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Kycklingrecept på sista sidan,
bara ett tuppfjät bort . . .

VB – för kunskap och förströelse
Och vad menas
med det här?

Förklaring
kommer,
börjar på
sid. 3

"Hur det började",
berättat av Gunnar Tidner
"På båtmässan 1968 tittade vi på segelbåtar
som låg inom räckhåll för familjens
ekonomi men ändå kunde rymma hela vår
familjen med 4 barn, då i åldrarna 1 – 11.
Valet kom att stå mellan IF och KarlskronaViggen. Men vi fastnade för Viggen såsom
varande något rymligare . . ."

Ja, mer blir det faktiskt inte här,
men hela berättelsen finns på
www.viggenklubben.com
Kors vad det vimlar av segel idag . . .



Foto Red.

Viggenklubbens ordförande under de gångna åren, (tillträdesår)
1973
1979
1982
1983
1985
1986
1989
1994
1997

Gunnar Tidner
Karl-Erik Ahlborg
Lars Berg
Lars Ulne
Staffan Söderhäll
Bo Göransson
Lars Berg
Jan-Olof Björk
Sören Rapp

1999 Gunnar Tidner
2001 Åke Thorsén
2002 Annika Forsberg (bild nedan)
2006 K-G Sabel
2014 Thomas Svärd
2018 Niclas Eriksson
2020 Niclas Gilliam Svahn
(samma person, men med nytt namn)
2021 K-G Sabel

Hej alla!
Vintern har kommit men arbetet
med inventera klubbens historia för
framtida bevarande ligger inte på is.
Vid kontakt med Sjöhistoriska
museet så kommer de ta upp vad de
kan ta emot. De har sedan tidigare lite
som de fått in via Per Brohäll. Blir det
frågan om mer material så vill de helst
ha pappershandlingar och eventuellt
några föremål.
Det senare vill de i så fall först se på
bild innan beslut. Bevarande i digitalt
format är inget som de kan hantera
i dagsläget.
Så om du ligger på något material
som du tycker ska bevaras så hör av
dig till styrelsen. Vi ska börja med
att göra en inventeringsförteckning
av vad som finns för att underlätta
framtida arkivering.
Ha det så gott!
K-G Sabel i Potentilla

Hej alla, här också !
Då ska vi försöka med den utlovade
förklaringen, lite snårigt kanske men
eftersom VB-läsekretsen är begåvad så
kommer det nog att gå vägen.
Viggenklubbens dagar är ju nu tyärr
räknade (och dämed också ViggenBladets även om ett par nummer till
återstår under året).
En idé poppade upp i skallen på
Red. – kan man inte avsluta med något
storstilat som en hommage till alla de
som hållit Viggenklubben igång under
nästan 50 år? Funktionärer i Styrelsen,
Tekniska Kommittén, Klassnämnd,
Revisorer, Valberedningar och sist
– men inte minst – klubbens medlemmar (som under årens lopp varit
c:a 1500) och bidragit med material
till VB och genom att delta i och höja
stämningen på trivsamma träffar både
till lands och till sjöss.
www
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www
Idag har medlemsantalet sjunkit till
ca 150 och nedläggning förestår.
I framtiden får väl kommunikationen
mellan Viggenseglarna ske i FB-gruppen
Viggenklubben som i skrivande stund
nått upp till 450 medlemmar.

Och nu
behöver vi
också DIN
medverkan!
Sprid budskapet om mastodontevenemanget "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
möligt för att det ska bli en så stor
manifestation som vi hoppas på.
Alla båtar (ja kanske inte u-båtar)
är välkomna, inte bara Viggar.
Eftersom vi vet att det finns medlemmar som bytt till motorbåt 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 tyvärr
är svåra att nå, eller känner någon
någon?

Åter till den upp-poppade idén; den
vädrades med medredaktören Harald, vi
funderade på ett namn för evenemanget och stannade slutligen vid "Viggen
Line" efter att ha förkastat några andra
idéer.
Den röda linjen som dyker upp lite
här och var får illustrera namnet.
Av kartan ovan framgår att vi har
mycket seglingsbart vatten att tillgå runt
våra kuster, även om vi blir många så
kan vi ändå hålla trygga avstånd mellan
oss också i dessa tider med den farsot
som grasserar tämligen ohejdad.
VB-Red. / Alf



När börjar det
roliga då ?
Det vet vi inte ännu, det får bli en
fråga för styrelsen att ta ställning till.
Men vi kan ju alltid hoppas på en
dag med vackert väder och lagom vind
och att det sedan fortsätter så under
den tid vi är ute.
Och till sist; kom ihåg att skriva din
berättelse från evenemanget och att ta
bilder! Skicka sedan till VB-Red. så kan
vi få mer välmatade VB i höst än vad
det här numret blev!

Skitroligt ?

