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VB – för kunskap och förströelse
Missa inte den här träffen !
Info om tid och plats på sid. 5

Två Viggar på väg mot Huvudskär efter
en eskadersegling runt Gotland 1981
Foto Lars Berg



Naturhamn

Tjejen på bilden har egentligen inte med artikeln
att göra, men hon hade hittat en lugn hamn där
ingen störde friden (den dagen).

••••••

”Laddarn” och ”Teknikern” påminner om
varandra, men en viss skillnad finns. Båda är
smått perverst intresserade av teknik och fyller
sina båtar med all elektronisk utrustning som
finns, men när Laddarn kör sin illaluktande
diesel 2 timmar för att fåtillräcklig kräm
för DVD:n, TV:n, PS3 och mikrougnen sät
ter Teknikern igång att reparera något. All
inredning i båten rivs ut och sprids på klipporna inklusive barn och fru som med fasa
och skräck lyssnar på svärandet från båtens
innandöme där Teknikern felsöker, drar nya
kablar, monterar en VHF och försöker bygga
ett kylskåp av en gammal margarinlåda han
isolerar med frigolit från platt-TV:ns emballage. En extra varning är på plats då Tekni
kern plötsligt kan få för sig att engagera sina
grannar. Fråga aldrig Teknikern vad han håller
på med, dels får du en föreläsning som får
en bruksanvisning från Microsoft att framstå
som begriplig och kortfattad och ännu värre
är om han får för sig att du har något fel han
kan hjälpa dig med, dina lanternor kommer
aldrig mer fungera och ett nytt batteri tär på
semesterkassan.

••••••

Foto Red.

Till skillnad mot gästhamnen där det kan
gå livat till långt in på småtimmarna och förväntningarna pålugn och ro inte är lika höga
så söker vi oss till den där stilla platsen för att
njuta av lugnet och naturens egna ljud. Du
vet hur det är, viken du glider in i är inbjudande och ankaret griper direkt, tystnaden
du upplever när du lagt fast båten i ett par
rejäla träd bryts bara av enstaka fåglar som
prövar sångrösten inför kvällens konsert och
du får lust att plocka fram akvarellfärgerna
och föreviga tavlan du har framför dig. Det
är väl såhär det ska vara? Det är väl just
såhär det är? Om det inte var för Laddarn,
Teknikern, Näcken eller Fri uppfostran. Vet
du vilka jag menar? Inte? Jodå du har mött
dem eller drabbats av dem snarare. För det är
inte alltid du har viken för dig själv.

”Näcken” är egentligen en ganska tystlåten
individ, men avskyr andra båtar i naturhamnen så det första han gör när han lagt till är
att slänga shortsen och springer upp och ner
ur båten och visar upp sig, inte precis som gud
skapade honom, utan som han de senaste 2530 åren nogsamt undvikit motion och sallader.
Näcken medför gärna förskrämd hustru med
pudel och förgrämd blick.

••••••

”Fri uppfostran” har skägg, skägg och
minst 4 barn i olika äktenskap som han lärt sig
helt stänga av från när de skrikande springer,
hoppar, badar och slåss med varandra eller
avlägger besök i din båt där de sätter smutsiga
fot- och handavtryck överallt när det rotar i
alla lådor och fack. Det är ingen idé att försöka
få honom att ta ansvar för sina avkommor,
barn är barn tycker han och dig ser han som
en reaktionär dj-la borgarbracka som ska
ställas mot muren när revolutionen kommer.
Tänk också på att Fri uppfostran aldrig i livet
fendrar av sin båt mot din, ansvaret är ditt
och ytterligare ett bevis på att du bryr dig mer
om världsliga ting än politiska orättvisor och
genusfrågan.
Fortsättning på sid. 8 w w w

