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3/3 1985 Alvs.iö
I fjol stållde Viggenklubben'ut på båtmässan
för ali presentera Viggen och klubbens verk-

sedan 1änge.
Du soD är gamå1 Dedlern

hiälpte till.

ver vilka

fina akr iv;t eter ål lå trivilliga
vratrcr lyckas hålla iBåns. Du kånske
sjärv varit med. Och Du soF är ny, La
en funderare på om inte Du kan bidra
på något sätt:

or-rr, ,t nn (

här års uröver att tirta rilL srä11ning och täckning? Ja det är nog höe

t(
'\

tid art läsa på deE lekniskd lips Du
Litl somaren'. ou ver
vä1 att det son inte är gjorr före
sjösäthingen sä1lan blir klart före
EänkLe BenoDJörå

och Du, gLön

Redaktion
Harald Akselsson. Hasselgatan ll5. 194 3? Upplands Väsby (.rns\ang Jtgivarer
Viking Hjalmar. Brännskogsvågen 3. 194 53 Uppland5 Väsby

2
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0760-802 98
0760-852 ss

affiffidön
i

tekniska kornnittan funderar öve! nya
tekniska klurigheter och redakrörerna
sliter son vanligt för art vi ska få
de fina viggenblad vi försetts ned

Vad gör man ned den kära Viggen så

Teknisk kommitte'

!

55

Kiassnämnd
Sammankallande: Staffan Söderhäll, Norrtullsgatan 20, I 13 45 Stockholm

SKEPP OHOJ

inte årsavgifren:

-

samhet. Ca

30 medlemmar ställde upp

och

Salsningen var mycket lyckad. Uppemor 600
perconer besökte den utställda båten och fick
information om klubbens verksarnhet

Det är viktigt alr synas iett sådant här såmmanhang Jör att upprätthålla etl bra andra
handsvårde genom

ått visa att Viggen är

en

båt )att råkna med).

I år vill vi upprepa {ramgången och ståller ut
i Stockholms Seglarförbunds klassförbundsmonter iHall C.
Du som har möilighei och lust att hjälpa ti

vid nagot rillfålle under ursrällningstiden -

slå en signal till Eojan Hialmar (0760-852 55).
Du som besöker mässan: clöm inle att hålsa
på i Viggenklubbens monterl
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Ul{ Karlström

Klingagatan 1, 603 64 NorrköPing

ol't .

12 73

planetariebyggnaden, som inte
dv-

riga.

?Ka0mor

9,t

till

lrlr oel yttre nämnvä'L s\iljer sig från de

tHanöbulzterr
Lars Berq

.o- .!.:'r
re,tiononbuc i r.llrajbultrn aar s;lt
sin liSA 1ör att l,lln int.e i.arLn r,red
att, seala. Lian lat:nn:rr liilr'1;r oc,:så
sir Eyssla soii re, iono;rbud.
V1;i,enhlublJen iaci. ar irLilit- ;ar det
arbete och den ins.ts,1'.i Lrort for
i.lulben. Son ett s)nli t bcvis 1ör
dF' La - j ,-oelas -,.i. . . _. - _u, b,n.
rreders r:l ål:ett.
Lr€ation rtarröbukten blldades 1979 soJn
en utvid.jnina av rc.;ion iarlshamn
son tidiirare farnrs. nvsil:ten var att
samla /i,;ftar' f rlin ,fuhus-rjöl-vesborei,r-]i t. r.sor.riioeL. ,rr.JsaL f(r
derLna ver!.sa.uct äx stor i reaionen,
!ei tillhlr dock bilden att antaleb
Virjgar inon närorixådet rir cir!-a
12 st. I i\arlll,rona finns Cet lit:a
nån8a till
iie
'en ''j a-i t Jiit iitl
liöfvc-cbory. S:i niir traifarna sainlar
6 b.sättninltar sil i:f .:nslutni4.en

Tolv stycken tappra samlades kl l9 i kylan
vid Sjökriqsskolans qrindar i Näsbypark. Vi
letade oss

12

cUril,etr,r
Harald Grade'n
Furuväqen 3, 542 00 Mariesrad
0501 ,150 93

avgår!

.lrl'.

