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I helgen tog jag mig en promenad på
vårisen i den vik som frine ligger i om
sommaren i Stockholms södra skärgård.
Isen börjar nu bli ganska mör och det står
väl inte på förrän den går upp. Under promenaden i nästa vik så fick jag se en Maxi
77'.a som legat på svaj sedan förra säsongen, nu låg den där fastfrlrsen med
snurran i istäcket och en hel del utrustning lämnad på däck.
När iag stod där och tittade på henne
_ så uppstod dom h;r funderingarna eller
( ,rnJ<arna på vad för slags öden som som
gör att man lämnar sin ögonsten på det
viset, kan det vara sjukdom, skilsmässa,
tidsbrist eller har man kanske bara tap-

Material till tidningen sänds till
Alf Bengtsson på adressen nedan
utgivare) Hällbygalan 18,752 28 Uppsala
Hasselgatan 115, 194 37 Uppl.
Hällbygatan 18, 752 28

Väsby

Uppsala

018-55 04 98
08-590 802 98
0'18-55 04 98

(
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pat intresset?
Sen gick mjna funderinga( tillViBgenrlubben och en förhoppning om att att vi
kan vara till stöd och hjälp om en sådan

här situation uppstår.
Med önskan om att vårrustningen går
bra eller åtminstone planeringen av den
än så länge. Kom och prata motor på vår
planerade motorträff. Mer information på
sidan 9 i detta nummer av Viggen-Bladet.

Hälsningar
Sören
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1064 Trine

Redaktören tillät sig ett kort avbrott i
framställningen av detta nummer av VB
för ett hastigt besök på båtmässan. Tjänstgörande damer i Viggenmonterry Lena och

Cia, rapporterade ett glädjande stort intresse för klubben från mässsbesökarna,
vilket vi hoppas med tiden också leder till
ökat medlemsantal.
Den fy lliga artikeln i Segling ha r även
den bidragit till ökad kännedom om Viggen och Viggenklubben och ska väl också
dra några strån till stacken.
Med detta nummer får du ett nytt Tekniskt Tips, liksom i det förra. Den gången
skedde tyvärr ett litet olycksfall i arbetet
vid tryckningen och den bredare marginalen för hålslagning kom på fel sida (om
nan vill ha sidan 1 före sidan 2, vilket ju
är brukligt). Man kan visserligen få ettan
före tvåan men då kommer bladet i stället
uppochned och det är ju inte heller bra.
Hav dock tröst - Staffan på PriCor har
lovat att ett alldeles rättvänt TT kommer
med aprilnumret av VB!

Fortsätt skicka in material

till tid-

ningen! Allt är välkommet, hälsar redaktionen genom

AIf i 7277 liinttl
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Katter på
a aa

aa

Pr e(ilen ,;'uä#tett
Presentation az: Lena Mag-

nusson, Iedamol i

Viggen-

klubbens styrelse:
Jag heter Lena Magnusson och är

sedan drygt två år tillbaka tillsammans med min sambo Jonas ägare
till Albin-Viggen 1.024. Vi blev med
Viggen istället för ett nytt tak ti11 vårt
radhus dvs Jonas tyckte att det var
roligare med Viggen än tak. Fast då
visste vi inte att vi skulle köpa en Viggen. Vi var ute och tittade på några
båtar och fastnade direkt för den

enda Vigg vi tittade på. Det blev
snabba ryck när vi väl bestämt oss
eftersom Dan Besom som ägde båten vi tittade på skulle hem till USA 2
dagar senare. Vi slog till och blev
Viggenägare i september 1,994. Yi

,
(
nen för Materialens Processteknologi
på KTH. Jag har varit au-pair i Tysk1and, arbetat på Systembolaget som
försäljare samt varuutbildare och sedan 10 år jobbar jag på KTH. De tre

första åren forskade jag inom

örbränningsteknik. Därefter arbetade jag på Bergsvetenskapliga sektionen i fyra är, först ett år som
utbildningssekreterare och därefter
som kanslichef. Sedan tre år tillbaka
f

