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Viggen-minnen
från gångna år

Snart dags för
sommarträff
med Viggen Cup
HÖSTträff
Samt lite tänkvärt,
nyttigt & nöjsamt . . .

Du kan ännu komma med!
Anmäl dig senast 27 maj!
Mer info i förra VB och på hemsidan.

den 7 juni

. . . och en mini-eskader den 8 juni


Stockholm

Sommarträff 28-30 juni
med Viggen Cup 29 juni

Hej alla
Nu är sommaren här med jubileumsfest, sommarträff, Viggen Cup och avslutas med höstträff. Medlemsmatrikeln kan
användas för kontakt om du vill nå andra
för ytterligare aktiviteter. Glöm inte regionombuden om du egna har idéer.
Så till den traditionella uppmaningen
att utrusta båten med papper och penna,
samt kamera eller modernare alternativ.
Då kan andra förhoppningsvis få ta del av
dina sommarstrapatser i ViggenBladet och
på hemsidan. Bra recept på mat är också
välkomna.
Tag gärna kontakt med andra Viggar
och berätta om klubben. Vi behöver fler
medlemmar för att klubben ska kunna
fortsätta sin verksamhet. Förhoppningen
är att vår verksamhet är till nytta, för att
kunna njuta av sommaren med Viggen.
Sist vill jag påminna om Per Brohälls
Hederspris som delas ut till den familjebesättning som seglat längst under
säsongen. Aspirerar du på det så se till
att ha ”loggboken” med i båten.
K-G i Potentilla



Riggträffen är avklarad, men var som
framgår på annan plats inte så välbesökt
i år. Kanske var informationen om riggen
på Viggen i förra numret av ViggenBladet
till så mycket hjälp att många kände sig
trygga nog att klara sig på egen hand?
Nu ligger väl båtarna i sitt rätta
element, redo att seglas till till Viggenklubbens kommande aktiviteter som K-G
räknat upp härintill.
Nu är det, som du kan se på förstasidan, sista chansen att anmäla dig till
jubileumsdagarna i Näsbyviken, har du
inte gjort det än, så slå till direkt. Det vore
kul att få träffa så många som möjligt av
ViggenBladets läsare där, öga mot öga.
Kom också ihåg att värva nya medlemmar till klubben i sommar, vi behöver
bli fler, och priser att vinna står på spel!
Jag hoppas att du hitttar fina smultronställen under sommarens seglingar,
att vindarna står dig bi, att det som mest
regnar lite lagom och att fästingar och
myggor inte går till angrepp när du lagt
till, kort sagt: Ha det riktigt skönt!
Alf

Vi träffas på samma plats som bland
annat 35 årsjubileumet hölls, nämligen
Lilla Kastet på Ingmarsö. Håller tummarna för att vädret blir bra. Det brukar
vara det även om prognosen ibland är
lite si och så.
Lilla kastet ligger på Ingmarsös östra
del Kålgårdsön och där har Trälhavets
BK en uthamn dit vi är välkomna. Koordinaterna du behöver för att ta dig dit
är: N 059.28.83/ E 018.47.54. Vi ligger i
första hand vid bryggan direkt till höger
vid inloppet. Är du inte medlem i TBK så
erlägg hamnavgift, så att vi är välkomna
att även framöver.
Tiden för ankomst till träffen bestämmer du själv. Från fredag eftermiddag
så kommer det finnas ”välkomstkommitté” på plats. Då är det oftast lättast
att få en bra plats, men vi har alltid
lyckats att klämma ihop oss så att vi
kunnat ligga relativt samlade. Något
program för fredagen finns inte men här
följer några hållpunkter för lördagen.

Tipspromenad
sker traditionsenligt därefter. Rättning
och genomgång av svaren sker innan vi
börjar med middagen. Då får du veta de
rätta svaren och det kan också bli några
utslagsfrågor för att skilja de som har
flest poäng har samma poängtal.

Grillkväll på berget
med god medhavd mat, goda historier,
kanske allsång. Förhoppningen är att
vädrets makter ska stå oss bi även
denna gång.Annars så får vi hitta på
något alternativ.
På söndagen så tar vi det lugnt ochhar
inte planerat några aktiviteter. Kanske
det kan vara inledningen till fortsatt
seglats med några nyfunna vänner eller
ytterligare en dag på Ingmarsö som
kan vara värd att utforska.

Välkomna alla!
Styrelsen

Viggen Cup
Samling för utdelning av frågor och
genomgång av regler kl 11.30. Därefter
egen tid för lunch och planering.

Start Viggen Cup

från Lilla Kastet kl 12.30 med målgång beräknat till kl 15.00. Rättning
av startkort sker när alla kommit i mål.

Viggensherry
serveras kl 16.00.

Har du frågor, kontakta K-G Sabel
Adress och tel.nr på näst sista sidan.


viggen cup

Viggenklubbens Seglingsorientering 2013
Tävlingside
• 14 positioner är utlagda i tävlingsområdet,
och poängsatta med 1 till 4 poäng beroende
på avstånd från startområdet samt svårighet
i navigation.
Det gäller att under den av tävlingsledningen stipulerade tidsrymden samla poäng
genom att uppsöka valfritt antal positioner i
valfri ordning.

• Genom att besvara en kontrollfråga vid
varje position bekräftar båtbesättningen att
positionen uppsökts.
• Tidtagningen sätts igång vid den gemensamma starten och tas individuellt på
varje båt vid dess målgång.
• Vinnare är den båt som samlat flest poäng.
• Vid lika antal poäng avgör använd tid.

Regler

• Skriftliga regler samt startkort och karta
över gräns för motorgång utdelas till varje
båt ca en timme före start.

• På startkortet finns 14 positionsangivelser,
med poängtal för respektive position samt
tillhörande kontrollfråga att besvara.
• Besättningen har att under tiden fram till
föra in positionerna i sjökort alternativt programmera in dessa i gps, plotter etc., samt
att göra båten redo för start.
• Starten sker i form av ”jaktstart”, d.v.s.
båtarna ligger klara i viken och ger sig gemensamt iväg då startskottet går.
• Motor får användas fram till angiven
gräns, därefter endast segel. Motsvarande
procedur fast omvänd gäller vid målgång.

Övrigt
• Max antal poäng för den som uppsöker
samtliga positioner är 35.
Den totala distansen för att uppsöka samtliga positioner rör sig om ca 15-20 Nm.
• Resultat meddelas på plats då samtliga
båtar gått i mål och resultatet sammanställts. Vandringspriset ”Ratten” delas ut på
årsmötet.
• Deltagande besättningar erhåller från
tävlingsledningen:
– startkort
– karta över gräns för motorgång



En karta med gränsen inritad bifogas dessa
regler.
• Användande av motor utanför start- och
målområde medför diskvalificering.
• Båtbesättningen uppsöker nu valfritt antal
positioner samt besvarar kontrollfrågan vid
varje position.
• Alla båtar skall vara tillbaka senast då den
av tävlingsledningen utsatta tidsrymden löpt
ut.
• Bonuspoäng utdelas vid:

Höstträff 24/8 – 25/8
Årets höstträff blir på samma ställe som förra året,

Bodaviken, Hemviken Boda,
N 59° 21.979’, E 18° 36.149’
Förtöjningsplatser anvisas på plats men för att för att det ska
fungera så är det bra om du föranmäler ditt deltagande till
Hasse Mathisson via e-post hasse@bodaby.se.
Det är ingen bestämd samlingstid men det är bra att vara
på plats senast vid 16-tiden på lördagen.
Vi hoppas att månen ska lysa, men vi behöver inte bekymra oss
för vädret. Gemensam middag med egen medhavd förtäring
intar vi i Bystugan som ligger i vikens nordöstra del.
En presentation av bystugan kan du se på bodaby.se
Vi ser fram emot en fin sensommarkväll i glada vänners lag.
Välkomna!
Elisabeth o Hasse

– start för enbart segel. (2 poäng)
– målgång för enbart segel. (2 poäng)
• Poängavdrag sker vid:
– överskridande av maxtiden
(1 poäng per extra 10 minuter)

