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Vad kan man annat än instämma
Vilken sommar vi haft! Det finns
jag
med
Gunnar - vilken sommar!
somrar
minns för sitt fina väder.
Vi i 7277 var ute närmare fyra
Vi som är äldre minns somrarna 1955,
1959 och 1969. Sommaren 1994 kom- veckor och under den tiden hade vi
mer väl också de flesta ihåg hur fin nog max sex regnskurar varav ingen
den var. Och årtusendets sista sommar varade längre än en kvart.
Vad blev det av föresatserna då?
kommervi säkert att minnas med saknad så länge Viggen seglas. Det kom- Till Paradiset, Utö och Björkskär kom
mer i varje fall vi som var med på årets vi, dock inte till Lilla Nassa i år heller.
Andra nya ställen skulle vi också
Viggeneskader att göra.

Hur långt har du seglat med din upptäcka men ett av försöken med. Vigg i år? Du vet väl anViggenkJubben förde att vi korwarigt villade bort oss
( .elar ut ett särskih pris till den som i närheten av Nämdö. Då var det att
seglat 1ängs under året. Om du tror att ta till sig Åkes råd j. VB i våras - stanna
du ligger bra till för detta så sänd oss upp! GPS-en var oclaå skön att ha för
en rapport med seglad distans, var och att fastställa positionen, som extra
är du seglat och vilka som var med bonus bekräftades den strax därpå av
1
t dig.
en s$t med namnet på ön intill.
S" även notis på sid 11.
Liggdagarna var som vanligt, d.v.s.
Tyvärr brukar det vara så att fina
somrar med mycken segling sätter spår ganska många, besöken på skärgårdskogar något fler än tidigare. Vi tycker
s kadestatis tike n med risk att
försäkringspremierna höjs vilket man det är ett vällovligt (och trevligt) sätt
knappast behöver befara efter en reg- an gynna skärgårdens näringsliv.
Berätta om g!!4 sommar i VB!
nig sommar.
gti@abc.se
ALf i 1277 Jänta
Gunnar, 282 Galatea,

i
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Val av ankare
Det kanske inte är så mycket att
fått ankare med niir du
köpte din Vigg men du kanske funderar
på att komplettera din ankarutrustning.
Vilket ankare man bör våilja har Viggens konstruktör Per Brohåll diskuterat i
sin bok "Min Segelbåt" från 1961. Han
säger där att det gamla stockankaret
med hopfällbar stock anses som den
päitligaste ankartypen. Han nämner
också typerna CQR-ankare, Danfortankare, och Northillankare (det sistnämnda har jag aldrig träffat på). Han
ta.lar också om Skäankaret som numera
mest finns som den vanliga Blyplätten.
Sedan han skrev detta har andra ankartyper tillkommit. Jag tänker friirnst på
det sk Bruce-ankaret som kom fram i
samband med förankring av
oljeplattformar i Nordsjön. Tyviirr iir ett
äkta Bruce-ankare ganska dyrt men det
finns en efterapning "Made in China"
som iir billigare. Jag köpte två sådana i
våras, ett på 10 kg och ett på 5 kg för
695 resp 375 kr. Det var kampanjpris.
normalt kostar dom ca 900 resp 500 k.
Jag har i sommar enbart goda erfarenheter av dessa. Under alla år tidigare
har jag haft ett stockankare på 10 kg
och en blyplätt på 5 - 8 kg. Stockankaret
har aldrig svikigt mig men det är besväligt att varje gång fäla ut stocken
varie gång ankaret används och fäla
in den igen när ankaret stuvas. Vilket
ankare som dr bäst beror vdldigt mycket
på hur botten se ut. Det ii{ omöjligt att
få något fäste på en slät berghäI. Bästa
våilja på om du
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hållbotten iir lera särskilt blålera. Men
botten kan ha flera lager. Det kan ligga
tunn dy ovanpå leran. Då gåller det att
ankaret har förmåga att tränga ner tilr
lerlagrel. genom sin tyngd eller utfornl
ning. Jag erinrar mig ett tillfiiLlle då vi
kom tre Viggar och skulle ankra på
Aland. Jag fick bra fäste med mitt stockankare, det fick också den andra so1
hade en blyplätt. Men den tredje meir
hemmahamn i Mälaren hade ett ankare
av Danfortq?, det flöt ovanpå den tunna
dyn och lyckades trots flera försök inte
tränga ner till lerlagret. Det hade han
aldrig varit med om hemma i Mälaren
sa han. Bottenväxning kan också vara
ett hinder för ankaret att tränga ner till
det djup där det får fäste.
Man bör ha wå ankare i båten, ett
tlmgre som man kan lita på när det verkligen gäller och ett mindre lättare ankare för tillfällig ankring (lunchkrok).
Skulle man av någon anledning inte få
upp ankaret så är det ju bra med ett
ankare ireserv. Ankarlinan bör ha (
kätting på 3- 5 m ndrmast ankaret. Dels
hjälper en kätting att tyrrga ner linan
så att dragningen blir mer parallell med
botten dels hindrar den att zmkarlinan
nöts av mot vassa kanter på stenar. A(
viind aldrig en flytlina som ankarlina,
det äi att utmana ödet, dvs andra båtars
propellrar att fastna i och skära av. Det
är bra med en lång ankarlina men en
lång lina blir besviirlig att hantera. Sjdlv
föredrarjag att ha en något kortare lina
som jag skarvar ihop med ytterligare en
lina (innan jag kastar). Många har en