(
Vål inne bekantade oss quiden först ."0
",,jor
€rsur> som följer solens belägenhet dver jar
den. Detta fick oss att inse hur o{örmånliqt
vi bor på jordklotet ur solsynpunkt: idecember når solen bära 7 över vår horisont, för
att vid midsommar klånga sig upp till 57
Olika generationer sextanter Jörevisades också. (
Själva planetariet är en imponerande skapelse.
Tillbakalutad ien fåtölj iett halvmörk1 kupolrum kan mån fölia planeternas rörelser
över himlen och få stjärnbilderna åskådlig
gjorda. De flesta stjärnbilderna stöttas utseendemässi$ töga av de srjärnor som ingår i

bilden, kunde man konstätera.
Vi fick också en tredimensionell förklaring
r,ll den astronomiska triangel som gör der mdiligt att mvcket exakt fastställa positionen. Det
behövs bara en sexlant och en pålitlig klocka.
Efteråt

Efteråt kunde vi tyvårr inte omsätta någon
nyvunnen kunskap utomhus då himlen var
igengrodd. Vi fick skiljas åt, dock okunnrga
på en klart högre nivå än tidigare.
971

aVastonås

iir oock viktiiit ati oen re,tlonala
ten /an r'or"5: L"a o.r. aLL
sanhöriijheten rrellan Vi,rr:,ense :tare
sälerstAfls. Genon ihili!s oc]l :lndra
re!;ionombuds insais er lilns denna
i-iet,

Yiggenträff. 2712
cUastbuster''
6unnar l\4almberg
Floravägen 7 C, 437 00 Lindome

031

76 11 29

Båtmässan DAllt för slön) iAlvsjö pågår tiden
2312 - 3/3. Stockholms Seglarförbund dispo
nerdr ca 800 mz som srållts rill klassfdrblrn.
dens förfogande. Viggenklubben ståller upp med
både bår och klubbrepresentanLer för att soridå
kLnskap om klubbens verksdmhet och om vig.(
gens förträff liqhet som familjebåt.

Av förklarliqa skäl blir detta inte en DVanlig))
Viggenträff med föredragshållare e d. Vi utby,
ter erfarenheter, smider sommarplaner och pra
Erik Palsund
Atggatan 248, 216 13 lvlalmö
040 16 09 73

4

tar Vigg i största

allmånhet.

Samling kl 18.30 i Hall C, [,4onter B:11.
Ta gärna med ka{fekorg.

I

I

vprf:.årnn

sanhör1._ltet.

i(

t.o.,."."" vid tri.lrar be,röver, inte
rafå or-eLra'.d.
ti11 lrfarendet.sui bJ ten i.eltan ]lledlerirrirar ejleixi.elvis or.t !a:,nar och va.d
rn:!n !an.-öra Ded sin Ji!,i:.
i.or reuionombu.i t'ör r_anUbulten verkar
tills vid€lre r,a!se ner,, i iri,a 136A,

Region Karlskrona?
I iarlslrona
onrl det tiin:r cir!å
12 yi..,.er. rr€.ea l:r :eo....1fisi.t
vi:1 sar:laoe och vi borde dArfar hå
en funrjerande re,;i on ditr.
I irrns dei nanjon &v , årl.il ron:!r.redlennarna
so.'r i) c-iler detta verLal' inire:i:iant och
är vil.liij axt jobba lite ri,r det?t
Um du ar osätrer vad son l.:an r;öras
el1er våd de'u inxebär i.an du hontakta
i,asse Der:; \04ti-1o1246 iör att få
inlorrlation oci) tirs.
Tvoka inte - Yi,iiense,;larnå air
irevlida .,ch tilfsaanans blir det
itnnu trevliAare.
Lasse Jerg i 1160

VINDRODER
r.klji.<a kommilt4n har fått brev från
.n redleh, som tänker byqqa ett vindrodcr ti 11 sin Vig9, och som däif6!
efterlyrer
ritninqar till
ett sådant.
Tl< di ,"poncrar desEVäiie inqet sådant
underlaq, och sa<nar erFarenhet av
v i n.lr o d c r b y q q e . Vi l:, ter d är för f råqan
q: vidaxe till
Viqgenbladets IäseAllteår nn'! har vindrode. till
Din
Vi,, r,
rc d'L or-'lilL
d.h b.rilr-ta h!r )Li litt
taq på clet,
.ch vil.ka erlarenhar-c! Du har, l(an Du
dr-s. itoh tros rriva fun.tionerj, qirna
rtC h jil! av -.i5.^er, si vDrc .let
r.vck.: t v,:rdeFLrIlt-. rianskc undcrlag
ri'. rtt fa'inr5-i iins?