Jag vill tänka positivt och försöker
tänka positivt men när jag sitter och
skriver ”Från bryggan”-spalten så
funderar jag ändå på vem jag skriver
för. Är det någon som läser mer än
redaktionen?
Jag älskar att segla och jag har
alltid varit en föreningsmänniska så att
engagera mig i Viggenklubben kändes
aldrig konstigt men just nu ställer jag
mig frågorna; vem jag engagerar mig
för och vem jag avsätter min tid för.
Jag tar gärna emot konstruktiva
synpunkter på det jobb vi gör för
klubben och hur ni få medlemmar som
är kvar där ute ser på klubbens framtid.
Tillsvidare så avslutar jag med att säga:
Hoppas vi ses i april!
Hälsningar
/Niclas Gilljam Svahn
Ordförande Viggenklubben
i A-Viggen 1050 Abbe

"Det begagnade börjar bli fransigt i
kanterna p.g.a. flitig användning" slutade jag den här spalten med i VB 1 och
nu börjar jag tyvärr med samma rad.
När manusstopp passerat rusar Red.
mot skafferiet med samma fart som
"Mästerkockarna" i TV 4 för att kolla om
nya leveranser anlänt. Glest.
Niclas, Harald och Halvar har i alla
fall hört av sig och vad de förstnämda
säger är verkligen värt att fundera på.
Läser på etiketterna i skafferiet och
hittar diverse konserver med etiketter
som: Naturhamnar, Norge, Eskadrar,
Sjösäkerhet, Tävlingar. Tar med ett
gäng så får vi se vad det blir i den s.k.
slutändan. Och ett par "Praktiska Tips"
är ju aldrig fel att ha med. Har DU tänkt
ut något listigt att dela med dig av?
Visst ja, Halvar nämnde jag här ovan
och hans bidrag hittar du på sid. 8.
VB-Red. / Alf


Vi blickar framåt
När februari månad var slut var det ännu
många av våra befintliga medlemmar som
ännu inte betalt in medlemsavgiften för
2020 och ”Segla mera” -föreläsningen med
Boding segelmakare blev inställd på grund
av för få anmälda. Det är dystra siffror men
vi blickar nu framåt mot träffen tillsammans
med Sjöräddningssällskapet i Stockholm 15
april och hoppas på bättre uppslutning där.

Sjöräddarna är jätteviktiga för vår
säkerhet där ute bland kobbar och skär och
vi i styrelsen tycker det är en ära att de vill ta
emot oss på ideell basis för att berätta deras
historia och om vad de gör.
Ta nu chansen och lär dig mer om
Sjöräddningssällskapet och sjösäkerhet så
ses vi på träffen i april!
Hälsningar styrelsen

Varför bidde det inte nå’t?
Bidde? Uttrycket härrör från en
sketch i Mosebacke Monarkis Mosevision för evigheter sedan. Sketchen
med Georg Rydeberg och Anders Ek i
rollerna blev en klassiker, som fortfarandekan kan ses på SVT öppet arkiv.
Den hos skräddaren (Rydeberg)
beställda kostymen ”kympte” i omgångar, och blev till slut just ingenting,
och kunden (Ek) blev utan. Och så blev
fallet även med den utannonserade
träffen hos Boding segelmakeri.
Alltför få intresserade hade anmält
sig. Tråkigt, och man måste fråga sig
varför. Mitt eget svar är att jag efter
40 års segling börjar närma mig horisonten, och står inte i begrepp att
göra några nyinvesteringar i segel.
(Senaste köpet blev dock en favorit,
en högsmal självslående Bodingfock!).
Och även om det alltid är roligt att
lyssna till fackfolk, och samtidigt
träffa klubbkamrater, så lågprioriterade jag evenemanget som fick vika
för annat.


Men är jag verkligen typisk i sammanhanget? Jag tänker ”överårig,
förändringsobenägen” etc. Viggen
är väl ändå fortfarande en fantastisk
nybörjarbåt som idag är överkomlig
för mycket lite pengar. Lyckas vi inte
nå fram till dessa nya Viggenägare och
locka dem till klubbmedlemskap och
delaktighet?
Lite konstigt att Viggenklubben
och Vegaklubben tillsammans inte
nådde upp till minimiantalet anmälda
deltagare, som var satt till 20. Svårt
att förstå, och vi blir inte klokare, om
vi inte får ta del av medlemmarnas
synpunkter på den här typen av arrangemang. Så hör av er till styrelsen
eller redaktionen och ge oss er syn på
verkligheten. Varför funkar det inte?
Styrelsen har för året bullat upp med
ett antal aktiviteter (se kalendariet i
VB 1 2020), och även om programmet är spikat, så kan innehållet säkert
påverkas när det gäller detaljer.
Harald i 1103 Costa Jourtan