RATT
lång ankarlina av terylenband på fast
monterad rulle. Det iir många gånger
mycket praktiskt men kan bli besvåirligt
om någon annan båt lagt sitt ankare
över och man skulle vilja trä ankarlinan
under den andra båtens lina ur innan
man försöker ta upp det egna ankaret.

Hur man ankfaf
Man brukar rekommendera att lägga
ankaret så långt ut att ankarlinan blir

är minst tre gånger så lång som det är

(

(

djupt. Detta för att linans vinkel mot
otten inte skall bli för stor. I en flad
med sju meters djupt bör man alltså
lägga ankaret minst tre båtliingder från
land. Finns det inte utryrnme eller om
du av annan anledning lagt ankaret för
.ära måste du försöka ryrnga ner din
ankarlina med någon tyngd exempelvis
ditt andra ankare.
När du kommer till en plats ddr du
skall ankra och förtöja intill andra båtar som redan ligger diir, så titta noga
hur efter var de andra båtarna har lagt

sina ankare genom att studera riktningen på deras ankarlinor. Du bör und-

vika att lägga ditt ankare med din lina
över andra båtars ankarlinor. Det viktiga är att bestämma dig för var du vill
att ditt eget ankare skall ligga. Ha ankaret klart och lägg det sedan där. I
gamla tider förekom ett särskilt kommando: Låt gå ankare! Var uppmiirksam på hur din båt driver när det är
sidvind. Om du kommer in något snett
när ankaret vä är lagt gör det mindre.
Det går alltid bra att reda upp efteråt.
Båtfolk hjailper normalt varandra i sådana situationer.
Det händer ibland att ankaret sitter
extremt hårt fast i botten när man skall
ta upp det. Då brukar det hjälpa att
använda skolvinschen. Men det hjäper
dock inte om ankaret eller kättingen
fastnat under en sten. Då gdller det att
lirka och försöka dra i olika riktningar
Gunnar iViggen 282 Galatea
Läs även Göran Liljas artikel om
ankare, senast

infördiYB m

6-7 /98.
RED.