återfinns jag på en institution. Jag
arbetar med diverse administrativa
frågor; budget, personal, utredn inga r, kursverksamhet. I framtidel
tänker jag återgå till mer tekniL\
orienterade arbetsuppgifter.
Jonas och jag bor i radhus i
Vallentuna. Vår fritid ägnar vi åt segling, vinprovning, läsning samt nr(

startade med en seglingsemester i slu- mer även Viggenklubben. Min
tet av september det året och sedan erfarenhet av föreningsverksamhet
inskränker sig till Hyresgästdess seglar vi.
ju
Men iag ska
presentera mig föreningen (sedan vår tid i hyresläsjälv. Jag är utbildad metallurg vid genhet). I Viggenklubben kommer
Materialtekniklinjen, KTH. Jag arbe- iag att vara kontaktombud för regiotar f n som kanslichef på Institutio- nerna
Lenn
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För någon sommflr sedan haile
planer
på att aår kstt Rosita
ui
;kutte bli en skeppskatt. Det skulle
inte behöaas några fter kattuaktet
när familjen gaa sig ut med båten,
En katt iförd flutztäst och kopplad
på öarna. Så aar det tiinkt, men
oerkligheten blezt en annan.

holms södra skärgård. Rosita fick
komma ut på fördäcket där hon hade
en aktionsradie på ett par meter isin
sele.

Lena började puttra på maten i
Origoköket och jag och barnen gick i
land för att sträcka på benen. Vi hann
inte långt innan Lena skrek att Rosita
hade rymt. Honhade slingrat sig ut ur
Inspirationen till att omdana vår selen liksom en orm som ömsar skinn.
katt till skeppskatt fick vi under en
- Shit, tänkte iag och såg en förvileskadersegling. I Albinviggen Jänt4 dad katt och två ledsna barn framför
som deltog i eskadern, bodde två väl- mig.
Rosita gav sig av på stigen som lemående katter som såg ut att njuta sjökattslivet. Det verkade inte besvära der frånhamnen upp på ön. Försiktigt
narmade jag mig henne. Men just som
dem att vara selade i ruffen
När vi kom hem efter eskadern i jag skulle dyka på och fånga henne for
nhandlade vi de oumbärliga attiralje- hon i väg som en ha1 tvåI. Så höIl det
ma för livet ombord Iör Rosita:en katt- på närapå en kilometer innan jag till
slut och efter åtskilliga försök lyckades
flytväst och en löp1ina.
Efter en lång brottningsmatch för fånga och hå11a kvar henne. Återfärden
att få på henne flyl.västen bar vihenne blev inte lättare med en slingrande katt
notvilligt och med blängande ögon med vassa klor.
Det blev en snabb lunch den daombord på Klara Kluck.
Det blåste friskt och Rosita var nog gen med en katt inspärrad i ruffen. Vi
rätt skärrad där hon satt och tryckte i hissade segel och la ut med en sur och
sittbrunnen närbåten lutade. Hon flå- lrumpen katt längst in istickkoien.
Det är nog med katter som med
sade som enjakthund. Ettklart fall av
människor. En del är landkrabbor.
kattstress.
Hal som en tztåI
Lasse i Klara Kluck
Vi la till vid Mörtö Bunsö i Stock5

REGIONALT

Inombor ds

Stockholm

Om du råkar bli inblåst på ett
stiille nära en butik diir du kan Gävle

MOTORTRAFF

kl

hos Näsbyvikens Båtsällskap onsdag 9 April

19.00

itta

nedanstående ingredienser, Vakant
kan du kanske lägga lite extra tid
på matlagningen den da'n, t. ex Hanöbukten
detta:
LeifJohansson
h

