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FRÅN tsRVGGAN SKEPP O'HOd!
Mellandagar är detiust nu näriag
sitter här och skriver "Från Bryggan"
Det är sådana där dagar man tror iir
oiindliga; man ska triiffa våinner, handla
på rea, ta långa skogspromenader och
göra ditten o datten, det är bara det
att i slutändan går det inte i hop. Men
det ska väl lugna ner sig.
Passa på att uppleva sommarens
I\ .glingsvatten under vintern och då
nelst per lång{?irdsskridskor, det åir en
sällsam upplevelse att återse favoritviken eller kobben i vinterskrud.
. Om du saknar erfarenheter och
(,svana
så kan du ta kontakt med antingen Friskis & Svettis eller Friluftsfråimjandet som alordlar organiserade
utflykter samt bistår med råd om utrustning och siikerhetsfrågor. Viktigaste rådet är: Åk aldrig ensaml
IltiJsningar
Sören 10M TRINE

"Vanannan damernas". I det här
numret är det faktiskt älnu mer tin så
från spinnsidan. (Eller heter det
spinnakersidan i en båttidning?). Att
våra damer i ktubben är på gång avspeglar sig ju även i den nya styrelsen
med inte mindre än tre representanter
fiir det täcka könet. En av dem presenterar sig nåirmare på nästa sida.
Dagarna har så smått börjat bli
Iängre, rnen ännu är det väI lite tidigt
att dra av rorkuitmuffen. Niir detta
skrivs åir det drygt fyra månader till vår
sjösättning, niir du läser det har ytterligare några veckor runnit iväg. Dags
att drömma om kornmande säsong har
det varit sedan hösten och uPPtagningen...
Men först av allt På det nYa året
ska medlemsavgiften betalas, och se'n
ses vi kanske på båtmässan!

Alf i

1277

Jtinta
3

Liggedagens lov

Eva heter jag, som sedan december innehar uppdraget som vice ordförarde i klu bben. Efter att flera säsonger
i rad ha njutit av Viggenklubbens sällskap på eskadrar och

träffar, kälde jag

Profilen

mig manad att göra något då valberedningen hörde av sig och ville ha
förstärkning till stl'relsen.
båt och hund som föll oss i smaken.
Min man, Cal1e, och jag ska{fade vår Den 13 maj 1993 var dagen då alf
första båt 1989. Det var en Stortriss skulle ske. Tidigt på morgonen val<rai
som tjänade oss yäl under fyra som- vi i vår nya A-vigg, nummer 403 som
rar. I mars 1993 besökte vi "Allt för senare fick namnet Cleva. Under vissa
... - o t,
...
..
sJön - på AlvsJömässan. 'l'ill vår stora svårigheter mastar vi på- Stor-trissen
glädje fanns där en A-vigg utstä1ld. Vi var betydligt enklare - och ger oss a(
klev ombord och blev genast förtjusta mot vår egen hamn, Rastaholm på
ibåten. Diskho, fast pentry och vattentank - allt vi sa-l<nat i Stortrissen fanns
här, till ett rimligt pris. Dessutom noterade vi att sittbrunnen var ovanligt
rymlig och däcket särskilt lämpat för
hundtassar. Vår gammelhund hade gått
bort några månader tidigare och vi planerade att skaffa en valp till sommaren.

Ekerö. Fiirden gick utan missöden och
efter fyra timmar kunde vi tryggt förtöja Cleva i hennes nya hamn.
Calle ochjag fortsatte raskt fåirden

eller

"Varför ligger Jåinta alltid i Paradiset?"
Möjligen åir det jagnu tänker skriva.
sådant man inte brukar tala öppet om,
men jag tar risken och sticker ut hakan.
Jag älskar liggedagar, ju fler desto

