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Kanske någon har andra id6er om hur
i så fall hör av dig till

så att även Båtmässan Allt för
sjön närmar sig så i år vill vi giirna för-

Material till tidningen sänds till
Alf Bengtsson på adressen nedan

utgivare)

gå,ng

det

.lan-Olol Biörk

(

AlfBengtsson (ansv.

grillning, jag tror att det var någon
i början på juni månad.

någon annan i sr'"relsen. Sen
1'arig eller
ju

l,ars Berg, Kari Porvari

REVISORER

följt av en minieskader till Bosön med

det hela ska firas,

1,iljä

lngen)ar LilrdSrcn,

VATBEREDNING

Antligen har det vänt och dagarna
vi då inne i ett n]'tt verksamju faktiskt så att klub- blir längre och ljusare igen. När detta
ben nu har existerat i 25 år. varför vi skrivs är det fyra månader till
sBTelsen har funderat lite över hur det siösättningen för vår del, månader som
Så är

hetsår och det är

Uppsala

018 55 04 98
H?illbygatar 18, 752 28
e post: narden@uppsala.mail.postnet.se
Hasselgatan 115, 19438 Uppl.Väsby 08-590 802 98

nya våra utställningsskärmar med tanke
på 2S-årsjubileet, varför vi är i behov av
1 'tt bildmaterial. Du som har någon fin

'seglarbild i sin byrålåda. skicka den
gärna till någon i stlrelsen, du får givetvis tillbaka bilden efter att vi eventuellt

kopierat den.
Till sist vill jag påminna er om att
titta till era båtar någon gång under vintern, ge dem en liten klapp och dröm om
kommande seglingssäsong.
Ha det så bra, hälsningar
Sören 1064 TRINF.

kommer att gå fortare än man anar.
Innan dess är det båtmässa att gå på
och nya nummer avviggenBladet att producera. Det förra klararjag själv, det senare kräver som vanligt medverkan från
andra i klubben. Tack till er som hörsammat propåema om material till bladet. Tack även till er som just nu står i
begrepp att posta det där som ni så länge

t:inkt få iväg - då blir det en tidning nästa
månad också!
Som vanligt är allt välkommet och
allt behöver inte vara långt, även små
kortisar ti11 ditten & datten-raderna på
sista sidan kommer till användning.
Stockholmsregionen planerar att åka
skridskor på sina seglaffatten i vinter och
om ni på andra håll i landet också har
något för er kan ni väl berätta om det.
Adresser - vanlig och e-post - till
redaktionen finns låingst ner på sidan 2.
Hör av er!

Nf i

1277 Jiinta
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GENOM EUROPAS I(A]\IALER
Rubriken är egentligen helt felak
tig ellersom vi nu (dec. 97 r ligger i en
mindre stad i sydöstra Frankrike som
heter Beaucaire och som blir vår vinterhamn. Det vill säga att det återstår 1 2
dagsetapper för att vara nere vid Medelhavet. Men del känns som om vi är
framme efter att ha gått via Danmark
in i kanalerna vid Travemiinde, genom
Holland, Belgien och genom ungefär
250 slussar i Frankrike. (Sammanlagt
mer än 300 slussar). När vi var som
högst var vi 306 meter över havet.
Före vår adärd från Viggan var det
många som blev överraskade över att
man kan gå med segelbåt genom hela
Europa. Vår tungt lastade Ballad sticker
förmodligen omkring 1.65 meter ned i
vattnet, och visst har vi haft bottenkän-

ning när det varit trångt. Men en annan Svensk seglare som sticker 1.80 har
med vissa svårigheter också kunnat ta
sig hit genom kanalerna. Möten med
pråmar på fel ställen kan vara obehagliga. och svårareju djupare mar sricke(
Eftersom pråmarna förflyttar så stora
vattenmängder så kan djupet plötsligt
sjunka en hah.nneter när man är i jiimnhöjd med dem och då hjälper inp
garanrin på minimidjupet l.B0 meteil.
Bara om slussarna skulle man
kunna skriva en hel bok. Nivåskillnaderna har varierat mellan 1 dm och 38
meter. Vissa slussar är över 200 meter
långa och man känner sig ganska liten
när man ligger som ensam båt inne i
en sådan kammare. Vissa slussar dr
automatiska med hjälp av en fjärrkon