Nödvändig utrustning:
• Sjökort
– 612 SE
– 612 SW
• Passare

”Bra att ha”hjälpmedel att medföra
• Transportör
• Penna
• Kikare
• Kamera
• GPS



Middagstalet som försvann
Allan Gardelius – en av Viggenklubbens
veteraner skrev dessa rader istället för att
hålla tal vid jubileumsmiddagen 1993.
Redaktionen tyckte då – och även nu – att
detta var en alldeles utmärkt ide, eftersom
Allans minnen från klubbens första år är
ett stycke historia, som därigenom kommer
hela läsekretsen till del (Och kanske får
flera att förstå hur trevligt man faktiskt kan
ha på eskadrar?) Att läsa Stefan Larssons
berättelse på nästa uppslag kan vara en
början på ditt eskaderliv . . .
Först vill jag tacka för inbjudan till att
få i delta i jubileumsfirandet och för den
fina hedersplats jag fick vid festmiddagen.
Naturligtvis borde jag hållit ett tal vid
middagen, men vartefter tiden gick tyckte
jag att jag inte just då kunde fortsätta
att berömma familjen i Tidner, som alla
andra redan gjort, så jag bestämde mig
för att istället skriva dessa rader. 1972
var jag som nybliven 52-årig Viggenägare
närvarande vid det möte i Sparbankens
lokaler, som Gunnar Tidner tagit initiativ
till. Det var då Gunnar drev igenom att
Viggen klubben bildades och jag, som inte
alls var road av föreningsliv yttrade mig
några gånger extra positivt. De som vill
undvika att bli valda till en styrelse vet att
detta är en dödssynd, så jag blev invald i
den första styrelsen. Gunnar entusiasmerade oss alla och lät sig inte nedslås av att
en av den nya styrelsens ledamöter snart
bytte Viggen mot en större båt, med motiveringen att han tyckte att bo i en Vigg
var ”ungefär som att tälta under matsalsbordet.” För de flesta av oss andra med
normala ekonomiska resurser var detta
ett hån, och för mig som i och med köpet
av Viggen bytt upp mig från en Trissjolle
kändes det extra snopet.



Det dröjde ett tag, men 1975 så fick
Gunnar för sig att klubben skulle ordna
en eskader till Gotland. Jag ville inte följa
med. Segla med en massa andra, när
man kan segla ensam och välja vikar där
man får vara ifred – det var min melodi.
Nå, Gunnar lyckades prata omkull mig,
så jag och min hustru seglade med och
kom t.o.m. att bilda den hjärntrust som
svarade för eskadern. Ytterligare ett av
Gunnars många knep var att delegera
ansvar och ge chans åt medhjälpare att
både ta ansvar för och också få beröm
för insatser.
När vi kom till Visby sprang han direkt
till tidningen, som kom och fotograferade
oss i hamnen, där han ordnat så att alla
Viggarna låg i rad längst in vid trappan.
I artikeln under bilden stod att eskadern
leddes av oss tre i ”hjärntrusten” fast
egentligen var det ju av Gunnar ensam.
Han bestämde ju allt, nästan. Han kunde
det här med eskadrar. Och Mait också.
De hade kontakter. Fixade fram en buss
som körde oss på sightseeing runt hela
Gotland, med en skicklig guide som de
kände.
Från Lautershorn delades eskadern
upp i flera delar. Några seglade mot Östergötland, några mot Stockholms skärgård
och tre, däribland Tidners och vi, mot
Finska Utö. Den seglingen tog tre dygn
p.g.a. vindstilla, men jag fick blodad tand
på att segla eskader. Min hustru ville inte
vara till havs så länge som det här kunde
bli och tog färjan till fastlandet medan
Tidners äldsta dotter, då 18 år, blev min
gast. Vi seglade via det Tidnerska sommarstället på Föglö och därifrån seglade
jag ensam till hem till Sollenkroka, där
jag hade en sommarstuga på den tiden.
Jag minns speciellt att jag lyckades sätta

spinnakern i lä vid Granhamn och ta mig
fram i Husaröleden ned mot Kanholmen.
Det var lite jobbigt ibland i den slingrande leden, men det gick, ibland 6- 6,5
knop. Det är sådana ögonblick man aldrig
glömmer.
Sen gick Mait och Gunnar och köpte
en Vigg till, som låg i Medelhavet, så året
därpå hade vi inte dem att hålla i handen,
när det gällde eskadersegling. Jag blev anmodad att leda en eskader till Helsingfors,
som jag också genomförde. De flesta tyckte att det var i längsta laget och stannade
i Hangö och låg och slappade på öarna i
Åbolands skärgård. De återknöts till oss
tre som verkligen seglade till Helsingfors.
Vi nådde varandra via ”kom-radion”, som
vi hade mycket stor glädje av.
Året därpå seglade Tidners sin senast
köpta Vigg från England och hem och det
blev åter min tur att leda nästa eskader,
runt Åland det året. Det var 1977. Jag
hade lämnat styrelsen för jag hade köpt en
Ballad, som var högsta dröm för mig och
många på den tiden. ”En sjöns Volvo 244”
skulle man kunna kalla båttypen. Svensk,
stadig, tung blyköl, goda utrymmen, välplanerad familjebåt och trygg. Det hade
naturligtvis varit trevligt om jag hade varit
på plats tidigare på de natthamnar som
vi planerade in, men det fick gå så gott vi
kunde och det gick bra. Vi hade turen att
få med oss eskaderdeltagare som var både
musikaliska, duktiga visdiktare, halvt
skådespelare och halvt revymakare, så vi
hade det mycket trevligt på liggedagarna
också. Barnen verkligen längtade till nästa
hamn så de kunde få träffa sina kompisar
och ha kul. Det är ingen konst att vara
eskaderledare om man har deltagare som
gör allt underhållningsjobb i hamnarna.
1978 var Tidners tillbaka i Sverige

igen. Även Gunnar hade gripits av Balladsmittan och skaffat sig en Ballad. Vi hade
bägge lämnat Viggenklubbens styrelse och
jag kom istället med i Balladklubbens, där
jag medverkade i åtta år. Att omplantera
mina erfarenheter från Viggenklubbens
eskaderseglingar, som jag lärt mig av Mait
och Gunnar, till Balladklubben gick inte.
Där fanns inte detta intresse. Konstigt!
1978 ledde Tidners en eskader runt
Åland och Åboland. Det blev en extra
trevlig eskader med många trevliga minnen från revyer, kapprodd med jollar,
matning av varandra med filmjölk - med
förbundna ögon - extra roligt för barnen
att se sina föräldrar försöka träffa munnen
på sina medtävlare och istället stoppa in
filmjölken i örat!
Jag hade tack vare Tidners blivit frälst
och kunde inte tänka mig en sommar utan
eskadersegling. Av Mait och Gunnar hade
jag lärt mig föreningsliv, Viggenklubben
anda, präglad av dem, och börjat lära mig
hitta i ÅboIands och Finlands skärgårdar,
som sedan under följande tio somrar blev
mitt drömmål varje år, från Vasa i norr till
Kotka i sydost. Vi bildade då en grupp om
fem båtar med före detta Viggenklubbmedlemmar, som alla träffats på klubbens
eskadrar, trivts extra bra med varandra
och alla bytt upp sig till större båtar. Det
har tyvärr slumpat sig så, att tre av dessa
skeppare gått bort i alltför tidig ålder. Vi
saknar dem mycket.
Ja, detta var mina första sju år i Viggenklubben. Jag har Viggenklubben att
tacka för de bästa åren och framförallt
somrarna i mitt liv. Spännande seglatser,
upptäckaranda, kamratskap och gemensam glädje. Åren i klubbens styrelse gav
mig mycket av allt detta gratis.
Allan Gardelius