Bokrrin
Lördag 2O november
Vi triiffas kl 15.OO
i N iisbyvikens B &ts ällskaps

klubbhus.
EJter å rsm öt esförho

n

dl I n

garna dre r vi

traditionell Viggenmtdd.ag kI. 1 8.00.
Mer information om Viggendagen i
nCstqnummer.
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Rätt signal
Jag arbetar för närvarande ganska
mycket ihop med våra grannar i SV för

att få fram tåg som ska gå över bron
som numer förbinder Sverige med Danmark.
Vid ett tillfälle då jag besökte Köpenhamn hade jag en stund över inför
ett möte, och passade då på att gå ner
i en småbåtshamn och titta på flytetygen dtir. Döm om min förvåring när
jag såg, att samtliga båtar hade sin
klubbvimpel i babords sejnfall!. Normalt
för man ju den på styrbordssidan.
Av en slump fick jag ungefär samtidigt via mail kontakt med en dansk
viggenägare, och jag tog tillfiillet i akt
att nämna den hdr iakttagelsen.
Svar kom ganska snabbt: Nere i Öre-

sund har man så kort bit ut till internationellt vatten resp svenskt vatten,

att man ganska omgående sätter gästflagga, och den sätts då på styrbords
sida, så som artigheten bjuder.
Större delen av seglad tid är det
alltså mer rätt att ha klubbvimpeln i
babords sejnfa1l, och av praktiska skdl
flyttar man den inte fram och tillbak(
utan den far helt enkelt sitta permanent
på babordssidan. Så konstigt, och äindå
så sjiilvklart !
PS. "Sejn" i sejnfall lär komma frår'
engelskans "sign" = tecken. Vi ger a t(
omvdrlden ett "tecken" om var vi hör
hemma, och vart vi iir på väg.
För örrigt vill jag gärna uppmårna
till att vi i Viggenklubben ska hålla på
gammal tradition och fortsätta med ursprungliga fl aggningsregler. Tlviirr tycks
slappheten breda ut sig i takt med att
Forts längst ned på n(tsta sida

Omslagsbilden:
Här kommer det en hälsning från
Viggenklubbens eskader i somras. Detta
är också en speciell hälsning till alla
oss nybörjare som glömde sololjan
hemma i badrummet. Hiir i båten hade
man det väldigt skönt under två dygn,
tills solbrännan gjorde sig påmind.
( lkyddande sololja saknades ombord.
Men nöden är uppfinningarnas moder.
Glöm det d2ir med zinkpasta och
kladdiga krämer. Så här gör man i fall
. man drabbats av för mycket sol på nä{ .an. Ta en kraftig pappersnäsduk. vik
ut den en gang och lägg den över näsan plus lite till om den räcker. Det hörs
ju på namnet att en näsduk är en duk
som skall läggas över näsan, eller hur?
Låna sen från grannbåten en rulle
med Tesatejp och fäst fast pappersnäsduken med flera tejpbitar på kinderna. Har du frugan med dig på båten,
stdller hon gärna upp och tejpar in dig.
Låt gå för att hon kanske gapflabbar en
timme eller så, tar fram stora kameran
och fotograferar dig, men det far man
vii,lan bjuda på då (suck!).
Men resultatet låter inte viinta på
.ip. Här har vi fått en solskvddsfaktor
{ ,å h"r", duga. Den räckei över hela
fiiirden och ända fram tills dess man
ska lägga till bland de andra Viggenbåtarna - då åker den av bums!
1 Soldyrkande hälsningar från
Forts från föregående sida, Rtitt signal
man är benägen att kalla flaggnings-

Ulvsundavägen 187a (Vid B&W, Bromma Flygplats). Tel. 08-28 85 34
öppet: Vardagal 10-18, lunch 13.14, lördagar 10-14

regeln en "rekommendation", och man
ser alltför ofta flaggor som lämnas uppe
hela natten, t o m hela veckor i hamn!

NYA
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Bent Pagh,
Helsinge
Elisabet Fornell,
Bagarmossen
PerTumlin, Täby
Staffan Davidsson,
V Frölunda
523 Roland Lindblad,
Västervik
580 Terje Fredriksen,
Oslo
817 Mikael Wahlström,
Göteborg
825 Claes Bergman
Järfälla
858 Eija Viitanen,
Helsingborg
875 Göran Andersson,
Båstad
934 Leo Lund, Lidhult
1070 PeterZimmerling,
Västerås
1095 Kristina Nilsson,
Sundbyberg
1299 Leif Selhag, Partille

0
0
0

Hjärtligt
välkorllrnrrtill
Viggenkhbben!