Du vet väl att du är välkommen

med frågor

.TTKN

till Viggenklubbens

IISKA tsiTTVI.ÅUA
Posta ilina frå.gor av tekl:.isk natur
till Tel<ttiska Korntnittöns
sanntnankallonde;
Hsrqld. Akselsson
Hasselg(J.t(rin 775, 194 38 UppL Viisby
sä får du sedrrn svar i ViggenBlsdet

TItt MEDELI{A\MT.
hoppa iland med någon tamp utan oftast fått hjälp. Dessutom anslränger
man sig till det )ttersta för att försöka
förstå vad vi säger. Här har vi svenskar

troll som man tillfälligtvis får

låna,

medan andra skall manövreras med
handkraft. Den knepigaste var nog den
i Frankrike som hade slussväggar som
sluttade i ca 45 grader. Hur lägger man
till i en sådan med en segelbåt? Jo, man
tar en akterförtöjning på vardera sida
och ligger och kör med motorn för att

"ålla sig ungefär i mitten av

slussen.

,:n lugn och trevlig slussvakt hjiilpte

till,

så det underlättade.

Väl inne i Frankrike träffade vi i
kanalerna en hemåtvändande båt'uande
tyskjournalist. Han hade varit
ute i ca ett år. Nyfikna som vi dr, så
frågar vi vad som Sett starkast intryck
på honom. Svaret blir MANNISKOR.
Och det är något som vi så här långt
kan skriva under på. Människors vän
lighet och vilja att hjiilpa till har varit
mycket överraskande! Det kan man nog
säga gäller oavsett vilket land vi farit
genom. Det är t. ex. inte ofta vi behö\,1

mycket att ldra.
När det gäller utrustning som vi
tycker att vi haft mycket stor glädje av
så är det:
Ekolod, sä att vi vet när vi skall gå
på grund.
Bcirbar VHF. Eftersom masten är
fälld så fungerar inte vår normalaVHF.
Vi har haft glädje av den både för att
prata med pråmarna, för att föranmä1a
var ankomst till vissa slussar och för att
här i Beaucaire ha passning och kontakt mellan alla vinterliggande fritidsbåtar. Ett klart säkerhetshöjande
system. Alla båtar har normalt passning
päkanal77, sedan går vi över till kanal
72 ffu all prata smörja. Det kan man
kalla "Grannsamverkan".
Hopfrillbara ryklar som endast väger 11 kg och därmed gör dem lätthanterliga. Ovärderliga när man skall ta sig
4 km för att fylla på 10 liter diesel. Det
finns nämligen inte många tankställen
längs kanalerna.
Kornågsradio av god kvalitet så att
man kan höra på de Svenska nyheterna
och sandlådedebatterna. Dessutom är
det mysigt att vakna till Ring sd spelnr
r.,i på lördagmorgnarna.
Br(ida all hänga utanpå fendrarna.
Värdet av denna förstår man nog inte
förrän man upplert tilläggningsplatser
vars väggar ser ut som grovskalig korrugerad plåt.
En multi-W som klarar bäde 220
volt, 12 volt, Secam- och PAL-systemen.

I väntatr...