"PAPPA EWERTS ITALIENSKA
KYCKLINGGRYTA"
T|II 4 personer behöus
En stor färsk kyckling på upp till
1% kg, (eller två små)
Olivolja atl fräsa kycklingen i
Vitlök 4-5 klyftor
Vitt torrt viry minst en halv flaska
I burk hela tomater
I burk krossade tomater
2 normalstora gröna paprikor
1 burk gröna oliver, alternativt
svarta
Lagerblad, 5-8 stycken
Salvia, minst 1% matsked
En stor gryta att tillaga maten i
Stycka kycklingen i lagom bitar inte för små! Tag bort skinnet. Salta
och peppra bitarna (vitpeppar). Hetta

i grytan. Fräs kycklingbitama tillsammans med vitlöksklyftoma. Obs! Bitama får inte bli
brända, bara få lite färg. Häll på vinet
och lägg i lagerbladen och salvian. Låt
koka under lock i c:a 20 minuter. Häll
på tomatema och koka i ytterligare 25
minuter. Skär paprikoma i strimlor eller ringar och lägg i dem och oliverna
låt koka i 15 minuter till. Total koktid
ca 60 minuter.
Ät grytan tillsammans med vitt
bröd av lantbrödstyp som suger upp
upp olivolja

såsen, kokt potatis eller bandspaghetti.

Ingemo
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Skånegatan 14, 295 00 Bromölla
0456 - 273 69

Kalmar
Peter Winberg
Vårvägen 15,385 03 Söderåkra
0486 - 212 43

Mälaren
Jan-Olol Blörk
Utgårdsvägen 3, 191 44 Sollentuna
08 -9297 32

Siljan
Kent Henriksen

-€

S:t Anna

lllustration

Owe Svensson
Tunngatan 27, 582 66 Linköping

Vänern

(

Västkusten
Gustalolofsson
Hagåkersgatan 28 D,
431 41 Mölndal
03'l - 27 57 24

öresund
Erik Palsund
Rabygalan 70 D,21613 Malmö
040 - 16 09 73

en Rapp

Så

013 - 15 13 31

Vakant

börjar ju det bli tid för planeringen av båtens vårrustning och då
också en genomgång av utrustning
som segel, fall, förtöjning, värmare,batteriet m.m. och inte minst motorn. Därför har vi nu planerat att genomföra
en motorträff där vi har tänkt att vi kan
lelge varandra av våra erfarenheter.
Träffen kommer att bygga lite på

Sör

(

egen medverkan från deltagarna, alltså

inget lradilionellt föredrag, men iag är
säker på att det kommer attbli givande.
Vi bjuder på kaffe och bullar, och
så här hittar du dit: Med Roslagsbanan
från Östra Station mot Näsby Park. Avstigning vid Lahäll. Med bil Norrtälje-
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vägen till Lahällsavfarten. I övrigt se
skiss. Hjärtligt välkommen.
Hiilsningar Sören
7

EKOLOGISK RADARREFLEKTOR!?
Ett problem för alla seglare, och
motorbåtar också för den delen, är att
synas på yrkessjöfartens radarskärmar.
Olika typer av radarreflektorer har sett
dagens ljus, men dels är de förhållandevis stora, dels är de utförda i metall
eller metalliserad plast och inte lätta
att anbringa på en Vigg. En alternativ
lösning behövs.
Först lite teori. En radar fungerar
som bekant genom att korta paket
(pulser) radiovågor skickas ut i en smal
stråle. När dessa träffar ett, företrädesvis metalliskt föremåI, reflekteras de
och en liten del kommer tillbaka till
avsändaren. Cenom att mäta tiden pulsen har varit på väg och multiplicera
den med ljusets utbredningshasti ghet
som är 300000 km/s kan man räkna
ut avståndet.
Vågl2ingden för pulsema brukar för
fartygens navigationsradar vara ca 3
cm. Genom att använda så kort våglängd får man möjlighet att urskilja
mera detaljer i ekot. Mera om det se-

inom som utom landet började en lösning
kunna skönjas. Tyg, 1ämpligt behandlat,
borde kunna ge önskat resultat. På en segelbåt finns ju som regel både segel, flagga
och vimplar, varför lämplig bärare in( rknas. Segletbör dock undvikas, eftersom man
ju vill ha

beräkningar gav vid
handen att

mans

nare.

