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Fra redaktionen

Da vores redaktør, Poul Silberg, er blevet
indlagt med en alvorlig sygdom, har vi set

os nødsaget til midtertidigt at flytte
redaktionen til Kerterninde.

Vi beklager den opståede forsinkelse og
håber meget, at Poul snart vil

være frisk igen.
Stof til næste blad sendes til vor

midlertidige redaktion senest medio
februar, adresse:

Henning Wind-Hansen
I.A. Larsensvej 5
5300 Kerteminde

tlf. aften: 65 32 44 74
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Træffestævne i Nykøbing Mors
I begyndelsen afjuti blev skuden gjort klar til sommerens §se som i fu var bestemt
for Limforden. Grunden til at sætte kursen mod Limfiorden var at DFÆLs
træffestærine var bestemt alholdt i Nykøbing Mors i dagene 8. - 1 l. juli og grunden
til at aftrolde stæmet i Nykøbing var først og fremmest at besøge denne del af landet
og næst at man i Nykøbing kunne fejre 150 års havnejubilæum.

Vi havde bestemt os for at sejle fra Kerteminde, søndag d. 4. juli men udsatte
afrej sen til mandag på grund afdarligt vejr og der varjo god tid endnu.

Mandag formiddag var vejrsituationen ikke meget bedre, men
vi bestemte os for at sejle i stiv blæst fra V-NV. Kl. ca. 23 havde
vi Grenå tværs og stadig samme vejr, vi fortsatte ca. 10 sm og
blev her ved sa gennembanket, at rri vendte om og sejlede i
havn i Grenå.

Tirsdag og Onsdag gik tiden med at vente på
bedre vejrforhold, spadsere ture og holde møde
med DFÆL-medlemmer, der ligesom os fandt
vejret for barskt til at sejle over Åborg bugt.

Onsdag aften lovede vejrmeldingen be-
dring, og vi begav os afsted med det mål at
holde pa til vi nåede Nykøbing Mors.

Efter 24 timers anstrengende sejlads, under sejl til }Ials og herfra med motor
nåede vi frem til Nykøbing Mors beklageligvis en time for sent til at deltage i
åbningen af stævnet"

Dervar til stævnet tilmeldt 32 både, hvorafkun nogle f;l var nåetfrem til torsdag
aften.

Mange skippere havde fra forskellige havne givet melding pr. telefon, at de under
de grvne vejrforhold il&e regnede med at kunne nå frem til Nykøbing.

De ekstreme vejrforhold betød at stærrnet blev afviklet med 20 deltagende både.
Vore værtsfolk i Nykøbing havde giort et stort og godt forarbejde og der var meget
fine faciliteter for afi,ikling af et træffestærrne.

Fredag var udsat til lurdering af bådene, en vurderingskomite, bestående af to af

Forsidebilledet
Harpunlogvinderen 1993 - GIGA
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vore egne folk og fire lokalebådebyggere giorde et godt snkke arbejde ogfandti løbet
af dagen frem trl de både som blev præmieret med plaketter og henblandt en
harpunlok.

Kl.18.00 samledes deltagerne til årsmøde i sejlklubbens hus ltlodet refereret
andet steds i bladet.

Lordag morgen kl. 0900 mødte man til skippermode

Citat fra mødet: vejrmelding s§et med regn 15-20o hard vind fra s-w, 8-13 m/
sek. helt så galt gik det ikke, under sejladserne blev vi begunstiget af forholdwis pænt
r.ejr og både sejlbåde og motorbåde fft en god sejlads på Lim{orden.

Lørdag aften mødte en festklædt skare af stæraredeltagere og gæster til spisning,
uddeling af wrderingspræmier og harpunlog musik, dans og hyggeligt samvær.

Søndag kl. 11.30 præmieuddeling fra lørdagens sejladser. Arrangørerne kunne
uddele en lang række flotte præmier som alle var skænket af lokale handlende og
institutioner, det var flot.

Jeg vil slutte min beretning med en varm tak til alle, der var med til at gøre stæ\,net
i Nykøbing Mors til, et på trods af vejrforholdene, godt stærme, specielt vil jeg takke
alle i Nykøbing som havde glort et godt stykke arbejde under planlægmng og
afrikling.

