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FRAII BRYCCAII
Årets matrikel som foljer med det här
numret är tunnare än vanligt. Rundringning infiir tryckningen gav vid handen
att det övervägande flertalet av dem som
inte betalat hade sålt sin Vigg; några hade

också glömt betala och har så fortfarande, trots påstötning.
Viggen är en populär båt, särskilt som
förstabåt efter t ex en j olle, varför vi har
relativt stor omsättning iklubben, ca
lol0. För att vi skall kunna fortsätta vår
verksamhet med erfarenhetsbank, sociala
aktiviteter och kvarstå som klassltirbund

är det viktigt att alla medlemmar engagerar sig i medlemsvärvningen.
Ta med matrikeln ut i sommar. Hit-

SI(EPP OHOJ

!

Så är vi då äntligen där framme vid
sommaren! Vart våren tog vägen vetjag
inte, idag har vi i Uppsala tjugofem grader varmt men då vi fiir två veckor sedan besökte kamrater i skärgården var
det vinter och blåste näst intill snöstorm.

Den minnesgode och uppmärksamme

VB-läsaren kommer på sista sidan att
upptäcka att dagen fiir nästa manusstopp
inte stämmer med vad som stod där örra
gången. Vårt mål har varit att det i år
skulle komma ut tio nummer av tidningen
men den bistra verklighet som Jan-Olof
beskriver här intill Iägger ekonomiska
hinder i vägen.
Det känns naturligtvis lite avslaget
när rapportering från midsommarträflen
inte kommer förrän i september, men så
blir det t) /ärr. Så det är bara att instämma
med Janne värva! Båtamafinns ju ändå
kvar och någon äger dem. Och bara
ViggenBladet kanju vara värt hela med-

,ar Du en Vigg som inte är med. värva
honom/henne till klubben. Regionombuden har material som berättar om
klubben och dess verksamhet.
Sommar blir det i alla fall och jag
önskar er alla riktigt skön och avkopplande segling, gärna som eskader- lemsavgiften om alla i klubben bidrar
med material, tror er redaktör
deltagare.
AA i 1277 Jcinta
Jan-OIof
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Per Ljungberg, Sollentuna
Sven-Äke Svensson,

Ätmhult

LeifJohansson
Skånegatan 14, 295 00 Bromölla
0456 - 273 69

Kalmar
Peter Winberg
Vårvägen 15, 385 03 Söderåkra

Martin Persson, Örebro

Mälaren

37O

KaleviHohenthal,Norsborg

Jan-Olof Björk

492
952

Olav Backman, Järfälla

7000 Rurik Wahlsten, Vanda
7000 Odd Ktölsrud, Gävle
Ulf Kördel, Klässbol

Hjörtlig
viilkomna

till
Viggen-

klubben!

hårt väder, med kuling från ost,
Explorer och Spray
"tångades återigen
om en förstaplacering i Lidingö Runt.
För andra året i rad, med en tid på
1.00.18, var det Anders Hermansson i
Spray som tog hem den åtråvärda bucklan, endast l4 sekunder fiire Viggenserievinnaren -94, Carl-Magnus Lindström.

0486 - 212 43

242

Håkan Henriksson,
Uddevalla

I

Utgårdsvägen 3, 191 44 Sollentuna
08 -9297 32

Tredjeplatsen belades av Janne Bäck-

Siljan

man i Scaramouche och därefter följde
Gunnar Tidner i Calatea och Folke Lysell
i Lady Millan.
Med sju viggar anmäldatill tävlingen
började kappseglingssäsongen -95 med

Vakant

S:t Anna
Owe Svensson

Tunngatan 27,582 66 Linköping

ett ökat tävlingsintresse bland Viggenklubbens medlemmar, jämfört med lolåret.

Arne Svensson i Chivas förtjänar ett
hedersomnämnande för sina bravader
strax efter starten i tävlingen då en 30fotare, trots förvarning, klippte av både

akterpulpit och akterstag på Arnes Viggen.

Den felande 30-fotaren blev sedermera diskvalificerad men Chivas som
Iegat bra till efter starten nödgades avbryta och söka hamn.

Marielle

013 - 15 13 31

Vänern

SERI ETABELLEN EFTER TVA TÄVLINGAR:

Kjell Nyl6n
Gärdesvägen 5, 531 57 LidköPing

(rl.

0510 - 143 10

Västkusten

o31 -27 57 24

Öresu nd
Erik Palsund
Älggatan 24 8,2'1613 Malmö
040 - 15 09 73

Anders Hermansson
2 Arne Svensson
Marielle Sander Lindström
4 Janne Bäckman
Carl-Magnus Lindström
6 Thomas Skoglund
7 GunnarTidner
Harald Akselsson
Folke Lysell
10 Jarl Munkestam
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nr
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9BB Spray

22

577
285

21
18

1

Gustaf Olofsson

Hagåkersvägen 28 D,
431 41 Mölndal

skeppare
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1

35

285
972
282
1 103
707
31
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Chivas
Explorer
Scaramouche
Explorer
Neta
Galatea
Costa Jourtan
Lady Millan
Christina

17
12
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7
6
b
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Årets upplaga avhålls liksom fiolår-

vi

mlas i år på Getfoten.
Skepparmöte inftir kappseglingen kl
1 3, första start kl 14. Som vanligt kör vi

1
"

racxnnÄnre \
30:-

?M

KR,4FTTRAFF
PÅ GETFOTEN
26-27 AUGUSTI

ets tillsammans med Vegaklubben och

BRODERAT \

aa

aa

utan spinnaker, med vanliga väjningsregler och LYS-start.
Startavgift 70 kr per båt.
Hamnavgift 30 kr per båt.

