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Nyt liv til Vajo
tet er det. Dækshuscl haf udven- ginalt. Tagct har tået nyt linned.

digl liel cn llner lirnct på. da der Masten er original. lige så ,'el

ikkc \af så nreget til ovefs afden sofi SB og IIB bsrnkc,

gaml.J. lndvendig cf alt dog or'i- backskistef. skufl-e n1.m. Def er

Al Phil+ Wilstrup, Kiel

Jeg havde i 2003 lbrnø_jelsen at

møde nogen aljel danske tlæ-

båds-eDtusiasler i Svcndborg

det varjo en herlig uge nred me-

get godt vejr. Min båd så på da

værende tidspunkt lidt "trct ' ud.

lor nu al sige del nrildl. Dcr var

maDge og kigge på Vajo og syn-

tes det var llotte linier. så nlr

hvor den ef blcvcl sat i stand

over 2500 tinler er der gåct i

heDde tæDkte jeg. 11 i måskc

havde intercsse i at sc rcsultatet?

Vajo er blevet fbrlængel1il op-

findelig længde og har lået korn-

plet nyt dæk og dzekskonslruk-

tion. da glasfibcrlaget havde

holdt lugten iDcle og låcldækkcl

til at rådne. Øverste plankegang

er skiflel helc vejen rundt. Der cr

selvf_ølgelig også konnlet et nyt

spcjl på hækken. Kølbjælken ef

skælict 3 steder (!) og del nreste

afdødlftrclcr skiliet ud. Cock-
pitsyl er ny. ligesom hovedskot-
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skilict ca. 100 s!øb, som er

blevet bukkel idanp og nitte!

nrcd kobbemittcr. {lere sprDter

er skiliel. Alt ganlnelt ntetal

(kobbcr, nrcssing og blonze) er

blc\,el poleret. det er lavet en

Dy stæ\'nspids..lcg har låe1nye

sil i beigc og syel i snralle

bancr. så dc lignef de ganrllr

bolnuldsscjl + nrangc andrc

lingl All er holdt så originalt.

sonr det olcrholcdct har krn-
net lade sig gore der er fleks.

ikke noget undcrdæk afkryds
finer. Alt er tæl og lirngercl

godt. Nu skaljeg blot lære at

sejle hcndc igen det ef cn

anclen båd nu.

.leg håbef i synes onr priektcll
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