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Den 8 juni 2016
fanns nedanstående
att läsa i FB-gruppen
Viggenklubben:
Sitter i gästhamnen på Utö och
sänder både en och två varma tankar till
Sjöräddningssällskapet och särskilt till
besättningen på sjöräddaren Björn Christer
från Dalarö som i morse tillsammans med
besättning på amfibiebataljonens stridsbåt
90 gick ut och räddade oss och vår båt frk
Julie.
Vi hade missbedömt hur mycket
vindomslaget skulle påverka vår
nattankringsplats. I hård kuling slet sig
ankaret och vi drev mot klipporna. Lyckades
behålla lugnet, på med kläder, mobil, nödsäck,
Foto K-G
Sabel under armen och försöka ta
hunden
i flytväst
sig i land. Det gjorde ont att stå på land och
se frk. Julie närma sig klipporna, det enda
vi kunde göra var att försöka hålla emot i
bergsförtöjningarna, men man är liten och
svag mot vind och vågor.
17 minuter efter mitt nödanrop till Sweden
Resque (112) girar stridsbåt 90 in i vår vik,
strax efter kommer sjöräddare Björn Christer,
jag tror jag grät av lättnad!
Så proffsiga, så trevliga och de lyckades
dra vår fortfarande hela (tack för extra
springar och natoövning i närheten - de kom
snabbt!).
Vi bogserades i hård sjö bort mot lugnare
vatten, fick kaffe, hjälp att lägga till, koll av
båten och medkänsla! Efter någon timme
kände vi oss trygga nog att gå mot Utö och
nu njuter vi av lugnet vid en brygga.
Så glada för att vi valt att vara medlemmar
i Sjöräddingssällskapet och till alla er som
också är det, tack!
För oss kom ert stöd till nytta idag, tack!
(Och om någon inte är medlem, gå med
direkt, de gör ett fantastiskt jobb!)
Fia Cederlund med Robert Grönlund

Tänkvärt!


Idö gästhamn, foto Lars Fredriksson

Bild och larmrapport från
Sjöräddningssällskapets hemsida:

Segelbåt slår mot land

Segelbåten draggade och slog snabbt
emot land! 2 Stridsbåtar var snabbt på
plats och kunde bogsera ut segelbåten
från land och hämta besättningsmedlem
plus Hund från land! Rescue Björn
Christer tog över bogseringen och lastade
besättning ombord och kunde bogsera
båten till säker hamn!

Nytt år nya möjligheter.
Arbetet med årets program är i full
gång och vi hoppas på att kunna bjuda
medlemmarna på så mycket vi bara
kan. Som du kan se i kalendariet så är
våren fullspäckat av spännande träffar,
allt för att öka vår kunskap och vårat
intresse för viggensegling. I år har vi
valt att senarelägga sommarträffen i
hopp om att fler ska ha möjlighet att
ta sig dit då det ändå är roligast att
träffas ute med båtarna.
Först ut i vårens program
är en träff tillsammans med Sjö
räddningssällskapet och jag hoppas
verkligen att så många som möjligt ska
ha möjlighet att ta sig till den träffen.
Man kan aldrig prata för mycket om
sjösäkerhet, jag har själv varit i nöd
och vet hur snabbt det kan slå om till
en alvarlig situation.
Med det sagt så önskar jag en god
fortsättning på det nya året.
Hälsningar
Niclas

Vanligtvis brukar årets första
nummer av ViggenBladet finnas i våra
läsares brevlådor före månadsskiftet,
med en uppmaning till medlemmarna i
klubben att betala in medlemsavgiften
senast den sista januari, men av flera
skäl blev det inte så i år. Men det har
ni väl kommit ihåg att göra ändå?
Som det brukar vara är innehållet
i tidningen som man brukar säga om
godispåsarna; lite gott och blandat,
men huvudtemat har ändå blivit
fokus på sjösäkerhet.
Men det har ju kommit med en hel
del annat också, inte minst början
av Stefan Roxenbys berättelse om
vägen till vinsten av Per Brohälls
Hederpris som ni hittar i mitten av
tidningen. Jag ser verkligen fram
emot en spännande fortsättning i
nästa nummer.
Och så hoppas jag naturligtvis
också på bidrag från fler av er till
kommande upplagor av VB . . .
Alf


Utkik runtom !

Lång härlig tjejhelg eller möjligen
tanthelg i Stånga på Gotland och
en massa utflykter åt olika håll för
att njuta av alla finna ställen på
Gotland. Efter massor av god mat
med tillhörande drycker fick vi tre
damer till slut ändå vända hemåt med
färjan på eftermiddagen måndagen
den 1 september 2014.
Räkmackan var lika god som van
ligt, däremot avstod vi vinet, det var
ju ändå måndag. Eftersom vi bokat
i så god tid hade vi fått sittplatser
längst fram i fören med fin utsikt över
vattnet så resten av resan tillbringade
vi där, på första parkett.
Nästan framme i Nynäshamn
uppmärksammar jag de andra på att
det finns en liten segelbåt som ligger
framför färjan i farleden och jag säger
något i stil med – den verkar inte ha
mycket uppsikt bakåt precis.
Jag berättar lite om Alfs och mina
turer med Viggen 1277 Jänta och
hur vi alltid var noggranna med att
hålla oss ur vägen från alla båtar av
varierande storlekar.
Vi ställer oss nu upp för att se
bättre och kan konstatera att den
lilla segelbåten fortsätter i farledens
riktning. Färjan har nu knappat in
och det börjar kännas lite obehagligt.
Segelbåten har ett segel uppe och gör
inte många knop.
Personen i sittbrunnen tittar bara
rakt fram och verkar inte ha någon
tanke på skyldigheten att hålla utkik
runtom.