DS.

Harald i 1103 Costa Jourtan
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"Saknar jag min Frida!"
Det var med viss vånda som jag
började att försöka sälja min Vigg, efter att haft henne i 10 ar och många
goda minnen, så var det skönt att
släppa henne till goda vänner som jag
hoppas kommr få lika roligt som vi
haft.
Eftersom jag blev med en båt till
så får man göra så hiir även om det
känns tungt att lämna från sig en god
vän.

Kjell som köpte båten undrade om
jag skulle sakna henne, ja, menjag har
ju en båt till, det som jag troligen kommer att sakna mest, är den goda sittplatsen under spayhooden på babords
sida.

filosofera, det kan jag inte göra nu för
jag har ingen sprayhood.
"Du vet var båten ligger om de behöver en sån stund ibland!" Det var
väl snällt.
Jag kommer att fortsätta vara med
Viggenklubben, även om jag har e(
hah.ryneter båt till. Att en halrrmeter
kan göra så mycket, ca 50 cm längre,
bredare, djupare och drygt det högre.
Gåta: vad är deL som är ryrnligr
som en Maxi 77. seglu som en H-bJ[
och kostar som en Stortriss??
Jo min uddabåt, en något bedagad Rapier 25:a.
Ha det bra i båten, vi vinkar lite
extra åt alla Viggar!

Att sitta där med ett gott vin och

Eje

Hej alla nybörjare!
Hcir iir spalten för oss med flyniistarna i plastpåse och
skolans gamla orienteringskompass om halsen.

(

Temat denna gång är säkerhet. Det
viktigt med siikerheten ombord. I s1m.erhet om du tiinker segla i lite hårdare
väder eller ensamsegla. Kanske har du
sett proffsen använda en säkerhetslina
Zir

kopplad med en karbinhake

,
I

till fl1t-

, ästen. Den andra änden kopplas

Svensko Sjö skyddor dig bart da

oly.kon

till en mer att släpas som en dragg efter bå-

kriingande båt, finns en ökad risk att
halka eller snubbla eller träffas av en
översköljande våg. Med en säkerhetslina som fångar upp dig minskar risken
att falla överbord. Du blir kvar på däck.
En god viin till mig berättade att
sin säkerhetslina. Han hakade fast ett
reservfall, 20 m långt, i sin flytväst och

ör fromme. Du får hjölp ov professionello
.kodereglerore som ger dig bösb ser"ice.
To o med din kontoktmon eller ring Sven'
sko 5iö iVoxholm.
Jonuori 1999. Mos{örödet po Norsunders bo*lubb brinner ner.
fiir förvorodes 14 morter vöds 25-30 000 krlsl. Siu mosier vor
Iörsökrode i svensko siö. rörurom siölwisken pö I 500 kr behöver
moiliigorno inl,e 5lö {i;r mer ön I 0 pro(enl ov mol,eriolkottnoden.
Andrc bolog sör ovdrog pö 2G50 procent i mol'vordnde tull.

Din kontoktmon: ÄkeThors6n
sven,lo sii' ör

Bd ro ra o n

B-.,".. \-.'rd \o! qoro

b

K

ubben och

,orio.erno! Eqen Förqikr nq hr medlemmoho iSveislo
,lo sqlo o o, de Moo,ers 5€lö h

rt1""'h,"."1. ."c

{,rqlqoS-rJosrcdSolllopr'(ursls.^obbd'
,'d
'loPl
saltiön Möd€nsB6{örbuid

'#

försökror din båt
ko,io.se

i

akterpulpit.