Eskader till S:t Anna 1993
Solen lyser in genom ventilen! Vi har haft
en lugn natt vid gästbryggan i Nynäshamn. Efter
frukosten, som vi som vanligt äter i sittbrunnen,
seglar vi via Dragets kanal till Rassa vikar. Det
är samlingplatsen för årets eskader som skall
gå till S:t Annas skärgård. Vi anländer bland
de sista båtarna. När vi går upp för berget för
att hälsa på de andra som redan kommit ser
jag till min glädje att många av förra årets
deltagare är med i år också. När alla har kommit så är vi tolv båtar i viken, tio viggar, en
vega och en murena. Vi samlas runt en brasa
senare på kvällen och Jan-Olof som är årets
eskaderledare hälsar oss välkomna till årets
eskader och vi skålar i sherry och äter chips.
Kvällen går och vi diskuterar färdplaner och
gamla minnen. Innan vi går till kojs så räknar vi
in tjugotre vuxna, tio barn, fyra skeppshundar
och en vit mus! Detta mina damer och herrar
är årets eskader!
-Pip-pip klockan är sju! Första eskaderdagen börjar i vår båt, som ska vara vårt
hem i två veckor. Hon heter Marianna och är
en Albin Viggen, som är byggd 1975, och är
fullastad med proviant och grejer. Det känns
ovant att behöva vakna till väckarklockan när
man är på semester, men skall jag hinna med
alla förberedelser före skepparmötet, som är
klockan åtta så måste jag använda klockan.
Barnen sover fortfarande tryggt i förpiken,
medan jag röjer undan i salongen. Det är en
vacker morgon, tyst och lugnt. Jag klär av mig
och tar ett morgondopp. Oj! Det var svalt, men
som man säger uppfriskande. Jag sneglar lite
blygt runt i viken för att se om det finns fler
morgonpigga och det gör det. De flesta börjar
vakna nu, så jag smyger upp och soltorkar på
en avlägsen klippa.



Skepparmöte är en återkommande rutin
varje morgon. Eskaderledaren presenterar
färdplanen och målet för dagen och vi skeppare
ritar in dem i sjökorten. Vi lyssnar naturligtvis
också på sjörapporten tio över åtta och den kan
göra att vi väljer olika vägar till målet. Dagens
mål är ön Lacka som ligger i Trosa skärgård.
”Vädergubbarna” varnar för kuling från SV så
vi väljer att segla inomskärs. Det blir en lång
dag på sjön med mycket kryss och hård vind
så Anna och Maria är bara uppe i sittbrunnen
kortare stunder när jag behöver hjälp. Anna
är tio år och Maria sju och vi tillsammans är
besättningen ombord. De har varit med och
seglat sen de var små så de blir aldrig rädda,
men däremot blir de trötta av gungandet och
krängningarna så de sover mycket i sånt här
hårt väder.
Vi är framme vid femtiden. Barnen badar
och vi ”vuxna” börjar tända grillarna. Ännu
en återkommande ”rutin” är lekar. Varje kväll
arrangeras lekar av någon av båtarna. I kväll
är det ”Hej å Hå” som är värdar. Erik har tagit
med två ”toarullar” och det skall bli ”dasspappersstafett”. Trots mycket skratt kan till slut en
segrare utses. Vi avslutar kvällen med kaffe på
berget och eftersnack om dagens etapp.
De följande dagarna flyter på i ungefär
samma stil och tempo. Man går upp tidigt
och förbereder frukost, går på skepparmöte,
avseglar vid halvtio och väcker barnen på
sjön där de äter frukost. Det är ett behagligt
liv utan stress och krav och man tar en dag i
taget. De flesta dagarna är det sol och vackert
väder. Vi badar mycket och solar gör man mest
hela tiden. Jag brukar ha en hatt på mig för
att skydda huvudet, för solen är stark. I hamn
leker vi eller ibland sover man middag en stund
eller så går man på upptäcktsfärd runt öarna
som i de flesta fall är helt obekanta.
Den femte eskaderdagen skall vi segla över
Bråviken. Det är spänning i luften! Bråviken har
ett rykte om sig att vara blåsig och krävande. Vi
börjar med en härlig västlig vind och vi gör fem
till sex knop för halv vind. Sedan kom de mörka
molnen sakta rullande ut mot oss från land.
Det börjar regna först sakta – sedan kommer
ösregnet. Himlen är svartlila och regnet bara
vräker ner, samtidigt som åskan mullrar och
enstaka blixtar lyser upp himlen. Vinden dör

och regnet öser ner – vi är i ovädrets centrum.
Det är faktiskt lite kusligt så vi tar ner seglen
och startar motor och kör sakta in i den nya
skärgården som börjar efter Bråviken. Efter
en del navigationsproblem kommer vi fram
till dagens mål Skallö. Solen bryter fram och
vi hänger våra blöta regnställ och annat på
tork. Efter middag och lekar går vi upp på
”skallen”, öns högsta punkt, och där har vi en
fantastisk utsikt i kvällssolen över öar och skär
i den östgötska arkipelagen.
Dagen efter seglar vi till Arkösund:
– norrköpingbornas gamla seglarhamn i södra
Bråviken – och bunkrar. Det behövs för nu
har vi varit fem dagar på sjön utan möjlighet
att kunna fylla på förråden. Barnen äter glass
och leker 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 fantastisk solosång av Alf på
”Gula Faran”. Alf är operasångare och sjunger
”Till havs” så att vi andra ryser. Det är solnedgång och vi ser ut över hav och öar samtidigt
som sången ekar i viken. Underbart!
Sovmorgon! Den första på en hel vecka.
Vi ligger inblåsta vid Harstena i S:t Annas
skärgård och det känns faktiskt skönt för det
har varit en ganska tuff vecka med mycket
kryss och hård vind. Vi äter en sen frukost och
promenerar sedan till Harstena by. Det visar
sig vara en gullig liten by med röda stugor och
både bageri och fiskrökeri så här spenderar vi
en del av reskassan. Middag i kväll på berget
blir rökta flundror med färska grönsaker och
nybakat bröd.
Vi vänder nu norrut och lämnar den vackra
östgötska skärgården för att efter Bråviken
segla inomskärs i Sörmland. Det är nästan
ofattbart att ¾ av vår eskadertid är slut. Visst
har vi haft regn och kyla, men det märks varken
på humöret eller våra rodnande näsor.
Viggarna seglar oförtrutet mot mål.
Seglen upp, kursen sätts och platserna intags
i sittbrunnen för att njuta ytterligare några
distansminuter av livet så nära naturen. En
svensk sommardag innehåller så mycket växlande väder och i en segelbåt upplever man

varje minut av det.
Efter ankomsten till Kallskär blev det
grillning på soldränkta klippor. Kvällens ”hyss”
leddes av två ”badnymfer”, våra två Annor.
Platsen valdes i skogen, nära en redan totalt
nedvissnad midsommarstång. Vad sommaren
ändå går fort! De vilda lekarna ackompanjerades av hundarnas skall, och man kunde tro att
det var en engelsk rävjakt i skogen, när alla försökte rycka svansarna av varandra. Svansarna
var gjorda av pappas bästa segelgarn, men vad
gör det när skratten ekar mellan öarna?
Jag och Gunnar tar ett morgondopp i 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 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 5-8 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 fjärran ser jag Landsorts fyr blinka starkt
och tryggt i natten. Fantastiskt vackert!
Eskaderns sista dag! Seglingen går som
meteorologerna lovat galant. Vi tar sikte på
Tiljanders knalt och forsar på i en underbar
slör ända fram till Öja. Vi är framme i god tid
och barnen badar hela eftermiddagen. På kvällen är det avslutningsfest och eskaderledaren
avtackas traditionsenligt och jag tror att han är
tacksam att vattnet hunnit bli 18 grader. Årets
eskader är slut och i morgon skiljs vi.
De två veckorna 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 levt så nära varandra.
Stefan Larsson



