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Äntligen

Sjösatt, riggat och klart!
När detta läses är det redan historia, men
vilken känsla av lättnad - hela seglingssäsongen
framför oss! Det påminner mig om vad jag
skrivit om en gång tidigare: den faktiska nyttan
av akterstagssträckare – inte minst för båtens
välbefinnande. Efter segling med rätt ansättning
avlastar man akterstaget när man kommit i hamn.
Akterstaget är då ganska ”slakt”, men efter någon
vecka upptäcker man att det blivit mer spänt igen.
Båten har alltså ”återhämtat sig” efter en belastning

som med fördel kan lindras mellan seglingarna.
Så kan man rimligen inte göra med övriga vant,
men desto viktigare då att man vid riggningen
inte spänner vanten vare sig mer eller mindre
än vad riggningsinstruktionen anger, d v s 15%
av vantens brottlast. Hårdare ansättning ger för
söndagsseglaren inte bättre seglingsegenskaper,
men kan skada båten. Vill man ändå spänna
hårdare, t ex vid kappsegling, rekommenderas
invändig stötta under mastbalken.
Harald i 1103 Costa Jourtan

Najning av vindskydd
Fig. 1

Fig. 2
Foto SSRS

Fig. 3
Att naja fast vindskydden vid mantågen
kan ske på flera sätt. Det vanliga är det,
som visas på Fig 1. Najlinan viras i en lång
spiral genom öljetterna och översta linan i
mantåget. Förfarandet är enkelt, men mellan
öljetterna kommer vindskyddet att tvingas ner
mot mantågslinan. Denna najning ser föga
sjömansmässig ut, mindre ju längre från över
kanten av vindskyddet öljettraden är placerad.
Ett i alla avseenden stramare förfarande
visas på Fig 2. Här går najningslinan på insidan
av vindskyddet, ut genom öljetten under
mantåget, över vindskyddskanten och krokar

Fig 1 - 3
är ritade
Fig. 4
inifrån
sittbrunnen.
under mantågslinan om sig själv, innan den går
vidare till nästa öljett. Även vid detta förfaran
de dras överkanten av vindskyddet ner, nu vid
varje öljett.
Vid den tredje varianten, Fig 3, löper
najningslinan på utsidan av vindskyddet. Den
går in genom öljetten, om mantågslinan, ut igen
genom öljetten och - helst - under ingående part
av najningslinan, innan den går vidare till nästa
öljett. Överkanten av vindskyddet påverkas ej och
det hela ser mycket snyggt ut. Är najningslinan
dessutom av samma färg som vindskyddet blir
najningen praktiskt taget osynlig.
Kjell Nylén

Den som läste Fia Cederlunds inlägg
på FB 2016 eller i VB 2018 om hur
Viggen frk. Julie hamnade i knipa men
räddades av SSRS glömmer det inte.

GE DEM
DITT STÖD!
Plusgiro: 900 500-0
Bankgiro: 900-5000
https://www.sjoraddning.se/

Inför det här numret valde
vår ordförande Niclas att upplåta
utrymmmet här till vänster till VBredaktören att avända efter eget
skön, och valet föll på att puffa
lite för en idéell organisation som
verkligen förtjänar allt stöd.
I övrigt har det det blivit
ungefär som det brukar bli i
VB, en blandning av nytt och
och gammalt material i mån av
tillgång, våra läsare får navigera
runt bland det som serveras,
kanske finns det några godbitar.
Vid det här laget hoppas jag
att ni alla fått era båtar på plats i
deras rätta element, med alla vant
och stag rätt spända för en trygg
seglarsommar.
När nästa VB ska produceras
hoppas jag att redaktionens inbox
är fylld med era berättelser från
den riktigt sköna sommar jag
önskar att det blir för er alla!
Alf