Med den längden hade han full rörlig-

(

het ombord och extra stor trygghet , -odde han. Han levde i den villfarel\
"en ända tills han fick höra av en löre
detta tävlingsseSlare som visste att berätta att långa rep eller linor var rena
rama dödsfällan. Skulle oturen vara
(' amme och personen i fråga falla av
oåten, så skulle hanlhon för det första
vara 20 m akter om båten redan efter
första simtaget. Därefter skulle en lika

stressen gör också att du enbart hinner

kiimpa för att försöka få luft. Men det
hjiilper föga. Kroppen kommer att pressas nedåt och åka ned i djupet i omkring 30 graders vinkel. Och ddr nere
blir man kvar ända tills vindarna altagit eller båten lovat upp i vind och stannat.
Vilken ruskig historial Det är vä inte
att överdriva om jag påstår att min gode
viin blev lite blek om nosen efter denna
lektion. Han åkte därefter genast till sin
båt och skar bort 18,5 m av sin 20 meterslina och har efter det en alldeles ypperlig säkerhetslina som är kort och stram
och fyller sin funktion. När han sitter i
sittbrunnen är linan fastsatt till en ögla
i sittbrunnsgolvet. Med den längden är
han gott förankad ombord även om det
blåser hin, båten kränger 30 grader och
vågorna sköljer över.
Ake

kist

sv.GlG 5iö Ä8, Bor 266, 185 22 Voxholm.
Ielos-541 330 30. ror 08-541 328 92.

ww.5re

band den andra änden

(

bare iindå. Det som följer iir iinnu värre.
Repet sträcks hårt och man kom-

iplinu i båtens längsled. Irån för lill ten. Du orkar inte med all häla emot
akter. Tanken ä att när du förflyttar eller dra dig med handkraft i repet.
dig över däck i dåligt väder och kraftigt Vattnets kraft är för stor. Den akuta

när han var nybörjare, ordnade han själv

Böst nör du
behöver den

obeveklig som obehaglig avslutning
fö1ja. Om båten så bara går 1-2 knop
kommer man inte att hinna simma ifatt
den. I dåligt väder minskar oddsen snab-

i

801

...tar gärna emot ditt material på epostadressen vebe@telia.com

Har du frågor om
båtjuridik?

GPS-ny&ret över
Jag hörde på swnet.sailing
att det har tagit 4-6 timmar att

KLUBB

SÅNGBOK

125:.-

hämta på Internet hos generalagenten. Men som sagt var det kan
ta ett tag innan den vaknar till

ftågor med anledning av båtinnehavet
via ViggenBladets juridiska spalt.
Frågeställningarna, kan t ex avse

den alltså. Så släng den inte för

tidigt utan låt den böka på ett
tag bland satelliterna.

35:-

till

Viggenklubben ger dig som medlem möjlighet att få belysa rättsliga

liv till igen. Det är inget fel på

-{*.,"'a

Mc:ila eller skriv

få igång GPS -navigatorn igen efter "nyåret" den 22 augusti. De
flesta moderna navigatorema ska
fungera och det finns en lista att

Ake

i 801 FLise

Ågande:

Samtigandertitt

Bodelning:

P ant s tittning crv

ti

ll

b

båten.

åt en.

Överlåtelse: Vad bör svtalet innehålla?

Gtiller
kon s ument I a gs ttlinin

Hyra:
1,nr

KLUBBDE

Nu är det dags igen att
sända in uppgift om årets
seglade distans för dem som
aspirerar på

r'"lJ'l't'"

*orrf,",

Per Krohrills

10:KI ubbvi mpel ................. 1 00 : B rode rat iackmä rke ....... 35 : Klubbnål ......................... 35:Kl u bbdeka I sE-cLA-uT ..... 20 : Sångbok ....................... 1 25t

Enklast är om du såtter in beloppet för önskade varor på
40 73 05 _ 2
och anger namn, adress, båtnummer samt vilka varor du 'r.rll ha.
men du kan även ringa materialflorvaltare Ingrid Goffe, tel nr på sid 2.

VIGGENKLUBBENS POSTGIROKONTO

*futningar bestiills av Lars Sennerholm, tel nr på sid 2.