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
på sjöräddaren Björn Christer
vid deras station intill besättningen
från Dalarö som i morse tillsammans med
besättning på amfibiebataljonens stridsbåt 90
Hammarbyslussen
gick ut och räddade oss och vår båt frk Julie.
15 april kl 18:30
Vi hade missbedömt hur mycket
Max 20 pers, styrelsen beslutar
vindomslaget skulle påverka vår
att Viggenklubben skänker ssrs
nattankringsplats. I hård kuling slet sig
1000:- i form av en gåva. Lättare ankaret och vi drev mot klipporna. Lyckades
behålla lugnet, på med kläder, mobil, nödsäck,
fika bjuds på om det är möjligt.
hunden i flytväst under armen och försöka ta
OBLIGATORISK
sig i land. Det gjorde ont att stå på land och
se frk. Julie närma sig klipporna, det enda
ANMÄLAN,
vi kunde göra var att försöka hålla emot i
FÖRST TILL KVARN.
bergsförtöjningarna, men man är liten och
svag mot vind och vågor.
Riggträff 6 Maj kl 18:30
17 minuter efter mitt nödanrop till Sweden
Åkersberga, Trälhavets båtklubb Resque (112) girar stridsbåt 90 in i vår vik,
strax efter kommer sjöräddare Björn Christer,
Klubben står för fika.
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

Möte med SSRS
Stockholm

Foto K-G Sabel

Red. fick syn på Fia & Roberts inlägg och
det publicerades i VB nr 1 2018 och nu
kommer det en gång till med anledning av
den kommande träffen hos SSRS
Mer på sid. 9 w w w


Min Mio
Jørgen (14 år) er endelig blitt båteier. Han
står på brygga og betrakter sin nyinnkjøpte
vigg, nr. 113. Det er ikke en drøm lenger,
han eier en hel båt. Nå må den ha et navn.
- Den skal hete Mio, dette er min Mio!,
sier han.
Drømmen om en egen seilbåt ble født
for mange år siden. Det skyldes nok at han
er vokst opp ved sjøen her i Søgne, helt sør
i Norge. Utenfor stuevinduene er en vakker
skjærgård med 1229 holmer og skjær. Alt
fra nakne, forblåste, saltskurte holmer
ytterst i havgapet, til store øyer med gårdsbruk, store jorder og rik vegetasjon. Det er
en skjærgård som roper på en seiler, året
rundt. Vi som bor her ser at båtene napper
i fortøyningene og vil av sted.
I denne skjærgården har Jørgen padlet,
rodd og seilt, med telt og sovepose fra han
var en neve stor. Her kjenner han de beste
teltplassene, han vet hvor han kan lyse
etter krabber om natten og han har sine
hemmelige østers-plasser. Det er her ”Mio”
har fått hjemmehavn, og det er fra brygga
vår ved Torvefjorden at ekspedisjonene i
egen båt skal starte. Men nå ligger det is på
fjorden og vi må nøye oss med å lese kart
og planlegge sommerens turer.
Familien har seilt i mange år. Særlig har
vi hatt glede av småbåter så som Meginjollen
vår og den gamle nordlandsbåten. Det
hender stadig at vi tar dem på båthengeren
og reiser til Lindesnes, norges ”sørkapp”,
og lar den sørvestlige vinden ta oss hjem.



