Eed vir .en er
in8et önskeläAe. Son vanliSt hade
don gissat fel på vindriktnlngen.
l{aix vi på keallen anlöpte Käringsunii låa Gävlebåtama da och väntade
och eskadern var dä.raleal fu1lta1ig.
I KärinAsund passllde vi på alt bekanta oss ned varanaha yld en Ariltrest. Kitter hadF vi Lidi:ar"å bestä1It hos handleIlrr hunnlt avbeställa €ftersom vi inte trodde oss
on att kuma segla tiU Käringsund'
varför vl sedetae?s kunde inhandla
köttet ti1l realuce?at pris. Köttei
skdljde Yi ner ned sJörullst vln
ocb vi i,ler/ väfdigt bekånta ned varandra. Seglatsen Cick seda.n vidare
med natthann !:id Då-Eö rHe.Enö (Saggd )t
Tengsödavlken. Slstnäonila vlk tränge! djupt in i huvudöD. Ett besök
där innebär seglånde l1te utanföi
ordinarle farlee och beki'äf,taale
( 'tåendet att nsn på Åland kan
'.'nl]a srund diix det i.Bbe 6ka fiDnås
några och vice Yersa. Li?efter
srånnade vi .i Bomarsund f'ir atl,
bunl<?a lite.
Ifura tog bussen lE
1111 Mariehann för stt handla 1lte
r0er. Bara för att upptäcka att just
1 r affär don hsde tälkt s1a har
\"angt på lörtlagar. Efter Bonarsund
va? det tänkt att vi skuUe så tifl
Kunlinge. Ett ?ärskt sjökort vlsade
att en nybyggd bro 1åg i Yå:. Yäg och
vi valde att gÅ t111. Sotturga istä1let. På vägen Eötte vi santllga
fär'jor son t"afikexar 11njen ÅlaådÅto. ntter sottu€e gick Y1 tl11
Husö ned efterläEgtad bastu och fest
i ksfetellan. nagen iliirefte! rldare
tlll Kökar. vi haile även tåokt ber
söka fdö neb yäatellekatj;ibstei sa
att alet skul1e b1t O 1tnlsrvarför' Yi
å1,ter 1-16 .lr.

ansåg

ati

denna

vik var tnj-ndre fänp-

119 för övernattnlag. Efter att ha
h:i-ntat be8tälft kött hos handlara I

Kaxlby sty:'de Yl i stäUet not B:inö.
&ir yidtog eskader3s andrå stora gr1l1-

efter hatle vl etr krsftl8 I[O.
aletr kraftlga yillden och liv118
trafik i sunalet utanför tegerby 1yckades vl eå in där och lunchbuDlrra.
NaLtbs.on btev Möhol-men ( Sonnarö ), en
skyddail alll'ädershsnn, snit slail a\| sjö'agen
Trota

bj

örnarna.

efter :;Dnade vl oss åtezllgeÄ öve!
Ålanos hev. Molgoaprognosetr sdle l{O
upp tl1l lln,/srvarför v1 1åg kear och
avraktåde unde! fömiddagen. Ett pår
båtar son utglck ur eskad€rE och lstä1let seglade upp 1111 Mariehårnn, rap'
porterade på radlon(v1Lken Dytte x0ar:
har aY rådiotr på en eskade?l) att
yinden lnte ..sr så kraftlg, V1d EtdDagen

alagEtLd gaY v1 aas av. T11l att
bölja ned r.ar 6jön och ]'ladeIl dått1lga
roe[ när vl passexat Nyhaxoa toa det I
ordentllg+. Söde?ani rapporterde 12
n/s och ute på hsvet hatte l/1 Dog ert
par tll1. ÄY dette 1ä!d€ yL oss att
nan bör ta på sJöstället lD.Ealt Ba! ge!
Big aY. Ute på haret. när det guppsr
son värst ha? toar snnet att tii!.ka på
än att byte kläde?. Trötta blöta och
hulrgrlga efter ått he seglat 40 n1L
på sju tlEnar ladl6 eskadet! utaD nlssödeÅ tlU Yld GisslLagö. Detta Yar
eskaderds sluthan!. DeÄ llsket 8röDa
eskadervlnpeh togs äe! och dag6n
efte! akhgradgg eskad6r-n,
IDgeE bad€ son sag't någoB tlaligale e!-

