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Så har ännu en sommar gått, med
önrsom vin och ömsom vatten, både
bokstavligt och bildligt talat.
Instäm mer med Jan-Olof om
m idso rn ma rv inda rna. som inte prec is
ruppnruntrade till att pinka i lovart, om
uttrycket tillåts. -/.tnra hörde till dom
deltagarantalet.
Plaskeskadern samlade glädjande som inte nådde ända fram tillrnidsomrnånga Viggar. liksom tidigare äien mafträffen. Vi sökte, om inte nödhamn
rgstträflen. nredan KM blev glest be- så i alla fall en lite lugnare tillvaro hos
(tsatt
i år. Det verkar som orn våra Bosö båtklubb vars gästplatser kan reutomhusaktiviteter är fortsatt populära, kommenderas.
Under semestern träffade vi på
något som också framgår när man taplaskeskadern och anslöt ltir några dalar med enskilda medlemmar.
( För att kunna svara upp mot detta gar för att för {iirsta gången pröva den
behöver vi därftr för'stärkning i styrel- sortens segling. En ny erfarenhet.
I skrivande stund meddelas att tre
sen av någon med glatt humör och leklynnet kvar så att vi bättre kan motsvara viggar och tre vegor kappseglade vid
våra medlenrmars forväntn ingar. Ring kräftträffen. Ytterligare tio båtar anslöt
gärna någon i stylelsen eller val- senare ti l l festen.Fyl l igare rappoftering
beredningen om Du villgöra en insats. emotses i denna tidnings spalter!
Sköna höstseglatser önskar er
Sensomriga Viggenhälsn ingar
Alf i 1277 Janra
Jan-OIof

fick vi då ytterligare en trn sommar. Ärets upplaga var nästan bättre
än ljolårets med mera vind; ibland nästan i mesta laget. Så blåste t ex nridsommafträffen nästan boft med vindar
omkring I 2 - l4 m/s vilket reducerade
Så

KAPPSEGLINGS-

KOMMITTE

SKEPP OHOJ !

018-550498
08-590 802 98

01&550498
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Stockholm
995 års Klassmästerskapsseglingar vid
Getfoten samlade sex deltagande båtar
från Viggenklubben, varav en kom från
region Kalmar. Tävlingarna bestod av två
seglingar under lördagen och en under
söndagen. Hur det gick framgår här nedan
men vi ser fram emot ett referat från någon
av deltagarna till nästa nummer av VB.

Gävle

1
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Lars-GunnarGustavson,
Ha nöb u kten

HÖnö

245

REGIONALT
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7000 Erika Örtenholm, Vallentuna
7000 PerWiderberg,Strömsund

Hjiirtligt
viilkomnu

till
Viggen-

klubben!
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Jan-Olof Björk

Utgårdsvägen 3, 191 44 Sollentuna
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Den gångna sommaren med stund- alternativ kan båten inte betraktas som
tals friska vindar har fått mig att fun- sjövcjrdig. Lärdomen av detta blir då:
dera litet mera på begreppet sjövärdigo Tänk efter {tire.
het.
Eftersom jag an- o Vid motorgång, särskilt i hårt väder elsvarade för midsomler itrånga passager, var alltid beredd
marträffen beslutade vi
att sätta lämpliga segel.
På samma sätt, vid segling, var beredd
oss för att gå dit trots
att det blåste ganska kraftigt. Så som vi
att stötta med motor med kort varsel.
låg skulle vi dessutom ha ren 'bondkryss'
Försök också undvika att vara tvungen
att byta segel i hårt väder. Byt med an( stan hela \ägen. För atl. komrna fram i
någorlunda tid beslutade vi oss ftir art gå
dra ord till mindre segel i tid, helst i lä.
för motor. Det gick helt enligt planerna,
Se till att Du har ett ankare som du kan
rr.ren blev något blött av motsjön.
Iita på att det greppar snabbt och på de
När vi väl var framme fick jag dock
flesta bottnar.
fiiljande olustiga tanke: Vad hade hänt om a Se till aft ankarlinan är tillräckligt lång
vi fått motorstopp under vägen? Vi hade
lor att till nöds kunna ankra även på reinga segel tillhands, vi hade ju bestämt
lativt djupt vatten. (Det kanju vara brådatt gå för motor, så lbcken låg i förpiken
djupt i lä).
och storen var beslagen, med kapellet på
och utan fall.
Med anledning av
I hård vind, utan
kalabaliken på Kallmöjlighet att dreja bi
skär, (beskrivs på ankan avdriften mot lä
nan plats), bör kanfort bli besvärande. ske också tilläggas att till gott sjömanInomskärs, där man ofta har nära till skap hör att extra noga tänka långt i förstränder och bränningar i lä, kan ett en- väg när man manövrerar itrånga vatten.
1 ll molorstopp snabbt utvecklas till en Både så att man har klart fiir sig vad man
\, rlig s ituat ion. där ankarel är enda rnöj- själv vill göra, samtidigt som man försöligheten att klara sig undan grundstötning, ker förutse vad andra kan komma att
om linan är tillräckligt lång och ankaret göra. De kommer nämligen att göra det,
tar.
och då är der en god regel alt inle vara i
, Har rnan då som vi på rnidsornrnar- vägen I
\. .on. inte törulsell och lörberetl sig lör
Jan-OIof Björk i 837 Magda