Lyckad riggträff i Åkersberga
Den 7 maj i år höll Viggenklubben
i den årliga riggträffen och som vanligt
var det bra stämning och relativt sett god
uppslutning.
Totalt var där 14 stycken Viggenseglare på träffen varav tre stycken
nya Viggenägare och det är just därför
dessa träffar anordnas. Som många av oss
vet så är Viggen en populär nybörjarbåt
och fjolårets medlemsenkät visade just
på det. För oss i styrelsen känns det bra
att genom dessa riggträffar hjälpa nya
seglingsintresserade att få en så bra start
som möjligt på sin nya seglingskarriär.
Nytt för i år var att den inledande teoretiska delen av träffen (Framförd av Gunnar Bäck) även sändes ut live via en länk
på Viggenklubbens hemsida. Som mest var
där fyra stycken som var inne och kollade
varav två stycken såg hela genomgången.
I och med den kritik som vi fick i undersökningen förra året om att träffarna hålls
uteslutande i Stockholmsområdet och att
många medlemmar bor långt därifrån har
vi på detta vis försökt pröva att bygga
bort det hindret. Detta kommer vi nu att

utvärdera och utveckla för att göra ännu
bättre till kommande träffar.
Som tidigare nämnt inleddes träffen
med en teoretisk genomgång av hur man
på ett säkert sätt lyfter och ställer masten
på plats, hur riggen bör sättas an och hur
vantskruvarna spänns. Därefter gick vi
ut och kollade på en färdigriggad Karls
krona-Viggen och tittade närmare på olika
master som låg upplagda på varvet. När
alla frågetecken rörande påmastning och
riggning var uträtade och kylan från havet
börjat leta sig in i benmärgen gick vi åter
in i samlingslokalen och värmde oss med
en kopp kaffe. Till kaffet höll Göran Lilja
ett kortare föredrag om skrovgenomfö
ringar, sviktande skrov under masten
samt vattenventiler som kan vara riskområden på våra båtar. Många har fortfa
rande originalgenomföringar och ventiler
som vid det här laget är 40 år gamla och
med tiden blivit försvagade.
Träffen avslutades med allmän fråge
stund och kunskapsutbyte, därefter tackade vi alla som närvarat och skildes åt
efter närmare två och en halv timme.
Hälsningar / Styrelsen

Stockholm

Sommarträff 5-7 juli
Lilla kastet på Ingmarsö
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
N 059.28.83/ E 018.47.54.
Vi ligger i första hand vid
bryggan närmast inloppet.
Är du inte medlem i TBK,
erlägg hamnavgift så att vi är
välkomna även framöver.
Tid för ankomst bestämmer du
själv. Från fredag eftermiddag
finns ”välkomstkommittén” på
plats. Då är det oftast lättast att
få en bra plats, men vi brukar
lyckas klämma ihop oss så att vi
kan ligga relativt samlade.
Något program för fredagen
finns inte men här följer några
hållpunkter för lördagen:

"Viggen-Bubbel"

serveras enligt tradition
på bryggan kl 16.00.

Tipspromenaden

blir en liten bensträckare efter
bubblet och genomgång
av svaren och
prisutdelning sker innan
middagen.


Grillkväll på berget

med medhavd mat, goda
historier, kanske också allsång.
Vi hoppas att vädrets makter
ska stå oss bi, om inte får vi
hitta på något alternativ.
På söndagen tar vi det lugnt
och har 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.

Hjärtligt välkomna!
Styrelsen

Har du frågor, kontakta Styrelsen – kontaktuppgifter på sid. 14


Hallå där, Monika Jenks,
som valt att sponsra
Viggenklubben.
Det stämmer bra!
Varför valde du att
sponsra oss?
Min arbetsgivare erbjuder alla
anställda att varje år välja en klubb
eller förening som arbetsgivaren då
sponsrar med ett belopp. Det tycker
jag är ett jättebra initiativ som fler
borde ta efter med tanke på vilka
fantastiska insatser alla ideella före
ningar gör runt om i Sverige. Jag
tycker att Viggenklubben är toppen
och vill självklart vara med och
stötta.
Vem är din arbetsgivare?
Det är ett fristående fondbolag som
heter Didner & Gerge Fonder AB och
som har huvudkontor i Uppsala. Våra
kunder sparar i någon eller flera av
våra fonder (i dagsläget fem stycken)
som vi förvaltar själva.
Att fondbolaget är fristående be
tyder att vi inte ingår i någon större
finansiell koncern, t.ex. en storbank