fs]'eDhet av eskailersegflEg och [ågre
llteD erlareEhet av segllag
öyelhuvudtaget neB dtetta ya! e'l lese

hade etralåst
BoE gaY

ner6nak,

3o Kl-Esttalltl

Brnnle ttLL

TÄvLTNGEN ot1 KLUBBV ] SA OCH ESKADERVISA

Vleerrvrsa
l,iel. Rosa på bal
ait få va r vår vaa-e)rklubb
vrlkon klubb, wilkorl kluDb' våran
Tänk

Tåa,r

.rr rå s€.;L oJrJrnö ji lar i

Väder och vindar vi seglar 1 a]lt
vi seglar värmo ocb när det :i! kallt
Viaaenklubbef är vr med i joYisst
och då kan det ald:rig bli trist

aldrig trist n1l1a vänner
när Earl i vigeenkl.ubb är
E:i! aLLa varaDdra kämet
i klubb€n vi håll€r så kä!
ocb Viegerbladei det konme:. ju set
i brevl.ådåE en gång i nånad€n
Ja, vi,"enkluboen deo är DB]l, okeJ
YrccD,r Yr ii.LSKAx DEI t
NeJ

-

Arnro -80
,iel. Så lärse si{unan kan aå"'
Esraotnv I sa

]jrde {i.ja€n kan .lå
så länie siöien kar siå
så lärge skoten äI hela och skaffrrnd wi få
så ska vi nod i{lrnna så
runt bela Åbnd och så
OcD on sr r-nLrna v;nd r . rin
Ju sIå.
Sa

Oob om

oara siär!{er

a\ lr' l. (r).
E6kaderse6Li1r6

är

shela vägen? fråeorra :r

eskaderRiktisa oedaljer delas ul lill
.' daren och klubbens ordförande. Flerå
'*.daljer ullovas för goda insalser.
Ku1 ini tiativ:

Så rädJe v1r-en kan ijå

så 1änAe segLen kan stå
så ]ände sKoien är h€La. så ska

Cår du på grund linns det

alltid hJäl! nåra
Då hax du en nJttig sak här
ait täxar
Att här 6å hiälPer du ttll
äYen on du inte vrtl
Ja,dst är så son €n eskadersegtln8 ska gå tilll

Harstena är a11tid trevliSt att komå
till. Färskå bul1ar och rökt fisk på en

ö son tar turisternå i fann. Näsra

tt-t

da8

tt en stund vid tyrudden för

(

I

(

lidåre Dot Kåloårdsö i
( ," .". -ror lL -

ått fy11a på natförråder. Narthamn Hatsö.
Mycket regn och vind nen ändå inre kattt.

kväl1en. Lekar, trollerikonste! (ränk att
vi håde en trollkonsEnär ibland oss:)
sant en skön kväl] på berget.

Och sen om väonet

V}GG EN

på ett bra tag.

I Sandvik på öIand lyckas vi få de
sista bryggplatselna strax innan oqkustens
Veeaklubbko'n0rer ned sin eskader.Vi får
veca åLL BåLrådion beräctåt åLL vi vänLas
til1 Borgholn för nalten. Kul ned uppDärksa!fiet i nassoedia, fastän lite fe1. På
kvä11en spelar vi minieolf vid ölands
scörsLa väderkvärn och barne,, roqr s:g
med nåson slass radiobilar.

