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AfStigEkblom

Danskelystsejlere,somharfærdedespådensvenskeøst-
ogvestkystkannæstenikkehaveundgåetatmødenogle
afdelange,smalleoglaveskærgårdskrydsere,derom
nogenharkarakteriseretdentypiskesvenskelystbådfra
degodegamledage.Dekjøbenhavnsketræsejlerehar
gennemenårrækkekunnetnyde30’eren”Trollungen”
veddereskapsejladser,ogogsåiSvendborgsermanfrem
tilatdystemed30’eren”Pyrola”.Indimellemharvi
andrekunnetnydemälarkryssarne”Carita”og”Trio”,
menellersharskærgårdskrydsernesrepræsentation
blandtdanskesejlereikkeligefremværetdominerende.

AleneiSverigeerderbyggettætpå1200skærgårds-
krydsere,derligesomvoresspidsgatterreglerfordelersig
påforskelligeklasserudfraderessejlarealer.Deterikke
langtfradetnærmestufatteligeantal,somfolkebådene
nåedeoppåiSverige,såviharaltsåatgøremeden
særdelesudbredtbådtype.

Oprindeligtvaridéenomskærgårdskrydserenen
modreaktionpåfremkomstenafR-reglenfra1905–her
varmangesvenskereenigeomatdeførstefartøjerbygget
efterdenneregelvardyreogmislykkede.

Ifebruar1908–eftermægtigestridigheder-skabte
SSF,SvenskaSeglarförbundet,derforskærgårdskrydser-
reglensomdenførstesvenskenationalklasse.Deførste
bådebyggethertilvarsærdelesvellykkedebåde,såreglen
vandtstraksstortilslutningisærpåøstkystenafSverige,
hvordeivrigstetilhængerehavdebefundetsig.

IDanmarkogNorgegikdetmeretrægt,ogtrods
nærhedentildesvenskefarvandevardetandreklasser,
derfikovertaget,sådererkunfremkommetganskefå
dansk-ognorskbyggedeskærgårdskrydsere.IDFÆLs
registerkandereksempelviskunses18klasse-skærgårds-
krydsere(incl.Mälarkryssare)–og6somikkeerhelt
sikreklassebåde.

TilgengældvandtklassernestortilslutningiFinland
ogTyskland–ogtilslutningenbredtesigogsåtilEngland
ogUSA,hvordererblevetbyggetenheldeltilde
forskelligeklasser.

Dervarjotaleomenkonstruktionsklasse,hvornye
idéerkunnebliveafprøvet,ogmedretviderammerfor
hvordanfartøjerneskullekunneseudoggebærdesig,
mendeførstevarganskemoderateideresfremtoning–
hverkensærligtlangeellerspecieltslanke.Detskulle
hurtigtbliveanderledes.

”Älfvan”1908,verdensførste30m2skærgårdskrydsertegnetaf
ErikSalanderogbyggetafAugustPlymnærmestsamtidigmed
reglensvedtagelseogbyggetistorhast,sådenblevsøsatsamme
årsomreglen.Etfintlillefartøjmedoveraltlængden8.10meter
ogbreddepå1,98meter,velbyggetogvelsejlende–ogstadig
aktividesvenskefarvande.

Stoppenåle og vandvogne 
– de smukke skærgårdskrydsere
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Dererenudbredtmisforståelseomatskærgårdskryd-
serreglernestortsetikkebegrænsedeandetensejlarealet,
mendeterhøjstmisvisende.Derfindesenlangrække
mindstekravogscantlings,derforeksempelregulerer
mindstemålforklædningenstykkelse,antalafspanterog
svøbogderesdimensioner,deplacement,mastediameter,
fribordm.v.

Dissemindstemålvistedetsigundervejs,atmanmåtte
regulerepå,efterhåndensomkonstruktørernefandtpå
nyemåderat”knække”klassereglernemed.Derskete
såledesændringerafbyggereglernei1916,1919,1920og
1925.Foreksempelblevkravenetilklædningenstyk-
kelse,spanternesmindstemålogdeplacementforøget
gangpågang.Foreksempelblevkravenefra1908til
1925tilklædningogdækpåen30m2satopfra14mm
til18mm,ogstålspanternesdimensionerfra20x20x3
mmtil30x30x3.Mindstedeplacementblevøgetfra
1100kgtil2000kg.Desudenblevderi1920indførtet
kravommiddelbredde–såledesatderpåetviststykkeaf
bådensmidtersektionskulleværeetvistareal,såde
megetsmalleogrombeformedebådeblevundgået.