Det er en sakte medvindsseilas gjennom
sund og forbi vakre uthavner. Vi kan finne
ly for natten i en stille vik, eller vi tar inn
hos venner som bor langs kysten.
Det var her den sagnomsuste
viggen ”Galatea” (nr. 282) seilte forbi
i 1977(Viggen Bladet, Spesialnummer,
2001). Mait og Gunnar Tidner skriver
dette om turen gjennom ”vår” skjærgård
her i Søgne: ”Hela turen gick inomskärs
i en uderbar tjusig och omväxlande
skägård”(s. 27) Og ser vi riktig godt etter
i det de skriver om sin reise langs kysten
her nede, forteller de at de overnattet på
Torsø. Det er en vakker øy som ligger rett
syd for stedt vi bor. Kan hende klatret de
opp til vikingegraven på toppen av øya, og
kanskje rodde de over sundet og så på den
gamle gullgruven?
”Mio” er blitt et ”Father and son–
prosjekt”. Sparepengene til Jørgen strakk
ikke helt til, så mor og far måtte skjøte på
med noen ekstra kroner.

Kontrakten ble skrevet og båten hentet i
Vrengen utenfor Tønsberg. Det ble en flott
tur sydover. Det var allerede sent på høsten
og vi fikk føle de første kuldegradene. Det
var klart og fullmånen lyste opp leia da vi
dro avsted fredag kveld. Første natten lå vi i
en lun vik mellom Sandefjord og Tønsberg,
ved det kjente sjømerket ”Tønsberg
Tønne”. Neste dag uteble vinden helt og vi
måtte gå for motor ut ved Svenner fyr og
de 65 nautiske milene sydover til Grimstad.
Det ble en lang lørdag, og den gamle
påhengsmotoren (Yamaha 8 hk) hostet
og stoppet for siste gang da vi kom inn på
havnen. Uten påhengsmotor fryktet vi at vi
måtte legge fra oss båten og fortsette turen
neste helg. Men søndag morgen kom østavinden som bestilt! For første gang kunne
vi heise seilene på Mio og kjenne hvordan
den langkjølte båten beveget seg mykt og
rytmisk fra side til side på en rom slør.

Et var en god bevegelse og det var fint
å slippe motorduren.
Vi dro ut fra Grimstad, forbi Lillesand
og gled sakte gjennom Ulvøysund før
vi igjen stakk til havs og la kursen rett
vestover. Ut på ettermiddagen dukket de to
vardene ved Ny Hellesund opp til styrbord,
og vi visste at vi snart var hjemme.
Telefonen ringte. Det var gode venner
som satt på toppen av Kapell-øya og fulgte
oss med kikkert. ”Dere er et flott syn!
Velkommen hjem!” Etter 120 nm gled vi
inn til brygga på Torvefjorden i Søgne.
Skipper-Jørgen tenker mens han ser ut
over fjorden:
– Kanskje vi skal invitere viggen-seilerne
hit til Sørlandet? De burde jo slå følge med
min ”Mio” og oppleve ” …en underbar
tjusig och omväxlande skägård” her ved
kanten av Skagerrak og Nordsjøen!
Text & foto Petter Mathisen

Den här berättelsen var med i VB 1997 och 2006.
Jørgen var 14 år första gången och har väl seglat
många sjömil sedan dess om lyckan stått honom bi.



Mjuka solpaneler

Ur seglarens synpunkt kan vi nu se
fram emot en ny era, då en solpanel för
laddning av batterier och drift av annan
utrustning ombord inte längre behöver
vara något som är i vägen och/eller ser
störande ut. Inom kort förväntas nämligen
företaget SSC, ”Soft Solar Cells”, lansera
en ny produkt som är så smidig och böjlig
att den kan integreras i ett segel! Helt
enkelt lysande! Tills vidare är det osäkert
om panelen klarar påfrestningarna i en
rullfock eller rullstor, här återstår fortfarande testresultat från provningsanstalten
i Pasadena, men preliminära tester är lovande även för detta. I ett storsegel går det
däremot problemfritt, om man undviker
att vika ihop seglet för hårt.
Under utvecklingsarbetet upptäckte
man att den nya solpanelen för det första
är synnerligen töjningsmotståndskraftig.
För det andra har den egenskaper som
gör att den fungerar alldeles utmärkt
som radarreflektor. ”Heureka” sade Archimedes. Eller ”Två flugor på smällen”
kanske nysvensken säger. Den sistnämnda
egenskapen, att reflektera radarsignaler,
födde idén att göra hela övre halvan av
seglet till kombinerad solpanel och radarreflektor. Då undrar man kanske vad så
mycket producerad solenergi kan användas till på en båt.
Det är en befogad tanke.