1

liggedagar; "Vi har aldrig under våra
pågått
i
år på sjön stannat mer än en natt på
har
nu
bättre. Mitt viggenliv
( ,ta somrar och utvecklingen är att fler något ställe". Jag tyckte redan då att
det lät rysansvärt
och fler dagar och nätmen som ny medlem
ter tiilbringas i Parasäger man inte så
diset vid "min sten"
mycket.
strald.
vid Idholmens
Nedanstående in1ägg

med bil till Tyresö där vår nye
besättningsmedlem, schäfervalpen

Blizzard,, skulle hämtas. En vecka senare står Blizze, nio veckor gammal,
Itir första gången på Clevas däck k1ädd
Under den återstående delen av i sin nya flytväst.
våren besökte vi diverse hund- och
Sedan dess har vi seglat med Cleva
viggensäljare. Till slut hittade vi både fem-sex veckor varje sommar. Första
säsongen seglade vi till St Anna med
Viggenklubben och de ftilande tre somrarna har vi deltagit i plaskeskadrarn(
i Stockholms skåirgård. Att segla eskader är oerhöri lärorikt när man är ny i
sin vigg och det ger en viss trygghet

::: ff

:L'*J 1'3;::råd

a'tid

iinl

Våren närmar sig sakta och vi har
redan bö4at planera vårens viggen-pro-

jekt. I år tänkte vi dra ned fallen till
sittbrunnen samt montera ett

rullsystem till förseglet....... Jag hoppas vi lyckas och att vi ses under sommarens seglatser!
Eua Westerby i 405 Cleua

mycket spåinnande och lärorikt men det
som främst stannade i mitt minne var
den något "nedlåtande" attityden mot

ska inte tas som ett
påhopp på någon, alla
ska göra det som pas-

fina platser att

plats för alla sorter.

blev Alkobb

I början av mitt
och redaktörens seglarliv var allt nytt och
.

varje år vågade vi lite
mer och hittade nya

sar dem bäst.

I Viggenklubben finns

(

Somrarna avlöste

varandra och för

^krämmande. inte
--,inst att varje kväll

stanna vid, en favorit

vid
Tistronskär, en an-

nan Fifång nedanför
Landsort, och en
tredje Slandö Kalv i
Mälaren, strax ovanför Södertä1je. Men
det är en plats, redan
nämnd i artikeln, som blivit redaktionsbåten Jäntas egen sommarhamn.
Vi hittade l ill Paradiset redan vår första båtsommar på inrådan av Jäntas
förre ägare men det förstabesöket blev
inte speciellt lyckat. När det var som

hitta en trygg och trevlig natthamn där alla
krav på säkerhet vid eventuella vind'
t\ utringar var tillgodosedda. Detta var
rangt innan vi seglat eskader och Iärt
oss att en vigg helst ligger med vinden
in i häcken eller om det inte är möjligt, in i sidan. Som nybörjare på allt
lyssnar man på de mer erfarna seglarna mest kritiskt stod underbecknad och Alf
i klubben och det som berättades var på en liten smal klipphylla med ett
mycket om eskadrar, tävlingar och mer tunt rep tillbåten. Vi kunde inte ta oss
eller mindre våd1iga eskapader. Allt
Fortsrittning på sid. 15
5

Tjej ombord.- inget hinder !
Med ston;iggen Galatea Turbo gjord.e syshonen Nisse rxh Skna
Tidner i slutet au S}-talet en lå.ngsegling öuer Atlanten. Nisseplanerade
en boh orn seglingen och Stina shreu ftljande ar-tihel utifrå.n sina et-fa-1
renheter som huinna ombord.
Många har frågat mig hur det är
att vara ute och segia som tjej. Man
möter inte så många jämnåriga tjejer
som är ute och långseglar. Och de
flesta tjejer som seglar är antingen
båtluffare eller fru/sambo ti1l skepparen. Som båtluffare verkar man
alltför sällan få någon ansvarsfull
uppgift ombord. Frågor såsom "vad
gör du ombord?" fick jag vänja mig
vid. Här tänkte jag försöka besvara
vissa av frågorna.
Hur är det att segla som tjej? Vad
harjag gjort ombord? Jag skulle aldrig vilja segla en båt som jag vet att
jag inte kiarar av själv. Det är viktigt
att båda klarar av båten ensamma
om en olycka skulle inträffa. Ju
större båt man har desto tyngre blir
segelskiftena och andra sysslor ombord. Vår båt varju liten, segelskiftena blev därmed inte så tunga och
att vinscha in seglet blev inte heller
så ansträngande.
En man klarar givetvis frsiskt sett
mer än en kvinna. Men erfarenheten visar att det i kappsegling i hårt
väder t ex i Sverige, inte behöver gå
bättre för en båt som seglas av "fem
starka män'än en båt med kvinnor
ombord.
6