Förutom goda tävlingsnerver, lämplig fast och flytande förtäring medtages
även Viggen-sångbok och ett glatt humör.
Kontakta gärna någon i kappseglingskommittdn eller styrelsen och meddela
hur många ni kommer så blir det lättare
att beräkna behoven av sherry m.m.
Kapp

se

glings komm

i t t ön

1t41''JJ"w

KLUBBDEKAL
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100:K-V igqen ......... 50 :'
Handbok A-Viggen ......... 50
Kl ubbvim pe| ...............'..' 70 : H andbok

t

r

Tekniska Tips xomplett ...150. Broderat jackmärke........ 30
Tekniska Tips enstaka........ 5r KI ubbnål ......................'.. 30r
Viggenritningar* ......... st 25:- Kl ubbdekal sE-cLA-ur ...... 20 :K\assreq\er,....................., 8t Strykmärke....................... 8 : Enklast ilr om du sätter in beloppet fiir önskade varor på

VIGGENKLUBBENS POSTGIROKONTO

4O 73 05
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och anger namn, adress, båtnummer samt vilka varor du vill ha.
FrakVporto ingar i priset. *Kontakta Lars Sennerholm, se sid 2.

GETFOTSREGATTAN
19-20 AUGUSTI
KM avgörs vid Getfutsregattan på Askrikefiärden,
lördag - söndag 19-20/8.
För att segla entyp lvcivs minst 3 båtar per klass, LYS.
Anmcilan görs genom att betala in startavgiften 180 kr
på postgiro 54 089 - B, tillhanda senast l5 augustL
Skriv KM Viggen på talongen.
Ju fler som stciller upp, desto mer spcinnande blir det,

och roligare inte minst vid kvr)llens festligheter.
Ytterligare info Carl-Magnus, tel 08-458 98 98.
K ap p s e g I ing s ko m m ittö n

Libertus Race 219

MIDSOMMARTRAF F 2 3-24/6

...ingår i Segelbåtens Dag och är den sista av säsongens kappseglingar i Viggenserien som är öppen för båda könen. Anmälan på särskild blankett från Segelbåtens
Dag, tel 08-661 82 70. Avgift 150 kr, tillhanda 25 augusti.

...på Krokholmens västsida, N 59o25'5 E 18044'08.
Klockan 13 reser vi majstången, sen leker,
dansar och allsjunger vi (natten lång?)
Glöm ftir all del inte sångboken, har du

Kaktuskannan

Viggen Water

3/9
Kaktuskannan seglas dagen eftel

val Reu

inte passa för de små kaktusar som del-

Segelbåtens Dag, d.v.s. i år den 3 september, så glöm inte att markera den dagen i kalendern.

tagarna vinner, men den är nog så åtråvärd ändå, särskilt som den är det största
av alla vandringspriser inom klubben.
På årsmötet iljol beslutades att
Ni som är intresserade av att segla
Kaktuskannan skall ingå i Viggenserien. Kaktuskannan kan slå en signal till mig
samt att ett vandringspris Kaktuskrukan
under början av augusti på tel. 08-458
skalltilldelas den Viggen som placerar 98 98, och vill ni veta mer om hur det är
sig bäst i tävlingen. För er som ännu inte att delta i tävlingen kan läsa artikeln som
selt priset kan berättas att krukan nog jag skrev i ViggenBladet l /95.

Marielle i Explor{

blir startplats för

årets Plaskeskader. med samling söndag-måndag 2-3 juli och avf?ird under
måndagen. Eskadem seglardit vindarna
bår men drar sig så sakteliga norrut för

att de som planerar ansluta till Öregrundseskadern skall hinna fram till

mötesplatsen vid Åkerholmen.
Ni som ännu inte anmält er kan höra
av

ertill Carl-Magnus Lindströnr, (Plask)

augusti
1995

(

till lite
varför inte träffas under vatten-

Viggenseglare säger aldrig nej

skoj,

Eskuderinfo
Grisselholmen

11

så

festivalen?

tel. 08458 98 98, ellertill Jan-OlofBiörk
(Öregrund) tel.08-92 97 32 eller mobiltel.

010-2745428.

Sångpärm ombord är ett måste,
finns musikinstrument är det också ett
mycket välkommet tillskott till kvällsaktiviterna på solvarma klippor. I övrigt bör medlöras ett glatt humör och
gott sjömanskap.
Vackert väder tu beställt av

Eskaderledarne

Preliminärt har vi bokat 11 augusti
t å Skeppsholmen fiör en återförening
efter semestern. Efter en inofficiell uppvisning av Viggenklubbens uppslutningsförmåga, då vi seglar in på Stockholms
Ström, rundar vid af Chapman och sedan seglar ut igen, serverar trevlighetskommittdn Viggensherry på Skeppsholmen. Därefter blir sta'n osäker till påftiljande dag då viggarna seglar hem igen.