Nu har fler uppmärksammat det
hela och människor går fram och
ställer sig vid fönstret – det mumlas
lite och man börjar höra hur folk säger
– vad håller den på med? Eller – varför
svänger den inte?
Jag vill nästan inte titta, har absolut
ingen längtan efter att bli vittne till
hur vi kör över någon. Vi fortsätter att
närma oss och alla är nu engagerade
i vad som ser ut att hända och nu
ropar folk högt och upprört men tyvärr
verkningslöst till segelbåten – men
sväng då!! Möjligen hänger de på
några svordomar också för säkerhets
skull.
Plötsligt signalerar färjan och vi
ser hur personen i segelbåten först nu
verkar bli medveten om vad som finns
bakom honom. Han startar motorn
men vår färja närmar sig och fler
vänder sig nu bort för de vill precis lika
lite som jag bli vittne till en olycka.
Han svänger – men först åt fel håll
– alla skriker igen – sedan, äntligen
– får han till det och svänger babord
ut ur farleden.
Jag vågar titta igen och vad ser
jag – det är en Viggen som orsakat all
denna dramatik. Lyckas inte utläsa
segelnumret men symbolen är inga
problem att känna igen.
Ja så dramatiskt kan det vara på en
helt vanlig tantresa där man inte ens
står till rors själv – jag vill inte vara
med om det igen så lova – håll alltid
utkik runtom!
Annika, förr i 1277Jänta

Styrelsen bjuder in till möte med

I ett samarbete med Svenska sjöräddningssällskapet bjuder vi nu in
till en medlemsträff rörande sjösäkerhet. Vi kommer att samtala kring
nödvändig säkerhetsutrustning och säkerhetsrutiner ombord på båtarna.
En representant från Sjöräddningssällskapet kommer att berätta om
deras arbete ute på de svenska farvattnen och hur mycket det faktiskt
betyder att de finns där för oss. I och med denna träff hoppas vi på
att kunna öka och bredda kunskapen hos viggenseglare gällande
sjösäkerhet och förebyggande säkerhetsarbete.
Som bekant går det fort när faran väl är framme…
Medlemsträffen kommer att hållas
Måndagen 5 Mars kl 18:30 på SSRS station,
Smådalarövägen 1 Dalarö.
Med lokaltrafik tar man sig ut dit med buss 839 från Handen.
Intresseanmälan görs till n-er@telia.com
senast Torsdag 1 Mars
Hoppas på att träffa så många som möjlig av er där ute
Hälsningar, Styrelsen

Förutom ovanstående är följande datum
hittills spikade i årets kalendarium:

16 alt 17 April
Infoträff med 24-timmarskommittén
8 Maj
Riggträff Trälhavets båtklubb Åkersberga
7-8 Juli
Sommarträff Lilla kastet på Ingmarsö



Ankring är en al lvarlig manöver!
Patentankare
Dragg

generator

Ett lättviktsankare saknar ett av villkoren
for god inträngningsförmåga; stor vikt vilande
på flyspetsen. Välj också ett ankare, med stor
angreppsvinkel mot bottnen. Ju mindre vinkel
desto längre rör sig ankaret innan det tränger
ner och ju mer ökar risken för att det samlar
på sig tång eller sjögräs. Och glöm draggen!
Den är konstruerad att inte fastna i bottnen, då
man släpar den efter sig för att finna förlorade
föremål.
Slutligen, kom ihåg att ankaret hör till
båtens primära säkerhetsutrustning med
uppgift att få din båt att ligga kvar där du
ankrat, inte att vara behändigt ombord.
Kjell Nylén

”Hos oss får
du vara med
och dela på
överskottet ”
Josefin, Laser Radialseglare
i världsklass, kund och en av
våra 247 000 delägare.

Vi på Svenska Sjö har bara en sak för ögonen. Att ständigt utveckla de bästa båtförsäkringarna
och trygghetslösningarna för dig och din båtklubb. Genom Svenska Seglarförbundet är
du delägare i Svenska Sjö och det ger dig direkta fördelar som smidig skadereglering, mer
omfattande villkor och resultatbonus för medlemmar. Nu får vi tillsammans pengar tillbaka
för tredje året i rad! Du får vara med och dela på 4,2 miljoner kronor genom direkt bonus
på 2018 års förnyelsepremie.
Så du kan tryggt gå in på www.svenskasjo.se om du vill veta mer eller räkna ut din premie.
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hårt i ankarlinan tills du känner att ankaret
trängt ned i bottnen. Först nu drar du fast det
ordentligt.
Använder du ankaret som broms, är det
risk för att det samlar ihop en ruska tång
eller sjögräs, som sedan begränsar ankarets
förmåga att tränga ned i bottnen.
*
Min gamle vän fiskaren nämnde också
två enligt honom oacceptabla sätt att fjädra
av ankarlinan.
Det ena är att vid förtöjning mot land
hänga en vikt i ankarlinan rör att få den att gå
djupare. Det är visserligen bättre än ingenting,
men är endast en nödlösning jämfört med en
kättinglängd. Orsaken är, att en sådan vikt får
ankarlinan att närmast båten gå brant nedåt
för att sedan vinkla av mer eller mindre längs
bottnen. Det gör att vikten lyfts lätt uppåt
innan linan sträckts såpass, att den börjar
bromsa upp båtens rörelse. Då har båten
förmodligen redan med kraft slagit i berget
eller kajen.
Det andra var att lita på elasticiteten hos
en fiberlina. Vid ökande belastning sträcks
den mer och mer for att så småningom,
till exempel vid hårt väder, närma sig sin
tänjningsgräns. Linan är då hårt sträckt och
dämpar rycken allt sämre. Samtidigt lyfts
röringen på ankaret från bottnen, och detta
är, som alla sjömän vet, första fasen då man
lättar ankar.
*
Sen tog han upp ett par viktiga saker.
För det första, använd ett bra ankare, som är
tillräckligt tungt för din båt.