Henning Wind-Hansen

I

5



Beretning fra årsmødet
den 717-93 i Nykøbing Mors

ldødet begyndte kl. 18.00, formanden bød velkommen og foreslog at man valg[e
Helge Møiler Spray som dirigent. Helge blev valgt med akklamation og takkede for
valfet, hvorefter man gik over til bestyrelsens beretning fra den forgangne år.

I forbindelse med bådudstillingen i Fredericia arrangerede DFÆL, sammen med
museet for lystsejlads enudstilling hvorvivedhjætpafbillederogvideofortalte om
museet og foreningen. Udstillingens klenodie ogblitf,angvar folkebåden Gill, som
HagbardiKnudsenvenligst havde stillettil rådighd. Udstillingen, somvar opbyg-
get, bemandet og ned taget af DFÆL-medlerlmer, var velbesøgt og kunne
omkostningsmæssigt klares for ca. 7000 kr.

Årets vintermøde blev afholdt i Fredericia sejlklub lørdag den 6. marts tilstede
var ca. 50 medlemmer som efter afvære budt velkommen afformanden fik stillet sult
og tørst ved hovmesterens udmærkede frokostbord. Hvorefter orientering om
foreningen med diskussion og lidt hyggesnak'

sidste punktpa dagsordenblevudsldt af skipperNiels Erik Løkkebø fraNytorg.
Løl&ebø har sejlet med de store firldskibe og han viste film og fortalte om livet
ombord, mødet sluftede kl. 18.30.

Bestyrelsen har arbejde med planlægning af træfrestærrne i Nykøbing Morg og
forberedt næste stærme somvilbliveafrikletiNykøbingFalster, hvorsejtforeningen
har 125 årjubilæum.

DFÆL's økonomi har de sidste par år udvist en positiv udvikling og vi har nu
økonomisk mulighed for at fremstille og udsende et nyt regrster, hvilket vi finder
meget prisværdig.

SomafslutningpåbesqnelsensberetningfortalteBentAarreommuseumplanerne.
Museet har anskaffet en runebåd fra 1910, som man vil sætte i stand med det mål at
søsætte Danmarks første museumsbåd i foråret 1 994 . Man arbejder meget på at finde
et egnet sted, med passende lokaler for museet'

Mødet sluttede med nogle få spørgsmål og var indenfor enlllerne, forsikring,
vurdering af DFÆL både ved stæ\met.

William Jensen kunne meddele at en båd med bådebyggerattest vil kunne
forsikres og formanden kunne meddele at man i besqrelsen arbejder med at udforme
et l'urderingsskem4 mere om senere.

Referat H.W.H
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Vurdering
Ved vurdering af de fremmødte både i Nvksbing Mors valgtes en wrderingskomite,
som bestod af:

Robert Eriksen (DFÆL)

Niels Havborg (Lokal)

Henrik Larsen (Lokål)

Bent Aarre (DFÆL)

Ole Kjærgard (i-okål)

Kaj Kristensen (-okal)

De tildelte plaquetter til nedennævnte både.

Harpunloggen

Giga

Ib Erdland Søndeftorg

Engelsk kutter fra 1898, bygget hos Sibbick - Cowes

Tilstand: Meget fin i betmgtning af alder.

Klædning, fribord: Pitch pine bund, wøb: Elm
Fremtræden: Smuk meget velsejlende kutær - kønt ruf. Båden har sjæ1.

Bemærkninger: Pragtfuld atmosfære om læ.

Plaketter:

Neptun

Pedersen og Eskildsen Næstved

Stor mtumlertype 1919

Bygget i Bergen

Tilstand: Yderst velholdt

Ændringer: Løbende renovering

Nlt utroligt flot pantry og kortbord i kraftig flot lakeret mahognr

Udførelse: Virker absolut professionelt.

Fremtræder: Dejligt søskib med en høj flot rig. Søgelænder er {ernet.
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Elian

Jensen og Nygaard Aalborg

38 m2 spidsgatter 1936

MSJ llansen

Tilstand: Super velholdt
Fremtræden: Ilarmonisk og original
Bemærkninger: Flot klædning - handtag på dør og skuffer bør udsffies med mere
maritime beslag.