Det är teknik man måste ha inte
rå stgka. Det finns alltid sätt att un-

derlätta segelskiften och and{
"tunga" jobb ombord.
Det hände ganska ofta när vi
skulle förtöja att någon vänlig karl
kom Itir att hjåilpa mig. Tyvärr visade
det sig allt för ofta att knopen de
knöt var så felaktig att jag var
t!'ungen att göra om den. Men jag
gjorde det i smyg för att han inte
skulle bli generad. Många karlar tolererar inte att tjejer kan göra något
bättre än de själva.
På Azorerna, natten då vi kom
varjag tvungen att hjälpa några båtar att förtöja. En av dem var en stor
amerikansk segelbåt vilken var 11
rustad på det mest fantastiska sätt.
De hade bland annat video, tvättmaskin, torktumlare, mikrovågsugn,
vattenavsaltare och väderfax.
Båten seglades av fem män i 5t
års åldern. Jag fick mer eller mindre
ta över kommandot och lågga fast
båten - trots att de just seglat över
Atlanten. Efter det blev jag deras
hjältinna och fick varje dag höra hur
duktig jag var. Det är bara ett av
många exempel på vad män tror om
kvinnors seglingskunskaper. När

skulle en man få så mycket beröm
för att han förtöjde en båt?
En annan skrämmande sak
( -r- ,ri har råkat på flera
gånger är båtar med en
man och en kvinna
ombord där kvin-

1an inte

kan
någonting om
segling. Hon
kan inte ta en
rortörn, hon
kan inte sköta
båten. Det är

fruktansvärt
oansvarigt,
vad händer när

den enda om-

bord som kan
segla skadar sig?

längle seglatser togjag sedan någon
solhöjd då och då för att hålla kunskapen aktuell. men inte förrän under seglatsen hemåt mellan Puerto
Rico och Azorerna började vi på allvar turas om med ansvaret för navigationen.
I början tyckLejag det var besvärligt att laga mat ombord under gång.
gade mat? Under början av seglingen Det var lite trångt och obekvåmt med
lärde jag mig astronomisk naviga- vår tvålågiga spis. Men så småtion, d v s att ta solhöjder. Men efter- ningom vande jag mig och det blev
som Nisse hade längre erfarenhet ån riktigt kul att komponera nya rätter.
jag och att han sedan starten sysslat Nisse vande sig nog aldrig riktigt vid
med navigationen föll det sig natur- de trånga utrymmena. Han klagade
ligt att han fortsatte med det. Under ofta på att det inte fanns någon

Jag förstår inte hur en kvinna
vågar ge sigut på en långsegling när
( rn vet att hon inte klarar av båten.
Sjåilv skullejag visserligen inte kunna
laga vår motor om den gick sönder,
men segla kan jag och Galatea är ju
rektiskt
seselbåt.
( -u"n en
uurfoiblev der då så att Nisse
oftast navigerade och jag oftast 1a-