fiiltet på Viggorvimpeln

ningsättika. Om
man tar

För att få en bra reflex, skall det
reflekterande föremålet ha en impedans

För att fungera som radarreflektor skall tande paraffin. Paraffinet får endast
hela det blåa fältet impregneras med en värmas i vattenbad, då det är ytterst
ldekokt på blad av iärnek. Järnel ger här den eldfängt. Vimpeln doppas så att enbnskade egenskapen. För att skydda det hela dast det blå fältet inte blir paraffin,/".t st, skall sedan hela vimpeln behand- belagt. Vimpeln läggs sedan ned i
las med olja utvunnen ur barren på en sil- järneksdekokten där den får ligga

effekten
även när

man

vergran.

här
gör man.
Så

går
för motor.
För att säkert synas
även när

Ca
två liter

man inte

ek

har flaggan

uppe åter-

står vimpel eller
sairskilt tyg-

stycke.

Vidare

det blåa

skulle

som väsentligt avviker från rymdens
vågmotstånd om 377 ohm. Dess dimensioner skall dessutom stå i ett lämp-

lämpa sig

reflektor ge ett stort eko. En plastbåt
är ingen bra reflektor.
Efter studier i gamla läroböcker i
teoretisk elektroteknik och en del kontakter med trä- och textilforskare såväl

skulle reflexen ändå bli avsevärd. Prov i bil
mot polisradar (enda möjligheten på vintern med båten på land) gav både önskat
och oönskat resultat. Principen fungerar och
man får fortfarande böter i radarkontroll!

löst pack-

ade blad
från järn-

(från
välsorterad blomläggs i en
emaljerad

kastrull
tillsamlihlägg-

med tre
ter

en rostfri
eller alu-

över natten. På morgonen kokas den
för att få bort paraffinet. Cirka 2 dl
barr från silvergran (grannens?) stöts

mortel och oljan gnids noggrant
in över det blå fältet.
Färdigtl Det hela kan som sagt
provas i en lämplig fartkontroll. En
slutkontroll bör göras under maj, för
vissa beräkningar tyder på att effekten avtar efter april månad.
Halanr i 401 Lirpn Lirpa
så i

P.S.

Genom att behandla Viggensymbolen i vimpeln på samma sätt, ser
radaroperatören ekot i form av ett
Viggenmärke på skärmen!
Som synes av figur 1 fungerar
detta även i svårt störd miljö. Bilden
visar en nästan helt utstörd radar,
men Viggen syns trots detta då den
är utrustad med den nya reflektorn!
D.S

miniumligt förhållande till våglängden. Vid märkt och Figur 1. Vigg-indikering i störd mi/jii
kastrull
optimalt förhållande kan även en liten genom att det har opitmala dimensioner, kommer ytan att bli angripen av ättikan.
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alldeles ut-

Blandningen får koka upp och sedan koka
sakta i tre timmar varefter bladen silas av
och kastas och vätskan får svalna. Under tiden prepareras vimpeln.
En viil använd Viggenvimpel doppas i fly-

...tar gärna emot material på den nu
lite kortare e-postadressen:

narden@upp sala.nail.p ostnet.

s

e

På däck

På däck
r;

Försegelvikning
Jag hade just kommit hem från en
söndagssegling och stod nu vid {örstaget fullt sysselsatt med den inte alltför enkla uppgiften att få ner genuan
i segelsäcken. "Varför gör man alltid

så små segelsäckar?" tänkte iag lätt
irriterad för mig själv.
Framför mig på kajen stod en grånad med rynkat, väderbitet ansikte.
Han hade en urblekl vega mössa
neddragen i pannan och händerna
djupt nedstuckna i byxfickorna. Från
babords mungipa letade sig en smal
snusrand. Han gjorde ingen hemlighet av att han fann mina göranden
ganska roande. Cubben, som jag visste hette Artur, hade en gång varit
en duktig seglare. Nu var han gammal och lätt giktbruten, varför han
övergått till den fysiskt mindre ansträngande bryggseglingen, en syssla
som förutom att den låter sina utövare behålla kontakten med de vida
vattnen understundom också bjuder
på avsevärd underhå1lning. Som nu.
Till slut kunde gubben inte hål1a
sig längre. Han drog upp vänsterhanden ur (ickan och med de>s avigsida torkade han med en van gest
bort snusranden. Därefter Iät han

.ir\'

.(.1:''

Jag tittade på Artur. "Nej," svarade iag, "det ir det inte, men jag {
ännu inte kommil på hur del är tänlr
att man ska få in ett stort segel i en
liten påse."