Att avsevärt utöka båtens batterikapacitet för att lagra energin är inte lämpligt,
på grund av batteriernas vikt. Däremot kan
man installera en varmvattenberedare.
Att värma vatten för dusch och disk är
en tilltalande tanke. Men då bör inte det
systemet sammankopplas med båtens
ordinarie elsystem, eftersom man riskerar
att tömma batteriet om soltillgången är
för dålig. Man bör alltså ha en separat
panel med laddningsregulator för båtens
batteri, vilket ju faktiskt erfordras om man
vill hålla batteriet laddat även när båten

ligger i hamn. En varmvattenberedares
värmepatron behöver bara en termostat
som slår ifrån när vattentemperaturen
når ca 60 grader (om det överhuvudtaget
föreligger sådan risk med vår soltillgång?).
Effektöverföringen från segelpanelen till
varmvattenberedaren (eller vad man nu
ansluter) görs med en nyutvecklad, patenterad teknik som närmast kan jämföras
med en router i ett datorsystem.
Solpanelens förmåga att leverera energi kontinuerligt är minst sagt osäker,
eftersom solen har en förmåga att gå i
moln när man minst önskar det, men vi
vill ändå ta tillfället i akt att utmana ViggenBladets läsare på lite brain storming:
vad mer kan man tänka sig utnyttja segelsolpanelens överskottsenergi till? Hör av
er till redaktionen med alla goda idéer!
Vi kan inte utlova några fina priser, mer
än ett omnämnande i ViggenBladet. Men
vilken fjäder i hatten!
PS
Om man nu inte vill förmörka seglet
så mycket att hela övre halvan utnyttjas
som radarreflektor, så kanske man vill
designa solpanelen på ett eget, helt unikt
sätt? På redaktionens särskilda fråga till
SSC om sådant var möjligt, fick vi glädjande positivt svar. Det går alltså att pryda
seglet med t ex favorithustrun i silhuett,
älskade familjehunden, eller helt enkelt
en klädsam skjorta.
Halvar i 2012 Lirpa Lirpa

w w w Fortsättning från sid. 2

Så vad gör man? Det är inte lätt
och vapenlagstiftningen begränsar den
spontana tanken på att göra processen
kort med dessa fridstörare, men jag ska
ge några råd som kan fungera. Tänk
bara på att du alltid måste vara först
in i viken.
När nästa båt kommer in så står du
på land och tar emot deras fånglina.

Klä dig i höga stövlar och inled med
repliken ”Välkommen, men stanna i
båten, det är så mycket huggorm här att
man måste ha stövlar”, eller ”Va bra att
du har så hög mast, då klarar jag nog
åskvädret i kväll”.
Ett tredje alternativ är att fråga om de
också är medlemmar i surströmmingens
vänner och ska delta i kvällens orgie.
www



Ha en riktigt skön sommar, har du turen
med dig kommer du hitta din lugna vik där
du kan njuta av tystnaden eller också finner du precis som jag gjort många gånger
platsen befolkad av själsfränder som precis
som du och jag gärna för lågmälda samtal
över sittbrunnssargen där vi talar om livets
stora frågor och ondgör oss över alla andra
som bara förstör för oss.
Christofer

www

Forts. från sid. 5

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!