Ring mig gärna i förväg, tel. 08-458
98 98, om du avser att delta i "PR-kuppen" för Viggen. Tanken bakom denna
aktivitet är att väcka förnyad uppmärksamhet för Viggenbåtarna och -klubben
med dess aktiviteter.
Båtar från andra regioner är välkomna

att lägga sig vid Getfoten under veckan,
i väntan på KM som äger rum 19-20 augusti. Om ni önskar utnyttja denna möjlighet, kontakta då Johan Lindström eller Jessica Dahlström på Getfotens badpensionat, tel. 08-541 392 05.

Marielle
9

PINGSTTRAFFEN

Mälaren

...blev välbesökt, även om de l7 båtar som kom inte alla var
där samtidigt. Lite regn fick de som kommit först stå ut med under
p ingstafton skvällen och de som väntade med hemfiirden ti ll mån-

dagen

MALARTRAFFEN

fick stå ut med ganska mycket mera. Chipsen till

Viggensherryn kom av någon anledning inte fram i
rättan tid, vilket dock sherryn lyckligtvis gjorde.
Söndagens kappsegling skedde i lätta vindar och
blev på slutet en rafflande tillställning, med de fyr(
första båtarna över mållinjen inom 45 sekunder.

Resultat:
I Arne Svensson
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3
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Marielle Sander Lindsh'öm
Thomas Skoglund
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285
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Chivas

-\

Explorer

Jctnne Bcickman

2 Nera
(
ll35 Scaramouche '

Anrler.s Hermansson

988

(

97

Förra årets lörmodan att alla andra
Mälarbåtar låg i Herrestaviken var fel, fiir
där var flera i år, åtminstone på torsdagskvällen. Ä andra s idan hade bara Magda
anlänt när klockan var 19. Framseglingen

Spray

Harald Akselsson

I103 Costa Jourtan

,Jarl Munkeslam

319

Christina

hade

Nån borde göra något
got".

Nu skajag avslöja vem "nån" är, om

giort.
Det är du själv, som är "nån"l
Det betyder. att om du själv ingenting gör blir heller ingenting gjort. Så sluta
klaga, kavla upp ärmarna, spotta i händerna och sätt igång. Då händer det nådu

vill

ha något

got!

*
I vintras genomliirde vi en enkät i
region Vänern. Genom den fick vi in flera

förslag på olika arrangemang. Det som
fick flest tillskyndare, var vad som kallades en Smullronrunda. I eskaderlorr(
skulle en del an vänerkusten undersökas
och alla kända och förhoppningsvis
även några hittills okända- naturhamnar

besökas och dokumenteras.
I ViggenBladet nr 3/q5 presenterade(
iden och alla, som var intresserade ar)
att deltaga. uppmanades att skicka in sin
anmälan. lnte en enda har kommit in. Inte
ens från förs I agsstäl larna själva. Så det

blir ingen Smultronrunda. Ej heller

nå-

gon Viggenkalender.

I sommar får ni själva vara "nån som
gör något".

Kjell Nylön
IO

varit utmärkt, men som besätt-

ningen led av olika grader av förkylning,
knoppade vi in tidigt.

Vänern
Olta klagar människor över att det
finns ingenting att göra. Tänk så trevligt
det skulle vara, om "Nån ville göra nå-

at

aa

)
)

/^-:\)
och Birgitta

i

nyfernissade storviggen

Kaskad II och Lennafi i Lyssa. Ett något
senarelagt skepparmöte gav vid handen

att lämpligaste sysselsättning för eftermiddagen var att njuta av solen och värmen, särskilt som det för dagen utlovade
regnvädret gick nordost om oss. På kvällen blev det sammankomst i land med

Förra årets torka med åtföljande tipspromenad, Viggensherry m.m. där
lågvatten hade resulterat i att ett flertal även Kent och Birgit från grannbåten -Bov
små stenbryggor hade byggts ut vid norra (Brun och vit) inbiöds. Kvällen avslutastranden. Dessa låg nu helt under vatten des så småningom med kaffe på Bovs
och spärrade effektivt många goda akterdäck.
Lördagsmorgonen rann upp med löfte
landningsplatser. Magda lyckades
komma in mellan två sådana och med om mycket sol och litet vind, varför
kölen säkert planterad i lerbottnen och minieskadern slopades till ltirmån för
dem som hade lång väg hem. Erik kasr\ -\rstaget i en al låg vi stadigt.
Vid halv niotiden på kvällen hörde vi tade loss redan i ottan, sedan följde i tur
det karakteristiska ljudet av en Vigg som och ordning Kaskad II, Magda och
försöker betvinga en av undervattens- Lys s a.
I sammanfattning, en skön och avbryggorna. Det var Erik och Kajsa i
. qei&Hå som anlände. Efter litet pro- spänd helg med goda vänner och triv( .ia. tua. a. sis vid vår akter.
sam samvaro.
På lordagen ,;ar det hade blivit litet
mera plats vid stranden kom så Veikko
Jan-OIof och Helga i 837 Magda

Faxar till VB-redaktionen gör du pä
nummer 018-55 04 98
Ring upp först så vi får ställa in för mottagning.