Som semesterseglare har man inget
större behov av en TV, men när man
lever ombord kan den vara ett sällskap
och dessutom kan man tyda väderkartor på främmande språk.
För Er i Viggenklubben som vill följa
vårt exempel och gå till Medelhavet
genom Europas kanaler kan vi också ge
några varningar och tips:
Maxhöjd under broar är normalt
3,5 meter.
Rhen och Rlone har starka strömmar emellanåt. Vi har upplevt ett maxi...9år vi ri bako och minns tiUl
mum på 4 knop. Nivåskillnaderna i
dessa kan också vara stora. Upp till 7 sammlns med Stefan Larsson hur del
meters nivåskillnad lär förekomma.
var för ndgrT år sedan.
Djupgående över 1,7 meter rekomArtiklen ör en uppsats som Stemenderas ej. Givewis delvis beroende
fan skrivit och som vcil beskriver
på vägval. Här finns massor av alternaeskad"erkö"nslan riven för de lcisare
tiv att välja. Speciellt i norra delen.
som
sIknor e|no erfarenheter i 0mMistralen kan blåsa hårt även på
Rhone och kaftig vågbildning kan upp- net.

till

Solen lyser in genom ventilen! Vi
har haft en lugn natt vid gästbryggan i

...p& 7997 &rs
eskad.errapporter

Då och när mycket vatten rinner i
floden kommer en hel del andra saker
som t. ex. ftäd fl)tande.
Många har masten med sig på däck,

från Tyskland till Medelhavet. Orsakerna är att vi tillbringar så lång tid
ombord på kanalerna och för att masten år genomgående och diirmed låingre
än båten.

Vi rekommenderar Er att prova på
en kanalfärd och önskar lycka till på
färden. Vill Ni inte göra det med egen
båt kan man antingen hyra en liten Penich, anpassade för kanalerna, som egen
skeppare eller följa med en större turistpråm.
Monica och Thomas i 5429 Chakina

MEDLEMS
MARKNAD
Viggen
eller sälja en?

Viil du köpa en

Kanske har du tillbehör som

du vill sälja eller har du dom
inte och viil köpa?
Hör av dig till ViggenBladet's
redaktion för en annons på
Medlemsmarknaden!

I
I
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morgon, tyst och lugnt. Jag kliir av mig

och tar ett morgondopp. Oj! Det var
Nynäshamn. Efter frukosten, som vi svalt, men som man säger uppfrissom vanligt äter i sittbrunnen, seglar kande. Jag sneglar lite blygt runt i vivi via Dragets kanal till Rassa vikar. Det ken för att se om det finns fler
är samlingplatsen för årets eskader som morgonpigga och det gör det. De flesta
skall gå till S:t Annas skärgård. Vi an- börjar vakna nu, såjag smyger upp och
länder bland de sista båtarna. När vi soltorkar på en avlägsen klippa.
går upp för berget för att hälsa på de
andra som redan kommit ser jag till min
Skepparmöte # en återkommande
glädje att många av förra årets deltagare är med i ar också. När alla har rutin varje morgon. Eskaderledaren
kommit så är vi tolv båtar i viken, tio presenterar färdplanen och målet för
viggar, en vega och en murena. Vi sam- dagen och vi skeppare ritar in dem i
las runt en brasa senare på kvällen och sjökorten. Vi lyssnar naturligwis också
Jan-Olof som är årets eskaderledare på sjörapporten tio över åtta och den
hälsar oss välkomna till årets eskader kan göra att vi väljer olika vägar till
och vi skäar i sherry och äter chips. mäet. Dagens må1 är ön Lacka som ligKvåillen går och vi diskuterar fårdplaner ger i Trosa skärgård. 'Vädergubbarna"
och gamla minnen. Innan vi går till kojs varnar för kuling från SV så vi väljer
så räknar vi in tjugotre vuxna, tio barn, att segla inomskdrs. Det blir en lång dag
fyra skeppshundar och en vit musl på sjön med mycket kryss och hård vind
Detta mina damer och herrar är årets så Anna och Maria är bara uppe i sittbrunnen kortare stunder niir jag behöeskader!
,4,.
ver hjiilp. Anna dr tio år och Maria sju
\y
-Pip-pip klock'an är sju! Första och vi tillsammans är besättningen
eskaderdagen börjar i vår båt, som ska ombord. De har varit med och seglat
vara vårt hem i wå veckor. Hon heter sen de var små så de blir aldrig rädda,
Marianna och är en Albin Viggen, som men däremot blir de trötta av gunganär byggd 7975, oct. är fullastad med det och krängningarna så de sover
proviant och grejer. Det känns ovant mycket i sånt här hårt väder.
att behöva vakna till väckarklockan ndr
man är på semester, men skall jag hinna
ö
Vi är framme vi'd femtiden. Barnen
med alla förberedelser före skepparmötet, som är klockan åtta så måste jag badar och vi "vuxna" börjar tiinda grillaanvända klockan. Barnen sover fortfa- rna. Ännu en återkommande "rutin" är
rarde tryggt i fcirpiken, medan jag rö- lekar. Varje kväll arrangeras lekar av
jer undan i salongen. Det är en vacker någon av båtarna. I kväll är det "Hej å
7