ING

Ankarets viktigaste egenskap är att gripa
snabbt och säkert.
*
Det andra rådet jag fick var, att alltid ha en
bit kätting närmast ankaret, en halvmeter per
kilo ankare är en ganska bra tumregel.
Det finns tre skäl att ha denna
kättingstump.
l) Den riktar draget i ankaret så gott som
parallellt med bottnen, vilket i sin tur ger
ankaret bästa inträngningsvinkel.
2) Vikten av kättinglängden fungerar som
en mjuk ryckdämpare, när vågor får båten
att gunga.
3) En båt för ankar rör sig alltid och
därmed också ankarlinan. Alltså är det risk
för att något föremål gnager på linan, och
det behöver varken vara skarpt eller skrovligt
för att denna våtslipning snabbt ska skava
igenom ett ankartåg. En bit kätting eliminerar
drastiskt denna risk.
Självklart är det bäst att använda enbart
kätting mellan båten och ankaret, men av
praktiska skäl kan man nöja sig med ovan
beskrivna kättinglängd utan att allvarligt göra
avkall på säkerheten.
*
Tredje rådet var att aldrig kasta i ankaret.
Sänk det lugnt och sakta till bottnen och håll
sedan lätt emot i ankartåget, så att ankaret
lägger sig i rätt riktning medan båten sakta
fortsätter framåt. Då båten stannat utan att
du använt ankaret som broms ska du ha så
mycket ankarlina ute, att det motsvarar fyra
eller helst fem gånger ankringsdjupet.
Nu drar du rytmiskt men inte alltför

KR

Somliga seglare får aldrig ankaret att
sitta. Vid den första morgonbrisen (den som
alltid kommer i svinottan) börjar båten dragga
och tvingar dem att sömndruckna snabbt
besluta vilket som är bäst; göra om hela
ankringsmanövern eller ge upp, hissa segel
och ge sig av till en riktig hamn med bryggor,
kajer, bojar och allt.
Andra seglare släpper sina ankaren och
sover alltid lugnt och tryggt. Först när de
är ordentligt utsövda öppnar de ruffluckan,
kollar läget pigga och nytra för att genast vara
beredda att göra det bästa av den nya dagen.
Jag brukade vara en av dessa mor
gondraggare tills en gammal fiskare gav mig
några enkla råd. Hans ord gjorde båtlivet
mycket lättare, och det bästa sättet jag kan
tacka honom på, är att förmedla hans råd
vidare.
*
Det första han lärde mig var, att ankring är
en form av förtöjning, och när det handlar om
förtöjning ska man alltid räkna med storm. Så
se till, att ankaret sitter ordentligt i bottnen.
För att få ett bra tag i bottnen och inte ett
tillfälligt fäste i bottenvegetationen, måste
flyet tränga ned ordentligt i bottensedimenten.
Envar inser lätt att för detta krävs ett ankare
med väl formade och skarpa flyn, som med
ganska brant angreppsvinkel utövar ett hårt
tryck på bottnen. Somliga seglare anser, att
skarpa flyn utgör en stor risk för att det ska
bli repor i gelcoaten eller det fernissade trät.
Visst kan det vara så, men kom ihåg att vi
talar om valet mellan blanka ytor och din båts
säkerhet och kanske ditt liv!
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Vägen till vandringpriset – del 1: Till Viggen och iväg
Vägen till Viggen
Det är en underbart varm och vacker
sommarkväll 2015 på Skarholmens restaurang
utanför Uppsala. Det är den 11 juli. Familjen
firar med en god middag och hotellövernattning
att Heloisa fyller jämnt. Med oss är pojkarna
Kevin och Kline, då 12 och 19 år. Vi är på
landbacken och har då egentligen inte haft
några tankar på något annat. Men det är här
det börjar. Där vi sitter på terrassen blickar
vi ut över Mälarens vatten som reflekterar
solnedgångens varma ljus. Det blåser lätt och
en segelbåt glider stillsamt fram strax utanför
vår plats på terrassen. En familj ombord ser ut
att njuta av samvaron och det gemensamma
äventyret i den fridfulla sommarkvällen.
Plötsligt händer det, idén kläcks och tar form
– vi kanske skulle skaffa oss en båt!
Sedan går det fort, halva sommaren har ju
redan gått. När tanken har landat börjar vi söka
efter vad som kan vara en bra nybörjarbåt. Att
det ska vara en segelbåt är givet, åtminstone
för den blivande skepparen – det handlar om
friluftsliv, upplevelser i och med naturen, så
självklart är det framfart med vinden som
gäller. Att segla kräver väl dock lite kunnande
så jag bokar in och går en helgkurs och får
lära grunderna.
Då Heloisa och Kline jobbar åker jag och
Kevin, med semester och sommarlov och nu
rustande med ett Seglarintyg 1, och tittar på ett
par båtar. Först befinner vi oss på något som
visst kan ha viss potential men som invändigt
känns som ett alltför långt renoveringsprojekt.
Tanken var ju att vi skulle segla…
Båtbesök nummer två känns mycket
bättre. En lite mindre båt, ganska enkel.
Men hel och ren, komplett och funktionell.
Vi glider runt en kortare tur i lätt vind på en
provseglats.
Den här båten har helt klart en hel del
charm. Enkel, och samtidigt tillräcklig. Efter



