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Hej Viggenvännerl

Så har då den finaste seglingssommaren på många år tagit slut. Kvar finns förhoppningsvis många fina minnen som kan
lysa upp i den kommande vinterns mörker. För den som går i båtbytanankar kan
jag ju påminna om att det är samma natur,
människor och annat som hör segling till
oavsett vilken storlek på båt man har.
När båten görs i ordning för vinteridet
är det risk för att man stuvar undan alla
grejor och glömmer dem tills det är dags
att vårrusta. Men egentligen är det ju nu
man skall förbereda nästa säsong genom
att vårda båtsakerna, reparera och köpa

nytt.

(

Det är inte bara båten som behöver ses
rr, det är också lämplid an höja besän'

'nrngens förmåga med hiälp av kr.rrser och
andra förberedelser för nästa säsong.
Alltså gå inte i ide med båten, förbered
nästa sommar så får du mer utbYte av
seglingen.
fill sist glöm inte Viggendagen med
\,.,jdpunkterna Harald A:son Mobergs fö'

I

redrag och dans

SKEPP OHOJ I

till levande musik.

De

som kommer från andra ställen än Stockholm kan ju passa på att göra en helg där
med t ex teater på fredagen. Vises.

Viggenklubbens årsmöte hålls den 20 november. Kallelse till årsmötet och Viggendagens middag finner ni på mittuppslaget
idenna tidning. Motionertill årsmötet skall
vara inkomna senast 8 november, skickas
tilli Lars Berg, Brinkvägen 8, 291 4:l Kristianstad.

VIGGENKLUBBENS HEDERSPI.AKETT
Gustaf Olofsson i Vigg 1224, har tilldelats
Viggenklubbens hedersplakett för sina Jina kappseqlingsresultat under 19@. Viggenklubben önskar honom Jortsatt lycka till
på kappseglingsbanorna.
KÖP KLUBBENS VAROR

TekniskaTips..
eller styckpris . .

.....60,.,,...2,-

Klubbvimpel....................4O,-

Strykmärken . . . . . . . . . , . . . . . . . . . .5,-

Klubbdekaler

.... ....15,
Klassregler,.................,...5,-

Enklast är det att sätta in beloppet på
klubbens postgirokonto nr4073 05 - 2 och
ange namn, adress och bålnummer och
vad Du vill ha.

Bac-kes
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Reglonalt:

Regloaal
CVäne,tn

Qau0e

Uli Karlström

Solröksgatan 10, 802 30 Gävle

Tel.026-101617

cUaste,tås

?Hanobubten

Philip HÄkansson
Vintervägen 9, 294 00 Sölvesborg

Sven-Olov Friman

TeI.0456-147 11

Tel.021-525 50

Barkrö Bygata 79E, ?25 90 Västerås

Efter detta det smakade extra gott med
sherry på berget och annat smått. Sen tävling
för stora och små och där det fanns mycket
att pröva på. Snillrikt man sammanfön obekant båt med en annan för att tillsammans i
lag rynka pannan. Pilkastning, hopprep och
inte minst knopar, bollkast i hink och till sist
man sig hopar för att på dem som på tid syn)s skena med en krona i ögat och tidning
mellan be'na.
Efter detta blev en naturpromenad med
många visa ord om blommor och blad. Slut
målet var grottan där skatter man gömt. Barnen såg till att inget blev glömt. På kvällen
racks kaffe i brasans sken och priser fick

PRESSKLIPP

Ur "Vi båtägare" nr 8/82. Historien om
Albin-båtarna.

raska ben.
På söndagen kastades "man över bord".
Han räddades snart - det blev inget mord.

'nånqa

?Ka0r,,no,t

CUastbusten

Kalmarvägen 88, 381 00 Kalmar

Gunnar Malmberg
Floravägen 7C, 43? 00 Lindome
Tel.031-?6 11 29

Karl Gerdehag

Tel. 0480-?39 59

Snart seglade båtarna hem
vänta på årets stora Viggendag.

i

slag för att

Hjärtligt tack Solveig och Hans för en
trevlig helg.
5927

O,tasund

Erik Palsund

Älggatan 248,216

13

Malmö

Tel. 040-16 09 ?3

1 1107 Gavala21104 Nicole 3 1290 4 237 Johanna 5 1052 Holiday 6 1073 Tees 7 1340
Blue Heaven.
l\ilen allting har ju en ände, även det som är
roligt. Men vi återkommer nästa år, förhoppningsvis med Iika bra väder som iår.
VÄI Mö.TT
Erik Palsund

PINGSTESKADER -92
Ja, så blev den äntligen av. Vår första riktiga

Stoeblno0r'rn

eskader. Lika dåligt som vädergudarna behandlade oss ifjol lika bra blev det iår.