'

'

"Ha, det är inte så konstigt,"
skrockade Artur, "och det finns n(
lika många sätt att packa segel som
det finns seglare. Några är bra, andra mindre bra. Fast på min tid hade
vi hittat på ett eget sätt. Om det var

2. Seglet uiks franåt i
liingder, som anpassas

till
1. Seglet ligger
som en lång,

och nyttig. Kanske skulle jag också bli
road, i bästa fall känna att jag fått lära

platt orm på
diick, fiirdigt att

mig något nyttigt.
"Låter intressant," sa jag därför.
"Kan du också visa hur ni gjorde?"
"Nä, te dä ä jag för stel nuförtin,
men jag kan berätta för honom. För det
första ska du inte kroka av seglet från
_förslaget än, " började A rtu r, "så du kan
( Uorj, med att kroka t.rst halshornet
te däcket och sen alla karbinhakarna
till förslaget." Han verkade rätt nöjd
med att ha satt mig i arbete utan att
, 'ilv ens behöva ta härrderna ur byr(...,k.,rr,,

aikns ihop

handen försvinna ned i byxfickan
igen. Med snus och allt. Sålunda
uppsnyggad kände han sig redo att det bästa, vet jag inte, men det var
påkalla min uppmärksamhe! varför det bästa vi kände till."
han harklacle cig lätt och sa: Är det
Jag insåg, att nu hade iag min
första gången du gör det där?"
charrs. Ville gubben Artur lära mig
10

\,\

När alla hakar var fästa tittade iag
frågande på Artur.

"Ställ dig nu vänd förut och med
en fot på var sida av seglet."
Jag gjorde så.

lyft

"Ta nu understa förlikshaken och
så långt dä går. Bra! Nu håller du

med höger hand i haken och med väns-

segelsiicken

ter tar du tag i förliket mittemellan
haken och halshornet. Så ja. Nu drar
du förliket hårt åt vänster och r-rågot
framåt samtidigt som du låter karbinhaken glida ner längs förstaget. Just
så." Artur lät nöjd. Antagligen tyckte
han att han var en duktig instruktör.
Till och med en söndagsseglare begrep
ju vad han menade.
"Nu lyfter du i nästa hake och viker på samma sätt som förut," fortsatte
gubbery "och sen håller du på så tills
hela förliket är nervikt."
När jag var färdig satt alla karbinhakarna i en prydlig rad på {örstaget.
Jag tittade på resultatet och slogs
av en tanke. "Ar det inte praktiskt att
om möjligt bärga seglet för styrbords
halsarl" fråg.rde jag. "Då viker rig iu
seglet åt rätt håll av sig självt."
"Jovisst," svarade gubben och
skrockade till. "Du kommer nog att lära
dig segla en dag om du får hållas." Jag
11