en kortare betänketid slår vi till. Vi har köpt
Albin Viggen nr 434, vår ”Felicia”!
Albin Viggen 434 – Felicia.
Under resten av sommaren hinner vi med
några provturer i närheten av vår hemmahamn
i Ekhagen i Stockholm för att testa de
nyförvärvade seglarkunskaperna. Under höst
och vår får vi bekanta oss upptagning och
sjösättning och alla de bestyr som hör till.
Sommaren 2016 hinner vi bekanta oss närmre
med båten och båtlivet, och ger oss också
ut på en lite längre tur i skärgården. Detta
ger definitiv mersmak och inspiration inför
2017. Här någonstans under hösten gör jag
en upptäckt på internet och säger entusiastiskt
till Heloisa:
"Det finns en speciell klubb man
kan vara med i. En klubb för de
som har samma typ av båt som vi har.
Viggenklubben!"
I samband med påmastningen 2017 hissar
vi som nyblivna medlemmar med stolthet upp
Viggenklubbens blå-vita vimpel i masten.
Vi lägger ut
Det är den 16:e juli 2017. Vi ska
äntligen komma iväg på vår sommarsegling.
Besättningen – Stefan, Heloisa och Kevin
(nu 14) – hjälps åt att bära ombord packning
och förnödenheter. Kline har blivit stor (21)
och valt att istället åka på egen semester.
Felicia (båten) är redo. Utvändigt tvättad,
målad, putsad och vaxad, och försedd med
en för säsongen ny motor, en splitterny
utombordare, Mercury 5hk Sailpower, som
förväntas bidra till minskad nervositet vid
in- och utgång i hamn. Den tidigare motorn
hade sett sina bästa dagar och hade en tendens
att, trots förbyggande service, inte starta
när den skulle starta, och att stanna när den
absolut inte skulle stanna. Vi kan väl säga

Jag och Kevin, och Heloisa och Kline, har just blivit sugna på att skaffa båt
att besättningen, och framförallt skepparen,
fått ett antal tålamodsprövande incidenter
En uppfräschad
i bagaget från den föregående sommaren.
och välkomnande Felicia.
Under ett par inledande seglatser har den nya
Väl där kommer tanken att när nu allt är
motorn till vår glädje visat sig fungera både bortplockat så är det ju ett utmärkt tillfälle att
smärtfritt och pålitligt.
också måla taket i förpiken. Som tur var är det
Även invändigt har Felicia genomgått en semestervecka så det blev målat, uppsatt
ett lyft. Väggbeklädnaden i förpiken hade ny beklädnad i förpiken (på renskrapade
börjat se sjaskig ut och bitvis lossnat. Veckan väggar), och till och med lackat på alla
innan avfärd hade jag hittat en lämplig ny inredningsdetaljer av bara farten. Förvisso
väggklädnad, införskaffat ett par rullar och med viss ansträngning, men faktiskt väl värt
ett par burkar lim. Detta med tanken att ”det det när familjen nu med glädjerop kunde kliva
är väl bara att dra bort de gamla och klistra ner i och installera sig i en uppfräschad och
upp nytt”. De som gjort en liknande manöver välkomnande Felicia.
vet att det inte alls är så det fungerar. När den
Även ett nytt batteri var införskaffat.
gamla beklädnaden dras bort är väggen täckt Helt klart båtens viktigaste komponent
av gammalt lim, fastklibbat som gammalt enligt Kevin, som kollade, dubbel- och
intorkat tuggummi.
trippelkollade, att laddningen av mobilen
fungerade som den skulle. Föregående
Under renovering…
sommar gick adaptern till uttaget sönder och
Att skrapa bort detta är betydligt ��������
lättare� han tvingades genomlida skräckscenariot
tänkt än gjort. När den nya beklädnaden ska ”tonåring fast i båt under ett flertal dagar utan
klistras upp kommer insikten att om det ska möjlighet att ladda mobilen”.
bli bra kan det vara värt att skruva bort en del
Kevin fungerar numer som el-ansvarig
lister och inredningsdetaljer.
ombord och ser till att strömmen slås på och



av som den ska, att batteriet inte används i
onödan, och att vi inte missar några möjligheter
till uppladdning när vi ligger i hamn.
Det är alltså en förväntansfull besättning
på gott humör som lägger ut i en uppfräschad
och väl provianterad Viggen vid lunchtid den
16 juli, redo för ett antal dagars segling och
upptäcktsfärd i Stockholms skärgård.

vara så här? Tja, på seglingskursen sa de att
det var helt ok att det lutar, även om det lutar
ganska mycket. Men ärligt talat - i vindbyarna
känns det rätt så obehagligt.
Vi styr upp båten mot vinden för att besluta
hur vi gör nu. För den segelfrälse skepparen
som tillbringat nästan dag och natt den gånga
veckan med att renovera båten just för att

Vi lägger ut från hemmahamnen i Ekhagen
på norra Djurgården, går för motor genom
Tranholmssundet och fortsätter norrut mot
Stora Värtan för att runda Lidingö. Att ha
hemmahamnen långt in, nära stan, är ett plus
vad gäller underhåll och fixande med båten,
men är ett klart minus i det att det är ganska
långt ut till skärgården. Det är halvmulet, och
det blåser en ganska kraftig nordlig vind. För
att slippa en första kryss väntar vi med att sätta
segel tills vi kommer ut i Stora Värtan och ska
ta österut, ut mot skärgården.