ANDERS MINNS
Det började den 2;ajuli 1988 dåjag
träffade min jobbarkompis Mats Ellström
på min hemmabrygga nere vid Hovnorsviken. Bullandö ligger mitt emot. Vilket
väder. Sol och lätta ostvindar! Programmet var att träfla Göran Holm i Kyrkviken

Vi gick tillbaks samrna väg och

då

ESKADER -88

igen kördes Mats tili en passbåt fvb DaIarö. Sol och varmt. Vi köpte rnerajuice
och Coke. Precis när jag tänkte gå konl
ett larm. En motorha\ eri, en båt nära en
grynna. Så Skandia ryckte ut. Dom släpade haveristen till Dalarö. På väg till-

såg vi att nu låg det en liten motorbåt vid

bryggan. Två killar där. Vi plumsade ankaret och rodde in ijollen och dom sa att

visst lände dom Cöran Holmi Fn a1
grabbarna gick upp tillden lilla stugai
på Ornö. Först gick vi ner till Stavcnäs och där bodde Göran med familj på somför att komma in på Nämdölärden. Inte maren! Dom höll på att äta middag och
gena utan hålla väl upp mot Runö. Lång bjöd oss att komma in! Kokt potatis,
seglats över fiärden in nan vi kommer in n) stekta flundror. öl och vodka. Vi hadg
på lngarölärden. Mats ville gå r ia Ängsö ju rnera dricLa i DAISY M och del häml
vid Napoleonviken. Han tänkte kanske tade Mats upp. Festen fortsatte.
Så kom det en gäst och han fick ett
köpa sommarställe och där fanns det ett.
glas
han med. Tom som var skeppare på
Ljuvlig ö, sol, stilla och inbjudande. Vi
Livräddningskryssarna,
Crän gesberg
men
så
låg en stund vid ångbåtsbryggan,
löräldrar
bor tvärs
Görans
och
Skandia.
på
annan
han
sig.
Ser
det
en
ändrade
gång. Vi åt lunch och segJade över Jung- över viken och han hjälper sin man.rma
frulärden. Vi siktade in oss på ett litet med hennes dialys. Han är besätthål som visade sig vara Ornö Huvud ningsman på kryssarna under sommaren.
mellan Håkudden och Håkansskär. Stöt- En son bor hemma i stugan. En dotter
tade med motorn just där, trångt men så med sin kille en bit bort.
vidgade det sig igen. Fin vind, härlig kust
och vackra öar utanfiir. Förbi Kymmendö
samhälle med butik och varv. Vred sö-

derut vid två prickar. Mera motorstötta.
Furuholmarna med sina mjukt svängda
broar, Prästön och Stora Sandböte och
så var det dags att gå in i Kyrkviken vid
Klubbholmen. Undras var Göran bor?
Han sanåt om några livräddningskryssare
så dom måste vi leta rätt på. Ängbåtsbrygga med spel och uppträdande. När

vi tog ner seglen såg vi kryssarna

på

andra sidan. Vi gick förbi på nrotor. Tyst
och övergivet. Några gårdar högt uppe
och en liten stuga nere vid sjön. Bruce
Springsteen underhöll på radion. Längst
inne låg ett gammalt fyrskepp på grund.
Timmerbuntar från Mälarskog vici ena
sidan. En gästbrygga ä 20:-/dygn. Troligen byggd på gruvrester från garrla
lliltspatsgruvan dorr lagt ner.
t2

Det drog ihop sig
regn. Vi körde

till

baks såg

vi en slörande

segelbåt med

spinnakern uppe. Dom låg kraftigt på sidan och så kanade dom över ett lågt skär!
Det måste ha varit jobbigt! Men inget

Iarm så vi gick hem.
Sen hissade jag segel och gick iväg.

SIör

till

Kymmendö. Där dog vinden.

Stannade, tankade, köpte nytt batteri och

flagga. Jag skulle till Jungfruskär vid
Grönskär. Där har jag varit förut med
Janne Grunditz. Men så stannade jag
över natten vid Mörtö-Bunsö. Kastade
ankar lite avsides från alla andra båtar
son.r låg med fendrar. Så serjag en man
i en jolle komma mot mig. Det var Niis
Hummerhielm i Vigg 5659. Dom frågade
om inte jag ville ligga bakom dom. Så
det giorde jag. Ankaret långt ut och nosen nära. Erika hade selt mig komma in.
Dom hade gäster från Kenya. Han hade
varit Abraham Rydbergsgast. Pratade
både svenska, engelska och swahili. Klarar tydligen Erika. Mannen frågade om
jag hade nån sprit ombord. Tydligen hade
dom fått sherry, men var törstiga på nåt
bättre. Punsch gillade dom!
Nästa morgon drarjag iväg. Seglar
till Jungfruskär. Knopmätaren har pajat.
I entrdn står Jalle och räknar in deltagarna. Flera kom redan igår. Totalt ska

åska och slag-

övertill Hembygdsgården

och drack några ö1. Sen upp till det röda
fartyget som visade sig vara pub. Båten
blev genomblöt för vi hade glömt sätta
upp kapellet.