Gill
Ilagbardt Knudsen Mddelfart
Nordisk folkebåd l94l F D 2
Danmarks ældste, bygget i Gøteborg

Tilstand: Fornemt holdt
Ændringer: Skroget har været i bund - flot rødlakering

Fremtræden: Fremtræder som en fuldt original folkebåd

Bemærkninger: Båden er attesteret til Museet

Viffert
L&JKofoedHjarbæk
25 m2 Danabåd 1949

Tilstand: Meget fin - dog trænger masten til en kærlig hand

Ændringer: Ny kahyt - en aptering - nyt cockpit
Udførelse: Pænt arbejde. Kofoed har brugt 2000 timer
Bemæ1ffinger: Faderen har tegnet båden (spanterids designet e,fter en død sild!)
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Vintermøder
Sundby Sejlforening

DFÆL's medlemmer indbydes til vintermøde

lørdagden 19. februar 1994
Mødet aftroldes i Sundby Sejlforening, hvor der kl.
12.00 serveres frokost, pris ca. 50 kr. som betales på
stedet.

Efter frokosten har Bent Aarre lovet at vise billeder og
fortælle om restaureringen af Runabåden. Ligesom vi
vil blive orienteret onr, hvordan museumsplanerne
forløber.

Bestyrelsen har planlagt, at der efter Bents foredrag
vil være tid til et oplæg og en drøftelse af foreningens
fremtidige aktiviteter.

Tilmelding senest tirsdag den 8. feb. 94

enten telefonisk til Henning Wind-Hansen

pil65 32 44 74 (åfter kl. 16)

eller skriftligt til
Henning Wind-Hansen

I.A. Larsensvej 5

5300 Kerteminde
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Museet for lystsejlads
Vær med til at bevare sejlsportens historie
Dansk sejlsport har en meget spændende kulturhistoriskbaggrund - lad os hjælpes
ad med at fastholde vores fælles kulturarv.

Lysfartøjer fra sejlsportens barndom, dokementation, fotos, historier og effekter
vil snart helt forsvinde, hvis vi ikke sørger for at bevare det bedste, der er tilbage.

Museet for lystsejlads arbejder ihærdigt i praksis på at holde sænmen på denne
opgave, og er da også nået et stykke vej.

Hvor langt er vi?
Fartøjer anskaffet til senere udstilling : Skroget af skole$åden'Freja". 1 9 14, 7 meter
R nVebu, 1913, Berg spidsgatter "St'ip", 1935, Kragejolle, "Nufte", 1897, sejlkano fra
1940 og et par gamle optimis{oller. Den pragtfrrlde kutter "Runa" er under renovering
hos Nordbj ærg og skal være Danmarks første sejlende museumslystbåd. Testamenter:
Folkebåd'Gill'fra 1941 og SSA-båd "Svend VI' fral924. Hertil kommerbibliotek,
bøger, foto og et tegningsarkiv.

Vi har dagligt samarbejde med KDY og DFÆL (Dansk Forening for ældre
Lystfartøjer, hvor 500 træbåde er medlem). Også samarbejde med andre museer f.eks
Handels- og Søfartmuseet. P.Nordbjærgs Bådwærft har givet os gode kontor- og
arkivfaciliteter på Skovshoved Havn 14, 2920 Charlottenlund. TLF. : 3 163 3 767

Nærmeste ønsker
Færdiggørrelseaf "Runa". Leje/lånafhal hvorbådene samletkanopbevaresmidlertidig
påbetryggende vis. Gaver/testamenter i form affartøjer, effekter, blade, bøger, fotos,
tegninger m.v.

Næste ønske
Et egenfligt rnuseum i Øresundsområdet, hvor der kan skabes synergieffekt fra andre
museer og hvor rnange mennesker færdes.

Hvem har hjulpet indtil nu?
Bl.a. frivillig arbejdskraft, fonde, P.Nordbjærg, Tuborg (sejl), J.C. Hempel @l.a
farver), HelsingørErhvervsskole, ogEggertBenzon-aldenne hjælp erpragffitld, men
danske sejlere bør også være med til at løfte opgaverne" Derfor har vi oprettet en
støtteforening.
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Send derfor hurtigl talonen til os, r'edlagt årskontigent for 1994 i check på kr. 200,.
Du vil straks modtage en smuk A-1 se-lltegning af 'Runan som nummereret
medlemsbevis, og du vil med passende mellemrum få tilsendt oplysninger m.v
omslagets gang.