Lskaderns snabbåcLe seglåLs, 6-9 knop i
frisk akterlig vind ned två försegel ner

ti11 Kristianopel, en idy11 ned historiska
anor. Kröaaren på caDpingplatsens cafe spe-

Iår luta och sjunger för oss på kvälten,
Den sista visan på trappan när det är dags
att dra ti11 kojs elter dans på dansbanan

utanför cafeet. Dagen därpå en här1ig
liggedag, Skön kvä]1 vid bråsan med Dycket
reAn och frisk
årm.r sig tu.jns.såne rill giLarrer.

bra fart: Solen skiner änttigen upp mot

fuLt våder
så säqter .1 Jr- Pd oss 0er- "la-

oss på PR-radion och ansluter ti11 natthannen, Stupö, soo är sistå naturhaDnen

ds'{"d-rn st"r_i r i 6n lär I x, yss ovel En ]åns seglardas ti11 KalDar Ded alIa
Mysingen titt ön Krogen innanför Låndsort.
sorters väder. Fin sästham i caDla ölandsGenensaD pronenad, draakånp och skön allhåmen. Skön pronenåd genod stan til1
sång på terget. Nästa dåa vidåre not BroKaLnar s1ott. Vi raegar upp Karlskronaken, Nyköpings Segelsäl lskaps trevligå
viggen nr 2, förstå plastviggen, i hamen.
och vä]skötla klubbholDe. En trevlig segHan beslämmer sie för ati följa
med
lins ned här1iga soltimar. A11a satsar
ti 1I Karlskrona.
hårt i hl:idstafetten på kvä1len.

6å

T€rterrå. skrivrå av
Åsa Göransson 1l år

rln LoeeeorEN

nånga.

bra

det blrr iu kul varJe d3'
och fasten storDen cen viner
så är oan Ju gLa'

dei noa

-

Iörväntansfull och nyfiken sanling i Kolnäsviken på ornö inför en 4-veckors eskader ända ti11 Karlskrona. cladå återseenden. Månsa var ju ned eskadern ri11 corland förra somåren. Undrar oE det bLir
,.lika tlevligt son förra året? - Vinden?

l'ör oc ou navsvinden känner
oc! har glai'v nLnör
så kan du också se att d.et

det ll1x rlktigt xuskigt

blir bra
s å skriker vi HiPP hurra
Sån ia-r vi av aLla k]ädei
wi lnte will ha.

I(arlSlero1p,6

Så sedra på nine vänner
r ]s/ss och l slör
för wad dör oet on havei

camlå viggenkrubbåte och eskadersegrare,

Jentlers, son :ir pi! viiet norrul har hörl

Vi rundar I'LilLa Cap Horn, som dock
visar sin vänliea sida och går därefter in mol Hallarumsviken. InAemar
Lindgren, som har somnarsluea där,
har ordnal alll som behövs för en
trevLie grillfesl
på be rse l.
DgIt s till
Vieeeneskaderns disko9

a

tek

(s

aDsankopplade s tereoradioapparater)

En skön somarkvä1l när den är som bäst:

Vamt och soligt. Mol Karlskrona. Eskadern
defilerar i visgennumerordning in i Handelshannen, där de största segelfartygen
i Sail Trainine Rade har förtöjt. Inponelo l. \i IörlöjFr
vid våra på förhånd bokade platser hos
Karlskronå Blekinsesällskap (KBS).Sä11
skapet hade sjort Dånga särskilda anordningå -ör v:r rä!nins - låck: Ele.ingepressen konner och intervjuar och fotoBräiprrr. rFesult€cet lan be.l:das i
vissenolad nr 7, Ild d:Id rörriJsnirg
och stolta käns1or sprider sig bland
eskaderdeltågama.
ceoensan srillning på kajen på kväl]en.
En levande "cubbe Rosenbon" överaskar

Creole, på sin tid världens stö!sta privat
;g"d )achr . 700 Lon. sor (pdån nåBra :r
ägs av ett danskt konsortiuin av Iärare.
Eskadermidda8 på reståurant. f ]åggbyte
ned vår vär1dk1ubb (KBS)' och diskodans
ti11 eskaderdiskoteket i deras klubbhus.