Vi var till att börja med 4 st Viggar som
stack på pingstaitons morgon. Strålande sol
och 6-10 m/s V vind. Under dagen ankom
ytterligare 5 Viggar och 1 Magnifik fMidget.
På pingstdagen dök ytterligare 1 upp. Denna
hade regionombudet värvat på pingstafton
Var vi låg? Jo i Barsebäcks hamn. ungefär

mitt iÖresund. Pingstaftons kväll grillade vi

på stranden och hade det 'koseligt' som norrmännen säger. På pingstdagen avhölls en
kappsegling där 7 st Viggar deltog, resultat:

Höstträffen iSthlms
:^.fsJ"gåI$,:,"oJ?"{,:;K
var'lZ3 som för höst-

en Vigg segla in det
träifen bästa platsen ville reservera så att seolarna även kunde få promenera bl a högt
;pp till bergets topp dit många av oss motionerade opp lör att få se på en utsikt som var
fenomenal. Alla Viggar såg ut som små fina
skal.

Kallelse vinterträff I / 12
Viggenträff om astronomisk
navigation
Är Du intreerad av få rätt på varför det går att
bestämma sin position genom att titta på
himlakropparna? Då är Du välkommen till Viggenträffen onsdagen den 1 december kl 19.00
på Sjökrigsskolan i Näsby Park. lnträde 5 kr.
Där får Du se planetariet och lyssna till ett

iredrag om astronomisk navigation. Vid klart
väder kan vi efteråt se stjärnornas placering
'in natura'. Medfört kaffe kan avnjutas i NBS
klubbhus. Max antal 36 personer till planetariet. Station: Näsby A116. Hörnet Näsby A116
och Djursholmsvägen. Anmälan till Solveig
)lofsson. tel0&69 76 18.

Viggen
För kompletteling av båtprogramrnet behövde man också en mindre
segelbåt och Per Brohäll hade ju ri-

Om Stnsoala var ctorasy6t€r, 3å blev Vlsgeb hl'
låsysrer atll Vegan. Vtggen-s€glama har ån ldas
€n .r landet6 llvaktlsas.e mårkGklubbat med
ett bevltgt klubblad.

tat en Vegans lillasyster i Viggen.
Den producerades av Karlskrona-

varvet som dock inte hade de dtta
resursema för att bygga en sådan
båt lönsamt. Båten passade i Al-

binlamiljen och det var inte svårt
att Iå överta båten från Karlskronavarvet. Hon modifierades lite,
sittbrunnen förlångdes och köl och.
roder ?indrades. Sen var hon klar
att presenteras på Göteborgsutslällningen året efter. Albin-Vig'

gen mätte

7

,10

x2,24,

deplace-

ment 1.400 kg, segebta 25,33 m'
och priset var 26.800 inklusive

Segelbåtens Dag

INFOR UPPLAGGNINGEN
...har man tillfälle att gå igenom de cietaljer
som är svåråtkomliga när båten ligger isjön.
Av största betydelse för säkerheten ombord
är konditionen hos de bottenventiler som våra

Viggar är utrustade med. Brister hos genomföringar och ventiler kan i värsta fall medföra
aft båten förfylls. Det gäller även alla slang
kopplingar och slangar. Försäkringsbolagen
kräver numera dubbla slangklämmor på alla
kopplingar som ligger under vattenytan.
Riskerna beträffande ventilerna är av två
slaq: frostskador pqa siövattnets salthalt.
Glöm därför inte att öppna samtliga ventiler
och se tillatt inget vatten finns kvar.
Färsk- och sjövattenpumparna bör man
pumpa ur llera gånger, det brukar komma en
skvätt varje gång. Dessa pumpar är dyra och
bökiga att reparera. Frätningen pga salthalten
är mest aktuell på västkusten där salthalten
kan uppgå trll 3,5 vo mot U,5 r OstersJon.
Avzinkninq srabbar mest ventiler av s k kilslidstyp (skjutuentiler). Dessa är i standard
utförande avsedda för värmeledninqar och

Tankar kring KM
Det hände sej att det saknades en gast
till KM. I hastigt mod gavs löfte om att ställa
upp. Kappseglingsdagen randades med fint
väder och god vind. Med "fjärilar i magen"

--__----.-':'

var det dags att seqla till startolatsen och båt
byte. Hur skulle nu det här gå?

Ryktet hade gått att det skulle vara lagom
mycket båtar. Men hela Trälhavet vimlade ju
av båtarl!! Det blåste hård vind vilket fram'
går av Stefans re{ererat inr 9 av Viggenbladet. Båtarna krängde betänkligt.

håller

Viggar på bana 5. De åkte LYs-klass C som
hade 7 startande båtar. Överlägsen vinnare
blev Nisse fidnet i 282 Galatea och på 5:e
plats lngemar Lindgren i53 Shalom. 10 p till

vatten och ånga tål normalt saltuatten om 3,5
o/o. I majnumret av På Kryss
fill Rors sid
78-19 linns en utförlig artikel om bottenventiler som är mycket läsvärd.
På Albinviggen finns det 2 metallhylsor i

I

ex

Segelbåtens Dag

Om man tyckte det var dåligt på Segelbåtens
Dag, vad var det inte då på Vegas. Enl arr var
det endast en Vigg som startade , 948 med
Göran Palm6r.

