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Nu börjar det miirkas att vi går mot
en ny seglingssäsong. I styrelsen pLurerar vi sommarens akiviteter för lirlh med

Vid lärdigstzillandet av detta nummer
av VB knäpper vinterkylzm iimu i knutifna

men virens alkomst haI utlovats mot sluflar. Detaljer kommcr i tet av veckan. Det blev ju en riktig vinter
tidningen som ju iir klubbens viktigastc dcn hiir gången och vi får vZil hoppas på att
kommunikationsmedium. Hat nfu vi alla det så småningom kommcr en riktig sommedlemmar.
mar också. Vill ju helst slippa den sonens
\tggenBladet iir också en kanal för klädsel som Carl-Magnus har på omslagsinformation direkt mellan medlemmar. bilden. Tack Marielle, för fotot.
r.q vel an n?istan alla kan bidra nred er.
Lire tidigt iir det viil åinnu art börja
\ -enheter pä nägot omräde. det kan vara tiinka på att ta av vintertiickningen, men
om mathållning till sjöss, barn i båten, egentligen börjar ju årets båtsiisong redar
tips för segelsänning. kluriga lösningar nZir det tu dags att betala in medlemsavgifpå problem. Kon sagt om det mesta som ten och det varju redan för ett par måna,"ör \4ggensegling revligt. Dela med er der sedan. Du kom viil också ihåg an göra
! ;ronr att skriva i bladet I Var inle rädda det i rätt tid?
för handstil eller stavning. Alf klarar det
På sidan 2 h?irintill händer det saker
mesta. Det vilciga iir att vara med och emellanåt, som viil den uppm?irksamme
kunna ge någon annal nägot.
läsa,ren redar noterat. Nu har vi iindrat lite
Hör också gärna av er till ert diir igen eftersom det fonfarande iir till
regionombud eller någon i styrelsen med Lars Sennerholm du ska vända dig i zirensynpunkter och önskemål på verksamhe- den som giiller Viggenritningar eller Tekten. Det at däför våra adresser och tele- niska Tlps.
fonnummer står i \lggenBladet.
Det nzirmar sig...
Jan-Olof
AA i 1277 Jdnta

eskadrar och

trä
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Se över RIGGEN
vid vårrustningen!
Förra sommaren råkade en klubbmedlem ut för maslhaveri under lite
miirkliga omst?indigheter. TK har däför
gjort vad vi kunnat för an försöka få reda
på orsaken. B åten, en A-Vrggen med serie-

numrner på 1000-talet och Ftoctor-mast,
seglades på enbart focken i halv vind, ca
12 nr/s. Plötsligt brast lovarts toppvant,
och masten vek sig vid spridarna. Turligt
nog uppstod varken personskada cller arnan skada på båten till följd av detta, ritan
båt och besättning kom gott och v?il i

kopparlegering. Knappt 2 dm under ma(.
toppen går vantet in i masten genom etl
avlångt håI, och öglan iir uppträdd på en
cylindrisk bult tviirs masten i dess "huvud". På samma bult air f ö både för- o4h
aktersng monterade med samma princl.
Vantet iir sammansatt av många trådar, "kardeler". Så länge alla kardeler Zir
helt oskadda har vanlet i prjncip kvar sin

ursprungliga hållfasthet. Allt material
som ursärts lör srora påkzinningar. i synnerhet pulserande belastningar, riskerar

Niir TK fick kiinnedom om hiindel-

emellcrtid att så småningom utmattas, och
detlederi så fall örr eller senare till brott.

sen log vi kontakt med såviil ägaren som

Ett vant bör inte kunna gå av tviirt vid

försiikringsbolagets skadereglerarc, och
senare även med firman som gjon i ordning en ny rigg. Dessviirre visadc dct sig
omöjligt aft få iiam dktigt detaljerad information om orsaken till haveriet. lng-

den belastning det utsätts för vid segling,

hamn.