Imellemdeomtaltereguleringerafreglerneblevder
skiftevisetableretnyeklasserogsammenlagtklasser,og
udgangenafaltdetteblevatderkomtilateksistere
klasserfor15,22,30,40,55,75,120,og150m2.

Bådeneblevhurtigtdyremedderesavancerede
konstruktioner,ogderforindførtemani1925en22m2B-
klasse,hvorderskulleværejernkølfremforblykøl,
klædningaffyr,størremindstebreddeoghvormasten
skulleværeretogmedenmindremaksimalhøjdeendpå
den”rigtige”22m2–klasse,somfradaafkaldtesA22.

I1930ændredesberegningenafforsejlettildeninter-

Alleredei1914vardersketenmarkantudviklingiskærgårds-
krydserensudseende–herses”Älfvan”iridssammenmedden
Sjögren-tegnede30’er,”SSB”,(bogstavernestårforSegelsällska-
petBrunnsviken,derloddenbyggeosmudlodningsbåd).Den
var9,4meterlangog1,8meterbredogmedvæsentligtmindre
vådoverflade,såderervistingentvivlom,atdenmedlethed
harkunnetslåden6årældre”Älfvan”afbanen.Mendetskulle
blivelangtværre…

Mankanmåskeanedenvildeudviklingi30’ernesmålvedat
sammenlignemeddetoridsisammemålestokaf”Älfvan”og
”SSB”meddisse.
Øverst:”GSS”fra1926,tegnetafEstlandermedmålene
12,90x1,75
Midterst:”Lill-SingvaII”fra1935,tegnetafNilssonmed
målene13,54x2,24
Nederst:”Rapid”fra1938,tegnetafBeckermedmålene
14,60x2,25



14

nationaleregelomkunatmedregne85%affortrekanten,
sånukunneforsejletgøresstørre.Gennemdenæste
mangeårharderværetgentagnetiltagforatændrepå
skærgårdskrydserreglerne,menudenvæsentligeresulta-
ter,sånutidensbådesejlerstadigefter1925-reglen.

Dersejlersåledesskærgårdskrydsererundtdendagi
dagmedsejlarealerfra15til150m2–mendeternuen
misforståelseattroatdemindsteerrenelegetøjsbåde.De
første15’erevarkun5,5-6meterlange,mendergikikke
langtidfraklassensopståenførdenåedelængderpåop
til10,5meter.Tilsammenligningkannævnes,at150m2
’eren”BeatriceAurore”fra1920er22,5meterlangmed
10gangesåstortetsejlareal.Denlængste150’erblev
alleredebyggeti1919ogvarnæsten24meterlang.

Særlig22m2og30m2-klasserneerfuldtaktiveidag
medmesterskabsejladserogmasserafaktivesejlere–du
kansemereomderesaktiviteterpåhttp://www.sskf.se.

Flereogfleredanskesejlereerbegyndtatimportere
svenskeskærgårdskrydsere–detbliverspændendeomvi
skaltilatsemangeafdissesmukkefartøjerivorehjem-
ligefarvandedekommendeår.

Kjøbenhavnernes
kæledægge,
30’eren
”Trollungen”

55’eren”L’Algion”fra1916overhalesbådepåhøjdeogfartaf
95’erne”LaMorena”fra1922og”Kerma”fra1918.

Kaos i sejlnumrene

Bådenes nummerering bærer præg af kaos. Man kan 
ikke umiddelbart forstå noget om bådens alder udfra 
dens sejlnummer. Feks. har 30’eren ”Titty” fra 1913 
sejlnummer S 51, mens S1 ”Finisterre” er bygget i 1928. 
Først efter 1920 blev sejlnummeret knyttet til en 
bestemt båd – før dette fik man et nummer ved hver 
kapsejlads. Alle både havde til gengæld et byggenum-
mer, der ikke nødvendigvis stemte overens med sejlnum-
meret. Det er derfor en større opgave at finde en båd i 
skærgårdskrydser-registeret – der må blades igennem 
med aktiv søgefinger….

Længere og længere

Indenfor hver klasse skete der dramatiske øgninger af 
bådenes længder. 
Især de mindste arealklasser opnåede ekstreme 
længdeforøgelser. 