@

srå.

men vi har valt att skicka den med bil

Viggeneskadern
S:t Annas skärgård 1993

(

vi fram till dagens mål Skallö. Solen
två "toaru11ar" och det skall bli bryter fram och vi hänger våra blöta
Hå" som är värdar. Erik har tagit med

FortsAtnhg fr'ån sid. 8,

"dasspappersstafett". Trots mycket regnställ och annat på tork. Efter midskratt kan till slut en segrare utses. Vi dag och lekar går vi upp på "skallen",
avslutar kvällen med kaffe på berget öns högsta punkt, och där har vi en fantastisk utsikt i kvällssolen över öar och
och eftersnack om dagens etapp.

Vi vänder nu nolrut och lämnar den
vackra östgötska skärgarden för att efter Bråviken segla inomskärs i Sörm-

-+

skär

I

De följande dagarna flyter på

i un-

gefär samma stil och tempo. Man går
upp tidigt och förbereder frukost, går
på skepparmöte, avseglar vid hah.tio
och väcker barnen på sjön där de äter

i

taget. De flesta dagarna är det sol och

land. Det är nästan ofattbart aIl 3/r av
vår eskadertid är slut. Visst har vi haft
'8n och kyla. men det märks varken
på hrrmöret eller våra rodnande näsor.
,1.

{is)-

(

med håvar. Jag går på banken och till
affären. Innan vi avseglar passar vi på

att njuta av civilisationen. Vi går till
pizzerian och äter pizza!
På kvällen har vi vår första eskaderfest! Det blir grillspett med tillbehör och

kvällen avslutas med allsång och en
färd runt öarna som i de flesta fall är fantastisk solosång av Alf på "Gula Fahelt obekanta.
ran'. Alf är operasångare och sjunger
-,t+
"Till havs" så att vi andra ryser. Det är
Den femte eskäderdagen shall vi solnedgång och vi ser ut över hav och
segla över Bråviken. Det är spänning i öar samtidigt som sången ekar i viken.
luftenl Bråviken har ett rykte om sig Underbart !
att vara blåsig och krävande. Vi börjar
1+
med en härlig västlig vind och vi gör
Sovmorgon! Dån första på en hel(
fem till sex knop för halv vind. Sedan vecka. Vi ligger inblåsta vid Harstena i
kom de mörka molnen sakta rullande S:t Annas skärgård och det känns fakut mot oss från land. Det börjar regna tiskt skönt för det har varit en ganska
först sakta - sedan kommer ösregnet. tuff vecka med mycket kryss och hård
Himlen dr svartlila och regnet bara wä- vind. Vi äter en sen fmkost och prome (
ker ner, samtidigt som åskan mullrar nerar sedan till Harstena by. Det visar
och enstaka blixtar lyser upp himlen. sig vara en gullig liten by med röda stuVinden dör och regnet oser ner - vi är i gor och både bageri och fiskrökeri så
ovädrets centrum. Det är faktiskt lite här spenderar vi en del av reskassan.
kusligt så vi tar ner seglen och startar Middag i kväll på berget blir rökta flunmotor och kör sakta in i den nya skär dror med fdrska grönsaker och nybakat
gården som börjar efter Bråviken. Ef- bröd.
ter en del navigationsproblem kommer
Fortsdttning på sid. 11
en stund eller så går man på upptäckts-