Faxar till VB-redaktionen gör du pä
nummer 018-55 04 98
Ring upp först så vi får ställa in för mottagning.
7
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KALABALIKEN
Tisdagen den lärdejuli lägJanra pä
Paradisfladen mellan Stora Jolpan och
Ingrnarsö. På efterrriddagen gick vi stigen genom skogen tillbutiken vid Finnhamn, för att komplettera våra förråd
rned lite lflrskraror, och strax innan ri
korn fram siktade ri viggenllaggan i
storfonnat bakom ett båthus vid den
så kallade butiksbryggan.

Aha, sa vi, Viggenklubbens

plask-

VID KALLSKAR

efter butiksbesöket återvände vi och

Vi i Jänta deltog några dagar i
den s.k. plaskeskadern men
fick aldrig nägot uppdrag att
skriva eskaderrappoft eftersom vi inte var med från
början. De på dessa sldor
beskrivna h ändelserna kommer naturligtvis ocksä att
dyka upp i de ordinarie
eskaderrappofterna när
dessa börjar flyta in,
men historien från ett
äventyr som det här
kan säkeft berättas
flera gånger och på
olika sätt. Bilder av
huvudaktörerna
hoppas vi
också att
det ska
komma in
vad det lider.

rneddelade eskaderledn ingen yårt beslut
och visst var även vi välkomna. Kulingvarning var utliirdad så viggarna låg kvar
också nästa dag, men på torsdagsförrr.riddagen bar det av. Efte;som vi iite låg (
samma ställe sorr de andra fick vi dagens färdplan via radio innan vi lättade
ankar och anslöt till dorn.

Sällskapet bestod nu av tolv viggar

eskader ligger här. Avstickare ner för att plus storviggcn Force Majeure. Jc)\
hälsa på, naturligtvis, och glatt återseende blev köbåt bakon Potentilla och i tämir-

av kamrater vi inte träflat på ett tag. gen fiisk vind från syd bar det av rrot
Trevlig samvaro i Mugdas sittbrunn blev dagens rrål Kallskär.
det en god stund, innan vi fortsatte yår
Utanför Södervånsvikens mynning
vandring till afliiren.
tog vi ner seglen och följde de övriga in
Vi bestämde oss ltjr att ansluta till es- i viken. Några hade varit där förr, så inte
kadern när dorr skulle fbrtsätta, eskader- vi. Väldigt trångt visade det sig vara, med
segling var något vi ännu inte prövat på tretton båtar som samtidigt skulle lägga
och någon gång ska vara den första, så tilliden friskavinden. Vid bergettillvänlnloppet till Södervånst,iken. ned Potentilla och Force Majeur

(

t

ster låg redan en vigg förtöjd och vi undrade hur dom redan hunnit med det?
Jåntu och Force Majcziz 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 lör ett nytt försök.
Tack och lov hade någon vänlig själ
lagt ut en dunk som varningsmärke vid
grundet nitt 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 iraden vid berget, rntill Trine. Det spring som lagts bort
Potentillas håll flyttades till vår ak-

t:.lot

ter och sedan hängde merparten av eskadern på detta.
Efter att ha dragit våra förtampar

l:rnd kunde vi pusta ul. trodde
det visade sig vara fel.