komma ut och segla så tar det förstås emot,
men alternativen är inte så många. Vi tar ner
seglen och går vidare för motor. Åtminstone
en bit, mumlar skepparen. En snöplig start på
seglingen, men med observationen att andra
segelbåtar går med ett eller inget segel, känner
vi att vi nog ändå gjorde rätt.
Färden längs med Lidingö i Askrikefjärden
går för motor mot dagens etappmål gästhamnen i Vaxholm. När vi kommer
fram för att ta norrut mot Vaxholmsfjärden
har vinden mojnat något och kommer
från nordväst. Vi provar att sätta segel
igen och lyckas avsluta etappen med en
bidevindssegling fram mot gästhamnen. För
besättningens segelentusiaster (dvs främst
skepparen) värmde det hjärtat att få avsluta
segelsemesterns första dag med just segling.
Det kunde ha blivit svårt att sova annars.
I Vaxholm är vår favoritplats, på bryggan
framför hamnkontoret, ledig. Väl förtöjda i
hamn tar Heloisa kommandot och ser till att
alla får ta sig en uppfräschande dusch och
byter till rena och ändamålsändliga kläder för
en sommarkvällspromenad genom Vaxholm.
Hon skaffar snabbt koll på bordstillgången
på de olika restaurangerna och vi kan strax
slå oss ned på Hamnkrogen för att avnjuta en

Att segla till Vaxholm
– nästan utan segel
Väl ute i Stora Värtan är det dags att sätta
segel. Nu börjar det. Med kurs österut har vi
vinden in rakt från sidan. Den entusiastiske
skepparen drar upp storseglet, och även
genuan. Till historien hör att vi saknar fock,
det fanns inte med vid köpet av vår Vigg, så
här kör vi med genuan som standard. Och
vi har dittills inte seglat i alltför hård vind.
Det blåser nu ca 8 m/s, och mer i byarna.
När seglen går upp kränger båten till,
skjuter fart. Och får en riktigt rejäl lutning.
Familjebesättningen håller i sig och tittar med
frågande oro på skepparen. Ska det verkligen
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första välsmakande semestermiddag – stekt
strömming med potatismos och rårörda
lingon. Det känns trots allt som en lyckad start
– vi i väg, vi fick segla en bit, och njuta en
kväll av hamnlivet i Vaxholm. Och fick med
oss en del lärdomar om segling i hårdare vind.
Dag 1: Ekhagen-Vaxholm: 10,5 M.
Framme i Vaxholm
Vi väljer väg
- och hamnar på Fjäderholmarna
Efter en god natts sömn i båten är det
frukost i sittbrunnen. Vi hinner också med en
förmiddagspromenad i ett soligt Vaxholm,
besöker några av butikerna, och promenerar
i batteriparken.

drivet av att vi inte seglat här tidigare och
gärna vill upptäcka nytt. Väl ute ut hamnen
sätter vi alltså segel och tar oss med ganska
god vind tillbaka söderut i Vaxholmfjärden.
bidevind i Halvkakssundet, längs östsidan av
Lidingö, blåser det på ganska bra och det lutar
så att besättningen, och även skepparen, åter
känner en viss tveksamhet. Förseglet revas,
farten sänks men trivseln och känslan av att
ha läget under kontroll ökar i motsvarande
grad. Dock måste sägas att det känns något
motsägelsefullt att på seglingens andra dag

I morgonsolen i Vaxholm
När vi lägger ut är det dags att göra ett
avgörande val i vilken riktning resten av rutten
ska gå. Ett alternativ att nå i nordostlig riktning,
mot Grinda och vidare ut i skärgården. Det
andra alternativet är att gå mot sydväst, med
tanken att ta oss igenom Skurusundet och ut
i södra delen av mellersta skärgården. Vinden
är västlig så båda alternativen fungerar utan att
behöva gå på kryss. Valet faller på det senare,
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Mitt båtliv med Gunnar

segla in mot stan, in mot Stockholms centrum,
när det naturliga borde vara att segla utåt. Men
ruttvalet är gjort, vi håller oss till planen. Vi lär
oss också att i denna del av skärgården finns
ett speciellt orosmoment att vara observant
på. Nämligen Finlandsfärjor.
De är förvisso stora nog att synas väl, men
förflyttar sig också framåt mycket fortare än
man kan tro på långt håll. Detta kombinerat
med att en Viggen med endast storsegelet
uppe inte alltid rör sig så snabbt som man
skulle önska när den akuta målsättningen
är att komma ”ur vägen”. Det avlöpte dock
bra och vi tar med oss lärdomen att ha
särskild framförhållning i ruttplaneringen när
Finlandfärjan dyker upp.
Framme vid inloppet till Skurusundet
meddelar besättningen bestämt att det
minsann är lunchdags för länge sen. Vi lyckas
hitta en någorlunda skyddad vik där vi kan
lägga till, och till och med gå i land. Bland
lunchalternativen i provianten pekar Kevin
bestämt ut hamburgarna. Dessa grillas på
engångsgrill medan vi njuter av en stund i
solskenet på landbacken. Efter grill, lunch
och en stunds vila är eftermiddagen dock
ganska långt gången och vi beslutar att
Skurusundet får vänta till dagen efter. Målet
för dagsetappen blir istället Fjäderholmarna
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som inte ligger alltför långt borta. Vi har
förvisso varit där förr, via Waxholmsbåt, men
inte för egna segel.
Vi sätter segel på vår Vigg, seglar en stund,
väjer nu vant undan ett par Finlandsfärjor
och är framme vid Fjäderholmarna. Vi tar
en tur runt Fjäderholmarna för att lokalisera
gästhamnen. Det visar sig vara ett par
bryggor bredvid sjömacken. Helt OK, men
kanske något mindre charmigt än i Vaxholm.
Dessutom ligger det på ganska bra vind från
den sidan så att båten guppar en del även
i hamn. El ingår och Kevin ser till att vi
laddar batteriet lite extra för säkerhets skull.
Duschar finns på andra sidan ön, så efter en
kort promenad dit är vi uppfräschade och
redo för middag. Lax på Rökeriet i varm och
trevlig atmosfär.
Felicia på Fjäderholmarna
Förvisso oroande nära stan efter två dagars
segling för att vara på väg bort. Men vi ser
fram emot att dagen efter få ge oss iväg på
nya vatten. Det är ju nu det börjar…
Dag 2:
Vaxholm – Fjäderholmarna: 9,8 M
Fortsättning följer…

