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STYRELSE, FUNKTIONARER

0rdfördnde: KarI-t rik Aht borg (
Ljungvä9en I, I94 00 Upplands-Vås",

tel 0760/850

56

V 0rdförande: Arne Arvidsson,
vegabacken 22, I85 02 0skar-Fredriks
Borg

tel

o

764 /

351

Sekreterare
F

re

tel

i

1l

(

Tomas Berggren

gattvägen 12 Bv, I83 53 Täby
081756 52 69

tlndrenG

Häftat i mitten finns Tekniskd
Tips som du kan ta loss och sätta
i din Tekniska Tips Pärmen.

L öv

Stig

bergavä qen

tel 08/747 83

Suppleanter:
Ingrid Arvidsson, Vegabacken 22,
I85 02 0skar-Fredriks Borg,
tel 07 64136r 13
örn Söderljng, Storbergsvägen 21,
l4I 4.I Huddinge,
tel 08/711 14 70
Bj

085: 5I5TA MANUSDAC den 20:e i
varje månad . När du skriver, dnvänd 85 mm bred spalt.

S

tid är

äDnu

inte förbi,

00

lreseDtante! trå! Albin Mari-B I stockholrd på vår HasavarvEträff den 15 jan.
och viU etablela sa{arbete.
( Dock väntar vi fortfarande på 6var
från Albin i;arin i l.ri5ti4eha-nn. )

ven Jansson

i.{en

,

Klöjevägen 13, 183 l8 Täby
teI 08/758 lI 99
Ledamot:

REDAKTION

RönningP

Ledamot: Ingemar L i nd gren
Noren

20,

,

132 00 Saltsjö-Boo

Folke Lysell
l(lassnåmnd: Kår1-Erik Ahlborq
Ljungvägen 8, I94 00 Upplands-Väsby

teI 0760/850 56
safit: Ingmar Holmström
Cu; n år Tidner

(

Kappseglingskommitt6: Folke Lysell
Nycke lvä g en 18, 191 49 Sollentuna
tel 08135 31 63
samt: Han s Svensson

U11a-Britt Ahlborg
Tekniska kommitt6: rngerar rinagL,'
K1övjevägen 11, I83 38 Iäby

teI 08/758 lI 99
samt: HäraId A-son 14oberg
Nils Hummerhielm
Bengt-0lov Ekström
Ro 1f Eriksson

SKEPP

BAAI BBYGGATV

Här har tidj.gare styrelser i f1e!a år
bearbetat Albin Uari.! aed brev o.dyl.
utar reGuftai, och 6å dyker det uptr) re-

Kassör: Karin Skoglund,

0rrstigen 7J, I5O 24
tel 07531547 67

F

O

,

Vi8gelklubben bugar och tackar, för

Eanarbeta ä! ju precis vad vi vill, för
ait försäk-r'a os6 ord leservdelar till- våra båta! o.dyl,
\ ia har ju ocksåbetj"def6e för andrahandsväriietr att det inie äi er 'rutgången" båtty! vi seglar !ied.

/ -n surroga! frae tifl sjö6ättningarna'
\ - vi trasta oss r-ed de koouande båtn:ssorna, där åtninstond€ ja8 gärra drönner nig bortr blend alla segefbåta:' Een
efter en konsultation eeo bankboken' får
ciet b1i rieg t fortsättrinAen ochså.
SeglarhälsnirEar
,,char1ie,,Ahlborg

rten
Får du inte viggenbladet i mars
(då vi bI a kommer att presentera rabåttlistan) beror det
förmodliqen på att du inte be-

lvleoLemsnvo

talt

I

medlemsavgiften

I

FöRsÄKR I NGEN

Premien på V i

q

gen f ör

s

äkr in gen

har sänkt tiLl 247 resp 210 kr
(

med

förarbevis). Alltså en
*, Fantastlsktl

sänkning fied 5

Ett resultat av den 1åga skade f.ekvensen på våra båtar. Den
nya preni en gä I Ier fr ån den 15
mars. Vänta således tills dess
med att teckna ny försäkring.
0noer Än

rntrr

Från och med nästa nummer har
vi en -fråga/be!ätta/tYck tiII
spåIt. Skriv och hör av dig I