/'

- norrköpingbornas gamla seglarhamn
i södra Bråviken - och bunkrar. Det behövs för nu har vi varit fem dagar på

frukost. Det är ett behagligt liv utan sjön utan möjlighet an kunna fylla på 1
stress och krav och man tar en dag i fcirråden. Barnen äter glass och leker'
vackert väder. Vi badar mycket och
solar gör man mest hela tiden. Jag brukar ha en hatt på mig för att skydda
huludet, för solen är stark. I hamn leker vi eller ibland sover man middag

-@-

den östgötska arkipelagen.

,ä)(
Dagen elter sefir vi titt Arkö:rrnd:

EskcLder...

Viggarna seglar'ofrjrtruret mot m å1.
:glen upp, kursen sätts och platserna
rntags i sittbrunnen för att njuta ).tterligare några distansminuter av livet så
nära naturen. En svensk sommardag
innehåller så rnycket växlande väder
och i en segelbåt upplever man varje
minut av det.

@

väl invanda och trygga, och klockan tio
seglar vi.
Vi länsar fram genom Bergöfjärden

i

svag vind och nästan bleke. Vi glider
fram ljudlöst mellan kobbar och skär.
Här och var ser vi botten och det gör
den makliga seglingen konstigt spännande. Vi tar natthamn vid Brunskär
och vi har ett skepparmöte på kvällen.
Väderrapporten lovar sydvästlig vind 58 meter per sekund, så det bör kunna
bli en fin slör till vårt slutmål Öja och
Landsort. Till kaffet sjunger alla barnen
en sång som de komponerat själva och
den handlar om årets eskader. När barnen somnat går jag över till ostsidan
av ön och spanar ut över havet i skymningen mot morgondagens mål. I fjär
ran ser jag Landsorts f1r blinka starkt
och tryggt i natten. Fartastiskt vackert!

-+

Lfter ankomstdn till Kallskär blev
Eskaderns sista dagl Seglingen går
det grillning på soldränkta klippor.
som
meteorologerna lovat galant. Vi tar
Kvällens "hyss" leddes av två "badpå Tiljanders knalt och forsar på
sikte
nymfer", våra wå Annor. Platsen valles i skogen, nära en redan totalt i en underbar slör ända frarn till Öja.
nedvissnad midsommarstång. Vad som- Vi är framme i god tid och barnen bamaren ändå går fortl De vilda lekarna dar hela eftermiddagen. På kvällen är
ackompanjerades av hundarnas skall, det avslutningsfest och eskaderledaren
( :h man kunde tro att det var en eng- a\tackas traditionsenligt ochjag tror att
elsk rävjakt i skogen, när alla försökte han är tacksam att vattnet hunnit bli
rycka svansarna av varandra. Svan- 18 grader. i,rets eskader är slut och i
sarna var gjorda av pappas bästa segel- morgon skiljs vi.
. .arn. men vad g,ör del när skratlen ekar
I

(

-,+

-ellan öarna?

{+
I

i

Jag och Gunnarrtar ett morgondopp

det vackra vädret. Temperaturen i
vattnet är bara 16 grader, så det är
friskt och man vaknar direkt. Efter badet vidtar de vanliga rutinerna, som
efter nästan två veckor

till

sjöss känns

De två veckorrla gick väldigt fort
och jag och barnen hade en fantastisk
upplevelse, där kamratskap och gemenskap är det som jag minns nu när jag
tänker tillbaka på vår eskader.
Det kändes vemodigt och tomt att
skiljas efter att ha ler,t så nära varan-

dra'

stefan Larsson
11
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Vänern
Vakant

(

räsfkusfen
Gustaf olofsson
Hagåkersgatan 28 D,
431 41 Mölndal
o3't - 27 57 24

öresund
Erik Palsund
Rabygatan 70 D,216 13 Malmö
040 -.t6 09 73

skridskofärd
Styrelsen planerar att någon
gång i vinter då förhållandena är
g).nnsamma göra en utflykt med
1ångfärdsskridskor tillsammans
med hugade medlemmar i Viggen
klubben. Tänk att åka skridsko i
områden du sommaftid seglar i!

