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Gunnar Tidner 90 år 4:e april

Hej alla!
Arbetet med att samla in upp
gifter om material som ska visa
klubbens verksamhet för fram
tida intresserade är en komplex
uppgift.
Vi har kommit en bit på väg
och försöker göra en förteckning
över vad som finns bevarat.
Utifrån det kan vi sedan ta
ställning till vad som ska ligga på
"Klassbåtar" och vad som kan läm
nas till Sjöhistoriska museet.
Då detta är det sista numret
innan sommaren så är det på
hemsidan som nyheter kommer
läggas ut fram till höstnumret
Hoppas ni alla får en fin sommar.
K-G Sabel i Potentilla


Då har det blivit dags för årets
andra nummer av VB 2021, som
också är det tredje numret från
slutet för ViggenBladet om man
räknar från andra hållet. Känns
lite dystert måste erkännas.
Det blev i alla fall några fler
sidor än det förra, med "lite gott
och blandat" som det brukar stå
på godispåsarna.
Efter det här blir det rast
fram till hösten när det är dags
för nummer 3, (ja rast och rast,
tomten och stugan på på landet
behöver lite välbehövlig tillsyn
efter vintern, man vet ju aldrig
vilka små oönskade besökare som
kan ha hälsat på där . . .
VB-Red. / Alf

Foto Red.

Fotograf okänd

2001 förärades Gunnar titeln
"Hedersordförande”.
Ovanstående gäller förstås fort
farande.
Efter Viggentiden ägnade sig
Gunnar helhjärtat åt Birdieklub
ben, ända tills medlemmarnas en
gagemang tröt och vidare aktivitet
i praktiken blev omöjlig. 2018 blev
Birdieklubbens sista år.
För fem år sedan skrev vi i VB 2
I samband med nedläggnin
2016: ”Den riktiga Viggenklubbens gen av Birdieklubben tog Gunnar
grundare måste vi kalla honom, med initiativ till att skapa föreningen
all rätt! Viggenklubben var först en Klassbåtar, vars syfte är att till
företeelse skapad av tillverkaren Karl varata grundläggande information
skronavarvet, men 1972 tog några och andra immateriella tillgångar
privatpersoner över. Den då utsedde för båttyp vars klassförbund eller
ordföranden levde dock inte upp till motsvarande uppphör med aktiv
förväntningarna särskilt väl, ingenting verksamhet. Birdie blev en av de
hände egentligen för att konstituera första båttyperna att tas in under
klubben på riktigt.
Klassbåtars paraply.
Inte förrän Gunnar tog tag i det Av allt att döma får Birdie sällskap av
hela med fast hand 1973 och såg till Viggen efter innevarande år, och då kan
att en fungerande styrelse bildades, man säga att cirkeln är sluten. Gunnar
och riktiga stadgar fastställdes.
kommer att bevaka Viggens inträde i
Gunnar förblev ordförande t o m Klassbåtar, och det lär vi återkomma
1977, men har sedan återkommit i två till under året.
ettårspass 1993 och 1999.
Red.
Men Gunnar kan en hel del annat också, och den som vill ta del av hans
diktning behöver bara vända blad. Se´n är det bara att sjunga ut . . .

Och apropå födelsedagar . . .
Den 5 mars var det 500 år sedan Gerhard Mercator föddes.
Vi kan ju tänka lite på hans 1521:a födelsedag eftersom
han intar en framskjuten plats i geografins och
kartografins historia, och har gett namn åt Mercatorprojektionen, som är en vinkelkorrekt (men inte ytkorrekt)
projektion vilket ger stor användbarhet som sjökort.
Något som vi seglare har nytta av än idag.
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Foto Red.

Efterlysning av Viggenklubbens vandringspriser
Det var rätt länge sedan det
kappseglades i klubben, och en del
kappseglingspriser har tyvärr inte åter
lämnats av vinnarna efter respektive
verksamhetsårs utgång.
Ytterst åvilar förstås ansvaret sty
relsen, men man kan ju också tycka

att det borde skava lite i samvetet hos
segraren, om ett vandringspris blir
stående i ett vitrinskåp för all framtid.
Nu står klubben inför upplösning, och
kvarlåtenskapen kommer att överläm
nas till Sjöhistoriska museet respektive
Föreningen Klassbåtar.