(
Segelfartygen defilerar

ut från Karlskro',a.
Inponerande: vi går ut tidigt på norgonen
lör "r kurnr ankr" upp i läDplig po"iLion.
Tyvärr är sjön 11te skvålpis i den friskå
vinden. och Ded svallet från flottans f(
tyg son banar väg för segelfartygen bland
vi önskar vi
alla tusentals fritidsbåtar.
tasit sj ösj ukepi 11er:
Xort seglrts i god fart ti11 Utklippan,
Rundvandrins ?å den 1i11å ön och ett besök i fyrtornet.

inre leden upp mot Kråkelund till

natt-

hamren, Sundsholnen. Det är ian första

nåturhmnen på frera veckor.ch det känns
son att änt1i8en vara tillbakå i 'rcivili
sarionenrr: Tävlingar på kvä llen.

via natthmn 1å rronpen och våggön går vi
i ösande regn ti11 St
norr om Bråv:r'en. vi tar enellertid^spskär
en reiär runchI
- .. i klubnstugån p: oLp o.h <ers,ia\
klubbholme och hemahamn norr on Arkö.
',iggedag på Nåtrarö. Vädret muler och
lite svålt. Vi fördriver riden ned bxännmed !ädo; ', prome'ddpr, Iivlinsil,J-r
nrngslinå och praktiska övningar åv'rMan
l,ördågen den 9 augusti kryssar vi i nulet

väder upp mot Ornö och Kolnäsviken för

eskaderavslutnine. Några båtår, son lännac eskådern i Karlskronå för en s.abbåre

hensegling, noter upp. I uppehå11er ne11an
regnskurarna sanlas vi till den tråditio
nellå sherryn och en nasså Aril1åd korv.
Skepparhistorier on vad son varit berättås
fliriSr:
Den 1ångå eskadern, drygt 700 distans
ninuter 1ång, har någ:i gånger när det
b1åst hårt rätt enot tagit på krafterna.
Någon konstis virus har också hiirjat
många hår var:l
blå-J \es;llningårn1o.h
på
Plnta riktigt
lite krassliaa. cecilia
dårig och måst läggas in på fåsarettet
i Katnar. Men i övri8t har vi håft en
hä11ig sehester. Fått uppleva nånga fina
hamnar, "1,önå cegelo!Cår och rrpv. igd
kvä11ar tillsannåns.
Tdck Arrp för -l.r drhere ocn .nergi som
Du lagt ner för att "ro eskadern i hann"l

Björn Söderlind
Vies

60

oss ned ett besök. (En levande kopiå av

träfiguren vid AniråIitetskyrkån ' känd
sedan 1700-talet)

.

Besöket på Karlskronåvarvet dågen därpå
är intressant och spännande. Jovisst
träffar vi gubbarna son tillverkåt Karlskronå-Visaen: Några hälsar t o m senare
på oss nere vid kajen för att b] a beskåd" er ,v V:Sedrna med ne8åLiv dllp-.

civetvis ägnar vi oånga timar åt att
alla segelplomenera länest ka.ien
'!ed
fårtygen. Nio stycken av den atlra störstå
storleken och dryat 50 andra fartyg. Bland
de nindre. speciellt kul alt se Gratr'r,,de
co0 \ann sin
'ro,al.eBraren, och fa.<pn,
klass. Fullc ned folk förstås: Efter lite
köande kan nan också få gå ombord och
tirta lite närnare. Sjä]v fastnar jag vid
f d grekiske skeppsredaren Nicharos skepp
LO

Dags att vända noriut. En påfrestande
kryss i hög sjö,Den solen skiner. Månsa
ner el1er nindre sjösjukå. Trötta kryper
vi ti11 kojs i Kristianopel.