-

UAQil

arled

Rqlomlt

I ecglorfhhadet

U1f Kar Iström
SoIröksgdtan I0, 802 t0

Vteeer Entvp

I decenber fick vi klubbens stadgar
ccb klassbestämmelser godkända av
SVenska Seglarförbundet (SSF). Ingen

och representera Sverige i internationella seglingar om så skulle
vara. Vi har 'rlagliglir faslslä-t ld'
klassregLer och finns alltsä med(
bland de officiella entypsbålarna.
Detta har stor betydelse för bålens
sbatus och därned ekonomiska värde.
Klubben får framför å1lr de av (
SSF:s uLbud av kursep, infornati6,,
och annan service, vilket har stor
praktisk betydelse.

utanför styrelsen kan nog förstå
gIädjen i detta besked. Pl.era års
ärbebe och arguraenterande har äntIigen kränts med frangång. Klubben
(ned Gunnar Tidner som ivrigasle
Jiirespråkare) har bl a envist hävdat
att det är skllnad på familjekappegling i Viggen och att segla i
0lympiaden. Familjekappsegling kan
inte belastas med saroma byråkrati
Ingen kan nu he11er lfrågasä!la
sn elj.tkappsegling. SSF har nu afft- ViSgens anslutning till BEF-förg accepterat detta. Det lnnebär i
säkringen, tidigare en lite känslig
praktiken att du som bar en standard- fråga.
ViSg även i fortsättnlngen utan fornBliteter kan stä1la Llpp i en tävRenl praktiskt medlör beslulet atL
Iine, S,k raätbrev fordras afllså
klassnämnden kommer att färdiginle.
stä]la klassreglernas alla detal j er,
trycka och sända ut dem.
Vad innebär SSFis beslut?

I praktike. kommer det inLe att märkas särskilt tiyckel, inofficiellt
har vi betraktaLs som Kl-assförbund
sedan några år - men nu är det a1ltsåipå riktiat".
Vi är nu en fuflvärdig def av
La

na

L

Kfassnämnden/

Ineenar Holmström (

den

tel

026l

l0l

CÄVLt

Sven-0lof F rimdn
Barkrö 0ygåt.r 79 L, 725 90
teI 021/525 t0

VÄ5TtRÄS

617
N(]RI]

Ionas Liden.ru
l.lo:r:tlsqatdn |, 85,, JL sutlus\qt
tct 060/ II 64 96

HAI']irBUKTEN

(,,rlrp..

"
Håkansson

Vintervägen 9, 294
te I 0456/147 II

Ka r

I shamn

OO SöLVESB0RG

N

0vc oclr Kerstin Svcnsson
f',nd9drJn )J, 582 6(, tt kOp
teI 0tl/15.1 lll

:

,r^rUjorn Törnavist
( ,r låda ta75: 292 oJ rRl
tel 04541614 96

iJSTGiJTAKUSTE

NsuM

KdrI Cerdehdq

Ähus: Jan Ursten

Kdlmarvägen 88, lSl O0

Lördagen den I5 mars är det dags
i,tenl Även dcnn d 0ång I råffds vi

i Karlshamns SeqeIsäIlskaps klubhstuga på 0rtholnen'. Dessfärinnan
besöker de som är intresserade
l(drlshamns Segelmakeri.

rcl

0480

Ovrigt ur programmet:
FiImförevisning
r'.18 footrr och eventuellt en film
från Jan och Cuns segling i Västindien.
/ nmdrens eskdderseglinU, Kdppseq1ing, Tekniska Tips mm.

li i9
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sl0cKH0Lt'!
KA LLE LSE

till

WasavarvsträfJ onsdagen den 27

reor,ruri

rt

tg.oO pa

r."staiantiZ r.lon

Wasavårvet. Temat b ir Sjösäkerhet. Sjö

råddningsorganisationerna bidrar med f ilnr.

ko.lmer dF- rva sjosakpriFrsfilmen "Sista Resan" att visas. Dessutom
vrsning. Bl a

kommer vi att behandla PR radions be
tydelse för slösäkerheten, Säkerheten kontra
yrkessjöfarten mm mm mm.