1. Familjefatet. Fat i tenn, ges till bästa familjebesättning på KM
2. Ratten. Skeppsratt i trä med klocka i mitten.
Ges till bästa kvinnliga besättning på KM.
3. Fjärmstasockeln. Stensockel med träplatta med vinnarnas namn
graverade på plåtar.
4. Per Brohälls hederspris. En oljemålning av Per Brohäll som varje år ges
till den som seglat längst distans under säsongen.
5. Stora tennstopet (diameter ca 15 cm).
Stort tennstop skänkt av Albin Marin.
Ges sedan 1975 tillvinnaren av Viggenserien.
6. Kryssarbucklan. Erövras av den som rankas som bästa båt enligt SK
30-metoden i två seglingar.
7. Debutantstopet. Ett något mindre stop än ovannämnda.
Hemförs av den debutant som lyckas bäst i serien.
8. Örnpokalen. En relativt smal och hög (ca 25 cm) pokal med örnbeprytt
lock. Går till den som lyckats bäst i av klubben anordnade kappseglingar.
9. Mälarfatet. Delas ut till vinnaren i en mälartävling.
10. Bo Johanssons pris. Fat i silver som Bo Johansson fått av UAP och som
han skänkt till Viggenklubben. Delas ut till vinnaren av LibertusRace.
11. ViggenBladets jubileumsankare.
Ankare i metall på marmorsockel. Klen tröst till den skeppare som
strulat till det, och trots deltagande i tre seglingar fått det sämsta
resultatet. (Priset saknas)

Blåbär
sailing

Text
Text: Gunnar Tidner
Melodi: I am sailing



Från en Viggeneskader.
tyvärr o känt vilken

Kappseglings-priserna minner om
klubbens storhetstid, och utgör en del
av vår historia. Därför gör vi nu en ny
efterlysning av saknade priser så att
de kan bevaras. En del finns fotodoku
menterade på prisbordet vid årsmötet
1990, se vidstående bild, medan andra

kan finnas på andra foton, eller är helt
odokumenterade.
Vi ber alla som varit kappseglingsak
tiva i klubben att rannsaka sitt minne
(och vitrinskåp) och se om det finns någon
av nedanstående pjäser att återlämna.

12. Kaktuskannan. Stor pokal som ges till den som lyckats bäst i en
segling för bara kvinnliga besättningar. Seglingen kunde ske under valfri
segling i Viggenserien.
13. Skeppsklockan.
Detta är priset för den som vinner årets Klassmästerskap (KM).
I sammanhanget är det också relevant att återge den sista ”maratotabellen”
över kappseglingsresultat genom åren. Se sid 7.

6

8

3

5
13

Jag vill segla, jag vill segla, sparar pengar, köper Vigg
I am sailing, I am sailing Oh vad härligt i min Vigg

Vinden avtar, hem vi seglar Farten minskar, vinden dör.
Starta motor, slut på tystnad Färdas hemåt i fem knop

We are sailing, blåbär sailing fulla segel, undanvind
Ändrar kursen, vinden ökar Viggen kränger, vanten slack
We are sailing, nu mot vinden kryssar dåligt, tappar höjd
Minska segel, måste reva Vi uppsöka skyddad vik
Bärgar segel, kastar ankar solen lyser, här är frid
Spänner riggen, lagar middag dricker kaffe, mår så gott
Men på natten kommer kuling Upp i pyjamas, ankra om
Vad det blåser, så det regnar Får ej sova mer i natt

Kvällen kommer, nu med kyla Motorn stoppar, soppan slut
Blanka vatten. Måste paddla halva natten i vår Vigg.
Segla Viggen flera dagar Vi skärgården forskar ut
Bottenkänning flera gånger Navigera måste man
Dessa öar är så lika vi ej veta var vi är
Vem kan ge oss säker lotsning in till någon mysig hamn?
Viggenklubben vi gått med i Viggenträffar. Massa Tips
Med eskader nästa sommar ska vi segla med vår Vigg