Kalabaliken vid Kallskär

Tisdagen den fjärde juli 1995 låg
Jänta på Paradisfladen mellan Stora
Jolpan och Ingmarsö. På eftermiddagen gick vi stigen genom skogen
till butiken vid Finnhamn, för att
komplettera våra förråd med lite
färskvaror, och strax innan vi kom
fram siktade vi viggenflaggan – i storformat – bakom ett båthus vid den så
kallade butiksbryggan.
Aha, sa vi, Viggenklubbens plaskeskader ligger här. Avstickare ner
för att hälsa på, naturligtvis, och glatt
återseende av kamrater vi inte träffat
på ett tag. Trevlig samvaro i Magda’s
sittbrunn blev det en god stund, innan
vi fortsatte vår vandring till affären.
Vi bestämde oss för att ansluta
till eskadern när dom skulle fortsätta,
eskadersegling var något vi ännu inte
prövat på och någon gång ska vara
den första, så efter butiksbesöket
återvände vi och meddelade eskaderledningen vårt beslut och visst var
även vi välkomna. Kulingvarning var
utfärdad så viggarna låg kvar också
nästa dag, men på torsdagsförmiddagen bar det av.
Eftersom vi inte låg på samma
ställe som de andra fick vi dagens
färdplan via radio innan vi lättade
ankar och anslöt till dom.
Sällskapet bestod nu av tolv viggar plus storviggen Force Majeure.
Jänta blev köbåt bakom Potentilla och
i tämligen frisk vind från syd bar det
av mot dagens mål – Kallskär.
10

Utanför Södervånsvikens mynning
tog vi ner seglen och följde de övriga
in i viken. Några hade varit där förr,
så inte vi. Väldigt trångt visade det sig
vara, med tretton båtar som samtidigt
skulle lägga till i den friska vinden.
Vid berget till vänster låg redan en
vigg förtöjd och vi undrade hur dom
redan hunnit med det? Jänta och Force
Majeure gick ut igen och avvaktade
lite medan de första kom på plats mot
berget om styrbord. Potentilla hittade
en egen liten vik några meter söder om
de andra och Force Majeure lade sig
långsides vid berget ytterligare en bit
söderut. Sedan var det bara vi kvar, så
in igen för ett nytt försök.
Tack och lov hade någon vänlig själ
lagt ut en dunk som varningsmärke vid
grundet mitt i viken och man aktade
sig visligen för att gena där, trots att
det ryktades att djupet var två meter.
Nu hade i alla fall de övriga kommit på
plats och vi vinkades in ytterst i raden
vid berget, intill Trine. Det spring som
lagts bort mot Potentilla’s håll flyttades
till vår akter och sedan hängde merparten av eskadern på detta.
Efter att ha dragit våra förtampar
till land kunde vi pusta ut, trodde vi,
men det visade sig vara fel.
Nu anlände Savannah, en segelbåt
av det större formatet. Potentilla’s ankare drogs loss. Så småningom – men
för sent – stod det klart för skepparen
att djupet i just den här viken inte
räckte till för hans båt.

Han rundade grundet medsols men
där fanns förutom bottnen vår eskaders
ankarlinor som han gick på innan han
fastnade. Jänta’s förtamp sprätte all
världens väg från den lilla rönn den
fästs i. Tillmälen kunde anas i luften.
Vi släppte på vår ankarlina och
med hjälp av den viggen som låg vid
berget mittemot när vi kom (och inte
alls hörde till vår eskader) bogserades
Savannah flott och kunde lyckligen
färdas några tiotal meter innan hon
stod på igen. Den här gången blev det
tamp från masttoppen till land och
hjälp med att kränga som blev räddningen. Lite tafflig ordergivning från
en vid det här laget ganska skärrad
skeppare till en tillika skärrad rorskvinna gjorde sedan att dom nästan
körde in i berget på vägen ut. Den vigg
som bogserade förut kom in igen och
lyckades också köra på vår ankarlina
två gånger. Slacka, sträck, slacka,
sträck. Vid det här laget började det
påminna om rephoppning.
Nästa morgon avseglade vi ganska tidigt. Vinden låg fortfarande på
genom inloppet och de som låg längst
in var de första som gav sig av. När
det blev vår tur trodde vi att vi inte
skulle få upp vårt ankare. Det satt som
berget efter att ha tryckts och dragits
ner i leran vid gårdagens debacle. Vi
fick båda ta i allt vad vi förmådde med
winschen för att komma loss och i väg
på nya äventyr.
Alf & Annika i 1277Jänta

Artikeln om kalabaliken har - som så
mycket annat - varit med förr, i VB 9/-95
och i VB 1/-06 och kanske fler men i brist
på nyskrivet så får ni stå ut med det . . .
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Vid det här laget hoppas vi att Viggenklubbens alla medlemmar fått iväg årets
medlemsavgift till kassörens skattkista!
Om du inte gjort det ännu – betala in
den på direkten!