Philip 04561L47 II
elIer Torbjdrn 0454/614 96

r

.STKUSTEN

CLrnnar Ilalmbcrg

I 1o!avägcn 7 C, 4)7 00 LIllD0l.lL

LeI oJj/76t1

29

VANERN

ne \iiklund
furuvS0en I7 | 542 O0
teI 0501/188 6l

tC

KALIYAR

Anmäi dis till

(

ionel.La seglingsorganisalionen, SSF, och därmed även RiksidroLlsförbundet, Vi kan anordna
ful1värdiga klassmästerskap, kvalificera oss för Svenska MäsLerskap
högs

VÄSTERAS

(jAVTE

llu

TIARIESTAD

Du
vi h$ int. dcr f,i.n..mor.t
hinBd dir, E.! vrd gö. Du nir vi [e

L

l.lästa \tasavarvsträf f kommer redan
den l9 mars. Då ska kontruktören
sjålv PtR 8R0HÄLL tala om Viqgens

historia,
l(unsEn

Du som anmålt dig till

någon av

de regionala kurserna i Stockholm
kommer att få separat kaIleIse.
Har du inte hört något från oss
före den I mars ber vi dig ta
kontdlt -re,l någo, i sl)relsen.

Rnpponr r nÅn WasnvanvsrnÄrrer,t
,-re

n 1,6

.lanunn

att vinna Viggenserien i kdppsegling, däller det att in te fuska
ned slipninqen lbrp sjösäl tninqdr,
att se till att för- och akterstag
går att stråcka upp ordentligt ( om
sLdgen töiL sig eller dåckel siunkit in rekommenderas kapning av
för- och akterstag, o"n påp""."nf,
av nya ändstycken),
I Stockholm kan du få detta utf ört
hos Pil te RePmakare , NYbrokaien 2
för en kostnad av ca 50 t<ronor' (
Vidare kåserade FoIke om tiltägqning
utan motor, nåqontinq man bör träna
på i ensamhet innan man böridr impo_
nera på båtgrannarna i natthamnarna

Under fiirit 1Åfarils SkärgBld so@aren
e!] Plast19?9 erhölI ?t Yld tiluä]le

kasse d€al påtrycH irlofloatlon oD s6abåtsbåEnarr sopnaJor och aDnaB service.
Kaaske

J

Cunnar r'cdogjorde för de vanligaste
nybbrjarfelen, dåligt uppsträckta
seget, felaktiga skotpunkter och
att inte pina höjd med Viggen, som
med sin bulliga ståv då stdnnar upp
i sjön.

\iddre f;ck vi rips on hrr VigqFn
går bäst på sIör/1äns, på kryss,
i hårl värder, i lätt vind och under spinnaker. l1ånga frågor kom
-pp, o.h j.g t ror alla fick nöiaktigd svar av Gunnar

"Charlie " Ahlborg

(

Du

nytta av detta Yld tilf-

S= sopEaja
V= fär€kvattea

1= t€16foD
l[= Dåtse:'verlDg

B= br:inale

H= bandelsbod

0rO= avståDal

l.
2.
l.
4.
5.
6,
?.
8.

kanske.

Efter kaffet dök en o an on ser äd progxampunkt lJpp, nämligen besök dv
Albrn lldrins loll iSbdertä]ie,
Iäby och Nybrokajen. Av dem fick
vi reda på att Albin Iovar att hål1a reservdelar i minst fyrå år till,
att Albinhdllen i Sbdertälje har
de flesta reservdelar och tillbehör
tiII våra !i99år iIager och gärnd
sänder mot postförskott ut i lan(
Vidare lovade man dtt under-söka möjligheterna för Viggenklubben att få
formar mm.
t i I I ver kni ngsr i t ni ngar
'

bar

vatteu osh brii!€Iå fiDla 1iiu83 bryaSor.
, ocb 4: [ls6tiiD].t 1å!8 pronoDådr 8ar
Daste! unile! broal!å?
(Dl storby fiirilliae' yälaorterat.
5 och ?: Yelkar Lå.ngt att 84.

9ä11e.

r

Arets första träff samlade fullt
hus av intresserade Viggenseqlare
med familiex, och På Proqrammet
stod "Så seglar vi Viggenr', där
Gunnar Tidner och Folke LYsell kå-

6

ånaaetps

Av Folke fick vi bl a vetd att för

MarlehaDn,
Marl eha.nn

ös
r

t

våis

J

yäste! br'oDt

i h

svtÄTMIr or2

t e?hano3

svSAlMH Or5

öra (vid Torpr)

svAlr

2to

NotYike!