Vi måste tyvärr meddela att vår vän
och medarbetare Halvar i Viggen 2012
Lirpa Lirpa har gått ur tiden. Han led länge
av sviktande hälsa, så beskedet kom inte
precis som en överraskning.
Vi vet inte med säkerhet när Halvar föd
des, men han medverkade i ViggenBladet
första gången 1996 och tipsade oss då
om en korkplätt, vilket tarvar en särskild
förklaring. Även i en Storvigg, som hans
föräldrar seglade, utgör ett tungt ankare
en belastning som kan ge problem med
viktfördelningen i båten. Således jobbade
de hårt för nytänkande, och det gjorde
starkt intryck på Halvar. Han klurade på
hur man kunde reducera vikten på utrust
ning ombord, och resultat uteblev inte.
Kork var ju ett lätt material, dessutom
lätt att bearbeta, och Halvar gjorde en
modell till en blyplätt av detta material,
med den ändringen att tallriken gjordes
av kork istället för bly. Viktbesparingen
var betydande, och i april 1996 dristade
han sig att skicka uppfinningen till den
intet ont anande Viggenklubben, som
slök förslaget med hull och hår. Med en
tillräckligt grov och lång kätting borde det
nog fungera.Från den stunden blev Halvar
ett veritabelt nyhetsankare i ViggenBladet!
Se bara allt han producerat. 1997 kunde
han framsynt rapportera om en ekologisk,
miljövänlig radarreflektor, och 1998 en
”early warning” om kommande restrik
tioner för dumpning av diskvatten i sjön.
Året därpå var det dags för en IT-nyhet
– hur det visade sig vara möjligt att med
små kompletteringar av en vanlig transis
torradio använda den för navigering till
sjöss. Smått genialt.

Så kom det ödesmättade året 2000,
med befarad allmän datorkollaps p g a
millennieskiftet. Blaha blaha, sade Halvar,
och lade i stället krut på att med en melit
tafilterkonstruktion typ drivankare finna
en lösning som räddade Viggens LYS-tal.
Det hade nämligen blivit allmänt känt att
Viggen seglade för fort, varför illvilliga
krafter avsåg att höja Viggens LYS-tal.
2002 spreds som en löpeld info om en
Vigg som lätt byggts om för ståhöjd i
ruffen. Sensation!
Så följde det ena stjärnreportaget efter
det andra, och utrymmet i ViggenBladet
medger inte att vi nämner dem alla.
Bara några: Trängsel-skatt även till sjöss
2008, automatisk skotningshjälp styrd
av signaler från Windex 2010, och 2018
tillämpning av brasiliansk vaxning som
metod att superenkelt avlägsna gammal,
förbjuden bottenfärg från båtskrov utgör
oförglömliga minnen.
Det blir ingen vanlig begravning av
Halvar, men enligt hans egen önskan
kommer en minnesstund att hållas i Kris
tinehamn där han föddes. Kristinehamns
mässingsorkester kommer att spela på
kajen nere i hamnen. ”Det ska va’ mycke
lur” sa alltid Halvar. Sedan kommer
stoftet att föras ombord på den förtöjda
Lirpa Lirpa vid den närliggande bryggan,
förtöjningarna släpps, och Lirpa Lirpa ges
en knuff ut på Vänern för att dejsa in i
dimman. Båtnamnet läst baklänges visar
då vad det hela handlat om. Lirpa Lirpa blir
Vänerns Flygande Värmlänning, osynlig,
men Halvars digitala avtryck kommer att
bevaras av www.klassbåtar.se.
Bon voyage Halvar!
Red.

Återstående manusstoppdagar 2021

VB nr 3: 8 september VB nr 4:17 november



MARATONTABELLEN

Halvar in memoriam



Kvinnor kan!
Förutom att skriva sångtexter som den nedan och den till höger
så kan de ju massor av annat också, som alla vet. Red. kan ärligen
erkänna att Annika här till vänster var den verkliga skepparen om
bord i 1277 Jänta; hon kunde nämligen navigera mycket bättre än
undertecknad och såg till att vi tryggt kom till och från platserna vi
besökte, förutom att hon också skötte de flesta göromålen ombord.
Har också varit en klippa som korrekturläsare av VB under alla år
som jag varit redaktör för ViggenBladet. Värd en stor kram!
Alf

Carola Häggkvist framförde
Sveriges bidrag ”Fångad av
en stormvind” i Eurovisions
schlagerfinalen i Rom, 4:e maj
1991.
Det svenska bidraget segrade
före Frankrike som hamnade på
samma poäng men Carola fick
fler tiopoängare och dömdes som
segrare sedan båda bidragen fått
lika många tolvpoängare.

Men premiären
i karriären var nog
den här texten
som hon skrev
tillsammans med
Helen (efternam
net okänt) under
den tid i mycket unga år då
hennes pappa Jan Häggkvist
var med i Viggenklubben.