1282

2

1 534 P-O

2 245

Årets 8:e och sista var Vikingarnas vid Djurgården. En mycket trevljg bana. Pernilla och
jag 11'178) stod på stranden och såg hur 534
P-O Walter 3 gånqer kom före 2,15 Carl Olov

kontakt-

Tidner

......10p

Walter.
Carlsson

.......'19p
......16p

Nisse

53 lngemar Lindgren.. . ... . ... ...10p
Vegas Höstregatta
B 948 Göran Palmet .......... . .. . ..10p
Vikingarnas inbi. regatta

{ Vikingarnas Regatta

dra åt sig vatten och vålla frätskador.
Ar man extra mån om sin båt är det bra att

t

ResultatBörsen

Vegas Höstregatta

värmare bör tömmas på fotogen, som kan
spraya alla metalldelar med

vifår hoppas på fler båtar nästa år.

dem var. lvlen varför så dåliqt?

sittbrunnsgolvet för bordsbenen. Se till att

3

C-O

53 lngemar Lindgren.. . .... . .. . ..13p
Sammanställning kommet i nästa nummet

Carlsson och 53 Ingemar Lindgren.

spray så förblir de ooxiderade över vintern.

NH 659

ANNONS

Supersegel till höstpriser

KAPPSEGLING

Viggenklubbens medlemmar erbjuds höstpriser på kvalitetssegel med delbetalning. Beställ nu
och betala fram till Lidingö Runt.
Seglen är Rebellsegel och mycket välgjorda. Två års garanti lämnas och duken är US Bainbridge eller Polyant. Nedanstående priser gäller normalutförande - vill Du ha telltalesfönster, ruta
eller trimrand är det extra.
De fyra segelvifått från Rebellvar helt perfekta, går inte attjämföra med s k Hong-Kong
töj, tycker 1178 Stefan Eckardt".

Panyt på kvällen då man lärde känna alla
trevliga seglare var mycket trevlig och givan
de. Man hade ju varit med själv och kunde
hänga med i eftersnacket!!
Några semesterdagar voro inbakade i Klvl.
Så efter söndagens avslutning sökte vi os.
längre ut i skärgården. Den hååa vinden {or[
satte och var nog så byig på sina håll. Helt

1:sta köret blev mest ett lörsök att hålla
sej kvar och hänga med ivändningarna. Kol-

plötsligt var det bara härligt afl forsa fram i
5-6 knop. Övenaskande krängningar togs
med ro. Det var en säkrare hand som styrde

lisionsmomenten voro legio, men allt gick

båten, vilket skepparen ombord noterade.

bra. Hann knappt dra efter andan.
Andra köret, ja nu hängde man i alla fall
med, passade styrbordshalsare, vändningar
na gingo bättre. Tredje köret på söndagen,
ja då hann man t o m se att 1'178 skörade
genuan, hålla utkik efter konkurrenterna. Det
var ju riktigt roligt, som gast ja, men med
egen båt nj'aaaa.

6:e seglingen - Segelbåtens Dag - sågs bara 2

för låg kopparhalt. Armatur avsedd för

inget vatten blir kvar, slå gärna i några dropp/
ar glykol så {örebyggs frysrisken med åtföljr
ande läckage.
Om det inte {inns något dräneringshål i
underkant på rodret, borra ett på 8 mm.
Finns det redan hål rensa upp det så fryser
inte rodret sönder på vintern.
Se till ar vattentanken är helt tömd. Tork(
ur med en ren trcsa, lämna locket öppet. Ev

Att se kappsegling från strand var faktiskt
mycket givande och det märktes att det var
ojämna vindar och det gällde att hitta ett
vindstråk. Mellan leksaks och napphämtning
fick man se ett och annat tricks till nästa år...
Och därmed var sista seglingen körd och

ÄterstoO t<tuOUt.appseglingen i hemmd
hamnen. Tyvärr blev vinden tidvis myckei
svag {ör att inte säga obefintlig. Men när den
väl kom seglade Viggen stolt ikapp många
stora båtar. Båten och jag hade blivit betydligt mer sams. Det är tydligen aldrig för
sent och man blir aldrig för garimal. Tack
Shalom för det.
Akhe på EJATU

"-

Prisexempel
Familjespinnaker (typ cruising, se ViggenbladelT-Bl92l

-

34

m'?

i43 g duk..

.........2.m,-

Genua2-17,2m'zi280gUSBainbridge-standardgenuanmedfart..........,.....2'670,Storsegel

medtravare,bindrev,nummer.'10,0m'?i268gduk.......

Radialspinnaker - 42,2 m'?i4.3 g

(

'lu som är

Polyantduk

intresserad av ovanstående eller

t

ex en fock, genua

....2-700,.

1

.2,785,-

tag kontakt med Stefan

Eckardt, tel 08-59 29 00, så svarar han på dina frågor.

Beställnings- och betalningsvillkor: Order före 1:a december och du betalar 1/3. Seglen
klara för avhämtning 1:a februari (kan även skickas). '113 betalar Du före 'l:a mars och resten

t&e

1 maj. Rebellsegel

-

föt folket

-

i täten!

ps. Stefan samordnat änd ng till bindrcv på storcn. Du som ttöttnat på veva och få stor buk, nät
seglet skall planas - kontakta Stefan, etl rev som b& åcka på Viggen kostat ca 2fr,

-.

Staffan Larsvall
Rebellsegel

VIGGENDAGEN
ä

Viggendagens FEST

1B/8P.