plats, där han kunde ställa ifrån sig var kul att se hur många människor
saker. Dessutom {ickjag tala om för jag lyckades engagera i "mitt lilla
honom var allting fanns och då problem".
kunde jag lika gärna laga maten
En lustig sak intr?iffade niir vi var
själv. När vi avseglade från Sverige i Las Palmas och jag skulle gå och
turades v.i om med matlagningen köpa två meter nät, som vi skulle
varannan gång. Men allt eftersom förvara frukt i. Jag hittade ett litet
tiden gick togjag på mig allt större skjul där det såg ut att finnas nät.
andel av matlagningen, dels bero- Jagvet inte om det berodde på spr{
ende på att Nisse var en aning slö nåir svårigheter eller på att jag var tjel,
det gåillde matlagning men dels också men jag kom ut därifrån med fem
på grund av att han under hård sjö- meter nät som jag fått gratis.
gång mådde dåligt av att konMånga seglare tyckte det var kyl
på
centrera sig
kokkonsten. Mot att det för en gångs skull fanns Ä
slutet av seglatsen lagade Nisse ma- tjej med. Inte för att de försökte
ten högst en gång av fem. Diskning ragga upp mig, men stämningen blev
och rengöringssysslor delade vi dock lättare. Gick vi ut ftir att dansa, så
alltid på.
hade de änUigen någon att dansa
Viktigt är att båda kan klara av med. I många låinder var det mycket
allt ombord. Men med det menar jag svårt om inte omöjligt att bjuda upp
inte att sysslorna måste delas upp landets kvinnor.
jiimnt.
Fastän jag ofta var ensam tjej
Det eir inte bara ombord det upp- saknade jag inte nämnvärt någon
märksammas att man är tjej utan tjej att snacka med. Jag pratade
även på land, på både gott och ont.
iindå så mycket strunt!
När jag gick iland ensam t ex för
Jag har seglat i hela mitt liv 2inda
jag
att handla blev
aldrig lämnad sedanjag frllde ett ar. Jag frck tidigt
'lära
ifred. Sydlåinningarnas attityd åir att
mig att ta ansvar för båten. F7
flirta med ljushåriga och vithyade miljen har gjort många långturL
kvinnor. De menar det som en upp- både i Sverige och utomlands. Då har
muntran, men det blev mer en plåga vi fått dela på allt arbete. Ingenting
nåir man aldrig frck gå i fred. Det blev har varit manliga eller kvinnliga syssinte direkt bättre då de och även and- lor. Och med den utgångspunkt(
ra seglare fick reda på att Nisse och begriperjag inte, att det skulle vara
jagvar syskon och inte ett par.
någo! märkvåirdigt att vara tjej omVisst fanns det många ftirdelar bord.
Stirn
också med att vara tjej. När jag var
på marknaden hade jag lättare att
pruta än Nisse. Når jag inte hittade
vägen ditjag skulle eller de varorjag
ville ha tag i, fickjag alltid hjäIp. Det
8
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Det åir inte allom givet att
hitta en sjörövarskatt
- diirför blir kassören

glad om du senast I5l2
betalar in
medlemsavgiften
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Glöm inte att riva av

inbetalningskortet innan
du bläddrar vidare!
10
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önskade varor på
POSTGIROKONTO 40 73 05

Enklast iir om du sätter in belcppet

VIGGENKLUBBENS

30

och anger namn, adress, båtnummer samt vilka varor du

-2

vill ha.

Frakt/po,1o ingar i priset. *Kontakta Lars Sennerholm, se sid 2.
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REGIONN.}T

Stockhnlm

Plosh-eshad.ern

Direkt efter Va.lderna.rs-

Gävle

eshadern start ad.e fi olåret s

Vakant

Hanöbukten
LeifJohansson
Skånegatan 14, 295 00 Bromölla

"plcr.sh"-eshader i stochholmsregionen och htir fiil-

j er d.eltaga.rnas r a.pporter :

(

0456 - 273 69

Kalmar
Peter Winberg
Vårvägen 15, 385 03 Söderåkra
0486 -212 43

Mälaren
Jan-OlofBjörk
Utgårdsvägen 3, 191 44 Sollentuna

08-929732

Siljan
Kent Henriksen

S:t Anna
Owe Svensson
Tunngatan 27, 582 66
013 - 1513 31

Linköping

Vänern
Vakant

Västkusten
GustafOlofsson
Hagåkersgatan 28 D,
431 41 Mölndal
031 -27 57 24

öresund
Erik Palsund
Rabygatan 70 O,216 13 Malmö
040 - 16 09 73

t2

Eskader
(

Lördag 20 jufi
Samling vid Grisselholmen lördag.

Kajsa och jäg kommer från Vaxhoh(
där vi bunkrat upp efter Valdemarseskadern. Vi går spänt in genom det
norra smala hålet, och undrar om det
ska b1i någon eskader.
Hittar en bekant båt med landgång
åt Blizzard, så vi förstår att Calle och
Eva med Cleva finns i faggorna.
Så småningom tillstöter även Anders och Solveig i 967 Lilla Malin, och
vi inser att det nog blir en mini-eskader i alla fall.
Calle och Marielle lyser med sin
frånvaro.