 Båd Kendt   Længde Normale Længste

 klasse antal både  ved klassens   længder eksem-

  bygget start eft. ngl. år plarer 
 
 15 m2  90-100 5,50 m 9-10,5 m 10,65 m
 22 m2  400-500 7.70 m 10-11 m 13,40 m
 30 m2    330-430 8,10 m 11-13 m 14,60 m 
 40 m2  90 8,84 m 12-15 m 15,32 m
 55 m2  60 10,60 m 12-15 m 16,20 m 
 75 m2  40 12,50 m 14-18 m 19,35 m
 95 m2  20 13,60 m 14-19 m 21,27 m
 120 m2  5 15,80 m 15-20 m 21.25 m
 150 m2  5 18,50 m  19-23 m  23,94 m
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Skærgårdskrydseren som olympisk 
klasse
I1919blev30m2og40m2skærgårdskrydserantagetsom
internationaleklasserafdetInternationaleSejlerforbund,
hvilketmedførteatdeblevolympiskeklasserved
OlympiadeniAntwerpen1920.Hervandtsvenskerne
klart,mendetvarnuogsåmegetnemt,fordevareneste
startendenationmed3bådeidetoklasser,sådekunne
heltudenmodstanderetagetoguldmedaljerogen
sølvmedalje.

HereftergleddisseklasserigenudafOL.

Den finske model breder sig - Nordisk 22’er
Somreaktionpådemereogmereekstremeskærgårds-
krydserebesluttedemani1922iFinlandatetablereen22
m2klasse,ligeledesenkonstruktionsklasse,somefter
godkendelsenafSkandinaviskSejlerforbundi1923
hurtigtkomtilatbredesigudiNorden.Nuhedden
”Nordisk22’er”,ogslogogsåaniDanmark.

Herkrævedesenretmastogendelnyeregler,der
skullebegrænseekstremiteterogstorebyggeomkostnin-
ger–altsåsammebestræbelse,somdenogetsenere
indførteMälarkryssarevarudtrykfor.Menmålereglerne
forNordisk22fremmedeetbredtogagterligtliggende
hovedspant(bredestespant)ogenlangtyndogdermed
dårligtbærendestævn,såbådtypenblevberygtetforat
”sejlened”pålæns–altsåatdenligefremdykkedened
underbølgernemedstævnenifriskvejr.

De kontrollerede stoppenåle – Mälarkrydserne
SelvomdesmukkeMälarkryssarelignerskærgårdskryd-
sernemeget,såafvigerdemarkantfradissealenevedat
deerentypebåde,d.v.s.atallemålernøjefastsatte,så
bådeneerheltensidimensioner,vægtogsejlenesmål.

Oprindeligerdetoklassernærmestatbetragtesom
”fastfrysninger”afudviklingenblandtskærgårdskryd-
serne,idetbådtypenMälar22erkonstruereti1929af
GustavEstlandersomenkopiafhansB-22skærgårds-
krydser”Gusco”.

Mälar30erkonstruereti1933afEstlanderstidligere
ansatteLageEklundmedslåendelighedermedEstlan-
derslinierfradesidste30’ereindenhandødei1930.
HvortætMälar30liggerpåskærgårdskrydserne,kanses
af,atenenkeltharladetsigregistrereogdeltagerblandt
de”rigtige”30m2skærgårdskrydsere–ogplacerersig
fintikapsejladserne.Senerehenerderbla.kommet
Mälar25tilsomklasse.

Mälar30’eren”Carita”,dadendeltogiDFÆL-TræfiAssens
2008

Todanske
N22’erei
friskvejr,
”Jasda”og
”Vupti”
beggebyggeti
1926
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Vandvognen på de store have

”TreSang”vedClassicWeekiKiel2010

Gennemårenehardereksisteretenudbredtmisforståelse
omatskærgårdskrydseremeddereslangsmalleskrogog
lavedeplacementkunklarersiggodtibeskyttede
farvande.Menalleredevedolympiadeni1920viste
skærgårdskrydserneatdesejledehurtigereendmeterbå-
deneoggennemførteubesværetirethårdevejrforholdi
denengelskekanal.

I1945købtedenengelskesejlerH.G.Hasleren
berømt30m2skærgårdskrydser,”TreSang”,byggeti
Sverigei1934ogkonstrueretafHarryBecker,somjoom
nogenharværetkendtfordelangemodeller.