Vid en Viggenträff i början av 80-talet var temat "Rädsla ombord"
Standardsituation i många
familjer när man köper båt
Mannen vill ha en segelbåt. Det kan vara en
gammal dröm eller så tycker han att det verkar
roligt, det är ju så härligt och tyst. Familjen skaffar Vigg för han propsade på det. De är billiga,
seglar bra och familjen ryms. Hon tyckte det
kunde se tjusigt ut.
När de skall ge sig av och segla packar och
ordnar hon allt för familjen, han sköter båten.
De kommer fram till en fin hamn och försöker
lägga till i god fart, hon i fören med repet och
han vid rodret. Missar, han skriker och svär och
måste göra om.
Huvuden sticker upp i flera båtar, skadeglada leenden. Stämningen ombord sjunker
något.
Nästa morgon skall de iväg igen, han vill
undan, hon lägger loss. Motorn krånglar, han
skriker åt henne. Hon blir nervös och försöker
hålla kvar och ta emot när det driver på.
Huvuden sticker upp. Det går mer på tok,
hon har gråten i halsen, han skriker.
(Båda är lika rädda, lika skamsna,
karlar gråter inte de skriker).
Situationen reder upp sig, seglen kommer
upp och iväg.
När man kommer utanför den skyddande
viken kränger båten ner, vatten stänker in. För
mycket segel. Saker rasar ut i ruffen. Han skriker
åt henne, hon tycker det är obehagligt, barnen ser
undrande och rädda ut. Efter en stund kommenderas hon upp på däck för att ta ner lättvindsgenuan, seglen slår. Han skriker instruktioner.
Han är skepparen – hon besättningen.
Han tycker det är kul
– hon ser det som en prövning.
Hon följer med som passagerare
men blir besättning.
Mannen tänker att det skulle bli bättre med
en större båt! Skulle det hjälpa? NEJ!
Funna anteckningar från träffen, renskrivna av
Mait Tidner, kompletterade av Maria Liljewall,
samt något lite redigerarade av VB-redaktionen.
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Varför är man rädd vid segling?
Vad är det som är otäckt?
Vad är skrämmande i de olika
situationerna?
Hur beter Han sig? Hur beter Hon sig?
Varför är uppdelningen ombord
som den är?
Finns det botemedel?
Rädslan beror oftast på okunnighet. Kvinnan
ombord har ofta ingen eller liten erfarenhet av
segling. Ofta är det mannen som varit drivande
i att skaffa båten. Kanske har han inte heller så
stor erfarenhet. Han blir då stressad (kanske
även rädd och osäker) när olika situationer
uppstår. Då kommer de hårda orden fram i ett
högt tonläge och i hans osäkerhet kommer också
de nedsättande orden ”Vad F-N, du måste väl
ändå fatta…”
Detta gör att stämningen ombord sjunker
ganska rejält. Stämningen och de hårda
orden skrämmer barnen. Mamma och pappa
bråkar och mamma är rädd, det känns
läskigt. Andra orsaker till barns rädsla kan
vara: åskan, att pappa ska falla överbord,
sjösjuka, gå på grund, att man ska bränna sig
på mat och att slå huvudet i bommen.
Att lägga till i en hamn eller vid en klippa
är svårt. Det kan vara trångt, hård vind som
driver båten som måste pareras eller så skall
man segla ända in (motorn är ju bara till för
nödsituationer). Mannen är rädd att göra bort
sig inför andra båtägare och att han har töntig
besättning. Kvinnan förväntas vara ”hopp i land
Kalle”, där mannen ropar till henne att hoppa
när det är 3m kvar till land. Kvinnan är rädd att
göra fel och få skällning.
Att göra loss och lämna hamn kan också ge
upphov till mycket stress. Kvinnan står iland och
har gjort loss, problem uppstår, kanske krånglar
motorn eller ankarlinan har trasslat in sig. Nu
förväntas kvinnan att hålla båten på plats tills
hon blir tillsagd att hoppa ombord. Väl där skall
hon vara tankeläsare och bära av från andra båtar samtidigt som rätt kurs ut skall hållas så inte
ankarlinan eller något annat trasslar mer.

Dessa situationer går att underlätta och att
minska stressen vid. Gå lugnt och sansat, i god tid
innan, igenom vad som skall göras, vilka tampar
som skall användas mm vad som förväntas av
alla. Överlåt till kvinnan att avgöra när det är
dags att hoppa i land, hon ser avståndet bäst och
känner sin egen förmåga.
När det gäller att göra loss. Samma sak här
gå igenom vad som skall göras innan ni börjar
lägga loss. Skaffa en lång förtamp, då kan man
prova lite försiktigt att dra ut båten och se att
inga linor trasslat. Har problem uppstått kan man
säkert dra in båten igen eller hålla båten på plats
medan man reder ut trasslet. Ha ordentligt med
fendrar utmed båtens sidor för att skydda både
er egen och andras ögonstenar.
Många är rädda när båten lutar mycket.
Saker hasar och ramlar ur. Vatten rinner in. Kan
man lita på att båten reser sig igen eller är det
som en stol som stjälper. Värst är det med byig
vind då är risken att bli kastad i sjön stor, allting
står och smäller och det rister i båten. Börja med
att öva att hissa och hala segel vid bryggan. Märk
upp alla tampar så man vet vart de går. Ge sedan
besättningen en chans att manövrera båten först
i lätt och sen i lite mer vind, utan att vara ”back
seat driver”. Ta det lugnt och låt det ta den tid
det tar. Seglar man flera ihop, byt besättning eller segla två tjejer. Ofta respekterar man andras
fruar bättre och säger inte samma saker som till
sin egen fru. Är rädslan stor, se till att ha någon
person du litar på att den LYSSNAR på dig och
AVBRYTER direkt när du säger till.
Jag är själv väldigt rädd när det lutar. Många
gånger har jag fått höra att båten kan inte välta.
Kölen väger så och så mycket och ju mer det lutar desto mindre vind mot seglen. Jag har också
fått höra att ”styr själv, då känner du att du har
kontrollen”. Nu är det ju så att om jag styr upp
i vind gör båten en liten sväng som gör att det
lutar mer en kort stund. Under denna korta stund
hinner jag bli så rädd att jag styr åt andra hållet
vilket ger mer lutning igen och då är paniken där.
Lösning: använd dig av en lugn person du litar
på och som lyssnar på dig.

Andra saker som inger rädsla är att segla
med spinnaker. Den är stor och dyr, det skapar
stress hos skepparen. Man kan få känslan av att
den kan ” dra ned båten”. Öva och återigen öva
tala med varandra om vad som skall göras i olika
situationer. Låt bli att använda den tills ni känner
er säkra. Man måste inte segla med spinnaker.
Åska är en annan orsak till rädsla. Hög mast
på ett lägre vatten, det är klart att åskan slår ner
i oss. Skaffa åskledare och försök att undvika att
vara ute vid risk för åska.
Hårt väder är också en orsak till rädsla. Försök att undvika hårt väder, stanna kvar i hamn
tills det gått över. Ibland kommer hårt väder
oväntat och väldigt snabbt, fast ofta ser man att
en förändring är på väg. Tag ned så mycket segel
som möjligt. Reva storen till en mindre segelyta,
ha bara så mycket segel uppe så att det stabiliserar båten och att den har styrfart. Blir man
överraskad – släpp allting tills det/du lugnat ner
sig så att du kan få ordning på båten.
Att bara ha en enda kunnig i besättningen
är en stor risk. Vad händer om den personen
faller över bord eller är ur bruk av andra skäl?
Öva en vacker sommardag med varmt i vattnet
och nära land att låta skepparen falla över bord.
Nu skall familjen behärska båten så mycket att
man skall ta sig till den nödställde så nära att
man kan ta upp den i båten igen. Se till att ha
badstege på båten. Då kan en person vid liv ta
sig upp själv. En livlös person kan kanske baxas
upp med hjälp av att någon står på badstegen.
Utan badstege är det väldigt tungt och svårt även
med en person som lever och kan hjälpa till.
Använd er av linor, taljor, stor fantasi. Risken
att misslyckas är STOR!!
Slutorden blir: Tag tid på er och prata om
vad som skall hända och göras. Respektera varandra. Ta den som är rädd och osäker på allvar,
lyssna och åtgärda på en gång. Det ökar känslan
av kontroll och den som är rädd känner sig mindre rädd. Den får känslan av att kunna påverka
och vara värd att lyssnas på. Seglingen skall vara
njutbar för alla i familjen. Tänk när alla längtar ut
med båten. Ha en skön seglingssommar!
Maria Liljewall
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Ett varmt tack
till Kjell Nylén!