"NÖDSÄCK"

Vi har två 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 med vev och spraycankompressor tuta.
(Borde ligga en extern batteribank till
mobilladdning där också enligt Fia).
Robert Grönlund

Medlemsavgift år 2020

NY MEDLEM
14
Torgny Domeij
Stockholm

Hjärtligt
välkomMEN
till Viggenklubben!

Reginas problem

Lite att grunna på i sommarhamnen (eller hemma om du inte kan vänta)
Under den gångna sommaren genomfördes i en av våra skärgårdar en
kappsegling som, hittills, inte fått så stor
publicitet. Ett antal Viggar deltog och
tävlingen, som dessvärre till största delen
fick seglas i ösregn, övervakades av den
för dagen ditreste, seglingsintresserade
juristen Dick Olov Maren, som även förde
protokoll. I kamratkretsen benämndes
han oftast, dels för initialerna och dels
för sin vana att nästan alltid vara iklädd
en röd väst ”Domherren”. Tävlingen
skulle enligt planerna även ha bevittnats
av Viggenklubbens regionombud Regina
Öman som lovat rapportera resultatet till
kappseglingskommittén. Tyvärr blev den
skärgårdsbåt hon reste dit med stående i
fyra timmar på ett, för de flesta välkänt,
grund nära farleden. Detta medförde att
hon missade tävlingen och på ett hår när
också D O Maren som i flygande fläng
var på väg att embarkera båten tillbaka
till huvudstaden.
12

Regina fick emellertid hejd på honom
några minuter för att få resultatlistan, men
det här var uppenbarligen inte hennes
dag. Regnet hade gjort ”Domherrens”
redan tidigare svårtydbara anteckningar
fullständigt oläsliga. D O Maren rannsakade sitt minne och Regina antecknade
febrilt vad han kom ihåg:
- Det var fem Viggar med i tävlingen,
alla var ”Albin-Viggar eftersom numren
var 345, 456, 567, 678 och 789.
- Alla båtarna var vita men två hade
blå sprayhood (eller kapell, som Maren
också kallade det), två hade grön och en
hade röd.
- Tre av båtarna hade pojknamn och
två hade flicknamn.
- Viggenskepparna hette Peter Orkan,
Sigrid Storm, Fia Kuling, Eva Bris och Bosse Bleke. Herrarnas båtar hade flicknamn
och damernas hade pojknamn. - Det fanns
inte två båtar med samma färg på kapellet
och med pojk- respektive flicknamn.

- Sigrid Storm var skeppare på Viggen nr 678 som hade likadan sprayhood
som nr 789.
- Peter Orkan kom på fjärde plats
och Fia Kuling blev slagen av Sigrid
Storm.
- Eva Bris och Bosse Bleke hade
samma färg på sina kapell.
- Båten med röd sprayhood slog bara
en med blå och nr 789.
- Viggen nr 567 slog nr 345.
- Nr 456 hade likadant kapell som
den båt som kom på andra plats.
Regina tackade Dick Olov för hjälpen
och han gick ombord. Just som båten
lämnade bryggan ropade han:

- Båten som kom sist hette Klasemil
och hade blått kapell!
Regina Öman gick till hamnkaféet,
beställde in kaffe och två seglarbullar och satte sig för att begrunda sina
noteringar. Vid påtåren var listan klar.
Ute lyste solen igen, det var nog hennes
dag i alla fall.
Vad kom Regina fram till?
Fotnot: Av hänsyn till de inblandade är
samtliga namn och nummer fingerade.
Skriv av tabellen här nedan, fyll i din
lösning och skicka in till ViggenBladet.
Adressen finns på sidan 15.
De tre först öppnade rätta svaren belönas med var sitt litet men dock pris.
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Konsten att vika
presenningen
Att vika presenningen så att den är lätt
att lägga på, även om man är ensam vid
täckningen av båten, är egentligen ingen
konst, om man tänker efter lite i förväg,
dvs redan på våren när man tagit av den.
Det har man glädje av på hösten när båten
är torrsatt och presenningen ska på igen.
Nedan har jag ritat en skiss som visar hur
man först viker in båda långsidorna mot mitten, två gånger om, och sedan gör likadant
med kortändarna så många gånger som
behövs för att få ett lätthanterligt paket.