Lördagen

Viggendagens fest äger i år rum på
FL0TTANS KOMPANIOFFICERSMÄSS PÄ SKEPPSHOLMEN
Adress: Långa Raden 8, ca 1 km eller hellre 6 kabellängder från Grand Hotel

november
kt13-01

Samling sker klockan 19.00

)
)

***
Viggendagens menu
Rosenkanap6

Årsmötesförhandlingarna håltes på Mititörhögskolan, Valhallvägen I17, högra valvet.

Urbenad kyckling, potatis och sallad
ö1, husets vin, kaffe

FöRSLAG TILL DAGoRDNING VID vIGGENDAGEN

13.00

Viggendagen öppnas, årsmötesförhandlingar
Ärsmötet öppnas
52 Fastställande av dagordning
$3 Fråga om årsmötet behöriga utlysande
E4 Val av ordförande och sekreterare för mötet
55 Valav justeringsmän
E6 Årsberättelseoch årsredovisning
57 Revisionsberättelse
58 Fråga om ansvarsfrihet
59 Valav styrelse

El

510
511
512
513
q14
r4.30

Under middagen kommer prisutdelning att ske till de som har kappseglat i
Viggenserien.
Efter middagen och prisutdelning bjuder vi upp till danstill levande musik. Förfriskningar finns att köpa i baren.

Pris:100,-/kuvert

Valav övriga funktionärer

motioner

Behandling av inkomna
Budget och medlemsavgift lör 1983

(

Övriga lrågor

Ärsmötet avslutas

Harald Moberg föredrar om "Några erfarenheter med Viggen och andra båtar
jag seglat".

15.30

paus

'15.45

Stefan Eckardts kappseglingsfilm f rån Viggenserien

16.'15

Sommarens eskadrartill Hangö och Vänern

17.9

Paus och

förflwning till Skeppsholmen

Ni som har saker som ni vill sälja, ta med dem så odnat vi en liten utsällning. Glöm inte att
erc saker med namn, adrcss, tel. nr och ptis.

mätk

ANMÄLNINGSTALONG

)(
)

Naturligtvis vill jaglvi vara med på Viggendagens middag
Namn

(

*"rn"

:
vqgnr

__
lelelon

Pris: 100 krlpersqn, betalas på Viggendagen
Anmälan som är BINDANDE sändes till: Lars Berg, Brinkvägen
Sista anmälningsdag 8 november 1982,

I, n1

Jag önskar övernattning hos någon medlem i Stockholm för.......personer.
Jag har plats och erbjuder övernattning för........personer.

43 Kristianstad.

9

Qr0Sr

HANGO.ESKADERN
Lördag 3/7. Blåååst och regn. Brione tillsammans med Vigg 1038 Fia ll med lnger
som skeppare, anländer Stora ldskär. Hur

V,:lo. 5 p\ots;er
hor

få rum? Vi {år väl förvarna
utomstående båtar. Brione har svårt att iågga
till. Går på hela tiden. Vi får väl byta plats till
mors stora förtret. Bosse i Vigg 865 anländer
på kvällen. Liten samling på kvällen ombord
på Brione. Vädret är den stora ftägan. AIt
ombord är blött elter en usel vecka.
skall 15 båtar

Foso Stsnsso n

A/.-

:es\a\ !\\ under
se*..6teJn

?"

a fra

Söndag

(

t:

\ lG- -L-N

\\ :--

-R.ltc.

so bit\

la!S*

o<\".ori,nn

p'ise.,ei.\;"",;-

tttä?{\ nr:'retnbe.r,
*f ,llfg:*qq
ltir.,,

lkicker
Lke-! \!us

"r

r:tL'å"å5 ä.:uR
llB oo^aKqR.o

Efter nanens åska och regn är

trots allt är på topp. De utomstående båtarna
flyr fältet och önskar oss lycka till. Lasse Lundin kommer i sin plastracer och frågar om vi
vill ha hjälp med någonting. Om - vår matta
är blötare än disktrasan. Göran får väl åka ut
till Lasse vid något tillfälle och hugga ved.
Vid lunchtid dyker någonting upp en stor
gul ost på himlen - so/en. Brione börjar llkna
ett zigenarläger. ,4//t ska torkas. Gud vad
pryttlar! Vid 13-tiden börjar vi titra mot horisonten, var är alla viggar? Vid middagsrid ligger vi packade som sardiner. Tamparna ligger
som spindelnät på bergshällarna.
Vi är dessutom 16 båtar. Spader har anlänt med besättning - utom husse som seglar
Gotland Runt med Stig Öberg. Magnus upptäcker med förtjusning att ombord på Spaders båt finns detjordgubbar. Den killen kommer att gå långt. Jag undrar hur många jordgubbar det blev över till besättningen.
Vid 2o-tiden samling på berger. Sherry till
de större och Festis till de små. Humöret på

topp. Solnedgång med enorma åskmoln på
avstånd. Briones besättning avslutar kvällen
med att gå och lägga sig ien torr båt.
Vigg 7005

(..