Vi avslutade ombord på Daisy N(
Och den natten försvann min flagga.
Nästa morgon var det fint väder. Kaffe
och mackor hemma hos Holms. Ungdomarna körde vattenskidor. Mats och jag
fick ftlja med Tom och Göran med Skar(
dia till Huvudskär. Det gick i30 knop
och dom visade på radal djupmätare och
andra finesser. Vi hoppade på vågorna
och det var massor av grynnor överallt,
men den har inget djupgående alls! Där
ute var det sol och båtar. Reguljär båttur
går det varje dag. Skärgårdsstiftelsen hyr
ut stugor veckovis där. Tom hade åkt hit

Bilderna i artikeln kommer inte från
e;kadern Ander,s deltog i. Hcirovan enfrån

med gasol och för att öppna upp. Hemma

Hongöeskadern 1990. Foto Lars Berg.

det bli l6 båtar men tre kommer senare.
Några är inte med i klubben, men det gör
inget.
Kvällsträff med Viggensherry. Sång

på berget. Skepparmöte i morgon. Jag
Jigger bredvid Gösta Barrling, också en-
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samseglare. Lyssa från Västerås kommer
sent på kvällen.
Jag var uppe i god tid nästa morgon.
Fint väder. Delmål skulle vara Mörkviken
på Fjärdlång där vi skulle bada och äta

lunch innan vi fortsatte

till

Huvudskär.

Men så skulle två optimistjollar segla
också. Suramin hade en och Lunsen en.
Min bår seglade uselt. Sämre än optimisterna. Fick ta motorn till hjälp flera

För
mig var det svårt att komma in. Ett

gånger! Fjärdlång blev etappens må|.

Gösta som vanligt. Här i hamn var alla
bussiga, men det var nån sorts gängbildning ibåtarna. Vi låg bakom Mansskär.
Jag hade ju precis varit här förut. Det
blev skyfall och åska till natten. Jag och
Veijo tömde ett helrör rött med Gösta.
Veijo och hans tjej hade gått helt fel för
deras kompass visade fel! Telefon vid
kompassen! Men dom kom rätt ändå. Det
var oväder på natten, båtar i krock octJ
på drift, men jag sov som cn stock.

Ut nästa morgon ut via Klovskär.
Vackert väder. Många grund ett tag.
Lunchpaus i en vik på BiskopsO. Låg
utanför Suramin och åt hårt bröd me{
smör. Dom hade bacon! Cösta och ja$
gick annan väg än eskadern vid Långsom det var!
19,
329,
viksskär. Gösta har massor med ankaFöljande båtar deltogi 127, 3
ren och plättar. Och många kättingar till
1103,
1120,
1204,
1271,1371,
865,
5421 ,5658,6245,7 002,5060, 5403 och alla. Det ska jag nog skaffa. Natt vid
dessutom deltog 5403's motorbåt VID- Hallskär. Sol och bad. Jag får hjälp med
INGE på slutet. Jag har namn på båtar, att komma upp, ner går av sig själv. Det

grundflak hindrade mig flera gånger.
Cöstahjälptemigmedlånglinatillslut.
När jag skulle äta ställde jag ifrån mig
tallriken och då tog måsarna maten rätt

skeppare och besättningsmedlemmar. På
kvällen var det lekar, musik och sång.

Nästa morgon sken solen. SO. Man
bestämde att Viggarna skulle hålla ihop
under dagens etapp till Huvudskär. Jag
gick ut ihop med dom andra. Veijo kom
ut sist. Fast alla drog iväg. Jag visste att
jag skulle ha Skötrökans fyr på babords
sida. Jag såg länge Jalles och Göstas
segel. Tack för det! Dom andra trodde
tydligen det var kappsegling eller så hade
ingen hört nåt om att hänga ihop!
Veijo gick en egen vä9. Jag kämpade
på. Solen gick i moln. Grundflak sågjag
på många ställen men motorn räddade
mig flera gånger!
Rädd varjag också. Typiskt att fockskotet fastnade i ett stag så jag måste
upp på däck och göra loss. Oväder i luften. Gråmulet. Blåsten och sjöhävningen
var måttlig. Kryss men ett kryssben kort
på grund av a lla grund flak. Jag svor mig
över, tror jag!
Vid Lökholmen revjag ner seglen och

gick in med motor. Lade mig bredvid
t1

ska vara lekar vid 20-tiden och alla måste

vara med men det slutar med att vi blir
trutvakter vid kaffekorgarna. Vacker
kvälloch underbar solnergång. Sitter och
skriver i sittbrunnen med hård macka i
en hand. Coke, punsch och radio. Det
klickar och slår i fallen. Vind från SSV
Nästa morgon görjag medskick till
dom som ska handla. Coke,6 ägg och
två paket bacon. Jag har konserver. po-

tarii, torrmat, vattin, hårt bröd. tys(
limpa, smöq ost, några öl och lite Coke.
Igår hade vi seglat 17 distans. Vi startade från Hallskär kl 10. Gick genom
Bulleröarkipelagen över Gråskärsfi ärden

fram till Sandhamn och seda(
Rödkobbsllärden till Harö. Suramin
skulle handla åt mig i Sandhamn. Efter
någon timme var det dags att gå mot
Bj örkskärstärden. Där skulle jag ha satt
kryssfock i stället

liir lätt genuajag

hade.