Vad som kan hända oss alla?

En tidigare klubbmedlem och regionMitt övermod har medfört ett antal
ombud för Vänern har gett klubben en gåva. grundstötningar. Jag börjar nu känna
Här kommer Kjells följebrev:
till hur jag skall bära mej åt för att ta mej
av ett grund. Om någon, mot förmodan,
Viggenbladet
inte skulle veta det grundläggande så
Här kommer som gåva till Viggenklub- nämner jag det här. Då du står så fast att
ben inbundna exemplar av Viggenbladet du måste ha hjälp då är inte det bästa att
från oktober 1980 till och med december lämna över en tamp fäst i båten till räd1997. Medlemsmatriklar finns också med. daren. Nej, tampen som räddaren skall
Några nummer av tidningen saknas, dra i bör ha sin fästpunkt i masttoppen.
men jag vill minnas att de var av sådan Effekten blir att båten lutar, därmed går
kvalité, att jag ansåg dem inte vara värda grundare och glider av grundet.
att spara på.
Som en liten men välment gåva till
En av grundstötningarna har lett
Viggenklubben skickar jag också med ett till mångåriga dispyter. Den gick till
exemplar av boken Det är så roligt att som följer.
segla. Den har varit en ganska populär
Efter att ha lunchat i en lugn vik
gåva emellan, seglare såväl som båt- skulle vi fortsätta vår seglats. Vi det var
körare.
far och mor och två tonårsdöttrar. Far
Lycka till i fortsättningen med Viggen- lossar storskotet så att storen kan fladklubben!
dra fritt. Tar upp ankaret och går fram
Kjell Nylén på fördäck där han hissar storen. Gör
loss förtöjningen i land. Båten börjar
Som mottagare av gåvan för klubben röra sej. Far ropar till besättningen att
vill jag på klubbens vägnar rikta ett varmt ta tag i skotet, bommen och eller rodret.
tack för gåvan, men även ett tack för den Myteri utbryter.
tid då du var aktiv i klubben. Dina berätMor har, far ovetande, satt sej på
telser från seglingar på Vänern återanvänds hinken. Som står i sittbrunnen. Dötibland i ViggenBladet till fromma för trarna kan inte störa henne och därför
nytillkomna medlemmar. För den som vill gå ned i sittbrunnen. Mor vägrar göra
fördjupa sig i segling på Vänern så har Kjell något.
Nylén sammanfattat sina erfarenheter i en
Farten var inte så hög. Grundkänbok som heter Vänern runt på egen köl. Den ningen inte så allvarlig. Vi tog oss loss
går att få tag på i vissa bibliotek.
utan räddare. Kvar är oändliga samtal
Hur gåvan ska förvaltas blir en senare om varför inte någon kunde hjälpa far.
fråga för att komma medlemmarna till del. En far som skarpt kritiseras för den
Men den passar bra att ha med på vårt 40- hänsynslöshet det innebar att inte förårsjubileum den 7 juni.
vissa sej om läget innan förtöjningen
K-G Sabel lossades. En far som hävdar att det är
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myteri när hela besättningen vägrar
lyda order.
I min lilla askeladd hade jag en
spännande upplevelse. Med mej hade
jag en rörelsehindrad person. Vi kom
under segel ut på Björköfjärden. Det
blev stiltje. Vi låg och solade. Så kom
det litet vind. De större båtarna ute på
fjärden sökte lä. Vi såg en molnbank
växa upp från norr. Den kom mot oss
fortare än vi kunde ana. Vinden ökade
och ett massivt regn reducerade sikten
till några få meter. Söder om oss var det
en stenig strand. Jag beslöt segla fram
och tillbaka i avvaktan på ändring av vädret. Min passagerare fick gå krypa fram
och reva focken. Han kramade seglet.
Skotet fladdrade som en vimpel. Storen
hotade att blåsa sönder om jag släppte
ut den och båten att välta om jag drog in
den. På en halvtimme fylldes båten till
hälften av regnvatten. Sedan blev det
stiltje igen. Jag tvingades ro hem.
Jag försökte att via kunniga seglare
få reda på vad jag borde ha gjrot. Buden
var många. Reva storen och segla på
focken sa de flesta.
Då kom ett tyskt seglarprogram.
Där sade de att vi överhandsväder i
en sådan båt det enda rätta är att reva
seglen och slänga ut det ankare som
man förberett med 50 m lina och fäst
i mastfoten. Sedan låta båten driva till
dess ankaret får fäste.
Jag var ute med några grannar i
ganska hårda vindar och bidevind. Där
jag satt vid rodret såg jag att staget på
läsidan hängde löst. Utan att i övrigt
informera någon bad jag en av gran-

narna att ta rodret ooh hålla kursen.
Något förskräckt tog jag mej fram till
staget och kunde fästa det. Slarv med
att skruva ut låsskruven hade skapat en
situation där jag med hjälp av en högre
makt undvek en avmastning. Grannen
frågade mej vad som skulle hänt om
jag inte hade identifierat felet innan
vi girat. Jag kunde bara konstatera att
mest sannolikt masten skulle vikt sej
och gått i sjön.
Med vänlig hälsning
Bengt Samuelsson
Artikeln har tidigare varit införd i VB
nr 10/-03 och nr 1/-09.
Red.
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Stellan Dahlberg
VESSIGEBRO

Hjärtligt välkommen
till Viggenklubben!
Och fler nya är välkomna,
så kom ihåg vår värvartävling
där du har chansen att vinna
tre års fritt medlemskap
i Viggenklubben!
Informationsblad och tävlingskuponger kan du hämta på
www.viggenklubben.com
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Sommartider, Hej, hej ...?
Fick närapå sitta vid honnörsbordet på
båtmässan, förlåt mig, Henörsbordet ska
det förstås vara i dagens politiskt korrekta
värld. Och att det var närapå är väl mest
det att jag fick bjuda Sven Yrvind på frukost
vid pressträffen. Stackars Sven höll på att
bli utan påse med fralla, frukt och yoghurt
då en nitisk ung man vägrade honom
denna då han saknade ackrediteringskort.
Så fick jag de sagt också, jag hörde till de
lyckligt lottade som fick mingla runt och
inte bara inta en frugal frukost till tonerna
av dragspel och tal av representanter av
både Sweboat och andra potentater, men
som sagt min frukostpåse överräckte jag
utan dold stolthet till den man som bestämt
hävdar att det inte är storleken som är det
viktigaste, 10 fot är nog enligt honom så
era Viggar framstår plötsligt som både stora
och luxuösa. OK, ska sanningen fram tycker
även jag med mina 20 orangea fötter* att
Viggen är ett hyggligt stort flytetyg.
Intressant det där med segelbåtar,
undrar just om det någonsin mer kommer
komma produktionsserier på 3000-4000
båtar byggda för folk som längtar ut på sjön
och inte förväntar sig finna samma standard som i Brommavillan eller våningen i
Hammarby sjöstad?

En hel del av de som visas upp på
mässan känns så stort och överdrivet att
tankarna går till ett visst regalskepp som
redan vid första testet av prototypen visade
att storlek inte har något med sjöduglighet
att göra, och minsann, det blev inga fyllda
orderböcker då heller.
Båtsverige är i upplösning på grund av
inte bara ett ofantligt problem. Organisationen ”Båtfolket” propagerar med dårars
envishet att nykterhet till sjöss är ett hot
mot varje fri individs självklara rättighet att
få framföra båtar. Vadå? Kan man framföra
båt nykter! Frågar du ”Båtfolket” så blir du
kallad taliban i lindriga fall, deras grövre
uttryck passar sig absolut inte i tryck, men
jag kan lova att de får hårdföra hamnarbetare att rodna.
Fast det är inte bara en katastrof som
drabbar ett hårt prövat folk, dessutom ska
man renovera Danviksbron vilket självklart
begränsar framkomligheten på höjden
(max 11,8 meter) så debatten går i höga
vågor på forumen. Ingen annan än jag som
inser att bron måste renoveras för att inte
slutligen falla ner? Jodå, en del fattar, men
riskerar precis som de som påstår man kan
framföra båten nykter att betraktas som
”glädjedödare”.
”Hellre hamna under den bro som föll
än att tvingas gå ut via Södertälje”, skaldar
min gode vän Sebastian Flink. Sebastian
är enligt vissa julens hjälte då han snabbt
slänger ihop de mest gräsliga grötrim och

Nu har du chansen!