(

Hedaspris
Priset, som är ständigt
vandrande, dr avsett att frä'mja
familjesegling med Viggen. Det
tilldelas sålunda den skeppare
som seglat längst distans
under året med företrädesvis

familjebesättning.
Styrelsen emotser uppgift er
om skeppare, seglad distans

och besättning sig tillhanda
senast den 30 oktober.
StYreken

för

g?

båtens

skick? Kriws
makesam4tcke

tid

uthyming?

Skadestånd: Oaksamhet - På land eller

till
}vrigt:

KLUBBVIMPEL
Handbok K-Vi99en ........ 60 :Handbok A-Viggen ........ 60 :Tekniska Tips komptett .. 175t
Tekniska Tips enstaka .....10:Viggen ritningar* ........
R itn i ng sförtec kn i ng ...... 1 0 :-

Vem ansvarar

sjöss.

Fö rm ö gen het s b e s kat tni n g,

förenings- och
formaliefrågor.
Frågorna besvaras av jur. kand.
Anders Lindqvist, lärare i rättsvetenskap och delägare i Viggen 1114
"Joan".

Viggenklubbens
VALBEREDNING
tar inför årsmötet gärna emot tips
om lämpliga kandidater till styrelse
och andra funktionärsposter.
Sammankallande är Sören Rapp
soren.rapp@telia.com
Tel nr till alla i beredningen
finns på sid 2.

Från Sofis värld

MEDTEMSMANKNAD
KOPES:

Albin-Viggen nr 1087 -75

Albin- eller Karlskrona-Viggen

3 segel, motor Tomos 4 hkr, vagga, bra

skick

skick, finns i Södertäljetrakten.
Pris 36.000 kr.
Janne Karlsson tel 0708515795
jan-erik.karlsson @ mbox303.swipnet.se

Henrik Möller, tel 0523-705
as.moller@telia.com

Albin-Viggen nr 466
Båten linns i Västervik, är normalutrustad
och i bra skick. Pris 35-38.000 kr beroende på val av utrustning. Allan och
Marita Halvarsson, tel 0490-506 86
Karlskrona-Viggen fi 246 -71
Spinnaker, alla fall dragna till sittbrunn,
akterstagssträckare, Yamaha 6 hk med
generator, Thermo värmare, kem-toa,
spritkök. Evinrude 6 hk. Pris 35.000 kr.
Per Blomqvist. tel 0414-735 44
peblo @wmdata.com

Gasolkamin, Lid6n iunior.

Skorsten med friskluftsintag till kaminen.
Pris 1000 kr.
Börle Ekvall tel.08/76851 65
ulla.ekvall @ nordiska.su.se
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Albin-Viggen

Karlskrona-Viggen el. Albin-Viggen i
Malmö-området.
Jesper Axelsson
axelsson @ surfersparadise.se
Fock n|I , 10,0 m'?, Fock nr 2, 6,8 m'?
till Albin-Viggen
Tore Vennerblad tel08-774 97 45

lore.vennerblad

Albin-Viggen som är välsköt. Är den

hk. Välskött. Pris 30.000:-/hbj
Tel 08-766 64 76

kristian.kull

@

mailbox.swipnet.se

Albinviggen 1976
3 segel + spinnaker med bom, ankare,
fendrar samt diverse annan utrustning.
Motor Mercury 7,5 hk, nyligen helt
genomgången. Pris 27.000 kr
Boris Fogby, rel 0480-470052, 0739-804
176
fogby_@ holmail.com
12
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önskas köpa om husbil (LT 31 ) tas som I
hel- eller dellikvid.
Jan Andersson
tel 0304-514 33, mobil 070-657 23 85
big.twin @ mail.bip.nel
(
Albin-Viggen
Vill gärna hitta en lagom billig och
välskött A-Viggen till mig och mina barn.
Helst itrakterna runt Stockholm.
Linda Lindenau, tel 08-99 66 91
linda.lindenau @ mail.bip.net