Bione

tråkiga vädret aldrig ta slut.
Söndagen den 4 juli samlades vi på St
ldskär i strålande -col. Vigg 1360 Lilla N4y och
storvigg 5927 Swania iii hade mött upp för
att vinka av oss, vilket vi uppskattade. Marianne Palmkvist Berg överlämnade de beställ
da ruffluckorna av plexiglas, som vi har haft
stor glädje av undersommaren.

Vid skepparmötet på måndag 5/7 beslöt vi
att göra en avstickare till Rödlöga, eftersom
solen sken och vinden var gynnsam.

Efter lunchkrok på Rödlöga och en komplettering av matförrådet i Rödlöga handelsbod länsade vi i god fart upp mot Granhamn.
Solen sken och havet glittrade.
I Granhamn var det redan fullt med båtar,

men vi hittade en trevlig hamn på Botveskär
där vi kunde vila ut intör den långa seglingen
över Älands hav.
Vigg 723

5/7, tisdag, 08.00 skepparmöte, sen var der
dags för "det stora språnget". Solen skiner

från en klarblå himmel och isamlad trupp
börjar vi överfärden. Segelsättningen var lätt-

vindsgenua och stor. Efter en kort seglats
förbi Remmargrund avtog vinden alltmer och
vi tuingades starta motorerna. Vinden kom
och gick och vi växlade mellan segel och mo-

torgång för att avsluta med en härllig segling
förbi Nyhamns fyr in mot de åländska skären.
Solen sken hela vägen och sysselsättningen
ombord bestod av att kolla seglen, både egna
och andras, dricka kaife. äta smörgåsar, godis, lyssna på musik, mera kaffe och mera
godis.
Slappade och njöt. Jag tror alla var över.
ens om att vi hade haft en fin överfart. Rödhamn angjordes ca 18.30 och med god vilja

fick alla plats. Besättningen på K-vigg

245

törnade nöjda in efter en skön dag.

9\d dLe?.
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4/7,

allting blötare. Förväntningarna inför kommande viggar och eskader gör att humöret

Efter en månad av kyla, regn och blåst var det
så dags för 1982 års eskader till Hangö. Vi
packade ned extra många varma trölor och
dubbel uppsättnjng regnkläder. Skulle det

\\o:,:J\c'..<
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7/7 onsdag. Vaknade långsaml till en tyst
och grå morgon. Rödhamn ligger insvept i
dimma. Sedvanligt skepparmöte kl I och
l\,4ats berättade om skillnaden mellan svenska
och linska kort och utprickningen i farleder.
Dimman lättade och efter ett nytt kort möte
vid 10, gick vi iväg i grupper. Obetydlig vind
så motorerna fick göra jobbet för de flesta
ända {rarn till Degerby. Där blev det lunchpaus och bunkring.
Vinden blev brukbaroch vilänsade genom
Embarsundet. En och annan spinnaker solade
sig men glansen blev kortvarig. Sura min(er):
vindkantrinq och panik.
lVen alla kom lyckligt jram till Gåsholmen
vid Bänö. Blåsigt värre och en förtrupp letade
upp en bättre natthamn åt oss. Hungern
skrek i magen men vi lättade ankar igen och
förrän framåt 20 hördes det samfällda tugg
andet Irån '18 båtar.
Utforskningen av ön så klan. Lasse, Lisa,
Karin och Emma hittade lammet Kalle, som

följde dem så troget och bräkte så söft.
(Framåt ettiden på natten var bräkandet inte
lullt så sött...)
Viqs 329

Efter en vacker segling når vi Kökar. Ham
nen ä. redan full, men vi lvckas så srråningom angöra den blåsigaste sidan av viken.
Det uppstår en del problem vid tillägg-

ningen. Vigg 329 Suramin förlorar sin båts
hake och S 30:an försöker köra över Calle
som är ute i jollen tör att lägga ut ett extra
ankare; men det blir ett lyckligt slut. Vi {år
bevittna två grundstötningar, men eskader-

Mouette har fått plats på läsidan, men med
hjälp av PR-radion fungerar kommunikationen. Efter lunch lyckas jag fä en lugn stund
fo. m:g siälv soten, då iag kan plira i logg-

Doken.

(

in i sdckiga filtar.
fÅn

Vigg 643

I

Vi oår ur tör enbad fock orh märler att vi gör

goi fun, .u 6

knop. Vigg 245 'ned Calle,

Birqit och Jörqen ornbord, sätter både genua
ocÄ sror. men oet tycls gå bra för dom är
lortfdrande med oss när vi så småningom
angör Kökar. Även vi sätter storen en stund
Det qår undan.
Tomas blir orolig övel efl våstmårke, nen
han är inte ensam om det. Efter en stunds
hoitande över fiården och diverse radiolon
takt, så tar vi aila pricLen på Iåfl sida Vldl;n
känner av sjösjukan men det går över elter
lite frisk luft.

(

Den

Baci|

l2

9/7

Liggedag på Kökar. Eskadern kom till liv lite (
sent efter kvällens grillJest. Solen sken och
nordan blåste in i hamnen. Alla förråd måste
fyllas på, så besättning efter besättning gav
sig iväg på den långa marschen till Södra

Karlby. Efter

5 km promenad nådde man

{ram till butiken sorn var ovanligt välsonerad. (
Själva ville vi ha en termos, men fick avstå

då den kostade 52 mark. Vitkål kostade

16

glas.