(vilket annars är ganska vanligt i
fondbranschen).
Jag jobbar som jurist på fondbola
get. Den som vill läsa mer om oss och
våra fonder kan gå in på hemsidan
(www.didnergerge.se) eller ringa
(tfn. 018-64 05 40).
Har du någon koppling
till Viggenklubben?
Absolut! Jag har haft förmånen att
ha en Albin Viggen sedan år 2016 och det
var självklart att gå med i klubben (som
jag hört mycket gott om) i samband
med det. Det är alltid roligt att ta del av
ViggenBladet, som jag hoppas kommer
att finnas kvar väldigt länge!

Jag och min man – som är gam
mal sjöscout och tidigare aktiv i S:
t Görans sjöscoutkår – köpte båten
från scouterna när de lade ut den
till försäljning. De hade nyligen
köpt en större båt och hade inte
plats för Viggen. Vi lånade också ut
båten till scouterna förra sommaren
när de seglade till Vässarö. Vässarö
är scouternas ö i norra Roslagens
skärgård där det varje år arrangeras
läger och arrangemang för ungdomar
från hela världen. Det känns bra att
båten används så mycket som möjligt
under säsong.
Planerar ni någon
långsegling i sommar?
Vi får se, vi sjösatte båten i mitten
av april men har inte något konkret
planerat än. Några turer i Stockholms
skärgård kommer det dock definitivt
att bli!

VB:s Vintips
Inför sommaren
rekommenderar VB-red
det här torra vita kölsvi
net. Vin av det här slaget
förvaras bäst nära kölen,
i slaget. Då kyls vinet och
du kan servera det väl
konsumtionstempererat,
alltså kallare än kylslaget, (som märkligt nog
betyder ljummet).

NYA
MEDLEMMAR
343

Anna Magnusson
NORA
603
Robin Falk
TRANÅS
850
Amanda Handfast
TÄBY
970
Alexander Szmyt
TORSLANDA
1008 Gregory McGee
LUND
1197 Therese Landell
UDDEVALLA

Hjärtligt välkomna till
Viggenklubben!
Och
Hässelby Strands
Sjöscoutkår
(som haft time-out)
Välkommen åter!





Vandringspriset
Vandringspriset
– på
oväntad väg

– på oväntad väg
November 2018. Med vemod har
vi inte bara tagit upp båten, vår Albin
Viggen 434 Felicia, utan också tagit ner
och förpackat Per Brohälls vandringspris
i sin särskilda transportlåda. Vi haft äran
att ha det hängande på hedersplats i
vardagsrummet under året, och fått
många tillfällen att dela våra seglarhistorier med vänner och bekanta på
besök. Kan vara att en del tycker det är
bra att det vandrar vidare… så någon
annan får berätta, och någon annan
lyssna, någon annanstans. Det är dock
med både entusiasm och inlastat vandringspris som jag i november kör iväg till
Uppsala och Viggenklubbens årsmöte.
Själva årsmötet avlöper i stort enligt
i agendan och finns redovisat i andra
handlingar. Men när vi så kommer till
frågan om vandringspriset visar det sig
att det, för år 2018, inte finns några anmälda aspiranter för denna utmärkelse
– längst seglad sträcka under året med
familjebesättning. Beakta detta, Viggenseglare, när ni nu sätter båten i sjön
och tänker på årets kommande seglatser
– längst seglad sträcka behöver alltså inte
vara så lång! I den uppkomna situationen beslutades att Viggen 434 Felicias
besättning skulle få ha vandringspriset
i fortsatt förvar under året. Så strax
efter att priset högtidligt plockats och
packats ner fick det nu, lika högtidligt,
åter packas och hängas upp.
Men – frågar sig så Felicias besättning
(Heloisa, Kevin och jag) ��������������������
– ������������������
har vi då seglat
tillräckligt för att förtjäna detta?