ri.

till

rnen

Nu anlände Sayannalr, en segelbåt av

det större formatet. Potenlilles ankare
drogs loss. Så srnåningorn men för sent
- stod det klart 1ör skepparen att djupet
ijusl den här viken inte räckte till lör
hans båt. Han rundade grundet medsols
rnen där fanns förutoln bottnen vår
eskaders ankarlinor som ltan gick på
innan lran lästnade. J..inl.ts föfia]fnp
sprätte all världens väg från den lilla rönn
den iästs i. Tillrnälen kunde anas i
ten. Vi släppte på vår ankarlina och med
hjälp av den viggen sorn låg vid berget
mittemot när vi korn (och inte alls hörde

till

oss) bogserades SctvLtnnqh tloLt och

kunde lyckligen liirdas några tiotal me-

ter innan hon stod på igen. Den här
Fo sattning på sid. I I
9

4.900:-

VAGGA

En lätt och prisvärd vagga i låmplig storlek för Viggen.

BIBLIOT EKET

SKEPPS

HÄR HAR DU NAGRAALTERNATIVTILL DIN ALBIN-ELLER K-VIGG:

Jag kan numera räkna mig

till

de

Med and löst vackra
rckra fotografier,

lyckligt lottade. Vid en födelsedag komp letterade medd en
en väl avvägd
härförleden begåvades jag näml igen mängd text, gu idarLr han
har oss på 250
rned Jeppe Wikströms HclsSkcir- sidol runt det som för många
n
av oss
gård, en bok om Stockholms norra är vårt sommarparadis.
ld is.
skärgård, dess vatten, öar, årstider
Boken torde vara
ra lika
lik tilltalande
och människor. från Grönskär i sö- även fijr den som äldrig
.ldrig satt sin fot i
dertill Söderarm i norr.
Stockholms skärgård.
rd. Köp
K
den !
RED

DÄCKSTÄLLNING Special 4.440:Hålle. prcs6nnlng€n trån skovst. Fåsl€€ i
lör- o.n aherpllph, mållansiod€n monioras
iill mantÄgstön€ma.

mmmmmmmmm mm

Fortsduning Jiån sid. 9. Kalabaliken...

Matedal;

DÄCKSTÄLLNING Special 2.91

DÄcKsTÄLLNING

Ol

2.010:-

Fäsl€s i lör- och al(€rpulpil. TeloskoPiskå
m€llansraid som nornEh stöd€r moi r6linqs-

Vikt
Långd:
Bredd:

Galvaniseratstål

gången blev det tarnp från masttoppen
land och hjälp med att kränga som
bler räddningen. L ite laflligordergirnirrg
från en vid det här laget ganska skärrad
skeppare gjorde sedan att dom nästan
kördc in i berget på vägen ut. Den r igg
som bogserade förut kom in igen och
lyckades också köra på vår ankarlina

till

C:a 85 kg

250 cm
Max 300 ctn

Vaggan år helt demonteÖar, vilket innebåran den kar transporteras på en vanlig personbil med takråckeGenom att den låtl kan delas, år den synnedigen lämplig på
upplagningsplatser dår bäthanteringen sker med vagn octr
där vagga, normalt, inte kan anvåndas.
Vaggansstora bredd mediörattstodbenen kan stållas in sä att
allra båsla inlallsvinkel mot Mtskrovet erhålles.Detta innebår
attman uppnären mycket såker uppstållning utan att vaggan
behöver bli onödigt tung.
Stor flexibililet i inställningsmojlighetema medlö. all dennl
vagga kal anpassas lill båtar av högst varierande lorm oci\
storlek.
Vaggan levereras helt komplett med stödbenen monterade

två gånger. Slacka, sträck, slacka,
sträck. Vid det här laget började det påminna om rephoppning.

pallningsklossarna ingår i leveransen.
2.750].-

A-srÄLLNTNG

A-bo€kama slår på mark€n. Tslsskopiska
mellanstöd sorn normåll slÖder mo1 rellngs
TTLLVERKAS

oor

(

sÄLJES Av

PBESENNING
Storsorlerin

g av f ärgeloch

iiust de måll,

kvaliteter. Vitillverkarpresenningen.

sorn passar bäst till Oin båtläckning.

Polyesterarmerad PVC cia 650

g/m'?

fJån 48:rm'?