-

blir det trängt och vi tar oss
in pa e.l plnLerirq ca rlit- i f,rltcl,

FLUNDERRALLYT

Profllea

-

gängen

en Åländsk variant

vilket

av Gullviverallyt

r å\'

dål igt
vårt semesterschema. l,4ed !es.rItatI jstan frär Lidingö r!nt djmper då med
ett pfospekr för Alands se0larvecka.
Dä. gives rl ö
'iirfälle till <app-

el

red

{

segling

i

i

eskaderform

'arvar-Le'r. Det

fölid av detta får iaq nu försöka bidra med
got matnyttiqt inför sommarens eskadrar.

nå

Jag

lackar för {önroendet.

Mitt

lir vart :tt

pröva pi.

1

l

mått åv övertalning resultåt. Min fru Gunn.Britt
och våra barn Jenny och Anna gav då sina till'
stånd. Vi införska{fade Visq 341, s€dermera
döpt rrll Jenna. Då vi var fullsländiga novrser
på det här med båt hade vi under första året
oJta med oss nåqon med litet mera siövana.
När vi sedermera fick kontakt med Viggenklubben började lrågetecknen rätas ut till utrops.
lecken. Dessutom trätfade vi månqå lrevliqa
klubbmedlemmar och vi hoppås få trdffa ännL,

Vi

ses på böljan den blå!

Medverka

i

Vi tror att våldigt

Viggenbladet!
många klubbmedlemmår har

seqlinqserfa'renheter som skulle intressera Viggen
bladets läsekrets. Ia dej tid, skriv ner ditt bi_
drag och skicka in det.
Det kån gålla mycket: en trevlig seglats, en fin

natthamn, en tabbe du gjort som nvbötjare, ett
boktips, en praktisk anordning, ett smaskigi re_
cepl - kort saqt, ndslan vadsomhelsl. Sktiv g;r_
na pä skrivmaskin med 82 mm spaltbredd, men
det är inte nodvändigt. Det viktiga är sialva bi'

draqet.
6

I allt l7

båtar

med

r

Red.

I hbgtt vaIerdtde !ädar oah vlnd,lr
fortsätter sedan rallyt till Bänö 0,
till Kökar, till Husö efter rundning
av Gustaf Dahl6n på Skjftet, t'jll
Degerby, där offentl ig seglarbal
anordnats till vår ära? Kommunoanpen
håller tal cch vi b.lrrds på nåltid
Sista dagen seglar

vi

en rundbana

runt öar, kobbar och skär

refter starttiderna
räknades ut individuellt enliqt lysva

tabellen. Första båt

i

( i(
i

lystalet. l,4an kunde
eller utan spinnaker och

pl icerades med
med

gick flan på grund var det tjllåtet
e!L [d nolorn rill aidlp fd" aLt f
konra

lo:s.

+

Första etappen stortade5
Pom ern i
qick till

i

höid

Nled

l4ariehanrns västerhamn och
Rödhamn

Degerbys

efter Civcrse krys-

san3e p.r Rödhannsfjärden, Vid mäl-

mäl

tider'

Camenbert

heter

Jtanpå och l.ä1och har en karaktäristisk

beige

vesorna.
På hemväg

pröv3r

vi

en

för oss nY Å

rutt över Ålands hav. Från Sommarö
tar vj eikte På Fästernas fyr i
SSv. Väl där håller vi rakt syd
ett par distans för att gå klar
SuonrigrunC, varefter vj tar kurs
på Svenska högarna. Vid någorlunda

srk! nö'

mö't P€Jl

inq På 'Yrar n;s-

!an hela tidel, irte 'ninst Svensl'"
björn. Seglad tid Sotnmarö - Högarna
.å I t i mnra r.
Dct dräller åv nuvarande och

kets jubel utanför gästhamnen.

vi ggenkl ubba

Vi

(

så

ar vir

lör att
inuti
doft. Vi Placerar oss ungefär mjtt
i filtet och tröstar oss med att
vi bl a slog de båtar som hade
lägre lystal sa0rt de två deltagande
oe.l

bitvis mycket trånga
farvarLen. Slart och nal unoe" fol-

dner ti

re

På havet'

f

d

Gunnar

hörde tävlingsledningen

förlorar en centimelerfait vid nöllinjen not en shipman 28 on en

Ti

siättepl acer i

Balladen och den I ikaledes avviggade

ne.