Med Felicia till Finnhamn
I euforin över att ganska så oväntat
vunnit priset för 2017 var vi nöjda
och seglade under 2018 utan tanke på
tävlan. Vi semesterseglade helt enkelt.
Men visst blev det en seglats även sommaren 2018.

Felicia
redo
Felicia blir
blir redo
2018 är vår tredje sommar som seglarfamilj och att planera in en veckas
skärgårdsegling börjar ses som en rutin.
Att vår-rustning och sjösättning sker
drivs delvis av båtklubbens schema. Det
ska vara gjort vid ett visst datum, och
då blir det gjort. Påmastningen sker sen
av bara farten när båten är i sjön. Gast
Kevin och jag har nu också fått in viss
rutin vad gäller påmastningen så det är
lite mindre av ett oförutsägbart äventyr
än vad det tidigare varit. Båtklubben har
också införskaffat en ny och välfungerande mastkran. Det underlättar.

I förberedelserna inför förra årets
vinnarseglats så gjorde vi en renovering
av förpiken. Den ganska slitna väggbeklädnaden, som också bitvis lossnat
från väggen, revs ut och en ny fräsch
limmades upp, taket målades, och inredningsdetaljer i trä lackades.

När nu bom, stag m.m. tagits ur sin
vinterförvaring i förpiken, är förpiken
faktiskt riktigt snygg. Renoveringen
var helt klart ett vinnande drag. Om
än ett arbetsamt sådant. Ny väggbeklädnad inhandlades föregående år
även för salongen men det hanns inte
med. Eller så tog entusiasmen slut för
att skrapa bort gammalt lim. Eller lite
både och. Men nu - nytt år och med
ny entusiasm - och med stolthet över
resultatet i förpiken är beslutet att även
ge sig på salongen ganska lätt. Men
med lärdom av processen föregående
år vet jag redan från början att för att
få väggbeklädnaden bra kommer lister
mm att behöva plockas ner. Med dessa
borta, och väggbeklädnaden nerriven,
är det ett utmärkt tillfälle att måla taket.
Efter att ha målat det en gång, kommer
jag att inse att det är lika bra att måla
två gånger när jag ändå är på gång. Så
det är lika bra att införskaffa alla grejer
på en gång, och köra igång. Och det är
ungefär lika jobbigt som föregående år
att skruva loss lister och inredningsdetaljer och, framför allt, få bort den gamla
beklädnaden och kvarvarande lim. Men
jag är åtminstone beredd på vad jag
ger mig in på. Och den som ger sig in
på detta lär sig också att mätning och
utskärning av väggbeklädnadsbitarna är
ett kritiskt moment, där täta mätpunkter,
ritningar, närvaro och koncentration är
avgörande. De räta vinklarna och raka
kanterna är få. Men uppskattade när de
dyker upp. Och efter att antal dagars
målmedvetet arbete, och ett ganska stort
antal genomlyssnade Sommar i P1, har

Felicia även en renoverad salong! Hon
är redo för besättningen.