endera parten visste mer än att vantet på

någol sätl gått sönder vid den övre
infiistningen. Det kan röra sig om dålig

tillverkningskvalitet i detta enstaka fall,
men också om någon lbrm av onormal
belastning eller lelaktig montcring.
Försiikringsbolagets besikningsman hävdade an konstrukdonen :ir ( )liirnpl ig. men

TK arser nog an del iir an överdramatisera, och att vi inte kan frnna stöd i
skadestatistiken för de1 påstående1. Det
skadade vantet fanns tyvairr inte bevarat,
varför riktig klarhet om orsaken inte lorde
kunna nås.
Konstruktionen ?ir i korthet följande.
Vantets övre iinde iir formad till en ögla,
som iir hopfogad med en pressad hylsa av
4

även i hån väder. Det Eolig:rste iil att en
kardel brister först, och att den försvagningen i sig sedan leder till att förloppet

snabbas upp. Hur snabbt beror av så
mårga faktorer, att TK inte vågar ha någon besriimd upplattning om det. M rJ

påmastnin$..
noggrant ser över sin rigg i detta avseende inte behöver känna större oro för
vanten iin fdr någon annan del av båten,
även om man räkar ul lör "dåligl vädry"
nar dock. an den sum före

Nii5ra fräga åir dä vad man ska dne\ .
niir man kontrollerar vanten inför påriggningen. TK har försökt sammanfatta

enligt följande.

+

l-ossa den genomgående cylindriska bulten i masthuvudet, men lägg förs1

på minnet hur vantöglorna iir uppträdda
på bulten så att de kan återmonteras i
såmma läge.

* Syna ögloma (se figur) noggrant
med avseende på a) brott i någon kardel.
Trtta siirskilt noga alldeles intill den pressade hylsan. b) onormal (tvåir) hiickning
i sjiilva öglar, eller c) skada på den pressade hylsan.
* Återmontera vant och stag, och
glöm inte att montera
den cylindriska bultens
( ;skruv, annars blir det
tråki gheter

man kan montera mastbeslagen sje v.
Borrmaskin, fil och pop-nit-tång Zir vad
som erfordras. Ändstyckena torde dock
erfordra montering i siirskild maskin.
Denna modiflerade lösning har diskuterats med riggmakare, men har oss ve-

terligen inte genomförts iinnu på någon

'

o), b)

!

Skulle Du vid kontrollen bli osiiker på om

(

allt stär rätt till,

så

Vigg. Vi kan diAför
inte lamna närmare
beskrivning iin så hiir
för rillfaillet. Men
skulle någon klubbmedlem komma i den
situationen att beskriven modifiering iir ak-

kon-

'<ta någon sakkunnig.

Hellre en gång för

tuell, så iir TK ange-

mycket än för lite. Nair
vantet vd.l iir lossat iir

lägen att få bli kontaktad. Inte bara för att få
erfarenhet av skadans
an, utan också för att
få ta del av och doku-

detju lätt an ta med sig
till riggmakaren. Men:
tiink på, niir Du rullar
ihop det, att inte göra
för snäv ring. Ta till
0,75-lmdiameter,och
var försiktig så att det
inte blir någon kink
Vad gör man då om

-c)

mentera arbetet, till
andra klubbmedlemmars ffomma.
Undervanten bör
också kontrolleras årligen, även om de inte

det konstateras skada på

iir lika kritiska med

vantets infiisming (öglan)? Onorma.l knäckning eller rill och med

avseende på mastbrott

(

att på någon kardel
inneb,ir att vartet absolut inte ska återmonteras utan åtgzird. Antingen blter man

hela vantet, eller också kan man "bygga
om" övre f2istpunkten, förutsatt aft vantet
( vrigt iir i gott skick. Ombyggnaden går
ut på att man kapar vantens överdel och
monterar en annan typ av ändstycke. På
masten, eller rätlare sagt på dess insida,
monteras ca 25 cm under masttoppen
"nyckelhålsbeslag", i vilka vantens nya
hylsor lftt och behåindigt tr?is in. Denna
konstruktion ?ir vanlig standard på båtar
som byggs idag. Kosmaden stannar vid
några hundralappar per vant, förutsatt att