MeddenvandtHaslergennemåreneenlangrække
havkapsejladser–ikkemindstirigtigthårdtvejr–og
bankededermedenkæmpestoppenålgennempåstan-
deneomskærgårdskrydsernesringesødygtighed.

”TreSang”blevi1998fundetiWalesienussel
tilstandaftyskerenRolfKohlbachoggjortfuldstændigi
stand–ogsejleridagpåsmukkestevisiTyskland.

Skærgårdskrydsere i 
Tyskland
Dererstorskærgårdskrydser-
aktivitetiTyskland,bådeved
nordkystenogpåBodensøen,
mendetmåjoogsånævnesat
manaleneiFreundeskreis
KlassischeYachten’sregister
finder163”schärenkreuzere”.
Langtdeflestemedlemsbåde
ertyskbyggede,undtagen
blandt22’erne,mendererkommetendelsvenskebåde
tilgennemårene.

IjuliholdtmansomomtaltiDFÆL-Bladetnr.108et
åbentskærgårdskrydsertræfiLemkenhafen,”Schlank&
Rank”,hvor17klassiskeskærgårdskrydserevartilmeldt
sammenmedenheldelandrelangeogsmallefartøjer.
Vejretvarskrækkeligt,menmanserfremtilenendnu
højeredeltagelsei2013.

PåBodensøendeltagerogsåenheldeløstrigskeog
schweiziskeskærgårdskrydsere,dereraleneregistreret
39stks30’erefradissetolande.Semereomdissepåden
internationale30m2–foreningpåhttp://www.30sk.com.

Skerry Cruisers
OgsåiUSAharendelaktive”SkerryCruiser”-sejlere
samletsigiforeningen”SquareSkerryYachts”–mankan
muntresigmedatkiggeindpåhjemmesidenhttp://www.
squareskerryyachts.net,hvordererregistreret14230’ere
ogetukendtantal22’ere.
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På baggrund af vedholdende rygter om en lang 
slæde på værftet ude på det yderste af Stub-
ben ved Nordhavnen, kontaktede jeg Køben-
havns Yacht og Motorbådsværft – og ganske 
rigtigt, her har 95 m2 skærgårdskrydseren 
”Gain” haft til huse gennem en årrække. Båden 
er over 16 meter lang og 2,8 meter bred og er 
tegnet af August Plym, bygget på hans eget 
værft Neglingevarvet, Stockholms Båtbyggeri i 
1916.

AfStigEkblom

VærftsejerMorteninviteredemigtilatkommeogkigge–
ogdetvarikkeenmulighed,jeghavdelysttilatladegå
framig.GåturenfraNordhavnensStationudtilFiskeri-
havnenerlang,menvistesigvirkeliginteressantogværd
attage.Nuerdetogsåenæreatkommesådanetsted,
værftetharjoældgamlerødder.Herfraermangtetstolt
fartøjsejletud,feks.enrækkeafdemestevindende6-
metereigennem1920’erneog-30’erne.Værftetbrændtei
1936sammenmedendelprægtigefartøjer–blandt
andrekongens10-meter”RitaV”,mendetblevgenop-
byggetogharleveretogrepareretmangebådesiden.

Idenlavloftedesidehalkunnejegnubeundredenne
skønhed,somefter5årsrestaureringgerneskullevære
klartilsøsætningnutilsommer.Værftetharståetfor
reparationerpåskroget,mensejeren,somerudlandsdan-
sker,selvarbejderpårestaureringenafdendemonterede
aptering,somerheltoriginal.

Herharværettaleomdensædvanligehistorie.Det
megetsmukkeskibblevkøbtiNorgeogsejlethjemtil
København,hvormansejledeensommer.Menved
førstkommendeforårsklargøringvardernogettrevleri
vedrøstjernene,såbådenkomligeovertilMortenpå
værftetforatbliveordnetfordennebagatel.Mendet
vistesigatværeretomfattende,ogderåbenbaredes
hurtigtmangeflereproblemer,daderførstblevgået
grundigereefter.Dervarfeks.blevetlagtettyndtlagfrisk
træudenpådetdårligetræikøltræogstævne.

Forstævnenvarifyrmedstålskinnerforovenogforne-
den,boltetsammenmedetutalafbolte–sådanvarden
lavetoriginalt–mentræetbladredefuldstændigopog
faldtfrahinandendaMortenskarlidtidet.