Foto Anders Holmström TT

Kalla den Viggenklubben eller himlaklubben om du vill
klubben vi tillhör och klubben vi gillar
Stormar och fasor, nej ingenting kan skrämma oss
för vi är tuffa båd´ tjejer och killar
För när man seglar känns livet så himla kul
Ja det är till och med roligare än jul
Sen på hösten känns vintern så lång och svår
Åh, vad jag längtar till nästa år!
Kalla den Viggenklubben eller himlaklubben om du vill
klubben vi tillhör och klubben vi gillar
Stormar och fasor, nej ingenting kan skrämma oss
för vi är tuffa båd´ tjejer och killar

Melodi Änglamark
Text: Helen och Carola


Tjejernas Eskadervisa

Skriven under en Viggeneskader 1979 av en Britt-Marie med okänt efternamn,
detta enligt SXKs årsskrift där den publicerades 1995. Melodi ”Du är den ende . . .”
Denna här visan är inte så glader den handlar om tjejernas Viggeneskader
ett liv som är hårt, ni får tro´t om ni vill men så här kan det faktiskt gå till.
Upp klockan åtta, en snabbkiss på berget sen kvickt ner i båten för nu börjar snärjet
med bäddning och stuvning, och sen kommer far, och han vrålar:
Är frukosten klar!?
När vi har ätit så sätter vi segel och fast det går fint får man skällning i regel
får bommen i huv’et och blir ganska sne’ sen vill barnen ha skorpor och te.
Förseglet fladdrar, jag spirar med bommen för skepparn blir sur ifall nån seglar om en
och om man är duktig så får man en kyss sedan: Skota ditt höns det är kryss!
Kroppen är full utav plåster och omslag och det kommer fler, några stycken för var
dag och händerna ömmar så fulla av sår sen jag tappa spinnakern i går.
Solen den skiner vi gör rätt så bra fart kapten verkar nöjd de små barnen ler rart,
jag går fram på fördäck,nu ska jag va’ lat då hörs rösterna: När får vi mat?
Köttsåsen vägrar att komma ur burken spagettin blev dammig, jag tappa’ n på durken
På blåslagna knän står jag i min misär när kapten ropar: Sommaren är här!
Trattar och prickar båd’ gröna och röda är svåra att se för mitt ostämda öga och var
är vi nu ... Säg, här fattas ett grund Himla otur ... Nu gick vi på grund ...
Vi lägger till strax, så säger min man och jag rusar till fören med tampen i hand.
Men hoppa för helvete, skriker han fast det är fem meter kvar minst till land.
Nu kan ni tro att det är rent för djävligt men eskaderlivet är ändå rätt härligt.
Så säg vad ni vill men det blir aldrig trist. så vi ses nästa år, jo men visst!

Viggenserien - vad var det?

Som vi skriver i notisen om vandringspriser, så var det ganska länge sedan det
kappseglades i klubbens regi, så det kan
vara på sin plats att rekapitulera vilka
seglingar som ingick i Viggenserien.
Viggenserien är ett samlingsbegrepp för
seglingar som klassiskt samlat deltagande
Viggar. En del av seglingarna har genom
förts i klubbens egen regi, medan flertalet
övriga faktiskt har ingått i någon annan,
större organisations segling.
Våra egna seglingar har typiskt varit
Pingstköret och Kräftköret som genomförts,
som namnen anger, i anslutning till uteträff
vid Pingsthelgen resp i augusti när skaldjur
står på dieten. Deltagande har varit kost
nadsfritt och utan anmälningsplikt. Externt
arrangerade seglingar har däremot betingat
anmälningsavgift.
Lidingö Runt har anordnats av Lidingö SS.
Ornö Runt i Tyresö BK regi. SXK 24-tim
marssegling talar för sig själv.

Klassmästerskapet KM har
haft olika arrangörer, bl a WKSS.
Segelbåtens Dag med SvD, NBS och VBK. Har
alltid inkluderat ett antal seglingar på olika
fjärdar med namn som Stora Värtan, Bock
holmsköret m fl.
Vegas Höstregatta med SS Vega.
VSS Inbjudningssegling,VikingarnasSS.
Ovanstående är dock inte den enda
och fullständiga sanningen, vilket kalen
derbitare och vän av ordning kanske up
ptäckt. Ingående seglingar har beslutats
på årsbasis, av den enkla anledningen att
vi samarbetat med andra organisationer,
och inte alltid lyckats få in kölen i deras
arrangemang.
Viggenseriens sammansättning har där
för varierat år från år, och udda regattor
såsom Sjollenseglingarna, Nynäsregattan,
Gäddisregattan, Gålökannan med flera har
förekommit.
Red.