Det hade blåst upp, hård vind från sidan. Punschflaskan hade kommit loss och

gjorde långa överhalningar på durken.
Solen har gått i moln och det är kyligt i

Jag heter Erik
Meldn. och är den
som sköter klubbens

,,

PROFILEN,,

finanser, och med-

lemsregistret. Jag
b

lev Viggen ägare

1991, närjag tog mig

samman och inhand223
ei

j"de Vissen nr

(

arrä

Insåg raskt att
Viggenklubben var
en förbaskat trevlig
lins, och har till("amingai de sista tre
somrarna på ett antal underbara eskadrar med klubben.
Härligt!!!!
I det läget var
det något svårt att
tacka nej till en för-

:,;, .':i.= .;;,;;

måste väl jobba lite
också, varför jag nu

sitter där jag sitter,

och svettas

med

med lemsre giste r,
fakturor och annat
elände.

Det är mig ni ska
till när ni
gifter er, köper vigg,

höra av er

undrar om ni betalt,
ny vimpel etc.

villha

(Och betala medlemsavgiften, så slipper jag några gråa
hår !).

Med VIGGlig
helsning er kassör

Erik

luften. Trycker ner mössan på huvet och
tar fast tag i rodret. Det går framåt och
jag ser Jalles häck för han är fiire rnig
Jag ser på kofiet att det är ett gatt in.
Han svänger och så görjag det med. Det

går på nån annan! Och låsa rorkulten igen

rodret igen efter ett tag och upp på däck,
lossar genuafallet. Sliter för att få ner
seglet. Gäller att passa sig for skothornet
som slår vilt omkring sig. Och så ner i
sittbrunnen för rodret är löstl Fixa det

nat på grundet. För grunt

och upp på däck. Det djävla seglet lever
ett eget liv! Jag fick ner det och så hissade det sig själv! Jag gör ett försök till,

men det är som förgjort. Jalle hade ju
( en bred led där och der blåser än \ ärre hjälp och snart är jag trött. Måste byta
taktik. Och rätt som det är faller genuan
där !
Jalle tar ner förseglet och går in mot ner i vattnet. Bra broms ! Fiskar upp den
och går in i den lilla viken. Jag ser inte
en vik. Dit ska jag också.
Så är det min tur. På med motorn Gösta. Många båtar har kommit in och
( h lull rulle. Låser rodret och hoppar dom radar upp sig där inne. Det är ett
"upp på däck. lossar storlallel och sliter grund mitt ientrdn. En kille i en Mariener storen. Och så ett tigersprång ner holmsbåt ber mig hålla tätt intill hans
för båten svänger mot klipporna. Låser akter och sen är det stopp. 5060 har fast-

igen, lagga om kursen. Ser så jag inte

ör

storviggar?

Jag viker fören mot klippan och där står
Ulla på Suramin. Hon håller i min för.
Jag tar en lång lina och binder den i en
al. Sen sätter jag min rostiga bergskil i
en spricka. Voilå! Sen kommer Gösta och
15

vi vår koloni. Cenuan fladdrar
torr på några minuter. Han seglade upp
på bara genuan och fick lä i en vik.
Eskadermiddag på berget. Ulla i Suramin hade handlat kött åt mig också. Så
fickjag potatis och vitlökssmör! Champagne och sallad av 5658 och vitvin av
5060. Jag bjöd på punsch. Ungarna grillade bananer med choklad. Sång på berget. Gösta och jag rodde hem i jollen.
Nästa morgon var det strålande sol
och lätta vindar. Liggedag. Det är l5
båtar i våran vik. Flera är inte våra. Bad
och turer ijollen. Spänner om mina vant
igen. Nu tycker alla att dom sitter bra.
Så kommer S-30;an och VIDINGE.
Har man sett på maken ! Dorn lyckas
krångla sig in i viken dom med. På kvällen sång på berget. Högst sång gav poäng. Vår grupp vann och fick pris.
så bildar

Nästa skepparmöte bestämde avgång

mot Gillöga. Grundflak i entrdn. 5421
skulle gå hem ett tag såjag gjorde medskick på potatis och Coke. Gösta och jag
går först för vi ligger som ett lås. Jag
hade gjort ett nerhal. Kunde nog funka.
Började i sakta slör och slutade i halv
r ind. J ag l1 ckades t ill och med sp ira genuan ett tag. Vi gick genom Lilla Nassa
och efter sådär 4 timmar kom vi till Gillöga. Vinden tog min för så jag kastade
ankar och rodde en lång lina lill Gösta.
Då kom en annan båt och la sig på min
plats! Då blev Gösta blixt forbannad. Det
var nära att det gått till handgemäng!
Båten hette TOLO III och har ett V i en

till

land. Kulingvarning ltir Södra Ostersjön. Det pratas om Fredlarna i morgon.
Tre linor iland och två ankare plus plätten.
Göran och Margareta sitter i sin Brione
och pratar. Annars är det tyst i båtarna

närmast. Göran är

i

Marinen tror jag.