De här glada gossarna (Bengan och F-J i dagligt tal) hade
under flera år kontroll över Per Brohälls Hederspris, men de
blev storviggenägare 2009 och är alltså inte med och konkurrerar längre. 1913 kanske är ditt tillfälle att ta hem trofén för
ett år? Bilden från årsmötet 2007, foto K-G Sabel.
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osannolika travestier som får döda, känsliga poeter att rotera i sin gravar.
Språk är ett spännande ämne. Som jag
inledde med en icke diskret blinkning till
Haralds ”könlösa” betraktelse i förra numret av ViggenBladet funderar jag ibland just
på hur man kan uttrycka saker. Ni vet ju
att arbetslös kan ersättas ”mellan 2 jobb”,
den som hamnat hos Kronofogdens register
är ”mellan 2 förmögenheter” och är man
hemlös så är man ”mellan 2 bostäder”, själv
är jag längre inte en klant till navigatör då
jag på sin höjd får ”landkänning”, vilket
låter mycket bättre en grundstötning.
Sommaren är här och ibland samlas vi
i båtar eller jubileer och idkar då kanske
allsång, jag menar inte så där pretentiöst
som på Skansen utan mer äkta svenskt. Ni
vet ”Hej tomtegubbar slå i glasen, ähhhh,
Hej tomtegubbar slå i glasen, ähhh, äh
skål!” Så nu tänkte jag tipsa om hur ni på
ett enkelt sätt kan komprimera de älskade
sångerna som alla glömt texten på utom
första raden. Så här:
”Vi mötte ett skepp i den svalkande monsun
Snart vara bara jag och elefanten kvar
Det var summa 22 vita segel som där gick
Rolling home, rolling home,, across the
sea”

... är som väl de flesta känner till vid det
här laget (förutom kanske våra allra nyaste
medlemmar), ett vandringspris som utdelas
till den Viggen som med familjebesättnng
seglats längst under året.

Christofer satte myror i huvudet på rubriksättaren med ett så blandat innehåll, men
sommar är det och musik finns med, så . . .

”Hej och hå, jungman Jansson,
redan friska morgon vinden,
det är slarvigt, men mänskligt,
så sjung hej och hå!”
”I Roslagens famn på den blommande ö,
och solen går ned i nordväst”
Jag åkte en gång med på en räkkryssning från slussen ut förbi Vaxholm och
orkestern ombord ville gärna ha önskemål
från gästerna och jag föreslog ”Näktergalens Ö” då vi var i dess omedelbara närhet, orkestern klämde i med både basfiol
och flöjt och sångaren stämde upp med
humhum hum humhum, hum hum hum,
humhum, i Näktergalens Ö” .
Det är svårt med texter, men av någon
anledning kan de flesta svenska män och
kvinnor (troligen hen också) en massa
snapsvisor. Har du fortfarande svårt att
memorera dessa kommer här 2 exempel
som även guldfiskar kan minnas, först En
rallarsnapsvisa ”I Gällivaretrakten, äh skål”
och Bogserbåtskepparens, ”Åh så kommer
det en ångbåt” (kan kompletteras med ”tut,
tut” för enträgna sångare”).
Fortsatt god och glad sommar, hoppas vi ses.
Christofer
* Marieholm S20 för dig som undrar.

Segla riktigt långt i år, för loggbok noggrant och anmäl sedan avverkad distans
till styrelsen i oktober. Då kanske tavlan
kommer att hänga hemma på din vägg
under 2014.
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Sommarvecka med Monica
Min sambo, Anders, och jag skulle
för fösta gången planera en gemensam
semester. Vi var överens om nästan
allt förutom den sista veckan av fyra.
Han ville åka och cykla i Europa och
jag ville ut och segla, jag vann! (egentligen en kompromiss)
På jakt efter båt lyckades vi genom
kontakter få tag på en Birdie 24 att
hyra. Sant och gjort, i mitten av juli
fann vi oss själva på Hundudden på
djurgården med bilen full av matkassar, regnkläder och flytvästar. Båten
låg där fin och glänsande i solen och
väntade på oss, på armlängdsavstånd.
Men vi kom inte ända fram då uthyraren hade kastat om två siffror i
koden… Men med hjälp av en annan
trevlig seglare nådde vi fram till båten.
Väl där stuvade vi in alla grejer och
kastade loss för att ge oss ut på sommarens äventyr.
Eftersom det var första seglingsfärden för min sambo tog vi det lugnt
första dagen. Vi gick till Karlsuddsviken söder om Vaxholm. Dagen efter
vaknade vi till tonerna av land och
sjöväderrapporten vid åtta. Solen sken
och det lovades sydliga vindar. Perfekt
för oss som efter en god frukost gav
oss i väg norrut. Förbi Vaxholm, genom Stegesund och med kursen mot
Saxarfjärden. Anders satt vi rodret
och jag var nere i båten för att fixa lite
lunch då jag hörde ett signalhorn. Jag
frågade Anders om det var han som
låg i vägen för någon. Nej det gjorde
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han inte. Sen tutade det igen och jag
tittar ut. Då ser jag hur Anders har
tagit position mitt i farleden framför ett stort fraktfartyg… Som den
pedagog jag är hjälpte jag honom ur
situationen och förklarade att det inte
alltid är upphinnande båt som väjer.
Andra natten tillbringade vi på
Träskö- Storö. Middag i sittbrunnen
med solnedgång. Tyvärr la sig en före
detta Whitbread båt som var 2,5 m
djup och väldigt stor bredvid oss. Den
tog all vår morgonsol dagen efter då
den var dubbelt så hög som Birdien
så att den skuggade oss.
Med fortsatta sydliga vindar fortsatte vi norr ut mot Rödlöga. Vi
uppmärksammade att kylen hade börjat låta konstig och när jag öppnade
den var det inte kallt längre. Fan! Vi
hade handlat för en vecka och kylen
var full. Därför blev det en tur till
affären på Rödlöga och kylklampar
inhandlades och glass. Men klockan
var inte så mycket så vi valde, till våra
grannar på seglarbergets förvåning,
att ge oss av. Anders styrde oss till en
supermysig vik på södra Storskär där
man ligger säker i de flesta vindar.
Lagom till att vi skulle tillbaka
söderut vred vinden och vi hade halvvind nästan hela vägen till Husarö. Vi
var tvungna att mellanlanda där för att
byta kylklamparna då det fortfarande
var ganska fullt i kylen. Besöket på
Husarö blev dock längre än planerat
då vi fastnade i en sandbank. Vi fick

dock assistans av de snälla killarna
på macken som simmande drog oss
loss. Lite pinsamt men jag skyller på
dålig skyltning! Vi spenderade sedan
natten i viken mittemot Finnhamn.
På vädret meddelade de att det skulle
börja blåsa hårdare och det gjorde det.
Men vi låg bra, även fast det blev lite
guppigt.
Den femte dagen var den fösta
med lite sämre väder. Det kom varningar om ännu hårdare vindar men vi
hittade en vik som på sjökortet såg ut
att vara skyddad på Lökaön öster om
Möja. Det var en trevlig vik men efter
en promenad på ön var däcket fullt
av fårbajs, så det var bara att skura.
Grannbåtarna var riktiga barnbåtar så
vi blev inbjudna både på museum med
mus- och fågelskelett och teater.
Väderrapporten varnade för hård
nordlig vind även dagen efter och vi
fortsatte söderut mot Bullandö. Nu i
efterhand kan man vara kritiskt över
valet av ö. Till vårt försvar så visste
vi inte att ön var så låg. Jag hade en
annan bild av hur ön såg ut, som inte
stämde. Det blåste mycket hela dagen
och första dagen med jämt ihållande
regn. Vi lyckades hitta en bra plats
bredvid en stor First 39,5 båt som
hjälpte oss att förtöja. På Bullandö
finns det nämligen inte så många träd
att förtöja i utan det behövs kilar. Jag
hade aldrig tidigare slagit i en kil och
inte Anders heller. Som tur var så
hjälpte grannbåten till med det också