Helekøltræetog8meterstævnmåtteskiftes–samt
rorstævnen.Dækketvistesigatværeråddentikanterne,
cockpitkarmeneligeså.Derblevlagtnytdækioregon-
pinepå,nyecockpitkarme,oglagtetlag3mmmahogny-

Anvendt litteratur: 
Alla våra skärgårdskryssare, Per Thelander, 1991
100 år under segel, svensk segling 1905-2005, 
Svenska Seglarforbundet, 2004
Hvide Sejl, Einar Olufsen, 1964
Nordens Båtar, Bind I, Otto Lybeck, 1939
Danske Lystbåde, Jan Ebert, 1986
Svenska Skärgårdskryssare Förbundets hjemmeside:  
http://www.sskf.se

Anbefalet litteratur, som jeg dog 
ikke har kunnet anvende, idet de 
danske biblioteker ikke har den:  
Jubileumsboken "The World of 
Square Metres" - om skärgårskrys-
sarens utveckling från 1908-2008.
Den kan bestilles gennem Svenska 
Skärgårdskryssare Förbundet fra 
deres hjemmeside – koster 400 SKR

En skønhed på 
Københavns Yacht- og Motorbådsværft
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finerudenpårufsiderne,sådepatineredeindersiderfra
1916kunneblivebevarede.Detsernaturligvisaldeles
vidunderligtud.Somgavefraværftettilejerenersåvel
forlugesomagterlugemedkarmeblevetudskiftet–to

”Gain”ansåssomdenmestvellykkede95’erfraPlymshånd,og
varmeddenberømtesejlerJohn”Glas-Calle”Carlssonvedroret
altvindendegennemåreneindtil1918,hvordennyeSalander-
tegnede”Gerdny”komtiloggav”Gain”kamtilhåretde
kommendeår.

Som”Gain”såudvedSandhamsveckan1916–herdystende
medsinforgænger”Inga-Lill”,ogsåafPlymshånd,ogsomi
1914vardenførsteskærgårdskrydsermedkrumbyggetmarconi-
mast.Beggevarmegettidligtpådeniovergangenfragaffel-til
bermudarig,mensomdetses,endnumeddetlaveogmegetbrede
sejlplan,derprægededeførstebådemeddennyerigtype.

”Gain”simponerendefordæk,fotogra-
feretdahunefterløsningenafdestore
opgaverblevflyttetfradenstore
værftshaloverisidehallen.
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lær-

Detoprindeligeproblemvedrøstjerneneløstes
medindskarredestykkerafbord–derhvorde
gamlerøstjernsammenmeddetnedsivende
vandhavdeforårsagetrådiklædningen.

Nytkøltræ,nyforstævnogrorstævn,nye
bjørneogbundstokkeognyestålbundstokkeog
endelsvøb.Deterdavistgodtatderfindes
værfter,derkanendnu…

”Gain”,somhunsåud,dahunfærdedesidenordligere
farvande,hvordennuværendeejerkøbtehende.Deter
endnuuvistomyawl-riggenskalbevares.Mortenhar
ventetmedatgennembrydeoregon-dækket,førejerenhar
besluttetsigendeligt.Detvilledaogsåklædedettesmukke
fartøjmedenkutterrig,ikkesandt?

Indsatifoto:Påsjöhistoriska
muséetiStockholmkanman
hentePlymsoriginalerigtegning,
hvisdetskullehaveinteresseved
enmuligændringafriggen.
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lingeharnemliggennem
årenelavetdemsomsvende-
prøverogdervedbidragettil
detutroligtsmukkeresultat.

Nårmannuvarigang,
blevallederustnestålbund-
stokkeudskiftet,ogklædnin-
genrepareret,hvordetvar
nødvendigt.Desudenerhele
skrogetblevetnåddelimet.

Nustårbådenaltsåhelog
flotigenogifinesteform.
Problemetervistbare,hvor
denkankommetilatfå
havnepladstilsommer–men
enhverhavnmådaværestolt
afathusesådanenskønhed?

VærftsejerMortenSørensenpådetkæmpestorenylagteagterdæk
i6meterlangeoregonlister.Dækketerlakeretmedcoelan–og
Mortenfortælleratdetvoldtestorebesværlighederatlakeremed
coelan’en.Tilsidstvalgtemanathældedetpåogfordeledetmed
pensel,mennuserdetogsårigtigtflotud.