Lite om arbetet med att dokumentera
Viggenklubbens verksamhet
Från kontakter med Sjöhistoriska
museet så fick vi reda på vad de
brukar ta emot från föreningar och
klubbar. Det är protokoll, verksam
hetsberättelser, stadgar, korrespon 
dens, egna trycksaker m.m. som
berättar om klubbens historia. De
vill ha det i pappersformat, då de
inte har något system för digital
lagring.
När det gäller fysiska föremål så
kan de tänka sig saker som vimpel
och ett originalsegel från när båten
var ny, men också andra föremål.
De vill i så fall ha foton så att de
kan ta ställning till om de kan ta
emot dem.
På Sjöhistoriska museet har de
redan ritningar på Viggen som de
fått bland annat från klubben. De
har också fått in äldre exemplar av
ViggenBladet och Viggennytt som
Per Brohäll lämnat över.
Den 22 april ska Sjöhistoriska
museet ha ett möte då de kan ta
ställning till vad de kan ta emot
för material. Vi hoppas kunna ge
dem en sammanställning efter vårt
styrelsemöte den 25 mars som un
derlag.

Föreningen Klassbåtar som Viggen
klubben är ansluten till har till uppgift att för framtiden digitalt säkra
immateriella tillgångar som finns i
olika klassorganisationers arkiv, så
att sådant material kan bevaras och
finnas tillgängligt för nuvarande och
kommande ägare av våra båtar. Här
finns i dagsläget bara klubbens his
torik från hemsidan. Så det behövs
en hel del tankearbete så att ma
terialet som vi lägger upp där blir
lättåtkomligt.
För ViggenBladet så finns det en
fil som innehåller alla artiklar som
gör dem sökbara. Det är ett sätt att
göra ett omfattande digitalt material
tillgängligt.
Har du tips om vad som tycker är
viktigt att bevara för framtiden så hör
av dig till styrelsen@viggenklubben.
com. Samma sak om du skulle ligga
på ett välbevarat ursprungssegel.
Vi kommer att lägga ut informa
tion på hemsidan allteftersom arbetet
med dokumentationen fortskrider.
Förhoppningen är att det ska finnas
en slutrapport till ViggenBladet i
höst.
K-G Sabel i Potentilla
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0709-55 75 25
08-85 15 33
08-540 685 64

Felix Rehnman, Stefan Roxenby
Vakant

42 eskadrar blev det under
Viggenklubbens 48 år
Flest var det 1983 med sex st;
Öresund, Bornholm, Väster
vik, Stockholm södra, Stock
holm yttre, Stockholm norra
Den sista eskadern gick
2007 i Mälaren.

08-758 35 74

Material till ViggenBladet
sänds till Alf Bengtsson
på någon av adresserna nedan
Redaktion
Alf Bengtsson (ansvarig utgivare)
Harald Akselsson
WEBMASTER
Gunnar Tidner
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e-post: a.georg.bengtsson@gmail.com

070-628 87 92

Hasselbacken 15, 194 38 Uppl. Väsby
e-post: jourtan@outlook.com

08-590 802 98

e-post: gunnar@tidner.se

08-758 35 74
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"Viggen Line" igen
Sprid budskapet om evenemanget
"Viggen Line" på din båtklubb och
till andra seglarvänner, inom- och
även utomlands om du har några
där också.
Det handlar alltså om att få ihop
så många deltagande båtar som
möjligt för att det ska bli en så stor
manifestation som vi hoppas på.
Alla båtar, inte bara Viggar.
kan vara med. Eftersom vi vet att det
finns medlemmar som bytt till motor
båt är alltså sådana också okej.
I fyra av våra grannländer har vi
medlemmar som kanske också kan få
med klubbkamrater och österut vet
vi att det förutom i Finland finns ett
antal Viggar som gått på export under
årens lopp, men som är lite svåra
att nå. Kanske känner du någon som
också kan hänga med på en manifes
tation för Viggenklubben ?

Viggenklubben

- en manifestation för

Seglingen Viggen Line

"Repetition är all kunskaps moder" så vi tar
det här en gång till, dock lite modifierat
sedan förra numret av VB

När börjar det roliga då ?
Ja faktiskt kan det börja och sluta
när som helst, dag väljer du själv!
Men vi kan ju alltid hoppas på en
dag med vackert väder och lagom
vind och att det sedan fortsätter
så under hela den tid som du är
ute på sjön.

Och det här ?

Och när du är ute, kom ihåg att ta
bilder! Och när du är hemma igen;
skriv en berättelse från din segling och
skicka in den och bilderna till VB-Red.
så kan vi få mer välmatade VB i höst
än vad det förra numret blev!
VB-Red. / Alf
Och nu slipper vi väl det här ett tag ...

Gör som paret i Viggen
på första sidan; sätt ett
rött band i akter
staget så att alla andra därute ser att
du är ute och seglar "Viggen Line"
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