som

toppvanten.
Konstruktionen är
densamma, men hiir
tu vantens öglor uppträdda på spridarftistets rundstång, som iir något besviidigare att demontera. Det kan vara så, att
den bara kan knackas ut åt ena hållet. Ta
det försiktigt, och ge inte upp om det verkar svårt, utan pröva då åt andra hållet i

stiillet.
Sludigen: Grips inte av panik med anledning av ovanstående varning, om Du
har en Proctormast av den hiir typen. Det
ii.r trots allt det enda mastbrott TK kiinner
till som orsakats av den hair typen av
skada. Såseglalugnt!

kkniska Kommittön
5

KAPPSEG LI NGSKOM

REGIONALT -Stockholm-

Gävle
Vekant

Hanöbukten
Leif Johansson
Skånegatan 14, 295 00 Bromölla
0456 - 273 69
Kalmar
Peter Winberg
Vårvägen 15, 385 03 Söderåkra
o4a6 - 212 43

Mälaren
Jan-Olof Björk
Utgårdsvägen 3, 191 44 Sollentuna

08-929732
Siljan
Boris Henrikssen
Dalavägen 19, 821 41 Bollnäs
00278 - 161 65
S:t Anna
Owe Svensson
Tunngatan 27 , 582 66 Linköping
013 - 15 13 31

Vänern
Kjell Nyl6n
Gärdesvägen 5, 531 57 Lidköping
0510 - 143 10
Västkusten
Gustaf Ololsson
Hagåkersvägen 28 D,
431 41 Mölndal
031 -27 57 24

Öresund
Erik Palsund
Älggatan 24 8,21613 Malmö
040 - 16 09 73
6

REGELTRAFF

...på KF-huset besöktes av ca 15
deltagarare som delade med sig av de
smullronställen som ligger gömda i
Stocklrolms södra skiirgård. De som del
log i viggeneskådern -93 till Sr nnn{
sk?Agiård kunde rekommendera en hel del
platser som hinats under sommarens seglats. De som val mindre bevandrade i den
södra delen av skiirgården fick flera tiu
om nna leder och hamnar av vilka någ(
redovisas hdr nedan.

Rassaviken
Råholmen

58"52'0 N 17'53'3

58'50'3 N 1 7'53'3

Skravleviken, Öja 58'46'1 N 1 7'51'8
Torsholmarna (bra bad)
5A"49'2 N 1 7"54'8
Skvallerhamn, Järflotta

58'48'1

ITTEN

...inbjuder till

FEBRUARITRAFFEN

Kort 6171

M

TIS DAG 12 APRIL
KL. 19.00
Katarinavägen 15

KF-husetvid Slussen

(

Porten är låst, så var där i tid.
Blir du försenad, ring 0708-4BB 362.
Vi kommer att behandla våra klassregler och

0
0
0

gällande kappseglingsregler, vilka båda är
vildiga att kunna inför säsongens ävlingar.
Kom, lyssna och lär!

0

OBS!

N 17"56',O O

BRA ATT KUNNA

KM ändrat till Getfoten
den 20 augusti

POANG BERAKNINGEN I VIGGEN-SERIEN
För dig som brukar
nummer av 'Segl ing" vidarebelord-1
rar vi h?irmed i nIo lrän tidningen an\

u-u ruiår .n ninr'i I
kiosker och buliker elter dislri- I

den numera t

-

butionsförelaget Predabs konkrrrs i
slutet av förra året.
,
a

Der säkra sätret atr få lag pä\

"Segling" iir att prenumerera och då
iir priset för helår 248 kronor. Tele-

fonnumret till deras prenumerationsfj:inst 2ir 08-652 84 00. Just nu

erbjuds nya prenumeranter en spe-

cialtidning på 50 sidor där dryga
dussinet artiklal om praktisk segling
fiån senare år har samlats.