f

mål vönn dags-

etappen. För tota lresul ta tet lades
samman seglad tic på semtliga sex
da9 seta pperna, varcfter sunrman multisegla

i

iga

omgivningar på

Tävlingsregle!na var enkla och liberala. l,4ed led!"ing av morgoncns väderI eksrapport räknade tä vl i ngs I edn i ngen
fl.an Cen gdnnol ila gegl ingstiden fö.
dagens etapp,

+

med ål ändska special jteter.

för

segelbåtar föddes når iag 1978
blev upphissad imasten på en Brohäll-ritad båt.
Först 1982 gav ett idogt sparande och ett visst
intresse

nga

*'"' *^

Alän!jska

av ordinärt eskadersnitt,
av )/ngre och äldre
v.
s
en
blandning
d
riänroch kvinncr samt barn och hundar.
besättn i

spegla

belägen kl lbbåländskt segel-

illll'i?; ililill'i;l:
I

Kungskryssare.

le. läsl: i e1 'rö9t
tillhörigt ett

stuga

Startfältet visöde sig t"rra uu fi
svels(a, fi'rskd oca å ä1dsl,a Flytetyg, alltifrån Junker 22 upp till
Jag heter Thomås Olo{sson och är nybliven le'
damot i Viggenklubbens styrelse. Som en direkt

si9 väl

vär standard. I hamn virtnr nyrök'"a
flundror, 1om'"kuljs ned med rcsavin

Arets viggeneskadrir stände

fl-

sedcrmera visade

I

Krj

nga

rrangemangen

eskadersni

tt.

är av tYPiskt

Lek, tippande

med

eller utan promenöd, siungande och
fest. Varie kväll är det prisutdelning för dagens seglande och
tippand€, Alla får Pris och etaPPsegra

ren dessutom en medali'

Totalsegrare bl

jr

en

Proffsjlt

seglaC IF, Ione, och sist ::'r:mer
Junker 22:an Camenbert, vars be-

II

för Flunderrallyt cch deltog

med

Ek deltog med en Scampi
man
nar
och
På hemvägen förtöit

familjen

vid Svenska högarna kor'rmer Staffan
söderhill red hera besätin inge'r rcende

j

en

\

l/i funderar starkt På att ägna
ei scmestervecka nästa Somnar
åt Flunderrallyt. Det lär bli
båtar då, Det vore kul oa
I'tt antal åv dessa var Vigqar.
4N

sättning hade en preferens för sovmorgnar och regelbuncna och

rik-

k

iolle.

Bo Cöransson

i

Vigg 865

Familjesegling till England
Fortsättning från Viggenbladet

nr ll-12

Elbe

Utanför mö(tc oss en vild Elbc. Hird
motvind men tidvattcnsströntmen nted
och många och stora fartyg som drog
upp väldiga svall. Bes:ittningen bleknade

utom skepparen forstis. Nu var vi ute i
tidvattnet och nu började det! En svensk
lastbit styrde upp mot oss och vinkade
glatt, men drog samtidigt upp svall som
slog in fle.a gånger. Mariannc och Nisse
skötte focken i den jobbiga kryssen och
kämpade tappert. Cunnar stod tjll rors
och jag skötte navigeringen, vilket inie
var något nö.je då jag Iätt blir sjösjuk.
Småflickorna somnade i blotta förskräckelsen.

Till

vi in i

gamla fiskehamnen i Cuxhaven och vidare in och
förtöjde sent på kvällen i yachthamnen
långsides en tysk och en svensk båt. Vilken lättnad att vara i hamn och få kojal
Nästa morgon flyttade vi till en boj
med landförtöjning och vädrade båten
och gjorde i ordning en lina till lodet.
Vi tog fridag och barnen hade kul i land.
Fredagen dcn 2/7 åt vi tidigt, skalkade

slut seglade

och tätade skansluckan där det hade
stänkt in vatten under kryssjön på Elbe
och si kom vi iväg ut mot ElbemynningPå natten såg vi ljusen från bebyggel,
sen på de Ostfriesiska öarna och vid 5
tiden på morgonen rundade vi Borkum
'Riff, som inte låg där den var markerad
i vårt sjökort utan flyttats långre ut.
Pi. lördagmorgonen rullarle vi i svag
eller obefintlig vind och när vi tyckte
oss. ana gattet mellan Schiermonnikoog