Stefan Roxenby

Redan våren 1956 fick vi vår första
båt, en Pettersson mahogny motorbåt,
Argo, byggd 1939 i Säffle åt Gunnars
föräldrar, sjösatt i Stockholm och använd
under den sommaren. Åren efter kriget
blev Gunnar väl förtrogen med båten.
Med Argo utforskade vi Östergötlandsoch Stockholms skärgårdar gjorde en
tur till Helsingfors och när vi år 1961
flyttade till Oslo var det med Argo vi tog
oss dit. Efter två år när vi skulle flytta hem
igen valde vi att gå runt södra Sverige,
eftersom vi redan gått genom Göta kanal
på ditvägen.
Vi fick möjlighet att arrendera en
tomt i Föglö på Åland där vi byggde
en liten stuga och tillbringade många
härliga båtsomrar utforskande övärlden
i södra Åland. Under dessa år började
längtan efter att segla bli mer påträngande
och eftersom ingen av oss vuxit upp
med segelbåt beslöt vi oss för att börja
med jolle. Vår första segelbåt köpte
jag av en slump. Jag skulle hjälpa
mina svärföräldrar att forsla hem en
liten roddbåt på vårt biltak. Där fanns
en Jolly Scott till salu och eftersom
jag var rädd att missa chansen ringde
jag Gunnar och frågade om jag kunde
köpa den. Svaret blev OK och vi blev
så småningom en seglande familj.
Vi hade förstås kvar Argo några år medan
vi lärde oss segla först med Jolly Scott
och sedan med de två Mirrorjollar som
vi byggde. Mirror har två segel och nu
tyckte vi att vi kunde segla tillräckligt
bra för att göra oss av med Argo och
skaffa oss en större segelbåt. Det blev
en Wayfarer, en 5 meters öppen båt som

Mait 1971 under
Englandsseglingen
Foto Gunnar Tidner

var mycket sjöduglig. Vi hade läst om att
en sådan seglat från England till Island
och klarat seglatsen utmärkt. En sådan
skulle passa oss bra eftersom vi ofta for
till Åland.
1969 beslöt vi att satsa på en större båt
och vi fastnade för Karlskronaviggen, de
hade ett bra lånesystem vid inköp av ny
båt. Nu hade familjen vuxit, vi hade fyra
barn 2-12 år och med Viggen blev det
bekvämare ombord. Vi hämtade Amfitrite
i Karlskrona och seglade allihop via
Gotland hem till Täby. Det blev en lite
jobbig segling eftersom vi då inte hade
någon motor och vi hade svårt att ta oss
ut ur Visby hamn utan vind. Det gick
på tredje försöket. Nu kunde vi börja
planera för längre färder. Vi planerade
att så småningom segla till England, men
först måste vi lära oss båten ordentligt
så vi gjorde en tur Bottenhavet runt. Det
gick jättebra, alla var nöjda och glada och
våra stora barn 10-13 år klarade båten
www
utmärkt.
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Året därpå 1971 gav vi oss iväg på vår
första Englandssegling. Ner till Kalmar
seglade vi utan Gunnar som inte kunde få
ledigt den första veckan.
Genom Kielkanalen och ut i Elbe, vårt
första möte med tidvattnet. Lite kaotiskt
först med den grova sjön, men vi vande oss
och kom till Cuxhaven och vidare genom
kanaler i Holland och ut mot England.
Gunnar och jag hade 4-timmarsvakter var
och kunde väcka Maja eller Nisse om vi
behövde gå upp på däck. Den morgon vi
kom fram till England tog de båda över
ansvaret för båten medan vi fick sova.
När vi vaknade hade de satt spinnaker
och vi hade god fart i vackert väder. De
hade lärt sig segla ordentligt tack vare
jolleseglingen.
1976 fick vi en ny långseglingschans.
Vi köpte vår andra Karlskronavigg som låg
på Ibiza i Medelhavet, för nöjet att segla
hem den. Vi döpte henne till Galatea och
hade två roliga somrar med henne på väg
genom Canal du Midi, Biscaya, Engelska
kanalen till Poole på Englands sydkust,
där vi la upp henne över vintern.
Nästa år fortsatte vi tillsammans med
våra yngsta barn Anita och Stina 13 och 10
år via Scilly Islands, östra Irland, Skottland
med Hebriderna, genom Orkneyöarna,
med spinnaker över Nordsjön till Norge
och via Göta kanal hem till Täby. Nu hade
vi två Viggenbåtar. Det löste vi genom att
överlåta Galatea till Maja och Nisse och
själva byta upp oss till en Ballad.
Med den nya båten, Balladen Amfitrite,
gjorde vi turer till Åland och Åboland,
ledde åskådareskader till olympiaden i
Tallinn 1980, gjorde 1983 en ny långtur till
Scotland, Hebriderna till Shetlandsöarna
och via Norge hem genom kanalen.
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1987 - 1989 seglade två av våra barn,
Nisse och Stina till Västindien vilket
visar att de inte blivit avskräckta från
seglingslivet under sin uppväxt. Under den
tiden övertog Anita Viggen Galatea och
seglade i Stockholms skärgård. Vi själva
ägnade oss mest åt eskaderseglingar.
1991 övertog Stina Balladen för att segla
till Island och vi övertog Galatea eftersom
Anita och hennes man ville köpa större
båt. Tjugo år efter 1976 var vi tillbaka
och seglade i Medelhavet. Vi hade blivit
delägare i Ohlson 29:an Estia. Under tio
år seglade vi henne några veckor varje
sommar eller höst i turkiska och grekiska
vatten. Efter flera år i Viggen igen, då
vi seglat många eskaderseglingar, ville
Gunnar gärna ha större båt med ståhöjd.
Han såg en annons i vår båtklubb om en
Birdie 32 och kom hem och ville att vi
skulle titta på den. Vi visste redan hur en
sådan såg ut och att den seglade bra,
vi hade seglat tillsammans med
en sådan i flera eskadrar. Vi slog till
och nu 1999 blev vi med Dionysos.
Förutsättningen för köpet var att vi fick
ge Galatea till våra barnbarn som nu var 6
stycken 1-16 år. Det fick vi och de seglade
flera år innan hon såldes.
Att byta till större båt är ibland lite
vanskligt. Birdie 32 har större djup, 1,7
m. Viggen sticker bara 1,1 m och Balladen
1,55 m. Vi har lärt känna skärgården i
grund och botten. Vi har blyköl så det är
bara att ta fram hammaren och rätta till
skavanker. Vi tycker att Dionysos seglar
väldigt fint och bra och är lätt att reva
om det behövs. Ombord är den mycket
komfortabel, vi har restaurang-versionen
där ena sidan består av en lång bänk med
diskho, kylskåp och spis i en lång rad.