Eftersom vi måste awakta
lämpiigt isläge och öwiga förhå1landen måste en sådan utflykt bestärnmas med mycket kort varsel.
Om du är intresserad att fö1ja med
så hör av dig till någon I styrelsen,
adresser finner du på sid 2.

Om och när det blir aktuellt
ringer vi runt ti11 de som anmält
sitt intresse och meddelar tid och
plats.
StYrelsqg

Om mat & dryck rn.m.
Det hela utspelade sig sommaren
1993. Jag och min kompis Magnus,
alias Carle, köpte en liten segelbåt (Lhoi
18). Vi ordnade hamnplats i Hällevik.
Efter renovering och uppsnyggning av

båten blev det äntligen dags för
jungfrufärden.
Vi åkte upp till båten på fredagskvällen, men klockan var redan så
mycket att vi beslutade oss för att ligga
kvar i hamn över natten. Vi var lika
spända båda två, ingen av oss hade sovit i en båt förut, ingen av oss hade
heller seglat förut. Jag hade läst igenom
ett par böcker om segling men vi hade
ingen praktisk erfarenhet någon av oss.
På kvällen planerade vi morgondagens
segling, vi bestämde exakt vilka kurser
vi skulle segla för att nå vårt måI, Karlshamn. Långt in på småtimmarna lyckades vi somna,
Nästa morgon vaknade Carle först
och han väckte mej när han öppnade
takluckan. Klockan var ca åtta och det
var redan varmt i luften. Solen sken och
det blåste lagom mycket, ca 6-7 m/s.
Nu skulle vi äntligen iväg. För en garvad seglare är det kanske inte så imponerande att segla mellan Hällevik och
Karlshamn, men för oss totala nybörjare som knappt visste vilket som var
upp och ner på seglen var det en mycket
stor expedition.
Vi kapade förtöjningarna och startade vår tre hästars Johnson motor som
alltid startade efter ca 22 ryck i startsnöret. Efter lite kalabalik var vi äntligen på väg ut ur hamnen. Seglen åkte
upp så fort vi kom utanför hamnpirarna och motorn stängdes av. Det var
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en underbar känsla! Det enda som hördes var vattnets porlande mot skrovet.

Nu äntligen seglade jag min egen båt
(nästan Egen i alla fall) som jag drömt
om så liinge jag kan komma ihåg. Vår
planering från kvällen innan sprack g(
vetvis direkt. Vi hade inte tagit med
vindriktningen i vår planering. Men det
gjorde ingenting för nu trivdes både
Carle och jag utmärkt med att bara

segla.

(

Seglingen över Pukaviksbukten var
ett fem timmar långt lyckorus i lagom
stark sydvästlig vind. För att vara totala nybörjare tyckte jag att både segling och navigation gick mycket bra. Vi
"prånglade" oss in mellan kobbar och
skär i Karlshamns skiirgård och lade till
vid en liten ö som heter Ostra Bokö. Vi
var mäkta stolta att vi klarat det så bra,
segling, navigation och ankring, allt
hade fungerat.
Framåt kvällen började det suga i
magtrakten så vi bestämde oss för att
laga mat, men var var maten??????
- Carle, var F-N är maten?
- Den trodde jag att du togl svarad
Carle.