På däck

På diick
vet inte riktigt vad han menade med
det, men kunde inte komma på något
bättre än dlt td det 50m ett beröm.
"Gå nu bort och tag tag i skothornet," fortsatte Artur. "Hål1 'et mot
däcket och sträck i seglet. Nu kommer
det svåraste momentet, men det blir
lättare rned lite var-ra. Du ska försöka
Jägga akterliket i veck 50m stämmer
med hur förliket går i sicksack. Å så får
du krypa framåt allteftersom seglet blir
smalare."
Denna långa utläggning hade fått
en ny snusrand att leta sig fram ur
gubbens mungipa, så medan jag var
sysselsatt med mitt passade Artur på
att torka bort den på samma sätt som
förra gången. Fast egentligen blev han
inte av rned snusranden, tänkte jag.
Han flyttade den bara från ansiktet till
byxfickan.
När jag var färdig låg genuan riktigt prydligt på däcket. Som en lång,
platt orm.
"Jaha," sa Artur, "så ska det se ut.
Nu går du fram till förstaget. Sätt nu
högerfoten över seglet nästan så 1ångt
från förstaget som segelsäcken är lång.
Just så, ja. Nu fattar du seglet med
båda händerna ett knappt segelsäcksavstånd akter om högerfoten, lyft seglet och för det framåt och tryck ner det
uppkomna vecket lätt mot fallhornet.
Sen fortsätter du likadant, tills hela
seglet ligger vid förstaget i en packe
med skothornet överst."
Lätt som en plätt!
"Nu trär du segelsäcken över seglet. Och se till att du har knytbanden
uppåtl" Jag tittade frågande på gubbery men han låtsades om ingenting.
12

Jag tittade först på segelsäcken.
Otroligt. Den var nästan platt och föreföll onödigt stor för seglet. Han var
nog inte så dum, bryggseglare Artur.
Sen tittade jag på honom. "Det verkar
vara ett bra sätt att packa segel på," sa
( B. "Du ska ha tack för lektionen."
"Äh, det var ingenting. Bara roligt
att du ville höra på." sa han, lättade
lite på vegamössan, morsade adjö med
en snusfläckad vänsterhand och
( lntrade bort längs kajen.
Nu har Artur för alltid slutat att
bryggsegla. Fast på sätt och vis har han
gått till sjöss igen. Varje gång jag bärgar eller sätter försegel hör jag halrs
röst: "Detta är kanske inte det bästa
sättet att packa försegel, men det är
det bästa sätt jag känner till".
Seglct iir fortfarnttde
rLrir det

förs in i

Kjell Ntllin

fiist i förstaget,

Så brukar det stå i segelannonser,
när dv vill all man q(a in\ectera r nyd
segel.

Hur stämmer det? Jag tänkte berätta
liie om mina erfarer-rheter.
I lol bytte jag ut mina 20 år gamla
.egel. llikhct nted många andra \ iggerrågare kontaktade jag Boding Segel och
beställde en ny stor och en högskuren
fock på 12 mr. Det var egentligen den

enda segelsättning jag använde förra
sommaren. Här är några erfarenheter.

Fördelar
Med den ganla focken var båten lorgirig. Nu balanserar den bra. Acceleration i stället får krängnir.rg i vindbyana.
Bättre fart och piggare. Roligt i somras
var att segla i kapp en Maxi 77:a rned
genua, och sedan när dei blev "kappsegling", fortsätta dra ifrån. Seglen är kraf-

tigare än originalen och verkar mycket
rejäla.

sticken.

!

till min förvåning konstaterat hur lätt det hade
gått, ägr.rade Artur mig ny uppmärksamhet. "Dra nu till knytbanden lite

Nytt liv i båten

Först när jag var klar och

lätt. Serr krokar du .rv karbinhakarl"
(
och knyter ihop säcken.".
När detta var gjort fortsatte Artur,.
"Nu har du inte bara packat seglet, utan
det är också förberett att sättas. Knytb;nderr ar>löjar rar du har halshq
och fallhorn och du vet allskoLhorr\i
Iigger överst. Karbinhakarna ligger i
ordning att fästas i förstaget utan att
seglet tas ur säcken. Det kommer du
ati uppskatta när du sätter seglet ute
till sjöss. Det går snabbt och säkert,
speciellt om det blåser. Och ökande
vind brukar vara otsaken till att byta
till mindre försegel under gång."

Nackdelar

I
L

(

Priset naturligtvis, men mec-l höstpriser hamnade jag runt 9.000:-. Mitt
gamla storsegelkapell visade sig vara för
litet, så ett nytt sådant behör,des också.
Fockskoiets beslag var för små för
den nya focken, men det löstes med
schackel i seglet. Seglen är kraftiga och
till att börja Drecl rätt sty\-a och ohanter1iga. Foc(er sti.rl rner .tu\ ulrvmnlc ån
den gamla.