Artikelförfattaren Hanna med morfar Gunnar
Tidner som hjälpte till att fixa fram båten.
Monica var visserligen
�������������������������������
inte
�������������������
en Viggen men
Gunnar seglar själv Birdie numera . . .

i regnet. Det kändes bra trots att man
kunde känna hur vinden ven i masten
och nästan tog tag i båten. Vi lagade
god middag och tände värmeljus för
värme, spelade yatzy och sen gick vi
och lade oss ovetande om vad som
skulle komma.
Jag vaknade av att någon slagit på
gatubelysning och började prata ute.
Det hällregnade och blåste hårdare än
vad det gjort innan. Jag tittar upp och
ser hur det är liv och rörelse på grannbåten. Det visade sig att deras ankare
draggat eftersom vinden hade vridit.
Gatubelysningen var deras lanterna
och jag satte på mig regnkläderna för
att vara behjälplig om det skulle behövas. Hela horisonten runtomkring oss
blixtrade upp med jämna mellanrum.
En båt längre bort hade en jolle som
de försökte ro ut ankaren med. På
fjärde försöket, och drygt en timme
17

CLUB

SHOP

Handbok K- eller A-Viggen.... 60:- Klubbvimpel.................... 130:Tekniska Tips komplett .... 180:- Broderat jackmärke.......... 35:Tekniska Tips enstaka . ..... 10:- Klubbnål........................... 35:Klassregler....................... 10:Ritningar: Kopior av en del ritningar kan tillhandahållas av Sjöhistoriska
Museet. Se deras hemsida, Samlingar/Ritningar Fritidsbåtar,
eller ring direkt till arkivet tfn 08-519 549 48.

Enklast är om du sätter in beloppet för önskade varor på
VIGGENKLUBBENS PLUS-GIROKONTO 40 73 05 – 2
och anger namn, adress, båtnummer samt vilka varor du vill ha.
Från utlandet IBAN: SE62 9500 0099 6034 0407 3052, BIC: NDEASESS
Du kan även ringa Clup Shop-ansvarig, tel nr på näst sista sidan.
Vid leverans utom Sveriges gränser tillkommer porto.
Kontakta Club Shop-ansvarig för uppgift om tillägg.
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senare fick de fäste. Jag säkrade
upp Monica med ett spring iland för
att försöka minska belastningen på
ankaret nu när vinden kom in från
sidan. Genomkall och blöt kröp jag
ner i Anders koj för att värma mig
och försöka somna medan jag drog en
lättnadens suck för att det inte hade
hänt oss. Vad hade vi gjort då?
Vaknade till att solens strålar hittade in i ruffen. Inte ett spår, förutom
blöta regnkläder, från nattens äventyr. Vinden hade minskat och det var
ganska skönt att ge sig iväg mot Utö,
mot dusch och en säker brygga. Det
blev en ganska lång seglats eftersom
det ironiskt nog inte blåste så mycket.
Men tillslut kom vi fram. Efter den
efterlängtade duschen gick vi och åt
riktig middag på Dannekrogen och
konstaterade att det här är livet.
Lyxig känsla att på morgonen få gå
och köpa nybakat bröd från bageriet
och sedan ge sig iväg hemåt mot Hundudden igen. Tillbringar sista natten i
Napoleonviken och vet nu till en annan gång att lägga till så att man får
kvällssol i sittbrunnen.
Att segla med någon som inte
seglat förut gör en medveten om
allt man tar förgivet. Det är inte helt
självklart hur man läser sjökort, alla
kan faktiskt inte knyta knopar och
förstår inte på direkten hur man viker
segel. Men efter en vecka så kan i alla
fall Anders mer än han kunde innan.
En månad efter seglingen erkände han
att det var väldigt roligt och att han
saknade det. Så jag tror nog att det
blir segling nästa år igen!
Hanna Tidner

Ur familjen Tidners gästbok på Åland, man- (och
kvinn- antar jag) -stark Viggen-eskader på besök 1978.
Många båtar var det i alla fall!
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Liggedagens lov
Möjligen är det jag nu tänker skriva,
sådant man inte brukar tala öppet
om, men jag tar risken och sticker ut
hakan.
Jag älskar liggedagar, ju fler desto
bättre. Mitt viggenliv har nu pågått i
åtta somrar och utvecklingen är att fler
och fler dagar och nätter tillbringas i
Paradiset vid ”min sten” vid Idholmens
strand. Nedanstående inlägg ska inte tas
som ett påhopp på någon, alla ska göra
det som passar dem bäst. I Viggenklubben finns plats för alla sorter.
I början av mitt och redaktörens
seglarliv var allt nytt och skrämmande,
inte minst att varje kväll hitta en trygg
och trevlig natthamn där alla krav på
säkerhet vid eventuella vindringar var
tillgodosedda. Detta var långt innan vi
seglat eskader och lärt 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 i klubben
och det som berättades var mycket om
eskadrar, tävlingar och mer eller mindre
vådliga eskapader. Allt mycket spännande och lärorikt men det som främst
stannade i mitt minne var den något
”nedlåtande” attityden mot liggedagar;
”Vi har aldrig under våra år på sjön stannat mer än en natt på något ställe”. Jag
tyckte redan då att det lät rysansvärt
men som ny medlem säger man inte
så mycket.
Somrarna avlöste varandra och för
varje ar vågade vi lite mer och hittade
nya fina platser att stanna vid, en favorit
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blev Alkobb vid Tistronskär, en annan
Fifång nedanför Landsort, och en tredje
Slandö Kalv i Mälaren, strax ovanför
Södertälje. Men det är en plats, redan
nämnd i artikeln, som blivit redaktionsbåten Jäntas egen sommarhamn.
Vi hittade till Paradiset redan vår
första båtsommar på inrådan av Jäntas
förre ägare men det första besöket blev
inte speciellt lyckat. När det var som
mest kritiskt stod undertecknad och Alf
på en liten smal klipphylla med ett tunt
rep till båten. Vi kunde inte ta oss upp
för bergshyllan och inte heller dra in
båten för att ta oss ombord. Allt löstes
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 är så
skönt att veta att man alltid kan kasta
i ankaret var som helst på fladen och
sedan inte behöva bekymra sig mer.
De senaste somrarna har vårt favo
ritställe varit en sten som vi tidigare
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 trafiken genom fladens sydliga och nordliga öppningar. Man har
nära till dasset och soptunnan. Det enda
man har långt till är affären 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.

eller

"Varför ligger Jänta alltid i Paradiset?"

Artikeln har tidigare varit införd i VB
nr 1/1997 och i VB nr1 2006.
• Tänk att lugnt ligga kvar när alla
andra stressar för att ta sig iväg på
morgnarna.
• Tänk att strunta i all planering och
istället ta dagen som den kommer.
•Tänk att framåt tiodraget höra
ropet ”frallor wienerbröd och Svenska
Dagbladet” eka över vattnet.
• Tänk att kort efter detta äta sin
frukost bestående av just dessa frallor samtidigt som man läser sin färska
morgontidning.
• Tänk att kolla in seglarskolan när
de ger sig iväg för dagens övningar.
• Tänk att kunna agera ”hamnvärd”
när de stackare som inte har Améen,
kommer framåt eftermiddagen.
• Tänk att knalla iväg till affären
och numera även till krogen borta i
Finnhamn.
• Tänk att plötsligt hitta en viggen
eskader på sin promenad.

Sommaren 2002 hade flera
hittat till stenen. Foto Red.
• Tänk 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 känner
ombord.
• Tänk så härligt att sitta under
sitt jättelika moskitnät och titta ut över
vattnet sent på kvällen när alla andra
gått in.
Annika i 1277

Om jag sitter
naken i båten
och ror, vad
skulle man
kunna säga
om ekan då?
Att den näckros så klart!