Iväg
Ivägii medvind
medvind
I mitten av juli är vi redo att lägga
ut för årets sommarseglats. Provianten
är lastad, vatten påfyllt, bensin tankat.
Kevin försäkrar sig om att batteriet är
laddat så att det inte blir stopp i mobilen.
Det är det absolut värsta man kan råka
ut för i en segelbåt. Han både frågar,
och för säkerhets skull, testar själv att
mobilladdningen fungerar som den
ska. Det gör den. Heloisa går igenom
inredningsdetaljer, gardiner, kuddar
och ser till att det är allmänt trivsamt.
Med det godkänt, enligt hennes ganska
högt ställda trivsamhetsnormer, är vi är
redo att kasta loss!
Från vår hemmahamn i Ekhagen är
första sträckan med destination Vaxholm
given, och vid det här laget också väl
inövad. Genom Tranholmssundet och
upp mot Stora Värtan (med motor). I
Stora Värtan sätter vi segel och njuter av
god vind längs hela Askrikefjärden och
tar sedan upp mot Vaxholm. I gästhamnen är vår favoritplats vid bryggan vid
hamnkontoret ledig. Så är även ett bord
på Hamnkrogen. Seglingssemestern har
börjat. Och den har börjat bra.
Dag två seglar vi vidare, fortsatt i
kända vatten, ut mot Grinda. Seglingen
flyter på bra, vi skippar lunchen och når
ända fram till Gällnö som etappmål för
dagen. Föregående år blev det inget stopp
här, men året dessförinnan gjorde vi ett
angenämt besök här. Angenämt var det
framför allt på restaurangen. w w w


w w w Den här gången går vi in i viken

vid Getudden och siktar nästan genast en
lovande plats för att lägga till. Att lägga
till i naturhamn på nya ställen är alltid
potentiella små äventyr. Man vet aldrig
riktigt hur det kommer att gå. Med stöd i
sjökortets information och med Kevin redo
med landstigningsstege och tampar i fören
tar vi sikte på vår klippa för landstigning.
Motorn tas ner på lågvarv, ankaret åker
i, båten glider sakta in mot klippan - och
Kevin är i land på första försöket. Och gör
fast tamparna i lämpliga träd. Vi börjar bli
riktigt duktiga på det här! Vi packar ner
segel, riggar båten i hamnläge och ger oss
så småningom iväg iland, och mot restaurangen. En trevlig promenad i vacker
natur. Det är också en ganska populär vik
där ett flertal andra båtar lagt till. Dock
inser vi att vi lagt oss lite onödigt långt
ut och det blir en ganska lång promenad.
Men när vi kommer fram till restaurangen
är det väl värt det. Det är en servering i
trevlig trädgårdsmiljö, vid vattnet, med
avspänd och familjär stämning i sommarkvällen. Dock välbesökt, men vi får
plats utan någon längre väntan.

Sommarkväll på Gällnö
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Gällnös rykte står och faller nu med
entrecoten vi beställer. Och den lever väl
upp till de högt ställda förväntningarna
från besöket i förfjol. Guldstjärna.
Efter middagen promenerar vi tillbaka
till båten för en god natts sömn. Efter
frukost på morgonen dagen därpå blir
det morgonbad - för hela besättningen,
vilket hör till ovanligheterna. Men så
var det också en ovanligt varm sommar
och badtemperaturen var klart godkänd,
även med de mycket högt ställda krav
den kvinnliga delen av vår besättning
har. Uppväxt i Brasilien tycker Heloisa
normalt sett inte att svenska vatten som
något man badar i.

Mot
MotFinnhamn
Finnhamn
Efter morgondoppet riggar vi båten
och ger oss av åt nordost med sikte på
årets seglatsmål – Finnhamn. Det är
gynnsamma vindar och vi kan i stort sett
halvvindsegla med lagom fart och njuter av
nya skärgårdsmiljöer i det vackra vädret.
Vi passerar väster om Lådna, vidare längs
sydöstra sidan av Svartsö, och sedan längs
sydöstra sidan av Ingmarsö.