Lats Ullne
6 Pikina

medlem i Gastarna s Riksfö h u nd

Torsdag 8/7. Den åttonde iuli 1000 finsk
tid. Solen skiner och det blåser nordvästliga
vindar ca 10 m/s. Vi sätter kurs mot Kökar'

vis på bergen intill båtarna för kaffedrickning
flagghalning till Oves skeppsklocka som slog

åttonde juli har nått sit slut.
Gitte

ostlig, lätt sydostlig bris. Vid horisonten häg-

och allmänt snack. Dagen avslutades med

Lekarna börjar vid 17-tiden. Allmän frojdl
Grillfesten efteråt, går i ett huj, och sen flyttar vi ner till båtarna och dricker kaffe. Som
markvällen fylls av våra "vackra" sångröster
till ackompanjemang av Tomas och Haralds
gitarrer och Börjes flöjt.
IMaggorna och jag gör gemensam sak och
lägger barnen. Vi går sen på promenad till
Kökars berömda kyrka medan grabbarna
skMer i S 30:dn. Cissi sover gort i Tomas
sovsäck, som av någon anledning blir väldigt
blöt under kvällens lopp. Efter rengöring somnar Cissi sött isin egen sovsäck, medan

Tomas får somna

Söndag 11l7. Start kl9.m, kurs nästan rakt

'1700-talet blev begravda intill klosterruinerna.
Sedan alla ätil middag samlades vi grupp-

gänget klarar sig.

Inger och Janne, Vigg 1038, känner lite
försikiigt på grrndet oä[ konstaterar dess
exakta läge. Viggarna 8ambi, Frida och

I hamnen blåste det fortfarande snålt, var-

för ilera båtar fllttade över till andra sidan av
hamnviken där det var mer lä. På eftermid
dagen var det många som besökte den Jina
kyrkan från 1700-talet, byggd på ett gammalt
kloster. Arkeologiska utgrävningar pågick intill kyrkan i ruinerna av Franciskanerklostret
som var anlagt på 1200 talet. Arkeologerna
visade upp ben från dem som på 1600 och

10/7 lördag. Från Kökar "Kyrkviken" starta
de vi klockan 10. Vi länsade med en lätt
nordostlig vind, nästan stiltje. Gick mest på
motor. Vi solade oss på däck, några badade
efter båtarna, Mats i S 30:an pilkade rorsk
och fick upp en hel del.
Vi var framme på Jurmo vid 16tiden.
Trevlig hamn, trångt men alla 18 viggarna
fick plats. Sedan gick vi på promenad för att
besöka Charlies varmt rekommenderade kapell, men tyvärr var det stängt, detta pga att
det nästa dag skulle vara årets enda gudstjänsr. På kvällen satt vi på klippan och siöng,
som vanligt till ackompanjemang av våra beqåvade gitarrister och f löjtspelare.
Ett besök och några inköp i den berömda
"Mattssons" affär med samling av lusentals
flaskor från hela världen. På kvällen var del
dans på bryggan så det blev sent kojdags och
ännu en härlig eskaderdag gick mot sin slut.
Viss 68

rar några öar.
l\,4ed tonerna av lördagskvällens fina drag'
spelsmusik ringande iöronen och bryggdan
sen ibenen är det dags för nästa etappl
Kalvholmen i Rosala-arkipelagen - Hitislandet. Vi närmar oss den inre linska skärgår
den. Det är ju söndag och antalet mötande
tinska fritidsbåtar har ökdt något, men är
mvcket rinqa iämfört med en sommarsöndag

iSveriqe.
Vid Kalvholmen ligger några finska fririds
båtar. Språkkaraktären jörskiuts alltmer till
finska. På ön växer det fullt utav den lilla sirliga Linn6an. Så finns det även goft om blod-

törstiga myggor, vilket märks s,ärskilt vid
kvällens tippspromenad. De kraftiga orm
bunksbladen {å tjäna som fö(räffliga "mygg
vispor". Det blev många frågor med finsk
anknytning, knepiga och luriga dessutom.
Vem visste att skillnaden mellan ebb och flod
ifinska viken är 20 cm? Eller att det finns flygande ekorrar i den ostliga delen av Finland?
Hur stort var Landsonsdjupet nu igen? Vilken
tågel har största vita ving{läcken: tobisgriss
lan eller viggenT

lvlycket att fundera över och lägga på
minnet. Barngrupperna voro duktigast med
alla 20 frågorna rätta, men vi vuxna som bäst

hade 17 rätt!! Värme på land gör att vattnet
ger skön svalka. På båda hållen har tempen
stigit åtskilliga grader. Akta viggenvädet pä
gång. 5922:s skeppsklocka manar till flagghissning varje morgon kl 8.00. Tack vare den
kunde vi även i de ljusa finska kvällarna (en

+ sommartid), vilket ibörjan
gjorde oss tidsvilla, passa nedhalningen av
timme före

densamma.
Det ställdes stora krav på Owes punktlighet, vilken han skötte med den äran.
Vigg 659