Är du Göteborgare,
eller?
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Ängskär
Häromdagen satt jag och sorterade
i bokhyllan och fick då syn på min
gamla loggbok från 837 Magda. Började bläddra och minnas.
27 juni 1994; en solig dag med
byig västvind 8 – 10 m/s. Efter att ha
slörat över Möja Västerfjärd och rundat
norra änden på Möja blev det bidevind
ner till Bockösundet. På väg genom det
började det bli lunchdags och vi gjorde
ett försök vid Älgkilen, men hade svårt
att få fäste för vår plätt.
Nytt letande. Gick österut och
rundade Kalkböte för att leta oss ner
mellan öarna för att hitta något bättre.
Sökte oss försiktigt ner mellan Ängskär
och Demanskär. Kortet visade mörkblått hela tiden och vi navigerade med
utkik i fören. Mycket tång och enstaka
stenar. I norra delen av sundet låg en
litet större seglare förtöjd, i övrigt inga
båtar.
Vid Ängskärs södra ände hittade vi
så en liten vik som såg trevlig ut. Lagom
sluttande hällar ned mot vattnet och en
maja skymtade också mellan träden.

Se bild 1. Nu var det bara att lägga till.
Inte helt lätt skulle det visa sig. Viken
var som en liten lagun med bränningar
och undervattensstenar ut mot faret
mellan öarna. Ett försök till skiss återfinns nedan till höger. Hela den inre
delen V och N om den prickade linjen
var mycket grund, och enstaka stenar
på bottnen stökade också till det.
Nåväl, slutligen på plats blev vi
rikt belönade. Fina hällar, på Ängskärs
sydsida trevliga grunda vikar, en fräsch
maja med gardiner, och från det låga
berget en fin vy söderut över inre delen
av Björkskärsfjärden. Vi låg väl skyddade för alla vindar utom för kraftig
nordan.
Vid avfärden dagen därpå tog vi
oss ut genom samma hål vi kommit in,
rundade stenen och gick ut rakt söderut
mellan Ängskär och det lilla skäret.
Av olika skäl blev det aldrig av att
komma dit igen med Viggen och med
Jättevigg är det uteslutet. Prova gärna
själva vid lugnt väder och med utkik
i fören.
Jan-Olof Björk i 5837 Yvanna

. . . ett smultronställe i Stockholms skärgård

Den här artikeln har tidigare varit
införd i VB nr 2/2002 och nr 4/2007
Foto och illustration:
Jan-Olof Björk

Det är högst rekommendabelt . . .
... att följa Jan-Olofs goda exempel ser att besöka längs våra kuster och vid
härovan och dela med dig till klubbkam- stränderna av våra stora sjöar.
raterna av dina kunskaper om fina platRed.
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Riggträffen 2013
Det måste vara något fel med årets
riggträff. Efter en lång vinter och sen
vår, så var det soligt och varmt. Det
är det sällan på riggträffen. Harald
Akselsson som även i år stod för
genomgången vid bryggan nedanför
Mårten Triewalds Malmgård kunde
arbeta i T-skirt. Sjöscoutkåren S:t
Göran höll med en Vigg för kvällens
övning. Trots det fina vädret så
var vi bara fyra utöver Harald som
följde genomgången. Det brukar
vara mycket bättre uppslutning när
vädret varit sämre. Kan det vara så
att riggning ska genomföras i dåligt
väder och att det är detta som var
fel. För själva genomgången var det
inget fel på.
Över till huvudinnehållet för träf
fen. Masten ska stå rakt i båten och
inte luta åt någondera sidan för att
få bra balans vid seglingen. Harald
visade hur man använde storfallet för
att mäta sig till detta genom justering
av toppvanten. När masten sedan
stod rakt kunde vajrarna spännas till
rätt belastning. Vantmätaren Vajert
användes för detta ändamål. Denna
Överlämning av Vigg

24

mätare betingar numera ett pris på
700 kronor* enligt en av deltagarna.
Det finns fortfarande en beskrivning
hur man gör sin egen vantmätare
enligt Tekniskt Tips 2:15, gjord i
trä. Är det någon som tagit sig för
att tillverka en sådan, så dela gärna
med er.
Därnäst ansattes akterstaget. Sedan
var turen kommen till undervanten.
De främre undervanten ska vara hårt
ansatta för att få masten att krumma
lite i längdriktningen. Här är det
viktigt att masten inte krummar i
sidled. Kontroll att så inte är fallet
sker genom syftning i mastrännan.
Här fungerar ögonen utmärkt för
att avgöra eventuell krumning. De
bakre undervanten ska inte sättas
an fullt så hårt.
Efter denna nyttiga genomgång så
välkomnade oss Staffan Söderhäll i
Malmgården där vi kunde få kaffe
och smörgås till ett bra pris. Staffan
berättade om Malmgårdens historia
och Sjöscoutkåren S:t Göran. Det
var en intressant tillbakablick. Vi
fick också veta en hel del om Mårten
Triewald. Sedan kunde de som ville
ha en skriftlig dokumentation om
riggning hemsänd skriva upp sin epostadress på en lista. Ett tack till
Tekniska Kommittén som ordnat
träffen och ett tack till Sjöscoutkåren
som kunde ställa upp med en båt i
år också.
K-G i Potentilla, text och foto

Står masten rakt?

Spännig av sidovant
Avläsning av vantmätare

*VB-red strävar som alltid efter att våra läsare

ska få så fyllig informaton som möjligt, och har
till den änden googlat lite:
Marinaman har 3 modeller av Vajert
������
plus två varanten av ett annat fabrikat
Vajer 4-6 mm 470 kr
Vajer 6-8 mm 485 kr
Vajer 8-10 mm 529 kr
LOOs & Co, Typ A eller B 1090 kr
I ett forum - hamnen.se - diskuterades handhavande plus för- och nackdelar med nämnda pryl,
här ett lätt redigerat exempel från Jonny K:
"Vajerts mätare skall man ta som en hjälp. Man
måste själv se hur masten krummar och vad
den tål. Jag måste också få dela med mig av
vad min granne sa då vi pratade om riggspänning, den familjen har varit med om en del,
ut i Atlanten och in i Medelhavet bland annat.
Han sa: Jag spänner så att skithusdörren knappt
går att stänga. . ."
Det var uppenbarligen inte en Viggen det handlade om där, men alla kan ju inte få allt det goaste.
Vi i Viggenklubben fortsätter att tryggt förlita oss
på vår egen riggmästares sakkunskap.
Red.
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Toppfäste för CU-rullen
Artikeln om CU-rullen i VB nr
1/2013 har väckt frågan hur svirveln
med block skall fästas i masttoppen.
Min Albin Viggen 764 har silvermast från Proctor, vilket innebär
att toppvant, akter- och förstag
förankras i en gemensam tvärbult
inne i masthuvudet. Varje vajerände
är taluritpressad med ögla för den
två centimeter tjocka bulten. Denna
konstruktion beskrevs i förra numret
av ViggenBladet.

Viggenmasten saknar alltså ett
yttre toppfäste till förstaget, vilket
många andra båttyper har. Svirveln
kan inte hakas på bulten i masthuvudet. Inte ens med en lång schackel.
Det är för trångt. Här får varje båt
ägare klura ut sin egen lösning.
Jag beställde en 19-trådig vajer
stropp på totalt 40 cm, inklusive
pressade ändstycken på 7 cm. Den
dubbelvikta vajern sticks in i masthuvudet och säkras av bulten. De dubbla
ändstyckena fästs i svirvelns schackel.
Se bilder.
Ulf Arensberg
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Annika N. Giannini

Kölsvin känner jag till,
men hur i all världen
ser en rorkulting ut?

Snabb hjälp
och låga premier

Så svarar våra kunder om varför de valt
Svenska Sjö båtförsäkring. En annan
fördel är att vi jobbar enbart med båtförsäkring. Kanske är det just därför vi
har runt 50 000 nöjda kunder. Som
alla har en sak gemensamt. De bryr sig
om sina båtar. Precis som vi.

MANUSSTOPP
VB nr 5
18 september

Kolla våra låga premier på www.svenskasjo.se
Eller ring oss på 08 541 717 50.
Kan det vara enklare?

TidTryck 2013
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