Soffan på andra sidan i kajutan är
lagom för oss och två gäster och när vi vill
vara fler har vi ett par pallar att ta fram. Det
är härligt att efter en dags segling krypa
ner och bre ut sig och laga en god middag.
Äter gör vi mestadels ute i den rymliga
sittbrunnen där man kan få plats med
10 personer vid drink-time. Jag har lärt
mig att stänga kranarna på toaletten och
handfatet innan vi seglar för där kommer
det in vatten när vi kränger ner åt babord,
the hard way! Eftersom vi normalt bara är
två ombord är det gott om plats med mig i
sovande i skansen och Gunnar i stickkojen.
Är vi fler ligger jag i soffan så får vi in två
i skansen.
Vi är också mycket nöjda med de
rymliga stuvningsutrymmena ombord.
Både Anita och Stina har nu större
segelbåtar än Dionysos men det är inget
vi traktar efter.
Våra långfärder har fortsatt med
Dionysos. Vi ledde 2003 en av
Kryssarklubben arrangerad deleskader till
S:t Petersburg. 2006 seglade vi norrut hela
vägen till Seskarö utanför Haparanda, där
man drar upp båten i sanden och förtöjer
på det sättet, det gick bra. Större delen av
vägen norrut hade vi medvind och när vi
sen vände söderut fick vi medvind igen
nästan ända hem till stugan på Föglö.

Vilken fantastisk tur och vackert
väder var det också!
Året därpå seglade vi i en ny
deleskader, Omväxling, till Stralsund,
där vi deltog i flera roliga arrangemang.
Vi trivdes så bra med varandra i vår grupp
så vi hade sällskap under hemseglingen.
2009 seglade vi tillsammans med de
övriga i Omväxling till Nyslott i Saimen
för att besöka operafestivalen där. Det
var krångligt och tidsödande att komma
in och ut genom den ryska tullen på väg
in till Saimen. På senare år har vi seglat
mycket tillsammans med Omväxling, till
Baltikum, Höga kusten och Danmark.
Som pensionärer har vi kunnat vara
ute så mycket vi vill ofta hela sommaren
i sträck, 2 månader som mest. Vi har
slutat segla spinnaker sen vi skörat den
sista under hård segling. Men vi har inte
slutat segla trots att vi nu är en bra bit
över 80. Nu tar vi ett år i taget och tycker
att segling med Dionysos är toppen.
Mait Tidner,
9388 Birdie 32 Dionysos
Not: *På Kryssarklubbens 50årsjubileum 1973 i Blå Hallen mottog
Mait Tidner Grenanderplaketten för
hennes berättelse "Familjesegling till
England" i deras årsbok.

Du står väl inte där som en nolla?
Det finns fortfarande några av er som
inte meddelat er båts nummer, med påföljd
att det står en nolla i matrikeln istället för
segelnumret. Det innebär troligen också
att andra uppgiftter om er och er Viggen
saknas i medlemsregistret. Vi vet att det finns
medlemmar som varit kloka nog att gå med i

Viggenklubben redan innan de hittat sin båt,
men det finns också exempel där båtnamn
meddelats men inte nummer. Nu har vi till
maj på oss att rätta till de uppgifter som inte
stämmer. Kolla era uppgifter i förra årets
matrikel, hittar ni fel så hör ni av er till mig.
Medlemsregistret /Alf
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Profilen
Hej alla viggenseglare!
Jag heter Jonas och är tillsammans
med min fru, Carina ägare av den stolta
Albin-viggen Nina. När vi köpte henne hette
hon Niña (liten flicka på spanska om jag
förstått saken rätt). Eftersom jag alltid kallat
frugan för Nina drog jag bort accenten och,
simsalabim hette båten Nina. Vi har seglat
henne rätt länge nu och gått ifrån fullkomliga
noviser till hyfsade vackert- väder seglare. Vi
har varit medlemmar i klubben redan från
det att vi köpte båten och t.e.x riggträffarna
var guld värt i början av båtägandet. Nu
fick jag chansen att vara med i styrelsen för
klubben som ledamot och det känns både
hedrande och roligt och därav anledningen
till att jag skriver. Jag tänker att det kanske
är roligt för er medlemmar att veta vilka som
finns i styrelsen, vilka är vi och vad vi har för
visioner och tankar.
Själv bor jag ute på Värmdö i Stockholms
skärgård. Jag har alltid haft ett intresse för
båtar men hade framtill vi skaffade Nina
bara haft motorbåtar. Jag kommer ihåg när
vi köpte henne och för motor stävade ut ur
Säbyviken. Jag tittade på masten med alla fall
hängande i prydliga sling på masten.