Bestyrelse

Revision:
Advokat:

Bent Aarre (formand r Dar rd Holm, Erik Korshagen, Kjeld Søderlund
og Jens Poulsen
Arthur Andersen & Co
Claus Arup

Send din tilmelding i dag. r'edlæg venligst kontigentet for 1994, i
check kr. 200.-. ti1

I'fttse e t for ly st se1 I ads
P. Nordbjærgs Både\'ærft
Skovshoved Havn 14
2920 Charlottenlund

I Ja tak, jeg vil gerne støtte museets arbejde

(b rug venli gst blokbogstaver)

Navn

Adresse

Telefon:

Sejlklub

E l.g vil gerne ringes op, fordi jeg måske har nogle ting
af interesse for museet.
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D.F.Æ.L-SANG

Mel. : Hj emad fra langfartens eventyr

1. Ser vi en vimpel med rråge På blåt?
så hen at se på D.F.Æ.L-e
Eg og mahogni, der skinner så flot,
Vi taber pust og mæle...
vi vil bevare en dansk kultur
af ældre både med ynde,
vikingen viste os: træ - det duer
så nu er det tid at begynde.

Refræn:
Hvert år til træf der kaldes
nænsomt og flot de males
skibenes lak får en ekstra tand
før de skal frem gennem vind og vand.
Hvem mon rekorden nu sætter?
Hvem for nu "LOG" og planketter?
Dage med sang og musik ka'vi li' -
og med nostalgr.

2.
Rundt om i Danmark i vintre som vår
D.F.Æ.L.e folk restaurerer
bygger på skibe i flere år
med gejst - og med gode ideer.
Helst skal som "originalt" hun stå,
det er for D.F.Æ.L.e sagen.
Hendes historie findes må:
såblinker 'LOGGEN' på dagen.

Refræn:

På opfordring af William Jensen v. træffet i
Nykøbing Mors 1993.
Af Lisbet Kofoed. Danabåden'WFFERT' 25 D 2

I
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forvarsel

DFÆL - forårstræf på
Oresund

arrangeret af SÆ( L\IETTEN,DFÆL berammet ul:

d.27. - 28. og29 maj 1994

Sejlklubben Lynetten, med t hjemmehørende DFÆL-
medlemmer, glæder sig til at byde så mange som
overhovedet muligt af D'Fæle

HJERTELIG VELKOMMEN
- til et godt kammeratligt DFÆL-forårstræf, hvor I vil ffi mulighed for at.
præsentere jeres smukke både, og jer selv, på dobbelt gyngende grund...

(dels ude påvandet... skinnende af ny maling og fede lakker, plus jeres
fantastiske evner som søens fæleste konkurrencedeltagere og dels på land. . .

som de aller-fæleste balløver M/K).

Her & nu er arrangementet i støbeskeen. Men EN ting er helt sikkert: Vi
har allerede bestilt et utrolig flot forårwejr hos Voldborg & Co. med
dagstemperatur på 1 9 grader, syd-østlig vind 6-8 sek.m., og med strålende
sol fra morgen til aften... Og hertil kommer: - at vi også vil byde jer
velkommen med vajende flag fesflig musik og god mad i et næsten
splinterny.t klubhus med så gode faciliteter, at det med garanti ikke bliver
sidste gang I anduver Lynetten !

Ej, ej, hvorvi allerede glæderos !

(Tilmeldings-skema og nødv.inform. her i vores blads marts-udgave !)

t4

PÅ HJERTELIG GENSYN !!!
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Gode råd kan gøre
underr'ærker...

Såstårdetgodeskiv igenpåland Endnuensæsonerslut.Ogaldrigsåsnartbegynder
ens tanker at kredse om, hvad der skal gennemføres afforbedringer eller fornyelser
til næste sæson. Gudskelor blir.er man aldrig færdig. Mon det i virkeligheden er det,
der er det bedste ved at eje et uæskir'.

Jeg har mange man ge ga,nge haft den glæde at kunne give nogle gode råd til andre,
somjeg selv har modtaget og \'æret glad for. Men hidtil kun, når jeg er blevet spugl.
Sådan er det jo ofte lr{en hvorfor være så karrig, at man absolut skal rådspørges, før
rnan er parat trl at os€ af *sin" viden, en viden, som man ofte kan takke andre for ?