Tre segel, 6 hk Johnson, logg, spritkök,
värmare, sittbrunnskapell, båtvagn.
Finns i Arkösund utanför Norrköping.
Prisid6 32.000 kr.
011 - 12 68 70 el 070 - 536 53 64
Magnus.Petersson @eng.ericsson.se
Nytt storsegel, spinnaker, Autohelm,
sittbrunnskapell, gasolkök. Evinrude 6

tillbaka för tysklandsresa

bra

Albin-Viggen -73

Karlskrona-Viggen nr 253

sommarseglingar har fått stå
i och för firande av några större bemdrkelsedagar
inom den tyska delen av vår släkt. Vår
.Ä,rets

SALJES:

@

mail.bip.net

välutrustad så är del bara ett plus.
Peter Zimmerling, tel 021 -411966
peler.z@telia.com

Foktilviggen,
hojt og smalt skåret som kan skodes
inden lor vantet.
Bent Pagh
pagh @vip.cybercity.dk

(Spinnakerbom samt gajor till AlbinViggen
Komplett bomtält
MikaelWahlström, tel 0708-80 52 06
mikael@corp.se

Sprayhood till Albin-Viggen
diurhuus

algonet.se
Släplolle eller gummibåt.
Anders Lundberg, 08-644 54 50
@

(

(

bas utgjorde liksom tidigare
Eberbach, en liren stad utefter
-reckar inte långt från Hei-

området stod det bilar i alla backar och
särskilt på höjderna. Höjderna ansågs
särskilt intressanta, eftersom man där
hoppades få se kiirnskuggan komma rusande med 6200 km/tim. Vi letade oss fram med ett öga på

vägen och ett på himlen,
fann en lovande plats och

delberg.
De första dagarna i augusti började vi höra talas

m en Sofi som skulle

,-J

(omma. Stod i tidningar, ta,/ :-2.
lades om i radio. Det visade
sig att Sofi inte var en dam, utan
fastmer en sammandragning av
Senneninsternis vilket är tyskans ord
för solförmörkelse. Vidare visade det
sig att kärnskuggans nordgräns skulle
ligga bara 5 mil söder om Eberbach.
Detta måste utn).ttjas.
Känfrågan var bara var. Släktingar
i Stuttgart erbjöd oss sin balkong, som
låg bara 400 m från kårnskuggans centrum. Detta föll på vår insikt om det
extra kaloriintag som ofelbart skulle bli
följden. Augsburg och Miinchen var
( rdra altemativ men kävde motorvägstransport. Motorvägen A8 Karlsruhe Miinchen gick i och för sig till största
delen i kåirnskuggan, men man räknade
med stora köer.
( S.ånagur in i området söder om
Eberbach, samt picknick med kontrollerat kaloriintag blev beslutat.
In i det sista var det ovisst om Sofi
skulle kunna ses, på grund av den kallfront som var på väg. Det hela utvecklade sig till rena lotteriet. Ndr vi for var
det 'växlande molnighet' som SMHI brukar säga. När vi kom in i kåirnskugg-

stannade.
Ju ndrmare det magiska

klockslaget 12.32 vi kom
vi av so\
len, men också allt mera
moln. En snabb förflytning lovade bättring. Det blev gradvis allt
skummare. Vi passerade ett solrosfält
som vi trodde hade somnat, men det
visade sig senare att helt enkelt var
utblommat!
Niir klockan var '1,2.30 slrrtes bara
en liten skära av solen. ungefär som
nyrnånens a.llra första skära och det var
påtagligt skumt med ett egendomligt
ljus över hela nejden. Då gick ett litet
moln i vägen!
Under den dryga minut som totaliteten varade var det riktigt mörkt, men
moln på himlen utanför kärnskuggan
belystes och lättade upp något. Läsa
tidning hade knappast gått.
Därefter blev det gradvis åter ljusare, vi ägnade oss åt vår picknick och
for sedan tillbaka till basen.
Stuttgart visade sig inte ha varit
något alternativ, där strömmade regnet
ned. Hela A8 förvandlades efter Sofi
till en 30 mil lång bilkö. varför även
Miinchen och Augsburg hade varit dåliga alternativ.
Jan-OLof, Helga och Christel i 5837

):

desto mindre såg
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REGIONALT/otnbud