Iltlr
I

andrlnqsft

du

Btohill\ ll, J r\pt;t

utdelas tillden Yiggen skeppare
som under årel seglatflest sjotni/,
me d fö r e t r dde sr i t fa n i lj e be s ä t h i ng.
Sti d inuppgiftet on skeppare,
besattning och segladdistans til/någon
L' igge n k lub be ns s tyre /s e,

BANHAMMAFSVÄGEN 9
110B0, 161
EROMMA

80x

t0

|

TELEFON 08,€0 29 80
TELEFAX 08-80 80 42

Lillhan.l \enasl l0 oktoher

Al/ & Annikd i.I.inta

1/1 sida 600:-, 1/2 sida 300:1/4 sida 150i, 1/8 sida 75:-

teglat långt i år?

iset Ppr

på genom

inloppet oclr de sorn låg längst in var de
första som gav sig av. När det blev vår
tur trodde vi att vi inte skulle lå 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
lörrnådde med winschen för att komma
loss och i väg på nya äventyr.

ANNONSPRISER
OCHRABATTER:

?er Krohrills
J{ederspris

på tvärbalkarna. Till och med de tryckimpregnerade

Nästa morgon avseglade vi ganska

tidigt. Vinden låg fortfarande

Vid samtidig bokning av fler

än

2 annonser, i på varandra följande
nummer, lärnnas rabatt enl. nedan:

i

Annons nr34zsoh,frän nr 5- 50%
FÄRGTILLÄGG 4oO:- PER FÄRG
Rabatt lämnas ej på fiirgtillägg.

Albin gick igenom vad sorn gällde beträffande säkerhet, vakter och skaflning.
Det fanns gott om mat vad vi kunde förstå.
så denna gång Iitade vi på Albin, när han
sa: "Svälta ska

vi i alla fall inte behöva un-

der den här seglingen. "
Båten var en tio meter lång havskrys-

,

,

Stänk och rackare

Det var Iördag efterrriddag och jag stod
på parkeringsplatsen nere vid hamnen och
väntade på hustrun. Jag försökte stå stilla

men lyckades inte särskilt bra. Hela parkeringsplatsen tycktes gunga.
En bil närmade sig och stannade framför mig. Genorn den öppna sidorutan stack
frågade hon.
Jag stödde rnig rrot bilen. "Ja, det har
varit roligt," måstejag erkänna.

ringde AIbin och gav anvisningar onr vad
jag skulle ta med mig. "Men du behöver
inget regnställ, " sa han. "SMHI och andr(
väderexperter säger, att det blir rnulet i eftermiddag men sen klarnar det under kväl-

vi kom hem visade telefonsvararen, att där
fanns tre nreddelanden. Ett var fiån Albin
Persson.

"Hej, det är Albin. Jag tänkte lå rned
dig på en segeltur. Kan du ringa rr.rig så
snart som möj ligt?"
Jag ringde och Albin lijrklarade, att det
handlade om en tj ugofyratimmarssgling.
Från fredag eftenniddag

t2

till lördag efterrnid-

sken. "

Är det något jag inte litar på ar de(
väderprognoser, såjag packade både regnställ och överlevnadsj acka. Det visade sig
vara klokt.

Närjag kom till båten var Albin redan
där. Där var även Peter, som också blivit
övertalad att lölja rned. Slrax dök även en
ljärde man upp, Rickard, lycklig ägare till
en tolkbåt. Besätlningen var lulltalig.

(

Snart behövdes de ännu mer. Det bör-

jade regna. Först lite försiktigt, sen sma-

ttrade det intensiYt mot huvor och
sydvästar. Vi kände det som en vädrets rnak-

ters demonstration mot allt vad meteoroIoger heter Bara Albin såg oberörd ut. Han
kände att vi korr ihåg hans kommentarer
om regnställ före starten.
"Alla lovade u ppehållsväder, " för'sva-

rade han sig. SMHI, Göteborg, Lokalrad iorr. "

på

"Tror du på rneteorologer tror du väl
jultomten också?" kom det lite syrligt

fl ån Rickard.