vi motor en stund.
Bensinen var emellertiJ pi upplrållningen
och tur nog kom sjöbrisen och vi kom
och Ameland satte

l9B4

in i rännan "inomskärs". I;ngre in hade
vi grundkänning, när vi kom utanför den
smaia rännan. Med hela familjen hängande i lä reling och båtsmansstolen fäst

i

spinnakcrtallet kom vi snabbt flott, Vi (
hann in genom slussen till Lauwersmeer
innan den stiingdes för dagen. En vänlig
hamnkapten i bätklubben körde med sin
bil och köpte bensin åt oss och lånade
ut detaljerat sjökorr över vägen rill ön
Schiermon n ik oog, som vi tankle besöka (
på söndagen. Trevlig pratstund i kajutan och sen utnyttjade vi mangrant duschen. Vilken njutning!
Söndag morgon slussade vi ut igen och
gick rännan till ön, där vi tog sats och

körde upp

dan. När det var lågvatten hade vi sett
hela havsbotten ligga torrlagd.
Vi försökte komma ivdg igen, samma

resultat. Men nu hördes ett våldsamt
skratt frin stranden och en av dem som
stod där lossade vårt spinnakerfall och
vi gjorde en bejublad sorti. Kom innan-

för slussen innan den stängde för dagen.
Träffade en holländsk familj som ev.
nästa sommar tänkte sig

till

Stockholms

skärgård och ville ha tips. Själva fick vi
värdefulla råd och anvisningar om kanalfarten i Holland.

till med samma resultat. Irritation (

fanns några konstiga strömmar just där,
som gjorde att vi hade så svårt. Men de
trodde att vi undrade hur rännan gick
och Je förklarade detta. Det visste vi re-

till

infarten

till

Amster-

damkanalen.

Kl.7

nästa morgon skulle bron och

Fortsättning

i

nästa nummer at/ Viggenbladet.

ORDMIX 2 - Resultat

land.

ombord! BeEittningen på en annan båt
kom iland och Gunnar frågade om det

onsdagskvällen

muiden.

dyn bredvid en pråm som
låg förtöjd. Tidvattnet höll på att gå ur
och för att AnTFTTRTTE inte skulle falla
utåt och vara svåråtkonlig när vi ville
onrbord, gjorde vi fast spinnakerfallet i

försök

Gunnar skrubbade bort snrutsen ivåttenlinjen och rå kom vinden och vi seg
givit
lade till Hoorn
iit Cap
- somi land namn
Horn. vi it middag
och kom på

slussen öppna. Inte förrän 5 min. i7
vaknade vi. Rusade upp, slet iankartåget utan att få upp det. Det gick till slut
med två på skotvinschcn och vi hann
precis. Vi slussade jpyjamas in i Amsterdams jättestora hamn och fortsatte
kanalen till utloppet vid Nordsjön i Ij-

i

Barncn gick i land och plockade blåmusslor till kvällsmat och jag rvättade
lJäder
första gåogen på hela tiden så
det var- ganska mycket
och hängde i
riggen. Sen gick vi upp- och tittade på
byn mitt på ön i det strålande solskener.
När vi kom tillbaka igen var dct hög-1
vartcn och ANFTTRTTE låg så finr och
tLrppaLlc i vaunct. Tvii(tcn logs ncr. vi
gjorde loss i för och akter, satte motor,
nrcn kom iote loss. Båten krängde våldsamt, men v; kunde inte komma Ioss. Ett

vid NO sidan av Ijselmeer.
- ljsclmeer
var vinden lätt och
Ute på
småflickorna kunde vara på däck och
leka. Vdrmen var fortfarande tryckande
och vi övcrsrv rlla AITFITRITE och sirr)made runt henne och hade det skönt.
Lcmer

In i kanalsystemet
Så fortsatte vi in i kanalsystemet och angjorde Dokum för att få färskmat. Vi
förtöjde bredvid en pråm och er vänlig
kille tog förtampen och sa: "jag såg er
på Schiermonnikoog" och så skrattade
han hjärtligt. Kul!
Omväxlande för motor och segel fortvi genom de pittoreska små släderna utefter kanalen, Vattnet var otroligt
smutsigt. men trots det var det många
som badadc, men inte vi, trots. tryckandc hetta. Småbåtarna i kanalerna såg lussatte

tiga ut för våra ögon.
Nästa dag kom vi in på störr€ kanaler och trafiken blev livlig och båtarna
större. Efter en Jel \intande vid järn.
vågsbroar konr vi till en söt stad