I sorlmar lämnar jag nog genuan

hemma. lör .onr ni Förstir -å trir. 1ag
bra ned min nya garderob och det nya

livet i båten.
Mina gamla segel hamnade genom
Viggenbladets annonsmarknad i Piteå

4. Ksrbinhsksrna
ligger

och fru.rgerar förhoppnir.rgsvis många år

i

rnd, niir
siicken iir fiirdig

att krytas ihop
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BATTERI
I KARLSKRONAVIGGENS KOL?
I den tydligen underbara klubb, i
vilken jag inträdde i höstas, skall man
I' 'resentera sig som "Vigg 115", eller
,,ur? Båten införskaffades sistlidna augusti och detta har helt förändrat min
tillvaro. Sä1jarery en förtjusande man
hade satt ett mycket lågt pris, synner('som
5en val medveten om attbåten var i,
han själv framhöll, mycket dåligt
skick. Vid en av de första turerna rasade bommen plötsligen ned. Så det
blev motor hem. Vi lyckades åtgärda
{elet utan att fälla masten, nämligen
med expanderbultar. Hur länge det
hå1ler vet man ju inte, men det skadar

om jag möjligen kunde kapa 3 mm av
hans batteri. Av tonfallet i hans negativa svar att döma, ansåg han det kan-

ske vore möiligt att fräsa ur några
millimeter i kölen på min kära segelbåt. Såvar den diskussionen avslutad.
Skam den som ger sig! I Gula Sidorna, Stockholmskatalogen, under
"batterier" fann jag en firma, SGA AB.
De påstod att de hade ett batteri,bredd
nertill 121 mm och upptill 124. Visserligen på endast 35 Ah, men vad
gjorde det. Jag köpte två stycken på
synnerligen öppetköpll Susade ner till
"Amfitrite", "Gungvär" , "Bälen" , vad
inte att ha några expanderbultar i den nu kommer att het4 i Näsbyviken,
verktygslådan. Kanske ett tips!
Täby.
Förutom al1 slipning och lackning
Vilken känsla!
gav jag mig tusan på att få tag i ettbatBatterietbara sjönk ner i facket med
teri, smalt nog att slinka ner i det ut- utskärningar för att man skall få upp
rymme i kölery som jag tyckte gapade det igen - det var precis lagom stort.
efter ett batteri. Ärade läsare, bland er lnte nog med detl Jag provade även
finns många som jagbesvärat om råd i hur ett andra batteri skulle få plats i
( ,nna fråga och som har hänvisat mig det aktre utrymmet. Great!! Så nu har
till många andra av er. Några har av- jag köpt två batterier, "53522 STARrått mig från att fortsätta leta; någon TING BULL" (det Du) samt en solpaberättade för mig att det har funnits nel, "Marin SUNWARE 25W". Jag
..n viss bil, vars batteri skulle passa tänker koppla så att det ena batteriet
( en att lagret omedelbart köptes upp laddas medan det andra används.
Viggenhälsning
av förnuftiga Viggenägare. Och länge
Lennart Lyngå
sedan var det!
Nu är det så att undertecknad är
envis som synden (ett svårtolkat uttryck som betyder förbannat envis!).
Jag har ringt runt till massor avbatteritillverkare. En av dem hade ett som var
Prcn.268 krlåt Rinq 08-652 84 0O
123 mm brett, varför jag ställde frågan

1103

Akselsson Harald
Hasselgatan 115 lll
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MEDLEMSMANKNAD
KOPES
Albin-Viggen 1120, 1975

Sprayhood till Albin-Viggen

Alla segel + spinnaker, Yamaha 8
hk. Förstärkt mastbalk,
neddragna fall, välutrustad.
Prls 36.000 kr
Hans Thorell, OB-7O2 24 11,
08-84 64 12

Anders Lundberg,
tel. 08-644 54 50

PriCor
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Akterpulpit till Albin-Viggen
Åke Stjärnkvist, O8-716 81 46
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25 St'rckholm
Telefon; 08"1 3 09 80, Fox: 08-618 38 70
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