Fakta Albin Vega
Längd:
Bredd:
Djupgående:
Vikt:
Konstruktör:
Tillverkare:
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8,25 m
2,46 m
1,17 m
2 600 kg
Per Brohäll
Albin Marin
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Vega nr 1
– ”Pluggen” – finns
hos Tommy Ivarsson
i Pukaviks Båtklubb.

Vega nummer 1 i tryggt förvar
Den allra första Vegan – ”Pluggen” – är i mycket tryggt förvar hos
Tommy Ivarsson i Pukaviks Båtklubb. Text & foto: Lars-Åke Redéen
NÄR PRODUKTIONEN AV

havskryssaren Albin Vega
lades ner 1980 hade 3 552
exemplar byggts. Därmed är det en av
världens mest spridda havskryssare,
en båt som var stor på sin tid men
som idag inte får så många att lyfta
på ögonbrynen.
För Tommy Ivarsson, med hemmahamn i Pukaviks Båtklubb, är det
annorlunda. Han blev ägare till den
första Vegan av en tillfällighet.
– Jag rastade hunden och såg på
båtklubbens anslagstavla att det
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var en Vega till salu. Ägaren kom ner
och en timme senare var affären klar,
berättar Tommy som inte känd till
något alls om Albin Vega innan han
köpte båten.
Båten Tommy hade köpt var Vega
nr 13. Året därpå hittade Tommy
”Pluggen”, den allra första Albin Vega
byggd 1965 vid Nötesunds Båtvarv
på Vindön, i Smygehuk. Hela båten
är tillverkad i mahogny och försedd
med mast i glasfiber. I motorrummet
sitter ännu en klassiker: en Albin O21
bensinmotor. Liksom båten i övrigt

är motorn helt i original och Tommy
hoppas att den ska fungera efter lite
handpåläggning och kärlek.
– Båten är fortfarande mycket tät
och fin, trots att hon hade stått på
land i Smygehuk i 20 år. Först läckte
hon ordentligt, men efter ett tag
tätnade hon.
”Pluggen” är nu renoverad och har
seglats en del kring Pukavik. Nästa
sommar väntar en tur till Warnemünde i juli till en Vegaträff som hålls
vartannat år.
Albin Vega fyller 50 år 2016. ✪