Måndagen den 12 juli. Kl 6 på morgonen
står barometern på 1029 mb. Det är 19o i
ruffen. Hamnvikens vatten är spegelblankt.
men en begynnande krusning längre ut lovar

vi handlat färdigt. Sedan var der dags att

att vår tur med guden Eolus står sig.
Vår natthamn vid Kalvholmens östra sida

vandra tillbaka till hamnen igen. Solen sken
och landskapel var vackert, varför promena
den qav en god onväxling tillsegla'rdel.

sydostlig och den lär nog bli från samma håll

mark per l.g. så promenaden bliv dyrbar när

på ön Hitis är toppenfin, men ger dock ej
skydd för nordliga vindar. Vinden har varit

I3

i dag. Hitis ligger VNV om Hangö udd och på
2,5 mils avstånd. I dag blir det vår sista etapp

österut.

$anar redan kl 9 med sin gr!pp. Han
känner till Hangö och skall försöka ordna
Esko

platser åt oss i Östra hamnen.
Slrax eher kl 10 är restpn av Fshadern på

väg tör motor. Etter en halvtimme får vi vind
från SSO, hissar segel och sträcker efter lite
kryssning rätt bra mot Fläckgrunds fyr. Vindstyrkan varierar, men kl 12 har hon ökat till 4
m/s. Grupp 2 som består av 646, 658, 659
och 675 ha. bestämt träffpunkt vid Lillklippnings grund.
Eskadern seglar rätt samlad och fram till
kl 13.30, då vi är vid Fiäckgrund, har vi vind.
Men sedan mojnar det. lngen vind och Ha
ngö ligger några kilometer framfö. oss i sol
gasset. NO Bandskäret, ett par diqtansrniqLter norr om vår träffpunkt, blir det beslut om
motorgång och Hangö specialen kommer
fram. Vi skall runda Hangd udd, fdr osrra
hamnen ligger på södra siddn av slddpn.

Utprickningen är fin, men det qäller att
följa med tummen i kortet. Min motor stan
nar pga bensinbrist och Ethel kommer lite på
efterkälken. lnpassagen i hamnen är trång,
men vi har förvarnats på morgonens skepparmöte, så viklarar oss in.
Esko har hunnit förbereda fina platser vid
den nya stora gästbryggan. Kl 15.15 förtöjer
675 Ethel. Loggen visar 19,6 som min distans

{ör dagen. Distansen från

samlingsplatsen

vid ldskäret har enligt Ethels logg varit 157,
vilket gör 22,5 distansminuler per seglings
dag.

Eskadern har lyckligt anlänt till sitt må1,
Hangö, Finlands sydligaste stad.
Sven, Vigg 675 Ethel

Tisdag 13/7. Trors liggedag blev det ingen
lång sovmorgon då dagen skulle ägnas åt att
bese Helsingfors. Vi var många som hade

tänkt komma till huvudstaden nyduschade
och fräscha, men tji fick vi,

iör det kom aidrig
någon och öppnade duschrummen.
Avresa Ll n;o Pled bus.. Fher tuå limmar
och 13 mil hamnade vi icentrala Helsingfors,
närmare bestämt på Senatstorget. Torget domineras av Domkyrkan och man kan nästan
ana att det är en rysk tsar som låtit bvgga
det.
Efter en kort bensträckare Jortsäfier buss
färden, nu med den utmärkta guiden Kerstin
som ciceron. Turen gick förbi salutorget, ge
nor] diplornatlvartpr längs \ajer o.h strän.
der med utsikt över bl a Sveaborgs fästning
och mattvättande finskor (och iinnar) på specialbyggda bryggor, förbi teatrar, varuhus
och officiella byggnader.
Första stoppet gjordes vid den mycket se-

värda Tempelkyrkan, en originell och vacker
skapelse nästan helt inspränqd i berqet och
täcks av en enorm kupol i koppar och glas.
Färden gick vidare till ett konstverk, av en

kvinnlig konstnär (namnet t! /ärr glöml), i
form av stora orgelpipor och till minne av
Sibelius.

len allt varmare buss gick nu turen till
Espoo, Finlands 4:e stad, som ligger i anslut,
ning till Helsingfors. På vägen dil såg vi på
håll Kekkonens residens Ekudden.

I

Espoo
besöktes stadsdelarna Otnäs, till största delen

ritad av Alvar Aaho, och Hagalund, den så
kallade trädgårdsstaden. Vid ett av Hagaiunds närcenlra med sdlutorg och server;ng
tick vi en efterlängtad längre paus. Käffe,
läsk och munkar samt frukt och grönsaker
slank ned ihungriga magar.
Sedan tillbaka till Helsinglors där vifick tre
timmar till lörfogande tör egna aktiviterer.
Den tiden ägnades tillslor delåt intagande av
sen lunch om man skall döma av att vi var
inte mindre än 20 eskaderdeltagare på hotell
Vaakunas takterass på 9:e våningen och åt
obegränsat med norska jäfteräkor, bröd och
ost. Gottl Vi (och säken även Vaakunaitack
ar Kerstin (guiden) för det tipset. Här kan
nämnas att "Kapsylgänget" (Johan, Magn
us, Roland och Jonas) fick eft fint tillskott till
sin samling, när Jonds lyckades tå damerna
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baren att donera ett kuvert fyllt med kap,
syler.