SVBATMH

2r5

Kärlagsun(l, S t orbY

Hä1]ö (Tid Geta?)

sYtTtfit 1ro
svATE 5tO

Halnsurd (sattvrlr'l)

svÄTH 10,o

Sonarsu I !:ioskaffär svTuH at5
svSATlm r,o
Bonarsund(saltlrlk? )
)

svAH
svÄH

SVATH

ZtA

1r0
7SD

12. Svirxö
11. lödhadn

SVBÄTMH O,1

14. Degelby

trvSATMIi 0r1

'5.
,6.

Sottunga (b}'n)

svÄTli

Hu$ö

svSAT!0I 0r1

SA

1to

1?. Helsö, Kökar
18, Xulolillge (byn)
19. Toishol@a

svBÄI&t 1r0
svÄMFr f ,0

l.
2l , Itskö
22, Lva
21. Jumo (norra)
24, seslinse (b}?)

svBAlr

0r

sBÄH

O,1

svSAH

Ot3

BräEdö by

svSATIl 0rl
1

SYBATH 0,2

sAH

0r4

lii)
\i/

@

:

ltrarut'l. lisser inne i

cåmplDgpLets ce 5oOD
sottedllgr e11-

begriiaBaal

stan,

yälgortsrat. bräB1s vld

".r""t* [eil

rdåck, bruDn

vatt€D.

i tlotorilriyetr bruED i berf,r)v"tt"o
get ?5 r frÅ! bryggornå PA riig 1111
natseryeringen faingst upp på b€rget.
Aetydllgt de! ii.a 'l b tiLl affäreD.
Äffär neil relatlvt god solte?ingrYattea

bliiDsle flDns även l.id Kallbyr

8öalra

Kökai . Nära b:?8gan,

@ Lit"o affär vld b]'n 6ä1Jer även
bränslet Yi flck vatteE I en stuga
liiD€s lanalsvägeD. IÄ.8€ proneltatl.

(norra). Ltren haddelsbod ca
A:r.r.
\-,
100 neter ttLl höaer upp fiån bry8goroa
VatteB - gA nolrut f?Är sffären ca
15oB ti1l potatislånit (lgt9) tlu
"aost€r on berghäI1 ned järnteEar. Hög
pyraltridal träövelbygglaal på blunnen.

gott vatten Den kaaske behöYer alu
hink l[eal s!ö).e. Ca 3O0 n Yäster hao)reD
firutE en odling arr laxörir8 (12 I'uvst

B?a

för stora 1äckra fiskar aaY Yi).
qL) Har varit här 1979' 're! övriga bsnalelsbodar eBl-igt l-j-sta$ bar Yi €J besöLt.
Med

ADnärIodågar

yid

ni;n bflrDx lOOn eöal€r klosken pA sDalra
sidan laådsviigeDr DÄtserverilg t-iil broE

erham

9. eodby
10. KYarnbo (Sa:.tvir
11 . l,ålgnäg

l(

@noskaffär

vaiDl. hälsning

Peter BöDnEårk Y

125O

tua&tit&a flps

;rör SllvA-kodpasser finns ringar att IiöPa åvsedda för skotrets-insida för att
nölja ska en nellan skoEt och kooPÅss' Säcter du upp krokat På skotret

Vi återkommer här med pRAKTISKA TIpS f.ån tidigare meddetande
dels för nya medtemmdr och dets som reperiön
åiq-.år-"".it
med,tidi0dre. vi vilt också passa på uit tip"urå.;";i;r;;;^"
.,n
, n o.i sa<t I nan kdn oord iörp sjo5ätrninq. _
Vi tånqto. ju
alla diti

r:IIår rnonterar koftorunikatiolrsradio der, så tänk på avståndet till kotopsssen'
skottec är en bra pl3ts iust för koE.radio' siadalhom, kurstiajål och
cånt oan snabbt kån behövå nå f!ån sittbnnn-

är rätta
-i,iii
ri
syr i hård spqelilul.
"ilii,-.,r
:";'a-"'

LACA

fall, fånglioor, anks.linor o,.lyl.i Eåskio. feEperrrur 600. då
gärna bjukgörare i sköIjvartnet. Har du besr38, skotblocL e.dyl f.srspliEssr
i repen, så går det att tvåcta i Dåskin ändå. Du gör eo rejäl boll ru-!t beTVÄTTA SKOT,

I6p

slaget av crasor och knyter nogå oo ned snören.