-

I u3 9/84 hade vi en tävrin9 bestående av ett bokstavsmönster Lr! vilket
s; h"rn9a båttyper som möjIi9t skulle
utläsas. Vi hade länkt presentera
lrösnin!ten i iulnLrmret, men den lick
bara inte Flats för!ån nu,
'Ji be!:tämde oss för att qodkänna enbart b.lttyper med rler än två bokstäve. i nånnet. Annars hade vi rastr]at
r eLt omlaL'"ndc dF!p- l ivarbete när
en del lör oss okändå eller på annat
.ätt tve lis amma iörkortningar skuIIe
verifieras e1I er lö. <as tas. Detta
innebar visserli!en att så etabterade
beteckninqår som IF, rlF och RJ m fl
inte rä!inades, nen nåqonstaris måste
vi sätta qränsen. 3om t!r var lör reC.
(- juryn ) blev de "1ån!re" båtarna
;ndå h:1t uLslaqsoivande, så vi kundc
-^d SoLl -. r' v.t- '. rd I öic . Cq_i'tina i Vi!qcn 419 till seqrare. De
hado hittat samtliqa av ordmix-kons tr! kt.ö r en dolda nann, nämliqen:
rlA,r. F 1.ll A, L.FTIllI5T, ClCllADA, ALLECn0.
!cIol"Ar, a. A?,1ct, naLLAD, A-VICC, X-vtic, vIi.!i, FACIL, lrAXI, VECA, aVAl .
!taltis, !rattisl ttt strykm:i!ke För
T-shirt kcn,,,Er ricd post.n.
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SEGLA PÄ VÄNERN

plockade blåbär t 1l1 nrddagsdesserL

på väs€n trllbaka iilr

båien, (21

tel 1r öa.na på väsrgötasldan, son tJdlrBen iDgerar så aL! vågorna vlKer av
oi.h it)(cn€ 6k,irsård.
'*,, ""i:. {ålraid

M)

fån Viggenbladet 11-12 1984
Nä6ta rorson konstaterade vr med lätt
förvåning att det var mulet och åntagligen varit åska vi hört mullra under
na.tt€n. Vi konstater€.d€ ockEå ati sJdvåsten tagit sl'rt och ersatts av en goC
nordväst. letta passade oss ypp€r1igt,
eftersom det var dags att börJa fundera
Fortsättning

,,...--

..

.':t**.-.-*sr,:'1:&88ilaåm

Läc,(ö och kari åter tJusas av hu. detta
slo.a. trarockslott kar domrnera en käns-

lig skärgårdsnatur utar al,t firfula
deu. ilen rdag hade MaAnus Cabriel aldrlg fått bJgsnadslrllstånlt för ett sådalt .es1dens. Och det hade Ju varit
sJnd, för var skulle mai då ha ordnat
med de så populära sommarutstä1]ning-

på heofärd.

Trols de mörda s,(Jarna ^hansade vr

på

alL fru](oBl,era r Eritbrunnen. DeL gr.Å
bra, vi blev inte våta.
Snart var vi på väg ut genom dei mJcket snala inloppet, eit lnlopp son år
1862 den 14 Juli blev för irångt för
den pitpropsl€.stade slupen Tre Bröder,
som

i oEtlie vrnd fSrsökte krys8a ut,

l{ån mrsslycKådes o^h farLJgeL drev rland och blev vrak i den ökalde vind€n.
Men red vrnden på Iårlngen hade vi €J
nåera problem, Snart var vr ute i
öppen €jö och fö1] av mot sJd6Jdo6i
pådrivna av 9 m/€ek vind och vassade
av vågor, sor växue alltmer ju ]ängre

söderut vr kon. lasens mål var Anåns
i vä6ir€. ksnten av ljurö-arklpe-

hann

försr vrlle vj trtra )n
Mässviken och se hur där EåA ut.
let 6åe bra ut i denna gamla ar*aivik
men vill du ]ägga ii]l
mot lard får du'
lasen,

men

r

nog för'söka. ned någon av de bryggor,
8om finne i vassksnterna, vaktade av

vackra men vresrga svanar. Vresig

61ev nog också den fiskgJuse, 6om Just
fånAa.t en stor fisk. En fräck Ei1l'trut tJckte den såggod ut och anföl1

gjus€n, son tvingades ned på allt läare höjd. Det såg kriiiskt ut, men

slutlig€n lyckades fiskgJusen rädda
slg in blå.'ld nåeTa martalla. ned sitt

bJte.