Söndag 2r jufi
Vi styr norru*t med må1 Alkob(

Måndag 22

(-

fisdag

vi övar lättvindskryss

medan Cleva, som valt en något annan väg försvinner i flärran.
(
Så småningom kommer dock viitden, och vi pinkryssar oss upp förbi
Möja.
Möter Calle och Marielle i sundet,
och undrar när de skall ansluta.
Minieskadern trasslar sig in bland
stenarna vid Alkobb utan större besvär,
och avnjuter en fin afton med vackert
väder.

23

jufi

Visar sig att Calle och Marielle
awika när vi äntligen fått kon\akt. Utfodrar dem med lite frukostsherry, varefter vi avgår tillbaka mot

/

1r

juli

Vi beslutar oss för att en liten fest
med bastu skulle sitta bra, och fastställer dagens mål till Ingmarsö för bunkring, och sedan T!äskö-Storö ftir bastu.
Lyckas få tag i Calle och Marielle
på VHFen, och Calle lovar att boka
bastun åt oss.
Fin segling ner mot Ingrnarsö, där
vi bunkrar upp för fest, och seglar vidare mot Träskö-Storö.
Fortfarande inte någon skymt av
Calle, men bastun är bokad.
Vi njuter av bastu och festmat, under kvällen dyker Calle så småningom
upp, det visar sig att de hyrt kajak och
.-qddlat till Träskö-Storö för bastu(. ,kning. Strongt giort !

nordost Möja. Nyckfulla vindar på Kanholmsfi ärden,

-96
l.

rna-r

Möja-hål1et.

Puttrar motor ner genom Möjas
kanaler med sikte på Vånskiir ost Möja.
Denna plats visade sig vara mindre vdl

"\,

)_

Efter mycket trasslande, och ett
antal grundkänningar av rekande
eskaderledare lyckas vi så småningom
få landkontakt med a.lla tre båtarna.
Erik och Kajsa i K-uigg 223 HEJ & HÅ

.. Onsdag 24 jtili

Annu en solig morgonl Niir vi skall
gå iland f<ir att rasta hunden kan vi kon-

statera att vattennivån sjunkit under
natten. Vi står på botten och kan inte
dra oss in till land. Calle använder vår
jolle fiir att transportera oss själva, vår
kissnödiga hund samt Lilla Malins besättning in till torra 1and. Väl tillbaka
ombord igen upptäcker vi attjollen på
något vis lossnat och iigger och guppar för sig själv trettio meter från oss.
Detta medför ett raskt morgondopp fdr
Calle som efter detta ii-r pigga-re än vanligt till frukost.

vald för rådande vindar, alla platser
Klockan tio avgår vi mot Lilla
med någorlunda lä visade sigvara välNassa. En svag sydlig vind för oss lugrrt
digb grunda.

I3

och många båtar och dess besättningar

\

1\

{"

anländer till Harö och krogen. Själva
äter vi middag ombord - bratwurst och
potatissallad.
Kassören/eskaderledaren Erik gör
för klubben och försöker eninsats
en
ergiskt värva en krogbesökande vigg-

besättning som medlemmar. Hur

}_

försöket utfö]I åir älnu oklart.
CaIIe, Eua och

och stilla över fiåirden. Framme i Sprickopp finns redan många båtar men vi

tre viggar får plats längst in vid bryggan. Dagen förflöt i ett stilla tempo;
jolletur, bad, lunch...
På kviillen grillade vi och strax före
läggdags en promenad upp på berget
där vi skådade en otroligt gul och
vacker måne samt ett otal fyrar.

Torsdag 25

juli

Svag vind. Vi beslutar raskt att
dröja med avgången mot Harö till
klockan tolv i hopp om att sjöbrisen
skulle komma igång. Under förmiddagen växlar vädret, ömsom sol ömsom
regrr. När klockan nåirmar sig tolv börjar fiirberedelserna {iir avgång. Hamnen
är proppfull med båtar och den föredetta räddningskryssaren "Rödkallen"
har parkerat över våra ankarlinor.
Eskaderledaren och Rödka-llens besättning hjiiJps åt att ta upp våra ankare
från Rödkallens däck och därefter försiktigt manövrera oss ut.
Fortfarande råder i princip stiltje
men vi kryssar tappefl 2 M innan vi
startar motorerna. FulI fart mot Harö
och affären!
Viil framme på Harö bekrtiftas två
rykten. Krogen iir dyr och ankarbotten
dålig. Calle ror ut ankaret ett Par
gånger innan det fäster. KväIlen är fin

l4

Btiznrd i

403 Cletl

Fredag 26 jufi
Efter en något orolig natt vid Harö
brygga tkroggåisterna var något stökiqr
vid hemt?ird ) bunkrar vi upp fiir avslutningsfest, och puttrar ut med destina-

tion Säck.
Väl ute på Kanholmsfiiirden hissar
vi optimistiskt segel, men efter ett par
timmar (och ett par pilsner) inser vi
att det ärjärngenua som gäller om vi
ska-ll komma fram..