I

Skepparen får 5 poiing för start i en
rävlins.
( l4"nn-"n får 7 poäng + I poZing för
vade båt han* ha-r bakom sig.
Tvåan får 5 poiing + 1 po2ing för varie
han
har bakom sig.
båt
Trean lår 3 poiing + I poiing för varje
( ,t han har bakom sig.
Fyran fiår 1 po?ing + 1 poiing för va4e
båt han har bakom sig.
Femman får I poiing för varje båt han
har bakom sig, sexan får 1 poiing för varje
båt han har bakom sig osv.
Försla gången en skeppare stanar i
kappsegling får han 5 debutantpoiing.

Ex: Om båt 1135 vinner en tävling
och 972 blir tvåa, 577 trea, 988 fyra, 1300
som air debutant kommer näst sist och 285
sist, så ser tabellen ut så hiir:

1 1135
2 972
3 577
1300

4
5

988
285

17
14
11
11

8
5

Observera att debutanten kom på de-

lad tredje plats.

En viktig detalj i serien iir att det ?ir
skepparen som får poiing, inte båten, så
om ni vill hävda er i serien måste ni anm?ila samma skeppare

* Kdn

nat rligtvis

även vara "hon"

poäng
poäng
poäng
poäng
poäng
poäng

till alla tiivlingar.

Vad

är det vi kämpar om?

METEOROLOGITRAFF
oNSDAG 20 APRIL kl. 19.00
i Näsbyvikens Båtsällskaps Klubbhus
där meteorolog Anders Ljungqvist ger oss
nyttiga kunskaper om siövädret.

Ett erempel på vad som kan

Sommarens träffar

ilAalb

en

frungångsrik krtppseglare i Stockholmsregionen

s:i gon

som varje triiff drar etl antal bälar iviig
för att se vem som kan segla fortast.
Eftersom det tillkommit både ell par
priser

mar

-

och nya tävlingssugna medlent-

sedan förra redovisningcn kontntcr

hiir en uppdaterad lista tjver vad som kan

hamna i prisskäpen hos deltagrrrc i
KM och \4ggenserien i Stockholm.
Öwiga regioner har också vardringspriscr av olika slag och VB ser giirna att
regionombuden berättar för oss och läsekretsen vilka det fu.

Förutom nedan uppräkrade vandringstrof6er får alla deltagare i \4ggerKM någon form av priser som
får behälas, och dessulom - i av andra
arrangerade tävlingar diir Viggen seglar i
serien och

lår de b,istå priser av arangiirerna enligt varierande regler.
Som synes kan det löna sig att liinna
den glada sarnviuon på stranden några
timmar och visa de andra vem som verkligen kan seglal
egen klass

-

Följande priser finns fdr KM:

i Viggenklubben

har två gemensamma niimnare, den glada

samvaron och kappsegling. Vid

Så här hittar du till Näsbyviken:
Kommer du med egen bil från Stockholm, se kartan. Kommer du f rån annat håll, kontakta Gunnar Tidner. Åker du kollektivt så tar du tåg från Stockholm Östra och stiger av i Lahåll.
Resan tar ca 20 minuter. Tågen går 12 min. efter jämn hel- och
halvtimme. Tillbaka till Stockholm gårtåg 11 min. eftervarje heloch halvtimme t.o.m. 18.41 , därefter varie timme t.o.m. 22.41 .
Från Lahälls hållplats går du efter kartan här nedan.

Skeppsklockan. Detta iir priset för
den som vimer KM. Klockan iir av brons,
ca 15 cm i diameter och med lös kläpp.
Den sitter monterad på en träs<rckel.
Ratten. Skeppsratt i trä med inlagd

klocka. Priset delas ut till bästa tjejsäftning vid KM.
l'amiljefatet. Ett lat i tenn som delas ut till bästa familjebesättning vid KM.
Fjärmstasockeln. Det något egendomliga men traditronslyllda namnet vjsar all detu vandrjngspris delas ut till d(
rorsrnan som haf, längsl väg till KM. Pnset iir en fyrkandg sockel i sten med en

be

påsatt träplatta för namnen på vinnama.