T11l Årans haml kom vi utan att få något regn på oss. tei koln Genare Dot

kvällen och bl€v

Somnarens Skur under

Juli. N ä6tan den enda också, förresten. Vi förtöJde ungefär mittpå östra
sidan av Långön, och bättre naturhann
kån man klappt få. I seneå]d får man
räkna ned a.tt dela den med åndra,

vä6tra sidan av Länst^ hår underbara

ippor, krlsiallklart watten och
tJusig utsikt not Lurö vid horisonten.

badkl

vi njöt av
t0

både bad och

utsikt

och

Ärans hamn, inre deleD,:ir en ypperlig småbåtshamn.

Så blev det morgon der,
denna tur. Solrg och

srsta

da€en på

NlagnlLs Gabricl( somnrrsrug! (i varjc trlt intc
viuterbonad) snialter vil in i skirgardSlraruren.

vrnd från

norr, ca 7 rn/sek. Upp'ned
med senuan och
kurs mot Lurö 7 mil not €ydväst. Det
skutiet gick råskt och vi lade titt i
Bösshann på nordsrdan för art titl,a.
på åonmarens traditionella begivenhet
på Lurö: fyrvaktardottem Kicki Rasks

Srart nöter vr ett

I rsr någi,
let är
våsorna från {inneviken, som vinktar åt
andra hå]]ei. re ä. lnte så stcra.. men
a'L gå rair
öve! I <n p
g r a r v4, p vis 6<r,*ar
av sKun öve. hela båten. förutom att
stäven slår i så nar tro. att masten
ska Aå öv.rbord. Det är rätt Jobbigt,
nen så snåarnsom .a, vr s'åsir rn nör
enstaka, så snånineom a]ttfter.

utställr1lng av akva.reller och ibland

batik.

är duktig, den tösen.
Någor annat Lurd är ,(änt för är vädret. Inte 6å nJck€t det mån hör i
råppo.terna. nen kån ae 1 statisiiken.
Lurö har i Enitt över 2 00O €oltinfta.r
om året. Ful1t i klass med både södra öland och ned 0otland.
Vid besöket i Bösshann passa.de vi också på at-t bada och äta ]unch, och titta på de jagande fiskgjusarna. X'et
blir k$ske lite tJa.ti8t, det här med
gJusarna., m€n när tretton par häckar 1
Lurö €kårAård blir det lätt något av en
HoI1

snabbl. Fir ått nlnska siänket och
siån8andet not våeorna välJer vi atl gå
ö6te. on .aden av öar och skä., som går
mellan lurö och Bken. Vi tiAger bögt i
v1nd, så höet att segle, är dålrgr fyltaa, Ändå sir vr ca 4- knop.
Iå v1 äx nänrare halwäss trll BKen får
v1 sJJ. irer tvärs ocir båren går mJukare.

Från Llckö är det bara

om hörnet tilt
h"n.anmn.n.DrK.n o l.6narL vrtar
Viagoro'rs trJggt i sina fö.1öJnrngä.r

medd seglen fladdrar på tork i den nu
avsevä.t måttllsare vinden, (19 M)
Vad

inte

skulle man qöra på
ha.de seselbåt? ,
Nyle'ns

i Vigg
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HATTAR SOM SÖMNMEDEL
Liksom solen har Eina

f]äckar har va'Je, nåJa, vä1dret månsa dock, skyddade
vikar sina vinda.r, som nä. de blåser
]ätt bilda.r vågor stora nog att kasta

trötte Viggen-segla.en ur kojen.
Sånt strnuterar ute nattsömen och
förtar nJcket av tJusningen med nästa
dag6 segling.

karaktårEfåge1.

När vi Eeslar ut från Lurö har vind€n
nä6tån dölt uL, men eL! nörkL stn&c I
sJdväst ser o€s anrngar, så genuan ersättE ned krJssfocken. För s:ik€rhets
skull tar vi ln 4-5 rurl i sio.en också. let vrsar 6is vätbetänKi. för det
ordJFr .nLe Iing. rnnal en sJdväst på
-'-14
'n,'seK är över oss o n s.ldn värer

annai. leionenj våsor

sor v gå s.:vr::rl .m r,

den

En dag

hittad€ jag på en

båtmässa nåKa.llades frocker Stopper. Anordnlngen liknade mest en misslJck€.d

got,

(

som

sombrero

i halv 6kala, tillverkad

av

orangeskär plast. lia-'netem var'ca
160 nm, höJden ca 160. Läne€t upp på
den spetsiaa hattkullen var ett lit€t

hå].