,lterigen ett biclra8 fråE Stig Lbela, visa
LILL,T ESI(],\DI]]I-VISAN
\le l

52

Dct bySgde8 eit skepp trti \tär6land

,{lbin-Vigeen så vat det skep?ets n6!0n, purpa läns.

odi: ",4lbar tina,' nlbin-vissen

rnå så vara

;\l bin-Vi ggen ingen fara

.,llbin-Viggen så vsr det sk€ppets nåDn, punpa 1äns.
Efter natthanm i Färjestaden anländer vi
ti11 den fina rannen i Borgholm. Strålande
väoer. Ligg.då9. UlIlyr,L med hyro cykel_
lr'
b-dclrdrd ocl slocts:urn. F"l..der{
nästerskap i mini eolf på kvä1Ien.
besok p: 8lå Junsr rJn :r n:aoL vi
verl, ipen krn reromende,d pILp, pn rFl'
prodened runl ön i ert str:Iande v;der.\
Jättefin utsikt från högsta punkten, ca
o0 mprer. t\ar r\ånn furör. soE l:gger i
närheten, son b1 a har en nedlagd lotsståtion. Ånyo en Lrcvlig
Srillfesl:
i,-EE

De le"ra av oss Ldr den r r.ket slingrieä

IIen lårgt innan AlbiD-Viggen byggdes
i Iiå!lskronå Ean byggt en Iiliådån, pudpa Iäns.
I XarlskroEa nå så vara

i Xa!lskrona.,,

r\

tA

I

B

TALLSHIPS' RACES

Så likt, pilgrininer €täIla vi nu kosan
till VigesrDas lödelsestad, puopa läns.
nlla VigSåls oÅ så vara
ålld Viggars ingen farå
tj.ll Yiggarnås föd€lsestad, I,unpa Iäns.
ocb ,llrne ha! visar oss vägen
visar vägeu uti sin jätte-Vigg, punpa ]äns.
visar Yäsen nå så vara
Yi sår Yägen..,

€n till

ty
Ja
jå
ja

likt
likt
liki
likt

liarlskrona beböys d€t inga lotsar
flyi,tfågeln bittar VigCen heE, puopa 1äDs.
fågeln rnå så vata
lås.rn insen lara
flyttrågelr hittar Visgen heD, puDps lens.

MASSKORSBAND

Adress: Fregattvägen 12,bv

VIGGENKLUBBEN

183 53 TÄBY

(

(

llyn ncdlennar
24

126
s47

954

Björn Paulson, Rönninge
Lars-O1of Strand, Sölvesbora
],ars-01of Johansson, Karlskrona
nåns Sandelt, Mariefred

llll Sola
Kårlskronaviss nr 15
Chrysler 5 hk, 2 storsegel, 4 försege1,
Epinnaker, sittbrunnskapell, Logg och

Pris:41.000:Börje Nordahl
Te1 019-35 51

16

Albin-Vissen -75
ned 1ättvindsgenua, YaDaha 6 hk,
sunlog
So.omar

m. Vä1skött
och vinterplåtE i vaxholn

C1aes Broberg
Te1 08 - 753 18 91

1122

cunnel Hanngren, Lidinsö
Sylvia Sundqvist, Lidingö

1168

Erik DiIIner,

r219

Tomy Carlsson, Karlsharon

96s

Spån8a

liladmöistcrllop

tiär är resultatet från klassmäsler_
skapet den 6 - 7 septenber:
282 Nisse ridner
1.
1.
53 rnsenar Lindsren
3, 605 Björn Ensdåhl
q. 439 Jan i,tallnark
(
5, l:q Perorro I,Ialle!
L- 524 sven Jansson
1. 662 Jan Lidnan
8. 643 romas Berggren
j. tzsa ran sve"sson
(
1r.. '1360 Lars Bere
lt.
52 stig öbers
258
Bensr-olov Ekströn
11.
13. 707 Folke Lyse11
11. t t OS Par skoslunal
l5- t t zc urlå-Britt Ahlborg
1å. 245 carl-otor carlsson
17. 40 rhonas Lonsi