I vår iver att komma iväg hade vi
lyckats glömma både mat och vatten i
Hällevik. Ntr hade vi två burkar vi1^
bönor och två deciliter Fanta all delpå. Jag vägrar äta vita bönor, tänkte
jag, så jag började fiska. Jag kastade
säkert minst hundra kast utan att det
högg en enda gång, så det var bara att
börja värma bönorna. Vi tog två tuggor
var sen gav vi upp, det gick bara inte

att äta.
- Jag provar att fiska lite, sa Carle

- Det är inte lönt, det hugger ändå
inte, svarade jag.
Han kastade ETT kast och drog upp
en fin lax. Nu var mitt sjähförtroende
kört i botten. Jag skulle bli tvungen att
leva med detta hån mot mej som fiskare i resten av mitt liv. Carle hånlog
mot mej med ett leende som sträckte
g från öra till öra. Jag fcirsrikte med
1
I *!t det inte var en särskilt sl.or lax, men
det hjiilpte inte, Carle bar:a fortsatte att
le. Det jag kunde göra var att "låtsas
som det regnade" för nu var jag hung-

fart. Allt gick bra ända tills vi seglat tre
fjärdedelar av sträckan till Hällevik. Då
dog vinden plötsligt ut. Vi förstod ing'
enting. Hur kunde vinden bara försvinna? Det fick vi snart svar på. Vinden
höll på att vända och kom snart tillbaka
i mångdubbel styrka från totalt fel håll.
Det båste upp till kuling. För en större
båt med mer erfaren besättning hade
det säkert inte varit några större problem, men för oss grögölingar i vårt lilla
"baktråg" till båt var det nästan hopplöst. Vi Mngades nu kryssa i kuling med
en halvkölad centerbordsbåt i rejiil sjöVi grillade laren och saltade ordent- gång. Båten stampade så attjag trodde
ligt för ingen av oss var särskilt förtjust att den skulle gå av på mitten och varje
i fisk, men saltet giorde oss vädigt törs- sjö hotade att göra om segelbåten till
tiga. Vår sista Fanta gick åt utan att ubåt. Nu fick jag lite hämnd på Carle
släcka törsten särskilt mycket. På sjö- för fisken. hans ansiktsfärg hade nämkortet såg vi att det låg en hamn i nä- ligen övergått till ljusgrönt så han såg
heten, men det hade blivit mörkt så vi ut som en levande stgbordslanterna.
vågade oss inte dit för att hämta vat- Jag var nästan lite skadeglad mitt i vårt
ten. Vi varju inga garvade sjömän pre- elände.
cis. Natten kom och vi kröp till kojs,
Denna sista del av vår resa tog näsganska tröl.ta och fruktansvärt törstiga. tan lika lång tid som de första tre
Nästa morgon när vi vaknade var vi Ijärdedelarna av vår färd. så när vi ang{,mt törstiga, torkan i Saharas öken gjorde Hälleviks hamn var vi överlyckbleknar ijamlörelse med torkan i min Iiga. Det är roligt att segla men det är
strupe.
skönt att komma i hamn efter en job( Vi kastade loss omedelbart och näs- big strapats. Senare under sommaren
tan i panik satte vi kurs mot ndrmsta blev det många hdrliga turer med vår
hamn. Vår tre hästars Johnson motor lilla båt. vi dubbelkollade alltid matskrek av smärta som vi plågade den. Väl förrådet efter var jungfrufärd.
_framme vid bryggan kastade sig Carle
att vi sålde vår Lhoi köpte jag
( - p på lard. och likt en galen tjur ru självEfter
en Albin Viggen som jag fortfasade han mot vattenkranen, tätt följd rande är lycklig och stolt ägare till. Jag
avmej. Jag trodde inte att vatten kunde har båten i Karlshamn (Sternö vindvara så gott. Det riktigt kändes hur hamn). T1ruärr är inte Viggenklubben
tonsprickorna i halsen drog ihop sig.
såirskilt aktiv diilr. Jag fycker att det vore
När vi hade släckt var törst satte vi roligt om man kunde ordna åtminstone
kurs mot Hällevik. Det var en under- en träff per år.
bart vacker dag, solen stod högt på himDqn Lindström 925 Frilla
len och en svalkande sjöbris gav oss god

(r.
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