Finnhamn – krog, Tak-bar och besättning
Det var här någonstans Viggen
klubben höll sin sommarträff för bara
någon vecka sedan. Väl medveten om
detta konstaterar jag, med viss förtret,
att även om ambitionen fanns att vara
med så fungerade det helt enkel inte i
livspusslet. Men nu, två veckar senare,
glider vi förbi på rätt ställe. Rätt ställe,
men fel tid. Men nästa år blir det av…
När vi nått upp mot de norra delarna
av Ingmarsö har det blivit eftermiddag
och det är dags för en sen lunch. På
motstående sida hittar vi Bockholmen
och en utmärkt vik för ett lunchstopp
med både hamburgare och bad i den
stekande sommarvärmen. Det börjar
sedan så smått bli dags att komma fram
för dagen och vi seglar av den sista
biten in mot Finnhamn, där vi lyckas
få en plats vid bryggan. På grund av
det sena eftermiddagsstoppet anländer
vi lite sent men orienterar oss ganska
snabbt, mycket tack vara föredömligt
tydliga anslag med instruktioner om
vad som gäller. Dusch kan man få på
vandrarhemmet, och efter en natt i

naturhamn och ett par havsbad är det
både skönt och välkommet. Vi orienterar oss vidare till butiken, som fortsatt
är öppen och där hamnavgiften också
kan betalas. Därifrån är det inte många
meter till restaurangen, och framför allt
- Tak-baren.
Nu väl orienterade på ön beslutar vi
oss för middag på Viggen (så att provianten inte förgås…) följt av besök på Takbaren, där vi njuter av sommarkvällen,
skärgårdsmiljön och barens drycker.
Vi beslutar att spendera även dagen
därpå på Finnhamn, och bara ha skärgårdssemester helt enkelt. Vi seglar ju
utom tävlan i år… Med en löprunda på
ön på morgonen får jag en bra orientering, och inser att hamnbryggan i och för
sig trevlig, och har fördelen med närhet
till vandrarhem, butik och Tak-bar,
men viken vid Jolpan där småbåtarna
ligger på rad är ju verkligen det som är
vackert och riktigt, riktigt skärgårdssemestermässigt. Vi spenderar dagen
här - lunchar, solar, kopplar av. Det är
strandliv i skärgårdstappning. w w w
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w w w Kevin och jag tar chansen att
prova på att paddla havskajak. En
verkligt angenäm upplevelse. Att tyst,
smidigt, och ganska snabbt, glida fram
i vattnet, sittandes väldigt, väldigt nära
vattenytan är en härlig och ganska
mäktig naturupplevelse. Vi paddlar
utåt i viken. När vi, efter kanske en
kvart, når vikens mynning känner vi oss
som tillräckligt erfarna havskajakpaddlare för att ge oss ut en bit på ”öppet
vatten”. Det är en lugn och stilla dag
så särskilt äventyrligt är det kanske
inte. Men en och annan våg blir det
att bemästra – då i form av svallvågor
från passerande motorbåtar.
Vi klarar vår havskajakpremiär
med bravur, låt vara under mycket
gynnsamma förhållanden. Men det
gav mersmak.
Som ”after beach” blir det sedan
ett nytt besök på Tak-baren. Denna
gång med mat från grillen. Och ikväll
är det med trubadur(!) vilken höjer
stämningen på taket avsevärt. Det
blir inte bara god mat utan också
trevligt umgänge med andra båtsemesterfirare. Sommarkvällen är varm,
stämningen hög, baren välbesökt.
Samtalen blir allt mer intensiva och
öppen-hjärtliga, och kanske gradvis
mindre skarpsinniga.
”Kom ni hit med båt?”
”Jo, vi har seglat hit”
”Men alla här ���������������������
–��������������������
alla – måste ju ha
kommit hit med båt… eller…”
…följt av spekulationer om alternativa sätt att ta sig till Finnhamn…
Så småningom går solen ner, luften
blir kyligare, och trubaduren tackar
till sist för sig.Och vi får tacka för en
ännu skärgårdskväll att minnas.
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Hemväg via
via Grinda
Hemväg
Grinda