Stockholmsregionens Viggenserie

(

_

dessutom följande priser an dela på:
Stora 'fennstopet. Cär till vinniuen
av Viggenserien. Gissa hur det ser ut! Diameter ca 15 cm.
Kryssarbucklan. Erörras av den som
rankas som bästa båt enligt SK 30-metoden i två seglingar.

F'ortsiittning på sid.
8

7i r^h;* 5re,.h rcb*

II

)(

I ". Ä"... I t

b,"t

l
Ett sätt a1t häla koll pä vädret ,ir att hänga en repslump i sittbrunnen: Torr och hZhger rakt ned = vacken väder Svänller fram och
åter = blåsigt. Droppar vatter = det regnar. Bättrc säl1 fär du nog liira
dig om du går på triiff'en. Giir det!
9

Eskadersegling till Aland
Planen skall ses som en stomme som
Planen .f?ir Viggenklubbens eskakan
avvika ifrån med hiinsyn till väder
vi
derseglittg titl Äland veckorna 28 och
Vi tar den kortaste vägen över
och
vindar.
juli
29 i
ser i korthet ut så här:

Ålands hav geno- att seglanorrom Singö
till Eckerö. Det blir då bara 15 NM över
öppet hav. Bortsett frfur de första dagarna

S 10 Samling Lidö Österhamn
M I 1 Genom Väddö kanal till väster
blir dugselappemr omkring 15 NM {
Singö
kommer norrifiån kal ansluta vid
som
hav
I
I
No;
över
Ålands
till
Ti
Singö
Singö. Det är önskvärt att eskaderEckerö (Kiiringsund)
deltagarna har någon form av radio, VHF
O 13 Geta
eller enkel PR-radio. Vil1 Du ta med hund
To l4 Simskäla
eller kan så bör Du fixa vaccinering sn(
F l5 Enkhnge
rast. Se ViggenBladet nr 2. Har Du synL 16 Br|indö
punkter eller om Du iir osäker på något
S 17 Resen
så hör av Dig till undertecknad giima i
M 18 Lappo
god tid före eskaderträffen onsdagen den
Ti l9 Kumlinge
25 rnaj. Du kan armäla Dig preliminiirt
O 20 Biinö-ö
rediur nu'
To 21 Degerby och Rödhamn
p 22 Övär Ålands hav till SöderannGunnar Tidner
Eskaderledare
Kapellsk,f
\

-"-Gäq
ESKADERN
4'
I/

Preliminiirt har stlrel sen förlagt årets
laskeskadertill lörsla vcckani juli. med

'tart från Munkholmcn. Vi åtcrkunrmer
med fast datum i nästa nummer av VB.
Det blir mycket lek och badande för
hela familjen i är <rksä. Eftersom vän mä
'esläms beroende pä vind och r;ider kan
uen här semeslern ar verLas i lugnl lempo
och v?ilbefrnnarde.
Om ni åir intresserade kan ni höra av
er

till

styrelsen. Glöm inte heller att

komma på vår eskaderträff på KF-huset
onsdag 25 maj kl. 19.00.

Dä ska vi prata om utrustning och
förutsättningarna för eskadern.
MarieLle

Fortsättuing från sid. 6: "Vad iir det..."
Debutantstopet. Ett som sig bör nä-

I,,\ N t)

got mindre tennstop, hemföres av den debutant som lyckats biist i serien.

Örnpokalen. En relativt smal, hög
,ca
25 cmt pokal med örnbepryn lock.
,
\ okalen grår till den som lyckats b:ist i de
tävlingar som ordnats i kJubben. regi.
Mälarfatet. Ett fat som air ca 20 cm i

(

diameter. Falel skall dela'. ut till vinnarcn
i en MZilartävlins.

Bo Johanssons pris. Ett fat i silvcr
som Bo Johansson fått av UAP och sedan skänkt till \4ggenklubben. delas ut
till vinnaren av Libertus Race.