Vid användningen trär

man upp två etter
tre Ro.ker Stoppers på en smäck€r tina
och fixerar deD på ca hatw€ternE avståno f' ån
stolp(nuLar.
Längst ned fäster nai en tJngd på ca

2-l kg p€r hatt. Sedan h:inAE h8ttarna
vatinet från den utsvängdå

ned under

storbo'nmen e 11er upprigsåde spirboDnen.
sr . cier r-ge, a' ,i r3.res utomordentliStl Hänser oärl ut nocker

o-h

Stoppers på håda 6idoma

rutlar drn

Forisättning på sid

12.
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t/ (HH)Hr\fli(

c/o Geuken

ilol)

Blsi H\\

8€ckombergavägen 196
161 53 Brommå

Nya medlemmar.
2'l

Per Bråndström

Stockholm

514 Carl-Erik Holmberg
1048 Arne Lang

Västerhaninqe

Partille

1170 David Williåms

Torclanda
Ekerö

'1264 Bengt Carlsson
1312 Hans Fermann
Välkomna

till

Handen

Viggenklubben

!

Önskas köpq

Fortsättning från sid

TilI

Viag€n

K-Vigq

!

- bomtäIt
- bonkapell
Tommy sl€nb!inq, S6dra viqen
2B! 2o I J Ä Rl.!ut1

.Ifnt O4r1-21'7

A6

(

8A,

16.00 - iE,.ro

11.

praktiskt taget inte a116 och
du kan nj!La din vä]föriJånta sörnn.
utar att kaataE ur koJen.
fråA;;"; €älje. Bocker stopper i Europa har jag inte hittat. lärenot har
jag tyckats finna ådrcss€rna till två
företag over there, som har den i siii
sor:timent, Pri6et liss€r pä $ 1.95/Er
och köper mån sex styck€n får nan ockEå en tlspåse ait förvara dem i.

)

(

AnvändninA av Rocker Stoppers

Köp klubbens varor
Förmånlig försäkring
(Bing kontäktman Bo Johansson,

08

Tekniska tipsi ....... komplett 80:-/

115615)

/ 4:'per

sr

Klubbvimpel ....-.........-.............................. 50i
Handbok A'Viggen, Per Brohåll ............... 40:'
Handbok K-Viqsen, Per Brohijll .... .. 40:
Klubbnål :.................................................. 25:Broderat jackmårke .. ............................... 20:
Viqgenritningar ............................... per st 20;Klubbdekaler DSe'gla-u1...) ........................ 15:
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Enklast är del om du sälter in beloppet för
önskade varor på klubbens pg 40 73 05 2 och
anger namn, adress och båtnummer såmt vilka

1. lå du 11Age. förtöJd moi b.ygga,
kal eller länd och våeor från sidan et.I. - sn.L rrå s10a.n Iå, båLen art ruila. häng drna 5L,ppe_s v,d bålpns
6tö.sta bredd. (ar du hänga dem från
utsväned bon förstärks effekten.
2. lå du liager på svaJ. (ommer vågona rakt förrfrån häng€r du dina FocKer :ropperE , -än strven. Få! rrrör
ors art -rgga snFt" mor våCo)nå. h;ng /
orna Stopp-rs som båskr.v.ls do-r 1. \
3. Iå du rlgger f6r ankar och ti]] exemDel f.sK-r o n !årer häver s a besv;
rande mJcket r vågorna, häng dina ftocke. Sloppers från sräven.
d, rå .u d, rv"r , hårr. väo-r ,<an d. ,
evind. o:nå io.xer -ropp-r5
"r. r. \
""t 0m
ånkare. .Använd 1ån g trna.
h€.ttarna hänger för dJupt, ar,vänd tilt
exempel en plastdunk som flöie.
,. Jro lins hårr \;o.
da drna Focker Sloppers som broms. iå
gir oL tv;r rotr mor pJnKL zt n'ing -L
dem f.ån aktern.
KJe1l
Y
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