När vi väl korsat fjärden kommer
dock sjöbrisen, och vi kan länsa med
god fart fram till dagens mål Säck där
vi skall begå avslutningfest.
Eskaderledare Erik (ag själv) gör
en tapper simmande värvningsinsats
när en Vigg lägger sigpå svaj mitt i viken. Ingen lycka (men en skön simtu(
Under eftermiddagen inträIfar en giistvigg när Jonas och Lena oväntat ramlar in i eskadern med sin båt.
Kvällens eskaderfest begås på rraditionellt sätt, med Viggen-sherry ot
marinerade fl åskkareer.

Lördag 27

:uli

SIut på det roliga, alla kryssar hem

till sig.
Erii och Kaj sa i K-uigg

223
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Fottsd.ttning fr&n sid..

5, Liggedngens-..

upp fiir bergshyllan och inte heller dra
in båten för att ta oss ombord. Allt lös-

tes till slut men jag minns inte hur.
Trots detta vågade vi oss tillbaka flera
gånger och hittade fler och fler bra ställen att ligga på, även vid hårt väder. Vi
har inget mot att ligga på svaj och det
,| 'r så skönt att veta att man alltid kar
var som helst på fladen
^asta i ankaret
och sedan inte behöva bekymra sig
mer. De senaste somratna har vårt
favoritställe varit en sten som vi tidi( ue bara sett motorbåtar ligga vid men
där det visade sig att en vigg tar sig in
med lite tur, d v s tillräckligt högt vattenstånd. Ligger man där har man bra
utsikt över trafften genom fladens sydliga och nordliga öppningar. Man har
nära till dasset och soptunnan. Det
enda man har långt tillåir alfziren i Finnhamn men med tanke på hur lite motion man får ombord är det ingen
nackdel. Eftersom det grundar upp på
utsidan av oss är det sällsynt att man
får grannar som ligger riktigt nära.
- Tiink att lugnt ligga kvar när alla
andra stressar för att ta sig iväg på
morgnarna.
(_ - Tant< att strunta i all planering
och istälet ta dagen som den kommer.
-Tiink att framåt tiodraget höra ropet "frallor, wienerbröd och Svenska
. rasbladet" eka över vattnet.
I "- Tank utt kort efter detta äta sin
frukost bestående avjust dessa frallor
samtidigt som man läser sin färska
morgontidning.
- Tåink att kolla in seglarskolan när
de ger sig iväg för dagens övningar.
- Tåink att kunna agera'hamnviird"
när de stackare som inte har Am6en,
kommer framåt eftermiddagen.

- Tiiak att knalla iväg till affären
och numeta även till krogen borta i
Finnhamn.
- Tåink att plöts[gt hitta en viggeneskader på sin promenad.
- Tiink att inte behöva göra någonting alls om man inte vill.
- Tänk att få sitta och läsa en bra
bok hur länge man vill.
- Tänk vad trevligt när det plötsligt dyker upp en vigg med folk man
kiinner ombord.
- Tänk så hiirligt att sitta under sitt
jättelika moskitnät och titta ut över
vattnet sent på kvällen nåir aIIa andra
gått in.
Sommaren 1997 kommer Jåinta att
ha sin sommarhamn hos en god vän
på Svartsö. Eftersom det inte är speci
ellt 1ångt mellan Svarbsö och Paradiset
ser vi fram emot att kunna få tillbringa
även vissa helger i Paradiset.
Har ni våigarna ltirbi åir det inte svårt
att hitta oss. Det står Jänta med stora
röda bokstäver på båtsidorna och
sprayhood och segelkapell är gröna.
Annika i 1277
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