Jeg vil derfor opforfue vores redaktør til at oprette en fast rubrik med 'CTODE
RÅD' vedrørende særlige losmnger på alle de problemer, vi kan komme ud for som
ejere og elskere af gode gamle træMde. Og i anden omgang opfordre alle vores
medlemmer til at øæ af deres indhøstede erfaringer: Hold ikke på "hemmelighe-
derne" ! Lad os her i spalterne delaglrggøre lunanden i de kostelige tips og gode råd,
som kan optimere glæden ved vores både !

Som eksempel til efterfølgelse, må jeg naturligvis lægge for. Så værsgo'... til fri
afbenyttelse:

Jeg bliver tit spurgt om, hvordan jeg bærer mig ad med at bevare min båds
mahognirufog cockpit så flot, som tilfældet er. Svaret er, atjeg heldigvis har giort
mig en god erfaring med et næsten ukendt norsk produkt som helt sikkert har giort
mine årlige forårsklargøringer en hel del lettere gennem de senere fu.

Men først et godt råd mod falmet gul mahogni....

- Som også er en del af 'hemmeligheden": Da jeg i 1986 købte min Spidsgatter nr.
2, var der en bemærkelsewærdig stor forskel på mahognitræets farve om læ og alle
andre steder på båden. Om læ stod den imponerende flot, men i cockpittet og pa
rufsiderne og forlugen var den lys, og meget falmet af solen. På med vanten ! Alt
udvendigt træværk blev ikke alene slebet, men også afhøvlet, indtil den originale
mahogni igen lod sig se og lakere til et - sagde de fleste - imponerende flot resultat.

Men ak ! Ælerede i 89 var mahognien igen begyndt at falme. Oven-i-købet
pleMs. Den var næsten intakt i sin originalfarve alle de steder, hvor vores cockpit-
pressenning havde værnet mod solens ubarmhjertige stråler, og delvis falmet alle de
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steder, hvor solen havde haft uindskræn-
ket adgang til at nedbryde træets farve.

Jeg klagede selvfølgelig min nød over
min leopardplettede båd til alle, der gad
høre på mig. Også til en bådebygger, som
foråret 89 hjalp mig med at udskifte det
nederste kølbord i styrbords side. Og min
fortvivlelse har utvivlsomt lydt hjerteskæ-
rende, for han følte sig nemlig foranlediget til at
afsløre et godt gammeltbådebyggertrick, som
man i de kredse altid benyttede sig af.
m€rL som man i øvrigt rugede over som,
en faglig hemmelighed.

"Du skal bejdse det rå træ med ægte
jordfarvepigmenter, de falmer aldrig !" påstod han. Jeg lyftede med strittende
øre, dog ikke uden at bevare en sund skepsis. Det lød jo forjættende, og i mine øre
helt utroligt, det der med at de ægle jordfarvepigmenter ALDRIG falmede ! Men, for
nu at gøre en lang historie kort, opsøgte jeg den anviste forhandler af ægte
jordfarvepigmenter, og her forwandt min skepsis som dug for solen.

Detvar inde hos Københavns Farvehandel i Badstuestræde9,l2o9 København
K. Telefon: 3 1 I I 16 81. En fin gammel specialforretning, som næsten udelultrende
sælger materialer til de 'rigtige' kunstmalere, der ofte selv laver deres egne farver
af revne rå farvepigmenter, som de her køber i pulverform).

" AT DRI6' er selvfølgelig en meget voldsom påstan4 fik jeg at vide, men da de
farvepigmenter jeg skulle anvende "er udvundet af Moder jordu, j4 ,så vil der nok
gå mindstsve år, førdukan seenforandring",løddetgladeogoptimistiskebudskab
fra en anden fagmand, der absolut så ud som om at han besad alverdens viden om
farvepigmenter. Æene hans imponerende snoede cykelstyrsskæg a' la' den afdøde
spanske maler og surrealist, Salvador Dali !