att bli glatt överraskad av det finå resullaaer. Vi, sob 1ärr oss
der här tidigare, har redan tvättar våra för säsong€n och gåE oDLring och

a

SE CEL

-:-5är

du
ticlcn för nu. tn segelmakar-handske kanmJn
orbo,.l o.l- är \'rkliqL b'd ötL \d.n;'
tiroFrbor' lrnns I
ln nolsvdri,hpl lill
Ar L dr" rrådon qor
t"nosL".. uia"'sioa
(an kdpds på dpolFl, oor ''obbFr lä1rdre'

Du kormer

Fernissår oån läryligerl, så srår de di8 inte i vä!an. Borrar Eån
.-trTåI-oågon cE från ytterändan och knyter i eo c:å I l/2 dtr lånat rylotsnöre, så får llan lältare ur laElan ur tairfickån specielll !åt seg}ct ä!
TATTORNÅ

njuter.

TVÄTTA SEGEL aör nånga så, att de tvättar i badkaret, undviker sLarpa veck
och naturligtvis barå ett seSel i tageE. Sedan dn sköljr färdiat alla se8el
ned antistatDedel i sköljvattnet, bär du de blöra €egleu i stora plsslsäclar
ti1l ett torkrto där du Ded hjä1p av en gast hänter upp der på torl. uesD åt!
snutsa 6€d den Inot golvet.
Ilån ser på vattreE att Eycket sEuts försvunnit.
TVÄTTA TD(TILER soro

dynor och Battor.

gårdioer, flågaå, se8elsäckåt och tag borr fläckar

behöver gås igeno@, koBpletreraa,
kånske sdöljas och läda kalske kolopliteras,
VERKrYGSL$AN

bLötr

STORMFoCK käons tryckt att ha oDbord, nen behöver soE turår sellän aoväEdd..
nia6-?Tnns at! nan läsrår den he@a för att spara utryE. och 9tå. utån
när d€n verkligen bchövs. En del aör i stä1le! sin ordinarie fock revni!8s-

pÄ

rosr ras bort, täD8.r:!.D.

Tala Eed din segeloakare innan hås får höasäsong:

behöve. kanske också gås igenoc och koirplelEeras, bed Kop inre
trio iilfster och häfta Iörråtr cill vå:en. Det år färstvara, sod lått to;Lå! i
värDen. skliv en lapp Ded vad du bör köpa,
FöRBÄiiDSLjDÄN

Saxnr un SveNsr SeeeLsponr

RoRKI'LTEN

kan nån

IffCGNÄT

lätt skruva bort och kärleksfullr fernissa extra

Ded en stordpinde och en dekor€tiv knop.

Till förluckao

,do,."r ,ir "<qle,1a d l'e \å \vå'q
I er .--a .å "r! \or' 0qt d-L el s/ d' t-- årl
\å d(l /d- o-h e1
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,
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rpL
la
.'(
:r,,
l
"
o
lrbol .ås'"o'oe.
,
,-.,:ir _o'
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sräbb
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.." . .,.. j;.e e lr..'q pl P' !01t ol'(r'r
"."
Dcslir alrie ,dtLd\ på qruro,d qåd. d 1di
, r 4qtÄr o.h
,," Dlo_5 'qi ifrdrråo' \'tLd_'orp'. 1! r'ti ' D"t
/
11dbod
Lt ""
tiea
o"s
oe'(a
v.!,r!
aii
rr,". .-,
\
relatjoi
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fd.
vårie
be5!åimelser
Reqlrr0r iniehålle/

Do8s,

(

enkelt placera senoD arr rillverkå :vå Lilrrxrn placera på va! sin 3ida on den haivöppne

kaD losn

?iffi&- plywoodbitår, soo
ruffluckan och gör att den hålIs uppe Senom arr den vilar på rråbitarEa.
FraDtill förses dessa nted ett oyaSnär, evenruellc koDplelreråt ned r4år
oD dei behövs. PråkriBr och tar liret plars, når det inre används.