Mätta och nöjda letade vi oss tillbaka ti
Senatstorget, där bussen väntade att få ta
oss åter till Hangö. Det var trevligt med en
utflykt till lands som omväxling och HelsingtorsbesökeL var myckei berikände tycker vi
på Vigq 787.

På ,örmiddagen samlas alla på stranden för an ha
lekar. En där det gäller aft springa upp med
en mugg vatten till en hink. utan att bli omknuffad och halvt "ihjälslagen", och en där
man ska ro en jolle med en åra runt en boj.
Båda lekarna är lika roliga och jobbiga. Efter
lekarna är det fritt vad man vill göra, några
går och handlar, andra latar sig på stranden.
På kvällen har vi fest på berget. Vi träffar
en finsk familj som har seglat Viggen i lS år

14/7. Vädtet är toppen som vantigt.

(plus vår nyvärvade medlem vigg 55 från
Finland) låg samlade itredubbla led vid bryggan. Helsingholm, som nyligen haft bofast
befolkning, ett gammalt syskonpar, blev en
upplevelse. Den bjöd på fina sandstrände.,
vackra klippor, hagmark (tyvärr obrukadi,
strandångar och taliskog på en bädd av mjö
lon, kråkris och hönsbär.
Dagen slutade på de varma klipporna medan solen sjönk överfjärden i nordväst.

lnget

med en båt som de vunnit på lotteri! Sen
crdnar grabbarna gissningstävling. De har
nämligen samlat kapsyler, och fått ihop
1070 sr!

Som avslutning på festen blir det allsång.
Framåt tolwiden börjar sången tona bon, och
alla går till sina båtar för att sussa.
Vjgg 865

15/7, Under skepparmöter fick vi en del tips
av skepparen på vegan Catalina. Han talade
varmt för Helsingholm som mål för dagen.
Efter att lokalpressen tagit en bild av oss,
hopträngda på tre viggar under bandarollen
"Se-gla-ut med Viggenklubben". lämnade vi
Hangö.
Vinden var till en början frisk, men över
lick snan till måttlig sjöbris. lnte ett krysslag
,rå hela dagen. Skönt, för vi hade ca 33 distansminuter att awerka.
På tiärden väster om Hangö åkte alla spirbommar fram. Från vår plats långt bak i fältet
hade vi en grann vy över alla båtar som låg
som uppslagna psalmböcker framför oss. Vi
'jöt av det vackra vädret, och plagg efter
plagg åkte av. En tupplur under gång satt
lint efter gårdagens eskaderfest. Fin skjuts
genom Jungfrusund.
Väl {ramme vid Helsingholm fick vi en nå
got tilltrasslad tilläggning. Det gällde bryggan
eller klipporna utanför viken. Order, kontraorder, kontrakontraorder innan alla adenon

16/7. Halv liggedag vid fina Helsingholm, eftersom dagens etapp skulle bli kort. Skepparmöte vid ett behagligt klockslag, 10.00, och
då fastställdes avgång först kl 14.00. Fram till
dess lektes och badades det på stranden,
eftersom vädret var kalasfint (som vanligt).
Våra "leg lekare" hade ordnat brännboll på
stranden och i vannet, en lek som var svårare
än man kunde tro. Vattnet bromsade duktigt
när man sprang, och botten var lömskt stenig. Sedan vidtog skattjakt via sju olika srationer med rebusar, bokstavschiffer och an-

dra klurigheter. Skatten fanns nedgrävd i
strandlinjen, och var uppgifterna rätt lösta
blev utdelningen kulspetspennor och reflexmärken. l\4ycket uppskaltad lek skulle man
kunna säga.
Så till seglingen. Vinden var ganska svag,
gissningsvis 4 5 m/s i O-SO riktning. Ett par
viggar avgick före oss andra på rekognoseringsstyrka, då man kunde befara att Gullkro
na skulle vara fullbelagd. Det visade sig också
vara fallet, och vi fick ankra upp vid Hamnholm i stället vid 16.3o-tiden.
Det var en fin men farligt grund vik, och vi
hade till och med lätt grundkänning, dock i
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VIGGENKLUBBEN
mycket låq hastighet. Det ringa vattendjupet
hade det goda med sig att badtemperaturen
var fantastisk, ca 20o vilket var rekord hittills.

Av någon anledning fixades det ovanligt
mycket med båtarna i denna hamn, med sedvanligt utbyte av råd och rön. Kanske be
rodde aktiviteten på att vi denna dag inte
hann segla oss trötta? Vi trivdes ialla fall, och
det var huvudsaken.
Min logg, som däck är lite sävlig och visar
distanser och hastigheter i underkant, visade
att dagens etapp var 6,4 l\4. Enligt sjökortet
hade vi awerkat 7,5 l\il. Vi får väl tro på det
sistnämnda.
Harald. vigg 1103
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lförra numret av Viggenbladet fick Kristel

Ekelöf felaktiqt båtnummer 927. Han har köpt
Vigg nr 929. Vi ber Kestin Berggren om ur-

såkt. Hon har inte sålt sin båt nr 927.
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