Stockholm

Kalmar

VIGGENTRAFF:

Peter Winberg
Vårvägen 15, 385 50 Kalmar
0486 - 212 43

Mälaren
Jan-Olof Björk

Utgårdsvägen 3, 191 44 Sollentuna

08-9297

32

N o rrla n d s ku ste n (U meå)
Anders Lindqvist

Riksvägen 103, 904 40 Röbäck
090-14 66 18

Johan Lindqvist, 090467 36

Siljan
Kent Henriks6n

Kvarnholsvägen 39
792 37 Mota
0250-167 19

S:t Anna

SEGLING
IMÖRKER
TORSDAG 23
SEPTEMBER

kt 19.00
Näsbyvikens
Båtsällskaps
klubbhus

Stockholm

Viggenträff Tisdag 5 oktober kl 19.00
Sjöhistoriska mus6et
Följ med Viggenklubben på

Sjöhistoriska mus6ets stora satsning i år;

' Utställningen Båtliv

Från ek, mahogny och punsch till plywood, plast och kaffetermos.
Fritidsbåtar och "segelturism" - ettfolkligt nöje genom seklet.
r'lus6etharen stor originalbåtsamling, som härfår komma tillsynes ordentligt och
som bildar basen till utstållningen.
Dessutom harmus6etgenom upprop fått ihop en fantastisk samling prylarsom har
använts i båtlivet.

att det ska bli en minnesrik kväll möts vi i cafeterian
kl 18.30 för de som villäta något eller ientr6n kl 19.00

Med förhoppning om

Owe Svensson

Tunngatan 27, 587 39 Linköping
013 - 15 13 31

Västkusten
Gustaf Olofsson
Hagåkersgalan 28 D,
431 41 Mölndal
03't - 27 57 24

Vättem
Björn Axelsson

skogsdalsgatan 5
564 35 Bankeryd
036-37 83 36

öresund
Erik Palsund
Rabygatan 70 D, 216 13 Limhamn
040 - 16 09 73
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För att tillmötesgå önskemål
som framkommit i
medlemsenkäten blir det en
Viggentriiff på temat nattsegling
och segling i mörker.
Vi kommer att diskutera vad so(
krävs av besättningen och vilken
utrustning som kan behövas eller
vara bra att ha. Du kan ställa
frågor och få nyttiga tips. Om d
kan ragga ihop tillräckligt med
båtar iir tanken att de som vill
som avslutning ger sig ut på en
liten tur på Stora Värtan. Det
kommer att vara nästan
fullrnåne. Månsken underlättar
även om det dr molnigt.

P&utflykt i Mtilaren, omkring 1905. Stockholms segelsrillskap.

1

103

Harald Akselsson

Hasselgatan 115 3tr.

POSTTIDN ING

194

38 UPPL VASBY

B
Avsändare:

VIGGENKLUBBEN
c/o Jan-olof Björk, Utgårdsvägen

3

BEGRANSAI)
EFTERSANDNING(
Vid

d efi nitiv eft€rsändning återsäDds
försändcls(J) rfled nya adressen på
baksidan (ei adressidan)

191 44 Sollentuna

r^rvlrw. co me. to /

viggenklubb e1

R'äknaren på Viggenklubbens hemsida har i skrivande stund registrerat
mer än 7000 besök. En mindre del av
trirffarna får väl tillskivas att \E-redaktören haft den som startsida vilket den
dock inte är nu längre.

En fråga har kommit från Owen
Joubert i England som söker sprayhood
eller ritningar på sådan till A-Viggen 558

Även från utrikes orter kommer mail
emellanåt så det kanske fu dags att göra

Tigi ess. inköpt i våras. Han saknar även
bågarna. Tips vidarebefordras.
Slmpunkter på vår "sajt" och material så att vi kan hålla den aktuell och
levande vdlkomnas som vanligt, liksom

åtminstone en del av materialet till- artiklar till ViggenBladet.
gängligt på engelska. Hugade översätHör av er, hälsar
tare ombedes kontakta "webmaster".
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