Jonas Nilsson
Ny i styrelsen

I mitt huvud tänkte jag “undrar vad alla
dessa snören går till?”
På den vägen är det. Vi har nog gjort alla
fel som man kan, seglat in i vassen, en lättare
grundstötning, knockat frugan när jag drog
igång utombordaren med för yvig rörelse. Jag
har faktiskt en gång simmat (!) in med henne
i hamnen då jag hade motorhaveri men
framför allt har vi haft roligt och ungarna fick
en fin kontakt med den skärgård de faktiskt
växer upp i.
Ingen klubb överlever om den inte är
rolig och inspirerande så det är meningsfullt
att vara medlem i den. Jag har funderat lite
över vilka som är medlemmar i klubben.
Facebook-sidan som heter Viggenklubben
ger en indikation tycker jag. Det verkar
som att man antingen är en erfaren viggenägare och mer eller mindre haft båten
halva livet. För en del är det en instegsbåt.
Man vill lära sig om segling och efter ett
par år byter man upp sig till en större med
ståhöjd i ruffen. Eller så är man som vi (jag
och Carina) som gärna seglar vid vackert
väder men inte vill ligga ute i veckor på
semestern. Dessutom är det ett billigt
båtägande.

1

En kompis på båtklubben sa när vi
skaffade båten, “räkna med att lägga ut
10% av båtens inköpssumma varje vår för
att behålla skicket på henne”. Hittills har
det stämt ganska bra.
Hur gör vi då för att skapa en levande
klubb som känns meningsfull? Vi har haft
ett möte i styrelsen för att konstituera oss
men redan spirar lite ideer. Jag håller på
att kolla kring segel och om det finns chans
till rabatter för oss som medlemmar. Niclas
har pratat med sjöräddningssällskapet och
han får berätta mer om det själv. Riggträff
och sommarträff blir självklart av.
Det är mycket man kan göra i en
klubb och alla har vi ett ansvar att föra
Viggenklubben framåt. Har du en idé
eller åsikt som kan göra klubben bättre
så framför den gärna, antingen mejl eller
samtal. En del tycker det är enklare att
framföra saker på facebook. Det är inte
alltid det ultimata stället att föra långa
diskussionstrådar på men vi som styrelse
kan fiska upp era tankar där och för korta
meddelanden eller snabba svar är det
kanonbra.
Nu ser vi fram emot en varm sommar
med lata dagar i en viggen. Kanske ses vi
där ute bland kobbar och havsörnar.
Med vänlig hälsning,
Jonas Nilsson. /Nina 842/

Styrelsen har i kontakt med BODING SEGEL fått förmånliga priser på segel till Viggen!
Vi jobbar för att få en stående rabatt hos BODING SEGEL och har hittills fått detta erbjudande
Kanske är det dags att ge din vigg en uppgradering!
Rullgenua 145% Dacron, med crosscut skärning, Yta: 16,9 m2, Duk: Dacron 280 g/m2
Inkl. bukkompensator, tell-tales, trimlina i akter- och underlik, fastsytt UV- skydd
Kampanjpris: 10 000 kr, Ord. pris: 12 900 kr
Genua #1 ,Yta: 17,5 m2, Duk: Dacron 280 g/m2
Inkl. tell-tales, trimlina i akter- och underlik, kontrastband, pistolhakar i förliket.
Kampanjpris: 9 100 ��
kr , Ord. pris: 10 950 kr
Storsegel i Dacron, Yta: 10,9 m2
Duk: Dimension Polyant 280g/m2, Inkl. 2 st fullattor + 2 st 50% lattor, travare i mastlik,
hjultravare och beslag vid fullattor, 1 rev, segel nr. + logo, segelsäck
Trim: tell-tales, trimlina i akter- och bomlik, cunningham, kontrastband
Kampanjpris: 6 900 kr, Ord. pris: 8 650kr
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Priserna är i SEK inkl. moms och gäller
vid beställning senast 28 februari för
viggenklubbens medlemmar,
Segel levereras fritt Boding Segels loft
i Stockholm alt. Göteborg,
Vid beställning betalar man 30%
i handpenning och resterande
betalas vid leverans av seglet.
Är ni intresserade så kontakta Jonas Nilsson på
jonas.nilsson0114@gmail.com

"NÖDSÄCK"

Vi har 2 st 10 liters vattentäta säckar som
ligger lättåtkomliga i stuvluckan i sittbrunnen.
I den ena har vi två torra ombyten, lite rep,
handvärmare och energibars och i den andra
har vi nödbloss, reflexvästar, värme”filt” (typ
aluminium), ficklampa m vev och spraycankompressor tuta.
(Borde ligga en extern batteribank till
mobilladdning där också enligt Fia).
Robert Grönlund
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Avsändare:
VIGGENKLUBBEN
c/o Alf Bengtsson
Hällbygatan 11, 752 19 Uppsala

BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsänds
försändelsen med nya adressen på
baksidan (ej adressidan)

Alla har vi väl våra smultronställen och kanske vill vi också dela med oss
och berätta för andra om dem? Ett av våra var Lilla Asken som vi hittade
alldeles på egen hand redan den första sommaren vi seglade med 1277 Jänta.
Det har hunnit gå många år sedan dess och fotot – som tillhör redaktörens
absoluta favoriter – har som så mycket annat hunnit vara med i VB flera gånger
tidigare. Och nu är det dags igen! Men kanske kan ”Sommaridyll” illustreras
ännu bättre? Skicka in din bild till VB!

Foto VB-Red.
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