Foranværftetstår8-meteren”Unda”,dertrængertilen
gennemgribenderestaurering–derernogetrådideforreste
understebordogbundstokke,sådenharikkeværetudeogsejle
nogleår–projektetstårvistlidtistampe…

VærftsejerMortenvisersitrigholdigetrælager.Hanfaldtoveretstørrepartimahognyogeg–
beregnettilbygningenafen40fodsbåd,somaldrigblevbygget.Fornemtogvellagrettræ,derkan
findeanvendelseinyerestaureringerafvoresejlendekulturskatte



21

Sydfynsk elegance
Ved Svendborg Classic 2010 deltog en smuk 
skærgårdskrydser under dansk flag, gennembo-
rende Lumskebugtens småbølger med sin lange 
sylespidse stævn.  

Hermedharvifåetendnuenskærgårdkrydser,en30m2,
tildedanskefarvande.BådenertegnetafToreHolmog
amatørbyggeti1922.Sommerenssejladserafslørede
seriøsesvaghederibådenstilstand,ikkemindstvedde
gamlestålspanter.DennyeejerJakobJørgensenharskilt
denadogergåetigangmedenomfattenderestaurering,
sådenharikkeværetivandeti2011.

Jakobharskrevetnogleordom”Pyrola”oghansvej
tilden:

Jegerjoenforholdsvisuerfarensejler,Pyrolaervores
førstebåd.

Idesidstedageafoktober2009togjegenturtil
Stockholmforatkiggepåen30kvmskærgårdskrydser,
jeghavdefundetpådensvenskeside"träbåtsakuten",en
bådbyggeti1922eftertegningerafToreHolm.Detvar

DagenførafrejsefraStockholm

Endelighjemme.Letbrise,Ullasførstetur,ogBjørnøi
Baggrunden.



22

entobakshandlerfraVästerås,derisinfritidbyggede
densammenmedenskibsbygger.

Mitførstemødemeddenforegikentemmeligkølig
dag,hvorejerenskullefragtedentilhjemhavnenoghave
denlagtopforvinteren.

Fascineretafdesmukkelinjerogforførtafdrømmen
omsejltureievigtsolskinmellemskærgårdsklipperne,
slogjegtil,ogvarnuejerafenbehændigtsamletbunke
træfra20'ernessvenskeskove.

Efterenlangvintersventendrogjegsammenmedto
erfarnesejlere,tilViggbyholmforatnødtørftigtklargøre
bådenogsejledennedlangsdensvenskeøstkysttildens
nyehjemhavniFåborg.

BådenklartilsøsætninglidtnordforStockholm

Deterenvådlangslæde:-)Svendborghavn.August2010
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Morgenmadfradetstorekøkken,PåbilledetFinnirødJak-
ke(Kaptajn)ogJakob(Ejer)

Pyrola
Pyrola er ca. 40 fod lang og ca. 2 m på det bredeste sted
Dybgangen er 160 cm (under krigen solgte man ofte 
blyet fra kølen, så ”Pyrola har fået jernkøl og dermed ca. 
10 cm. større dybgang)
Deplacement ca 2 ton
Masten er 12,5 m (den blev forlænget til sin nuværende 
længde i 70'erne)
Navnet Pyrola fortaber sig i tiden. Hvis man slår det op 
på nettet er den mest almindelige forklaring, at det er 
navnet på en blomst af lyngfamilien (og brugt som 
kvindenavn i Sverige (red.))

Detharværetenudfordrendeogfantastiskturmange
storeoplevelserogskuffelser,menaltialtdetheleværd.
Jegerstadigvildmedbådenogtrodsdensåbenlyse
mangler,glæderjegmighvergangjegkiggerpåden.




Pyrolaharfåetdækketaf–etnytsmuktioregonskallægges,og
dervedharJakobkunnekommetilatskiftede5rustnestålspan-
teriagfterskibetfremtilroret.

Etafdenyeblankestålspanter,dererblevetsatihækken.Jakob
hartænktsigatgøreagterspejletrundereigen,deterertydelig-
visblevetmodificeretpådetiendårligtudførtreparationforen
årrækkesiden.

Derskalmangenyepropperiveddenyesvøbogstålspanter.Og
derermangeflereattagefatpå…