Her er så, hvad I kan gøre mod falmet, gul mahogni: Da jordfarvepigmenter ikke
kan købes i mindre portioner, må I investere i en 3/4 I dase nÅ SfnNN,t (den er
okkerfarvet) og i en 3/4 I dåse BRÆNDT SIENNA( den er meget rødlig). Nu skal man
til enhelbåd, hvoral laker slebetborg blande en så "storportion", atmanflrsåmeget
tilovers, atmani mangeårfremoversikrer sig, atmankanlaveuryrrligereparationer
efter slag, ridser og slid. Benyt derfor et stort henkogningsglas !

De to farvepigmenter skal blandes til den mahognifarve-mrance, som man selv
synes bedst om. Jeg slrres, at en dyb varm rød mahogni er flog så derfor bruger jeg
noget mere af den røde (den brændte) end af den okkerfarvede (den rå). Men start
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med halvt af hver, og tilsæt f.eks. mere af den røde, og juster eventuelt med den
okkerfarvede, indtil I har opnået den mahogni-nuance, som I selv q;,nes er den
pæneste.

Blandingen foretages i FRANSK TERPENTIN, som er envegetabilsk terpentin
(i modsætning til den mineralske. som ri jo alle sammen kender). Det er også den
vegetabilske terpentin, kunstmalere bruger tr1 deres oliefawer. @en dufter iøvrigt
dejligg men snif ikke af den grund !).Jeg startede med at hælde 1 flaske FRANSK
TERPENTIN over i det store henko gn i ngsglas. og beholdt en anden flaske i reserve.
og så tog jeg 4 top- spiseskefulde af hr er af.lordfarvepigmenterne. Gør der samme
og rør rundt, tilsæt og juster ildtrl I har fundet den fan.etone, der "For ever" skal
præge netop jeres båfu mahognikulør.

Den færdige oprørte blanding skal være meget sndfh'dende. Tilsæt "pr.
fornemmelse' mere af den FRANSKE TERPENTIN i takt med større og større
fortrug affarvepigmenter, hvor I sagtens kan dosere med en spiseskefuld ad gangen.
Af min allerførste blanding, harjeg stadig en halv dllse tilbage af den RÅ SIEI.TNA
og ca. en kvart af den BRÆNDTE SIENNA. og desuden harjeg stadig en pæn stor
portion af blandigen, så jeg til enhver tid kan ramme bådens mahognifarve.

som bindemiddel skal I tilsætte 1 -2 deciliter almindelig lak. og nu er det meget
klogt at øve sig lidt på alt andet mahogni end netop bådens ! Det erikke spor wært,
men man skal lige vænne sig til at arbejde med det. Der kan bruges en pensel til på
føringen, men en klud kan også bruges, man skar brot sørge for at indgniåe o s aftøie
og udjærme den flydende farvepigmentblanding. Man kan godt klare en kvart
kvadratmeter ad gangen. Man skal gnide med kluden, som man samler i en "hård
klump", indtil træets overflade står "matskinnende' som et par rypudsede sko.

Resultatet bliver flot, det lover jeg. Træet får en original varm glød med flotte
tydelige åretegninger. Jeg tror næsten ikke, at man kan klokke i dei. Husk hyppig
omrøring, da farvepigmenterne ret hurtigt samler sig i bunden afglasset. (rlar glasset
henstået i længere tid, skal de bundfældede farvepigmenter nærmest "rivesn eller
"flås" op udføres grundigt. Det gælder f.eks. hvert forår, når man skal udføre
usynlige reparationer). Når den nybehandlede overflade føles tør, kan man gå i gang
med at lakere - eller med at BENARoLIE-behandle det rå, nu "matskinnendei
indbejdsede mahogni træ !

og her følger noget om "lakering på en ny måde" med Benarolie:

En farvehandler bekendt giorde mig for år tilbage opmærksom på et norsk produkt,
som hedder BENAROLIE. Det kom sig af, at jeg "beklagede mign over alle de
lakreparationer, som jeg hvert for,år skulle udbedre efter vinterens vekslende frost-
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og tøperiode, hvor hårde kuldegrader havde presset
fugtigheden i træetud, og derved "knaldet" lakken alle
de steder, hvor f.eks. skot og rufsider er samlet. Især
i alle hjørner, hvor der er større fugtighed tilstede end
andre steder.