ViggenBladets Jubileumsankare.

I
t0

NÄSTA NAMMER KOMMER DETAIJER OM RIGGTRÅFFEN

Ett ankare i metall, på marmorsockel. En
klen tröst till den skeppare som strulat till
det och trots deltagande i minst tre seglingar fått det siimsta resultatet.
Kappse g lin g skornrni ttött

Handbok K-Vigg/A-Vigg
Tekniska Ti ps kompl.
Tekniska Ti ps enstaka
Klassregler
Sångbok " Sjung med

Viggenklubben" .

50
150
5

I

.100:-

.

Klubbvimpel
Klubbtrö.ja röd/vit
Broderat jackmärke
Klubbnål
,'SE.GLA-UT"
Klubbdekal
Strykmärke

Viggenritningar

7O:-

on.

25:-

st 25

Enklast är om du sätter in beloppet för önskäde varor på
VIGGENKLUBBENS
POSTGTRO 40 73 05-2
och anger namn, adress och båtnummer samt vilka varor du vill
ha. FrakVporto ingår i Priset.

Konsten att navigera har undergått en läng utveckling sedan
de första sjöfarama gjorde sina högst ungefiirliga positions-

Vänern

bestiimningar med ledning av solen och månen. Siiken en a.llvarligt menad sysselsättning, med mårga spiirnarde överraskningsmoment.
Under andra århundradet av vår tideriikning kiinde kineserna
till konslen att göra jiim magnetiskt och använde magngtnålar
för riktningsangivelse. Dock fcjrefaller detta ej ha gjort dem

Smultronstället för Viggen-vänner på Vänern
Tvåiftemot vad de flesta tror finns det
flera möjligheter an hifta nalthamnar även
i siidra delen av Viinern. Hamnen Bruket

upp tillftillig tilläggsplats och fiåga någon du ser i hamnen, var du kan ligga.
Stenpiren byggdes en gfug i tiden för

på östra sidar av Vainersn?is iir kanske i
sig inte vad mal vanligen kallar för smultronstiille, men plats€n har en del andra förtjiinster.
För det första iir det lätt att hitta dit.
Den naturliga angöringspunkten (skilj på

an vara utskeppningshamn lör Frugården1
regelbruk, som sedan lainge ?ir nedlagt. På
niisets östra sida iir detjordbruksbygd och
den viistra iir vacker skogs- och hagmark

angöring och örtöjning !) iir fyren Stefans-

kullen nordost om nordspetsen av Vänersnäs. Därifrån går du 4.5 distansminuter på kurs 202-207". Se till att du
iff€ kommer för niira Orns udde eller de
lömska grynnorna om styrbord de sista
fem kabellängderna. Nu ser du om styrbord några båtar, av vilka en del

?ir

skymda

bakom en stenpir Gå in på sydsidan av
piren (inseglingssektor 245-270'), sök

En bekant

till mig

ha.r berättat, att

(t

norra

delen iir avdelad med ett hägn och afl mal
på udden föder upp hjortar. Gillar du at
leva farligt, kan du ta dig över till andra

t

sedan-liinge haft hiie k'trrrr- lärde

sarddynerna.
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Ornö hamn (se
ViggenBladet ff 1-2 1993), diir hittar du
ett förträffligt bad- och solnedgångs-

-

a-å'a' \hittasjövägent'rrndien.
"
Ännu något siikrare' och 1ör

täcka Amerika ocn vasco aa c

betraktelsestiille( !).
På västra sidan ligger i sijder viken
Dättern, som förr var viinergösens populziraste lekstiille. Du kan ju pröva med ett
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mar på 1500-talet liirt sig
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all del även mer komplicerat'
blev det art navigera sedan

Kjell Nylön
.

de böljande

som kineser. Defta
gande orsak rill an

samma kiilla, har markägaren lovat att
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Fortsiiunins på sitl. 14

Försegeltips

av seglad distans. Sen tittåde vi upp i himlen och kollade, an vi låg på rätt kurs."