ÄTI Xrii SKOrrET iruffed Eot sitrbrunnen ned rahognyplysood Eer etr orF
loiäi oEE-iiFiaoc inrryck, tycker oån8q. Rärr -åti tår oan-enuast g..att sätta etE papper på "väggen" ne,l tejp elrer vara två och den enå håller
påpperer sli1la på plats. tied en penna 8ör nan Bedan på papperet eb Eå11,
hår nån hå1 i skotrer för t ex, en koEpass, car nan borr densa och rirsr i
dei hål rlan oåste såga.
uan bör tänka på stt få ådringen i virket i sslroå rikrninA soD övrig EåhoAdyinredni.ngen, De färdigså8ade ekiwornas kanrer slipas noge Eed saadpapper,
lackås och fästes åntingen ned t ex. 2 koDponåDt lill eller skruwår alirckt i
skottet soD ju år dubberE. Ta inte för lån8a skruwår bsra, så skrue.. 8år

NR

5/6 19/9

Grundprinciperna i kappseglingsreglerna

!Pq!S!I4LE!! För mffen är j'r prakriskt stE ha särskilr på seeirern. Msn
stntå??fi?tä undan ruffluckornå och ha! barå kapeltec, son lärr l€n tillverk€s av plå5tbelåAd wäv. På skrover och kapellet fäsrer Isåa krrdborrlås
oen ta eadast soå bitar, (åpellet sirEer annår-allt föE hårt fasr och Lsrilborllåse! 31ir3 sv när EAo tår bo!! kåpellet.
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själv hat du nåcurligtvie 1är! dig ålt de kolta lettomå skall sitts itttlrst
!esp, nederst och de stö.te därioellan' D€n h.r dÅna gästcr det?
y:i!k del! på båda sidor Eed siffrorna så får du lättaie att beskriva hur da
skåll placeras. Giir det före du femissår deD.
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etthundnalenl,io å4. Intendent ErIing 14atz, som gjort utstä11ningen (LrngIiga se!rlare och seglande kunJ,rr' visar och berättar
om hui r,ruse€t har (iokumenterat Sveriges ä1dsta segelsäIlskap.

3 Din bA hLat04i.t. Vad kan Sjöhistoriska museets samlingar ge? Några
tjänstemän från museet berättar och visar bibliotek, foto- och ritningsarkiv.
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neka lovartsbåt plats vid sådäni nitrke genon ätt seqla antingen hijqre not nästa
nä,ke eller hoq.e ön dikt bidevi.d.

den behågå.,
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25,2 Gut.dneddt-j ö,Ler. henAltdnt3örgen Sundelin med olympiskt guld i 5.5seglingar, bl a med unik film från olympiaden i Acapulco 1968 och
John Albrechttson med olympiskt guld i Tempest I976t Hur vi trimmade
upp en Tempest och episoder från de olympiska seglingarna 1976.
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på Sjöhistoriska museel. Två seElande quldmedaliörer och en framstående
s e g e I s p e c i a I i s ii kommer bI a att berätta om upp( \vskappsegl.are tillika
tevelser under fartfyllda
seglatser. Vi får också ve ta hur det är att
navi!lera snabbaste vägen tj.l I mål och vad uttrycket rrelementens raser itl
kan innebä.a för h a v s k a p p s e g 1 a r e . Den som hår hiul att sätta ul1der sin
båt får goda råd om paradisiska insjövatten. Vi tittar på KSSS-utstä11ning och ser vad ftuseets bibliotek och arkiv har att biuda den båthistr-

utan.tt sta9vtida,

läbåten inte il.ra.
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ett komplement till viggenklubbens träffverksamhet kan du som bor
i Stockholmsregionen utnyttja ditt kollektiva medlemsskap i Fdreningen
Sver i qe s Sjöfartsmuseum och besdka t ex fijljande föredrag:
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IO,) 0e obiinda 6atLva.ttnen. I'ied båt på hjul till svenska sjdar. Sjörättsexperten och seglaren Hugo Tiberg berättar med bilder och film.
(

' ,, .I Ätt 5eg(a 6atta4e. Varför ulltrådar i förliket? Hur få bort fladder?
Segelspecialisten Bengt Jörnstedt, en av Sveriges internationellt
mest kända havskappseglare berättar om hur man trimmar segel.
0bs några veckors uppehå111
14.4 EL|dnenheten (adn AdninaX'a cup och F(r^tnet Raca i979.Roger Nilsson
navigatör ombord på 14idnigt Sun berättar med bilder och film.
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llll Sola

llyo aedlcanar
27
216 RoÄny schyttberg
24t tfåt6 Ljunasr€!
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42, trar1-Elik Hall-sten
444 BeDgt La!66o!
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64? Ja$ Lilcd
664 BertiL forströD
75t La66e Hu]-tna D
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1115 lar6 cö!'aas€oa
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