Albin svarade inte, och det väntade sig
inte heller ingen att han skulle göra. Det
finns ju grånser. Istället tog han efter en
liten stund upp ett annat ämne. Han kände
väl behovet av att få lite mer positiva attityder li ån besättningen

Bösshamn söder om Läckö. Strax liire

len och natten. Så imorgon blir det solDet började några dagar tidigare. När

och både lät och såg ut som att rik-

tiga seglare använder inte sprayhood.
Vi andra tittade på varandra och drog
på oss regnställen. De behövdes.

tävlare startade från Vänersborg, Ärnå1,
Hammarö utanför Karlslad, Sjötorp och

kl l7

gick storseglet och en lQ rn genua i Lopp.
motorn stoppades och I7.03 passerade vi
startlinjen. Tävlingen hade börjat.
Taktiken gick nu ut på att väl.ja bryt-

(

"Jag har ingen sprayhood," svarade

Albin

till Lidköping. Våra med-

inseglingsrännan

med."

Så korn fredagen. På formiddagen

pFp

platsen, första paIet prickar vid

dag. Nu var det onsdag, så det var ingen
lång betänketid.
Det lät lockande, speciellt soln det var
längesedan jag nattseglade. Efter att ha
kol Iat kalendern för fredagsefterrniddagen
kunde jag lämna klartecken. "Jag hänger

hustrun ut huvudet. "Har du haft roligt?"

sare byggd av trä. Mastheadriggen htills
uppe av en stadig mast av armerad glasfi.er. Allt föreföll robust och i gott skick.
Hur det var i ruffen var svårt att göra
sig en föreställning om. För tillfiillet var
röran obeskrivlig, men sedan vi stuvat undan våra packningar och Albin tätt övrig
rrustn ing på p lats såg der betl d ligt ba tr re
ut. Allt var sh ip shape.
Så gorde vi klart att sätta segel, kastade loss och tuflade ut ur hamnen. Vinden
vär nordostlig, ca tio meter per sekund. Vi
hade den rakt ernot, så det gick inte fort,
nren så srlåningorn var vi lramme vid start-

"Borde vi inte sätta upp sprayhooden?" undrade Peter medan han med
en handduk torkade vattnel ur ansiktet.

punkter så att vi så långt möj ligt skulle undka att kryssa, helst också slippa länsa.
Hur Albin. ganska elegant må erkännas,
löste detta l'ramgår av kartan på nästa uppslag. Till saker hör, att en brytpunkt 1ä användas högst två gånger.
Någon tinrme etier starl hade vinden
tilltagit och den något veka båten krängde
obekvämt mycket, varför Albin föreslog att
vi skulle bärga storseglet. Därefler blev
seglingen rnycket behagligare till priset av
en obetydlig fartrninskning. Vi stävade
norrut nred god fart. AIlt oltare borrade
bålen ner stäven i de krabba vågorna och
vattnet sprutade över sittbrunnen.

"Skulle det srnaka rned en ostmacka och

lite varm soppa?, frågade han. Det skulle
det och Albin lörsvann ned i rufl'en för att
göra i oldning rnaten. Emellanåt dök han
upp i ruffluckan sorn för att kolla läget, men
hans ansiktsiärg antydde att det var andra
orsakcr. Vi andra undvek att komrna nred
några korrmentarer för att inte göra det
viirre. Som tack langade han snart tiam fät
med lärdiga snrörgåsar och muggar med

vanr soppa. Det smakade bra, även oln en
uch rnr,rn osrbil hann blåsa i 'jön innan r i
korn på att hålla fast pålägget med tummen.
För en stund glörnde vi till och rned avsaknaden av sprayhood. Det hade förresten
det goda med sig att soppan blev drygare
tack vare det vatten sorn stänkte i. Men å
I3
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andra sidan innebar detju också att soppan kallnade fortare. Och blev tunnare. Allt
järnnar ut sig.
Senare på kvällen fick vi en ny omgång
mackor och nybryggt, varmt kafle. Det var
det sista varma vi fick under hela resan, liir
båtens rörelser gjorde det omöjligt att använda spisen. Dels dinglade den våldsamt

För rorsman var det omöj Iigt att ens
försöka parera vågorna i mörkret och allt-

tvärskepps isin upphängning, dels rörde
den sig kraftigt även långskepps när en stor
våg lyfte upp förskeppet. Men svälta behövde vi aldrig göra. Mera mackor, bullar,
äpplekaka, äpplen och chokladkakor höll
hungerkänslorna hyggligt i schack under

gaste vändpunkt, Måkskärs fyr. "Titta efter tre blink var femtonde sekund," uppm(
nade Albin.
"Treblinka-" sa Peter som har en kusin-

hela resan.
På natten var det fascinerande att se
skumkammarna kornma fräsande m01 båten.
upplysta av boglanternan. Grönskirrrande,
när vi låg ftr styrbords halsar, rosaliirgade

när vi seglade för babords.