När man sedan lägger på presenningen
lägger man paketet mitt på täckställningens
ryggås, stukar ned sidorna lite så att paketet
balanserar.
Därefter vecklar man ut paketet mot ändarna
i omvänd ordning som man vek ihop det. Om
det blåser kan man ta hjälp av sandpåsar för att
hålla ena änden på plats medan man viker ut den
andra. Sedan släpper man ner presenningen åt
sidorna, och snor sig ner för att förankra de fyra
hörnen provisoriskt innan vinden hinner krångla
till det för mycket. Så är det bara att slutföra.
Harald/1103

VIGGENKLUBBEN 2020
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Den här killen (namnet t.v.) i Kina vill gå med i FB-gruppen
Viggenklubben. Red. undrar nu bara hur många Viggar det
kan finnas i Kina och hur hans namn ska uttalas?

14

Harald Akselsson
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Om sjövärdighet

Den gångna sommaren med stundtals
friska vindar har fått mig att fundera litet
mera på begreppet sjövärdighet.
Eftersom jag ansvarade för mid
sommarträffen beslutade vi oss för att
gå dit trots att det blåste ganska kraftigt.
Så som vi låg skulle vi dessutom ha ren
’bondkryss’ nästan hela vägen. För att
komma fram i någorlunda tid beslutade
vi oss för att gå för motor. Det gick helt
enligt planerna, men blev något blött av
motsjön.
När vi väl var framme fick jag dock
följande olustiga tanke: Vad hade hänt
om vi fått motorstopp under vägen?
Vi hade inga
segel tillhands,
vi hade ju bestämt att gå
för motor, så focken låg
i förpiken och storen var
beslagen, med kapellet på
och utan fall.
I hård vind, utan möjIighet att dreja bi
kan avdriften mot lä fort bli besvärande.
Inomskärs, där man ofta har nära till
stränder och bränningar i lä, kan ett
enkeIt motorstopsp snabbt utvecklas
till en farlig situation, där ankaret är
enda möjligheten att klara sig undan
grundstötning, om linan är tillräckligt
lång och ankaret tar.
Har man då som vi på midsommar
afton, inte förutsett och förberett sig för
alternativ kan båten inte betraktas som
sjövärdig.

Foto K-G Sabel

Lärdomen av detta blir då:
• Tänk efter före.
• Vid motorgång, särskilt i hårt väder
eller i trånga passager, var alltid beredd
att sätta lämpliga segel.
• På samma sätt, vid segling, var
beredd att stötta med motor med kort
varsel.
• Försök också undvika att vara
tvungen att byta segel i hårt väder. Byt
med andra ord till mindre segel i tid,
helst i lä.
• Se till att Du har ett ankare som du
kan lita på att det greppar snabbt och
på de flesta bottnar.
• Se till att ankarlinan
är tillräckligt lång för att till
nöds kunna ankra även på
relativt djupt vatten.
(Det kan ju vara
bråddjupt i lä).
Med anledning av kalabaliken på
Kallskär, (beskrivs på annan plats),
bör kanske också tilläggas att till gott
sjömanskap hör att extra noga tänka
långt i förväg när man manövrerar i
trånga vatten. Både så att man har klart
för sig vad man själv viIl göra, samtidigt
som man försöker förutse vad andra kan
komma att göra.
De kommer nämligen att göra det,
och då är det en god regel att inte vara
i vägen!
Jan Olof Björk i 837 Magda

(Publicerad i VB 9/-95, i VB 1/06 (och kanske fler gånger)

Viggenseglarnas tidning
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