Vindarna vänder
Vindarna
vänder

Efter heldagen på Finnhamn är det
dags att inleda återfärden. För att se
mer nya miljöer, och med hänsyn till
vindförhållandena, går färden tillbaka
längs norra/västra sidan av Ingmarsön
(och om jag är rätt orienterad nu riktigt
nära den mytomspunna Viggen-sommarträffsplatsen) och vidare åt sydväst längs
Svartsö. På slör hela vägen - bara att åka
och njuta av omgivningen. Vi hinner med
ett lunchstopp för ankar vid sydspetsen på
Svartsö, och fortsätter mot sydväst och
dagens etappmål - Grinda. En populär
gästhamn sommartid. Och full. Vi går in
mot platserna för mindre båtar, där vi legat
vid tidigare besök, och som passar Viggen
bra. Men vi tvingas konstatera att det är
fullt och får backa ut. Vad göra nu? Ett
alternativ är naturhamn vid Hästholmssundet – det blir Grinda, fast på en annan
del av ön. På väg ut från gästhamnen noterar vi dock att på den yttre bryggan, där
några av de större båtarna ligger, så finns
det en lucka av Viggen-storlek mellan två
av båtarna. Dock utan motsvarande boj
till luckan. Men i en anda av att hävda de
mindre båtarnas närvaro i gästhamnarna
tar vi sikte på luckan och gör en dubbelförtöjning i en av bojarna, med tanken att
det kan vi säkert reda ut. Och så får vi oss
en hamnplats, och hälsas så småningom
av hamnguiden på bryggan med ”Ja, där
ligger ni ju bra.”
Ja, faktiskt.
Och sen fick vi både bord och middag på Wärdshuset. Faktiskt exakt
samma bord som föregående år. På
morgonen lyckades vi också med samarbete låta grannen, som vi spärrat
in med vår bojförtöjning, komma ut.
Med bibehållen bojförtöjning.

Nästa dagsetapp, Grinda till Vaxkolm
längs Saxarfjärden, börjar kännas hemvant vid det här laget. Och det är det, till
en början. Vi seglar på och går in mellan
Bjurön och Stora Betsön, och ankrar i
sundet för ett lunchstopp. Därefter går
vi tillbaka ut i Saxarfjärden. Men nu
börjar det blåsa upp. Och det drar in ett
åskväder. Vi ser blixtarna på avstånd.
Och ser, och hör, tydligt att det närmar
sig. Och en olycka kommer ju sällan
ensam. När skepparen nu satt gasten vid
rodret och är upptagen med att binda
upp det nedtagna storseglet på bommen
så passerar en Vaxholmsbåt i god fart.
Skepparen noterar uppmärksamt detta
och tänker att det nog är bäst att hålla
i sig - nu när jag står uppe vid bommen
och svallvågorna kommer in. Så han
lutar sig lite extra mot bommen. När
båten så slår i vattnet efter ett skutt från
en av svallvågorna så faller skepparen
ner mot däck. Med bommen i famnen.
Det tar ett tag att koppla ihop vad som
hänt, men någonting måste ha gått
sönder. Och bitarna faller efterhand på
plats. Dirken har gått av när båten slog
i vattnen med skepparen hängandes på
bommen. Alltså ingen total katastrof,
men ett för oss nytt läge att hantera.
Den kanske alltför angenäma soliga
medvindssegling vi njutit av under
veckan har nu, ganska raskt, övergått
till att gå för motor, med dirken av,
bommen hängande ner i sittbrunnen,
och jagade av ett åskväder med blixtar
och dunder. Det hela avlöper dock väl.
Vi hinner fram till gästhamnen i Vaxholm innan åskan kommer i kapp oss.
Efter en stund kommer vi också på att
vi kan hänga upp bommen i stor-fallet

i hamn. Och att det bör gå bra att segla
utan dirken när seglet väl är uppe. Så
vi ska nog kunna ta oss hem seglandes
sista sträckan från Vaxholm till hemmahamnen i Ekhagen.
Dagen därpå börjar också så. Vi får
upp storseglet och det ser ut att gå bra
utan dirken. På väg västerut i Askrikefjärden blåser det dock upp ganska
rejält. Motvind. Av tidigare erfarenheter
har vi dock lärt oss att hantera starkare
vindar genom att göra en halv-rev på
storseglet. Vi testar detta och kämpar på.
Båten lutar rejält emellanåt, stundtals
klart över gränsen för vad som känns
bekvämt, och i närheten av vad som
känns dumdristigt. Vi må ha förlorat
dirken, men vi ger oss inte så lätt i vårt
seglande utan kämpar på i vår kryss.
Droppen kommer när vi närmar oss ett
slag i kryssen, och Kevin förvånat tittar
sig omkring och frågar
- "Men var vi inte här innan?”
Fortsättning på sid. 15 w w w