I

aktern

smattrade flaggan iskummet, som glittrade
i skenet lrån akterlanternan. Vår egen, svagt

upplysta värld idet gungande mörkret.
Avsevärt rner uppl; sl ble\ den . när en
större motorbåt skar vår kurs. På ett avstånd av några hundra rneter fick han tydligen syn på vår styrbordslanterna och för
att kolla, att han ej såg i syne riktade han
en kraftig strålkastare mot oss. Det kan man
både förstå och acceptera. Däremot är det
svårare att fijrstå, varför han behövde lysa
på oss i flera minuter. Efter en sån upplys-

ning är det inte mycket kvar av mörkerseendet. Det finns knölar, även på sjön.
De som hade frivakt hade två kojer att
välja emellan. De tr å i ftirpiken gicL inre at1
använda utan ordentliga säkerh ets bälten,
och av de två i ruffen kunde rnöjligen den
ena användas, tack vare att bordet hindrade den vilande att rulla ned på durken.

Där kunde man sova gott, om man inte
besvärades av att stänkvattnet i sittbrunnen

läckte och droppade rakt i ansiktet. Men
varju bara under styrbords halsar.

det

emellanåt sände brytande sjöar kaskader av
skum över båten och in i sittbrunnen. Det
var något man snart vande sig vid och vad
skulle man förresten göra åt det? Har man
ingen sprayhood så har man ingen.
På efternatten var vi på mot vår nordli-

som bott i Göteborg.
Det dröjde inte länge, innan vi såg Treblinka långt uppe i norr. Vår vändpunkt v(
en nordprick en distansminut längre norrui
och här blev sjön både hög och krabb. Vinden var nu ornkring l3 m/s och med ett anlopp från Kristineharnn över 30 sjörnil i nordost hann sjöarna växa till sig ganska bra.
När sedan djupet minskar tvärt från ornkring
60 till bara 5 meter blir det lite extra oroliga
vågor Varannan våg var skumkrönt och horisonlen. som anades i del svaga grl ningsljuset i nordost, skymdes olta av vågtopparna. Det var skönt när vår sökande strålkastarkägla lyste på vårt rnärke och vi kunde
vända åter söderut.
När vi nännade oss Kinner iken igen
hälsade vi det svaga morgonljuset med en
liten gryn ingsrackare. Många kan se detta
son.r en dålig början på en ny dag, and(
som en bra. Denna morgon tyckte hela besättningen, att det var en bra början på lördagen.
Det började bli dags för planeringen av

avslutningen. Hur lång distans kunde (

beräkna hinna inorr den kvarvarande tiden

utan att behöva kryssa för mycket? Albin
tittade i sina papper och på sjökortet. Det
resulterade i en avslutande sväng till Lurö,
där vi mötte en av de andra båtarna itävlingen, en Vega från Hammarö. Liksom vi

förde han bara ett segel men hade valt
o[evat storsegel, vilket tycktes fungera bra.
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rran l,u ro lantill Pålgrundets fyr och därifrån via Carlos
grund ut i Kinneviken och den avsade vi
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slutande slören

till

Lidköping När vi
passerade mållinjen hade vi seglat
drygt 107 distansminuter med en
rredelfart på närrnare 5 knop. Albin
var nöjd och sedan
vi kommit i hamn

och fått båten i
ordning bjöd han
på nybryggt kaffe.
Varmt. Men utan

konjak, den var
.O

slut. Det snakade
gör gött, som vi säger i denna del av
världen när något
är riktigt gott. Men
när

Albin förhörde

sig om att ställa upp

(
I
I

med honom igen
nästa år ijuni, fick
han ett v illkorat
svar. "OK, men då
lår du lörst skaffa
en sprayhood och
en lite större konj

aksplunta."

När vi gick iland märkte vi, att
vi varit ute länge på

sjön. Hela världen
gungade.

Kjell Nylön
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