Fortstittning frdn sitl. 13: "Enklare..."
Mike drömde om att en dag i egenbåt
få segla till Hawa.ii och sedan tillbringa
ett par månader med att segla omkring i

"Tittade ni upp i himlen för att kontrollera kursen?" undrade lyssnarna
klentroget. "Det går vail inte?"
"Jovisst," förklarade Mike "ndr man
Zir på väg hiirifiån till Hawaii gär det. Då
har man alltid på himlen över sig en eller
flera kondensationsstrimmor ftån flygan på väg till eller från Honolulu. Och
den dag fler strimmor anslöt sig från an- Karlskrona-Viggen nr 34, 1966
dra håll, visste vi att nu iir vi snart framme
Tre segel, kök, Wallas-värmare, 6 hk
i Honolulu. \4 behövde varken använda Evinrude, täckstållning, stöttor, div övrig

denna sagolika övärld.
Så småningom såg drömmenut att bli
verklighet. Mike hade en bra båt, han hade
sparat lite penga,r, han kunde få ett sabbalsiir och sist men inte minst, en av hans

biista varnner kunde stiilla upp och följJ
med.

Det var bara en problem. Mike litade
inte hundraprocentigt på det elektriska
och ville diirför gardera sig, om hans fina
satellitnavigatoiskLrlle falla ur funkior(
Så för att kunna kåinna sig trygg inköpte

Efter att flera gånger ha trillat huvudstupa genom förluckan, då jag försökte
fiska upp en segclsäck nerifrån djupet av
fömriI-en, lade jag pannan i djupa veck
och började fundera på om dct inte fanns
en vettig lösnjng på detta ofta ätcrkommande problem.
Föll då min blick på det lilla handtaget på förluckzurs undersida. Om man
sticker in en bil av segclsäcken i detta
handtag vore ju det ju bara att glutta på
luckar och säcken kommer upp som gubben ur lådan?
Jag provade, och si, det fungerade alldeles som de var tiinkt. N?istan. Men den
lilla bit av säcken, som stuckits igenom
handtaget, kom vid stzingningen i klaim

Han övade sig flitigt i konsten atl ta solhöjden och klocka exakta tider. Snart var
han vril bevrndr;rd i asronomisk navigation och kände sig nrstad för an ef,er en

23fi) sjömil över öppet hav pricka
rätt på en liten ö.
Tidigt en vacker morgon stävade Mike
och hans kamrat mot Golden Gate, pasresa på

serade under den berömda bron och sryrde

ut mot horisonten i väster. Bakom dem
sjönk Anrerika allrmer mot horisonlen
1ör att så småningom helt försvinna.
Hawaii nästa !

F,PE,

hamnen.

Snart sprider sig ryktet

on lång-

säcken från början ner genom luck- seglamas återkomsl och viinner strömmar
öppningen och kunde inre komma i kliim. till. Blard det första de fiågar iir: "Hur
Nu fiskar jag fram min segelsäck gick resan och hur klarade ni navigatiosnabbt som ögat! Sliinger upp luckan och nen?" Mal hade inte glömt Mikes bekymrycker till mig säckcn och den dr ur vägen mer före rcsan.
"Inga problem alls," svarar Mike och
långt innan luckan hirurer falla tillbaka.
flinar lite underfundigt. "Det första vi
Kan det v ara e nH are ? Prov a sj iil v !
Kjell Nylön gjorde varje morgon var att på loggen liisa
14

sextanten eller satellitnavigatorn. "
Elementilrt, min kiire Watson !

KjeLl

Nylin

han en ganmaldags, hederlig sextant plus
för dess arvändning erforderliga tabeller.

Ett år har gått. In under Golden Gate
mellan luckan och sargen. Tydligen t'el Bridge stävar Mike r)ch hans gast och ett
hå11! Jag iindrade då till att sticka segel- par timmar senare förtöjer de i hemm4säcken genom handtaget utifrån och i riktning in mot mitten av luckan. Nu härgde

(
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