Jag var fjorton år. Vi hade seglat
hela dagen med härligt solsken och
lagom vind. En helt perfekt dag
om det inte hade varit för en sak:
Vi hade haft kryss i flera timmar
och båten hade krängt alldeles för
mycket för att jag hade uppfattat
det som möjligt att gå på muggen.
Äntligen låg vi nu i hamn på en
liten ö med några pensionärer som
”bofasta” sommargäster. Räddningen: en sopmaja!
Så fort båten hade lagt sig bredvid ett par andra seglare rusade
jag till min räddnings hus, rev upp
dörren, skuttade in och slängde
igen dörren efter mig så nästan hela
”hämlihuse” ramlade samman. Det
skulle jag inte ha gjort.
En befrielsekänsla utan like
uppfyllde min kropp, när jag njöt
av min underbara tillvaro i mitt
slott.
En ljusstrimma föll genom hjärtat man satt och stirrade igenom.
Jag såg ändå bara himmel. Det
drog lätt om benen. Ibland hörde
man en och annan mås skrika. Annars var det mest lugnt och skönt,
precis som man önskar sig i min
situation.
Efter livets vilopaus kände jag
mig redo för att återfå frisk luft och
lite ljusare tillvaro. Jag hängde av
haspen som skulle skydda mig från
inkräktare av min borg och knuffade lätt till dörren, ännu en knuff,

och ut... nej, även denna gång blev
dörren låst. Vad hade hänt?
Jag kikade ståendes på tå ut
genom det lilla hjärtat som var naveln till yttre världen. Såg i princip
fortfarande bara himmel.
I alla fall såg jag inte vad jag
anade: Den lilla träbiten som är
fastspikad på utsidan för att man
skall kunna hålla dörren stängd
utifrån var inte symmetrisk. Den
hade snurrat ett kvarts varv genom
vibrationerna när jag så hastigt
hade stängt dörren. Nu var jag
fast!
www

Inte tanten som Leon berättar om
och hon har inte blivit tant ännu
fast många år har gått. Foto Red.


Skulle skutan nu för evigt
förlora sin gast som blir kvar på
den öde ön? Hade läst om Robinson Crusoe och andra äventyr,
när man glömmer besättningsmän
i land som aldrig återfinns, och
som får klara sig själva ända tills
de antingen ruttnar bort eller blir
räddade. Skulle jag bli räddad?
Det dröjde inte länge förrän jag
hörde steg utanför mitt fängelse.
Långsamma, nästan haltande steg.
En enbent pirat? Nej, räddningen
bestod av en i mina ögon gammal
tant.
- Hallå! ropade jag ut ur mitt
hjärta.
- Hallå ja? svarade en darrig
röst.
Jag såg hur hon svängde blicken
och försökte hitta varifrån ropet
kom.
-Nej, här är jag! försökte jag,
på dass!
- Vad gör du där då? frågade
tanten.
Vad svara på en sådan fråga?
Men innan jag hann tänka ut ett
ej alltför pinsamt svar frågade hon
vidare, (nu började hon låta lite
nyfiken utav sig till och med).
- Varför kommer du inte ut?
- Det går inte, försökte jag.
- Jaha! Är papperet slut!?
Hon lät riktigt förståelig nu!
- Nej, jag är fast här, svarade jag
som om det vore helt självklart.
- Nej, min lille, nu skojar du
allt! Hon skrattade lätt och var på
väg att gå.
www



Fort försökte jag förklara.
- Nej! Jag kommer inte ut.
- Dörren är ju låst!
- Åh, nu förstår jag.
Tanten var mycket hjälpsam.
-Jo, du förstår, fortsatte hon,
då får du lyfta upp den där lilla
haspen på insidan, som du hängde
i, när du gick in, så skall du se att
det nog går.
Nu började jag bli förtvivlad.
Jag satt inlåst och min riddare
förstod inte min situation. Haspen
på INSIDAN var ju fri, men dessa
skojare till sopmajakonstruktörer
hade ju konstruerat en hasp på
utsidan också!
Till slut förstod min räddande
tant, öppnade åt mig så att jag
tacksam fick springa tillbaka till
båten, för att få en rejäl middag.
Nu, tio år efter denna händelse,
är jag själv konstruktör i form av
en teknolog på Chalmers, men
sopmajor vågar jag mig inte på
att konstruera. Följderna kan vara
katastrofala!
Leon, CELICIA 1108
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Mustig tomatmarinerad kyckling
Nedanstående recept var infört
i VB 3 2011, men har nu kompletterats med en apelsintouche. Jag
har bara testat med färskpressade
apelsiner, eftersom de smakar
oerhört mycket friskare än annan
juice med konserveringsmedel.
Receptet kan varieras på många
sätt, t ex genom att tomat byts mot
lime, men själv föredrar jag tomat.
Nedanstående avser 900-1000 g
kycklingfiléer.
Gör i ordning en marinad enligt
följande:
• 2 dl ren tomatpuré
•	3 msk olivolja
•	3 msk kinesisk svampsoja
• 4 pressade vitlöksklyftor
• Saft från 3 färskpressade
apelsiner
• 1 msk flytande honung
• 5 finhackade/krossade
basilikablad
• 1 krm havssalt
•	3 tag med pepparkvarnen
Utöver detta kan man gärna
komplettera med timjan, dragon,
citronmeliss, oregano, salvia.
Färska örtkryddor är överlägset
godast, men visst går det med
burkar också.


Skär filéerna i lagom bitar, och
bryn dem gyllenbruna. Lägg dem
i marinaden, späd med vatten
om det behövs för att marinaden
ska täcka kycklingen, och låt stå
och dra i kylskåpet några timmar
(”ju längre desto bättre”). Sätt på
spisen och låt puttra ca 25 minuter.
Smaka av under hand, och justera
kryddningen efter önskemål.
Typisk maträtt som går bra
att tillaga och frysa in i lagom
laddningar, men då får man räkna
med att i någon mån komplettera
örtkryddningen, som tenderar att
tappa stinget vid infrysningen.
Harald/1103
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