Svenska Högarna och Horssten kommer

vi inte till. Usla

hamnar vid fel vindar.

Det luktar rutten tång.
Näsla morgon blåser det sådär 8 rf
s. Det finns hoppstritar iland. Och llrigor med lång kropp. Sparsam växtlighet.
Kryp-en och några få högre buskar. Det
finns orm. Fastjag har inte sett nån. Hus
och bodar. Massor med grundflak. Lil|
Nassa såg bra ut. Björkskär också. Råö
slag på klippan. Rödlöga skärgård. Viken på Storskär. Grund i infarten.
Några killar i en Express hjälpte mig
att få bort linorna iland och sen drogjag
mig ut mot ankarna med motorn igång.
Så stävade jag ut i havet. Det blåste bra
och vågorna gick höga. Vinden kommer
in från babord. Cjorde ett fitrsök att hissa

focken men nåt har hängt upp sig för
den fastnar halvvägs! Låter motorn gå
för fullt med kurs mot Lokobbarna på
Lilla Nassa. Där skajag vrida 90 grader
med nordlig kurs. Sjöarna bröt rätt över
mig ibland. Vi rullade våldsamt men det
gick spikrakt mot målet. Jag hadejacka
men inga regnbyxor såjag bler srrabft
genomblöt. Brione går lörbi rätt sn{
med fock och stor oh så vrider hon mot
norr. Dags för mig att göra något!
Sätter motorn på tomgång, låser rod-

ret och kryper upp på däck. Har gjort
Dom pratade både engelska och fast mig med säkerhetslina och tar spjä(
svenska. Talade om atr daghemmen sö- mot vanten. Drar sakta i fockfallet och
ker folk. Högröstade och bråkiga. Och ser att nerhalet fastnat i luckan. Fritt från
så Gösta. Fast dom drar vid 18.
den åker focken upp och så drar jag i
Radion säjer att det ska bli regn och storfallet. Nej det var som fan. Den faståska. Men det ärju strålande sol! Mid- nar den med! Samtidigt fårjag en smäll
dag: påsmat plus hårt bröd med smör, av fockhalsen så mössan flyger av men
fl agga.

Vallentuna? Vi ggbyholm?

till.

lägger sig precis på kanten. Jag räknar
lä utan sång. Det den som förlorad och ägnar mig åt stohar börjat blåsa upp. Alla drar extra linor ren. Glömt en gummistropp. Så kommer
ost och Coke

Träff på berget

t6
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Tt"rcirr vet vi inte var, n.ir eller ev vem Som ciennafna Viggen-bild togs.

storen upp. Hämtar mössan och gär ner
isittbrunnen. Av med motorn och skotar hem. Vi ett tillliille var det nära attjag
dråsat i spat. Visstjag har säkerhetsbälte,
men i fijren är det inte troligt attjag kom-

att så här många hade han aldrig sett.
Lunsen kom med 2 st l,5 liters Coke och
potatis. Eskapad hittade köttskiva, två
små burkar Coke och en stor Pommac.
Köttet var perfekt. Hade gräddfil som
jag köpt i midsommar. Äterjag gärna som
sås tillallt. Jag fick kex, vin och fin grön

mit upp. Det är en bit nerjag hamnar
med säkerhetslinan. Kan iså fall nån
komma till hiälp? Nä inte troligt. Vrak i ost och rödtjut av Margareta i Brione
bästa

fall!

Vid Ormskär seglade dom flesta om
mig. Men dorr gick mera nordväst så då
gjordejag det också. Jollen hotade flera
gånger att komma rätt in i sittbrunnen.
Vi gick inpå Kallskärs skärgård på babordssidan och på 5ryrbord utanlör Ängskärsskärgård. Några hade revat storen
och tagit ner förseglen. Det kunde inte
jag. Många otäcka slänggippar. Cäller att

det inte går för mig som för rrorbror
Walter i Blekinge. Men det går fint. Jag
ser var dom går in och var grundet finns.
Sen hittar jag både s.jö- och vindlä och
lår ner rnina segel. När jag går in rnot
viken sitter en båt fast där. Alla vänder
men efter ett tag är det OK att gå in.
Massor med båtar. Kryssarklubbens eskader är där också men Viggarna korrmer längst in.