Två tredjedelar av Felicias
glada besättning
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... så kan du skicka alla upptänkliga
former av material till redaktionen,
(mailadress och postadress längst
ned på sidan till vänster) Material
till VB kan vara hand-, maskin- eller
datorskrivet. Om du använder dator,
spara filen i format .rtf eller.doc (.docx
fungerar också, men medför ovälkom
met merarbete för redaktionen).
Allt är lika välkommet. Om du
använder dator, skriv rakt av och gör
bara radbyte för nytt stycke och lägg
inte ner någon möda på formatering
av texten, som t ex spaltsättning, det
sköter layoutprogrammet om.
Bifoga bilder separat, inte monte
rade i dokumentet.
Bilder i ViggenBladet behöver inte
alltid vara foton – teckningar är inte fy
skam det heller – så fatta pennan som
Måns Jacobsson gjorde när han med
familjen var på Mälarträff i Herresta
viken 1993 med Viggen 429 Evan.

Illustration
Måns Jacobsson

I vanlig god Viggenklubbsanda
förenades nöje med nytta, det inte
bara kappseglades utan tävlades
också i nyttiga grenar som "Liv
linekast" och "Tutkunskap".
OK, det här har som så mycket
annat stått i VB förr, men "repe
tition är all kunskaps moder" och
nya medlemmar och därmed VBläsare/skribenter har tillkommit
sedan senast det var med.
Red.

w w w Fortsättning från sid. 13
072-250 08 40

Material till ViggenBladet
sänds till Alf Bengtsson
på någon av adresserna nedan
Redaktion
Alf Bengtsson (ansvarig utgivare)

Om du vill medverka i
ViggenBladet...

Hällbygatan 11, 752 19 Uppsala
e-post: vebe@comhem.se
Hasselbacken 15, 194 38 Uppl. Väsby
e-post: jourtan@tele2.se

018-59 06 98
08-590 802 98

Och han har tyvärr rätt. Vi var här,
mer eller mindre, vid förra slaget på den
här sidan av kryssen. Vi rör oss alltså
knappt framåt alls på totalen, trots att
tiden går och vi stretar på med vår kryss.
Båten har ju trots allt också en motor,
och just i sådana här lägen kommer den
väl till pass. Det blir till sist Viggen-färd
per motor sista delen av segelsemestern.
Lite ont gör det i seglarsjälen, men det
känns skönt att till sist komma i hamn,
och att komma hem.

Med fler härliga seglarupplevelser,
och några nyttiga erfarenheter.

Och
vandringspriset…
Och
vandringspriset…
Så visst seglade vi en del i vår Viggen under förra året. Och med tanke på
vandringspriset så är det väl egentligen
bara det som behövs. Att man seglar.
Och att man skickar in en anmälan.
Jag undrar hur det kommer att gå i år?
Stefan Roxenby
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Bryggsegling?
Nej alls icke, det här handlar
om den mycket sevärda
"En film om Siljan" som Hans Forsström
gjorde för ett antal år sedan.

Se den!

Bakgrundsfoto Red.

(Klicka på gula länken längst ned)

Hans i Viggen 824
"Sea-Song"

https://www.google.com/
url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiat
Y3JlbbiAhVPJZoKHVOOA08QFjAAegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fwww.viggenklubben.
com%2F11%2Fen-film-om-siljan%2F&usg=AOvVaw0BRcLA8Az8cRHwmgnm7xKW

Viggenseglarnas tidning
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