Nästa morgon hade vinden rrojnat.
Handling i Rödlöga ördom som ville och
resten skulle träfTas iNorrpada på Stora
Idskär. Där ska man äta eskaderrr.riddag
såj ag har bett Eskapad att handla åt rnig.
Kött och två Coke-flaskor. Gösta och jag
5lack rnot Norrpada. Men det lanns inte
plats i Stora ldskär. Många andra båtar!
Vi band ihop våra båtar och sen kom
båtarna efterhand. Kallade en del på radio och sen gick vi tillbaks till Rödlöga.
Det hade börjat regna. SXK:s båtar var

7002. Hon är bra snäll! Folk gick tipspromenad och Cösla vann lörsta pris,
Näsra morgon manar Radio Stocl,
holm: Vackert väder, stackmoln, lätta vindar, sjöbris vid kusten, packa fcir en heldag vid havet!
Där är viju. Perfekt!! Vi lade oss på
vänster sida i vil'en på Stora ldsktr
Bredvid ligger en stor båt som heter
Långvåg. Trevlig man med lru och ett

litet barn. Specialitet? Navigatio nsutrustning! Han har seglat Vigg när han
var yngre. Sen kommer en Neppare och
så komrrer resten av eskadern. Alla får
plats nu. Jag äter mellanmål vid l4-tiden
i sittbrunnen. Höga berg som skyddar oss

mot otäcka vindar.
Hit kommer man genom att gå meilan Utterskär och Storskär och så in genom ett smalt sund med sten på ömse

sidor. Motorbåtar på väg in vänder och
går ut. Det är lullt. Himlen är klarblå.
Vattnet närmast är blekblått och så ändrar det sig längre ut till mörkare blått.
Vita segel och vita båtar mot horisont{

När Nepparen kom tänkte jag

på

blöta segel från alla master. Och så kom

MUGGE-BIGGE. MAHOGNYSKROV
OCH RUFF. Jättefin. Han kastade ankar
och seglade in, hon hoppade iland med
en lina. Han rev ner seglen. P-erfe(
Motorn långt bak var trasig. Förvånar
mig över att många har dragg. lnte ankare utan sån där mackapär som man
ftiller ut flyna på och låser med en ring.
Såna son.r Kjell Nyldn tyckte man skulle
kasta bort! Idag är osten slut. Den har
varit fin. Delar av ledningen har samlats
på berget. Funderar på saker jag borde

det in massor med båtar. En som kom sa

ha. Stävstege, autopilot. Långvåg går och

borta så nu fick vi bättre plats. Det var
uppgjort att båtarna ska lämna rapporter
till mig om seglingen lor publicering i tidningen.

När det slutat regna fladdrade det
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Tyå av viggdnd i en Gotlandseskader. Foto Lars Berg.

ersätts av en båt som det står TRULLS
på. Såna där bokstäver som j ag lärde mig

i tyska nån gång i tidernas morgon i
Norra Latin. Det är en Birdie 26 från
Uppsala. Ägaren säjer att han är pryl-

kastade

mitt lilla 2V, kgs Bruceankare

med kätting. Hon ligger fint i vinden. Jag
gör Iammgryta med extra potatis och vit-

lök. Det är min grönsak under segling.
Gösta kom vid 20.30. Vi drack hans
galen. Han har ändå mer än han som Iåg whisky för min var slut. Han skulle hem
där innan. Han påstår att han kan komma till Grodhavet i morgon.
rätt på en meter när.
När jag vägde mig hemma hade jag
jag
Cösta har på min inrådan anlagt gått ner 4 kgl Och på sån diet
"om
skägg. Ett tag liknade han en dålig skur- gillade.
Anders Thorn
borste men nu ser han ut som en getaLock!

I morgon ska alla gå till Söderarm.
Det vill intejag och heller inte Gösta. Så
vi lämnaravhär! ll20skagåtill Furusund och lämna av ett barn.
Utsikten från bergets topp är beta.nde! Solen på väg ner. Jalle bjuder mig
på en kopp kaffe. Första varma drycken
på resan!

Nästa morgon drog Gösta och jag.
Gölpan och såg tordmular.
passerade
Vi
Sen gick vi farleden neråt. Jag staqk av

ANNONSPRISER

]

OCHRABATTER:
1/1

1/4

sida 600:-, 1/2 sida 300:sida 150:-, 1/8 sida 75:-

Vid samtidig bokning av fler
2 annonser, i på varandra

än

ltiljande

luummer, lämnas rabatt enl. nedan:

i

Annons nr 34 25o/o,frän nr 5- 50%

Bl.viken på Gällnö och dricka en eskader-

FÄRGTILLÄGG 4oO:- PER FÄRG

innan Möja men

vi skulle träffas

skål och sova där innan vi skildes. Så
blev det också. Jag var där vid I 8{iden,

Rabatt lämnas ej på

]

ftirgtillägg.
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MEDTEMSMANKNAD
Sälies
Albin-Viggen nr 449, 1972
Standardutrustning, krysställ, genua, spinnaker, bomtält. Vårrustad, ej sjösatt. Pris 30.000 kr.
Torsten Holm, tel 08-768 85 04

Karlskrona-Viggen
Gott skick, fullt utrustad, seglings-

klar. Nytt storsegel, 3 försegel, 8
hk utombordare, vattenburen GHvärmare. Pris 29.000 kr.
Mats, tel. 08-656 93 30

Köpes
Spinnaker till Viggen
Carl-Magnus Lindström
tel 08-458 98 98
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Telefon: 08-l3 09 80, Fox: O8-618 38 70
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