Benarolie er simpelthen et vidunderligt produkt til
alt 'eksotisk" træ. Teak og mahogni bl.a. ! I Norge
anvendes Benarolien både på de mange norske træ-
huse og på deres utallige træbåde. Så det er et absolut
gennemprøvet produkt, udviklet til et skrapt nordisk
klima. Men mere end I 0 års anvendelse har ogsa givet
mig den specielle "båd-erfaring', at Benarolie, der er
en sa kaldt alkvdolie, i-kke er tr-tstrækkelig slidstærk
trl de udsatte flader - dem manf.eks gar pL hvorimod
den er langt at foreuække på alle opretstående flader,

f.eks. på rufsider og cockpitkarme, samt pa alle skot og skabslåger. Både i det fri og
nede om læ.

Første store fordel: Den er meget nem at påføre med almindelig pensel. Den skal
for det meste fortlades en lille smule. Er den for tyk, danner den alt for nemt
"gardiner". Men sker det, kan man gå tilbage til "gardinerne", og med nye
penselstrøg glatte dem ud - selv efter en halv time !

Anden store fordel: Den er diffi.rsionsåben - og detb€tyder, at den ånder gennem
sin hærdede overflade. Det er igen ensbetydende md at fugtigheden i og udenfor
træettrængerindogudgennemoverfladen-udenat overfladen krakelere i frostvejr.
Tredie store fordel: Selv når den er hærdet helt og hårdt op, er overfladen mere
elastisk end alle kendte lak§per i sluthærdet tilstand. Fjerde store fordel: Den ligner
til forveksling en gammeldags fed bådelak. Femte store fordel : Der skal kun påføres
fire lag. Det {erde lag er slutlaget. Sjette store fordel: Til den f erde påføring om læ,
kan Benarolien også købes i en mat version, men husk der skal hele tiden røres rundt
i dåsen mellem de enkelte penselstrøg for at forhindre 'matteringspigmenterne' i at
dale til bunds. Det er godt at have en hjælper til at røre rundt, mens man selv
koncentrerer sig om atpåføre detfierde lag med matteringspigmenterne, fordi man
samtidig skal holde øje med eventuelle "gardiner'. Da Benarolie som har
"matteringspigmenter" tørrer hurtigere op, skal man være på vagt overfor løbere.
Den rette fortynding med mineralsk terpentin leuer arbejdet.

Og så over til de ulemper, der aldrig bliver omtalt af fabrikanterne: Benaroliens
første ulempe harjeg nævnt: Den er ikke tilstrækkelig slidstærk de steder, hvor træet
er udsat for slid. Eksempel: Vi træder altid ned pa cockpitbænkene oppe på dækket.
Så her er jeg "gået tilbage" til Hempels l-2-3-lak, ligesom jeg også bruger dette
produkt på skvat og lønningslister , som vi også tit træder på.
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Anden ulempe: Der skal gå 24 timer mellem hver påføring. Tredie ulempe:
Benarolie kan kun anvendes på rå træ, sa a1 gammel lak skal helt af, men indsatsen
betaler sig !Fjerdeulempe: Hærdningsplocessenstrækker sigoverca. 30dage. Den
første uge efter vores søsætning, passer ri på de "bløde" overflader, der dog ikke er
mere bløde, end at de tåler "henqlugen brug". Men undgå at komme op eller ned
af en rufkarm med en strittende kam i baglommen !

Har i båden i vandet ca. 1 N{a3. kaa i allerede l. Juni 'anvende" en
Benarolieoverflade. Den ender med at hærde op. og bliver lige så håId som lak.
Belønningen ved at gå or"er til at behandle uær'ærket med Benarolie ligger i de
efterfølgende års lettelser. Og der er for mrg at s€ store og mærkbare: I slipper 100%
for frostskader, og dermed for alle store og krævende reparationer. For ikke at tale
om totale omgøringer af forrige års kæmpeindsats med almildslig 13ft I

I kan meget nemt reparere usynligt. Og der vil være "heldige år' helt uden
reparationer, hvor "lakeringen" til stadighed står lige så flot som i starten. Og skal
en hel rufside friskes op, er det bare en gang let overfladeslibning, og en enkelt gang
med en tynd Benaroliepåstrygning. Færdigt arbejde !

Såfremt I gør brug af det første råd mod gul, falmet mahogni, opnår I den fordel,
at det jordfarve-pigmentbehandlede træ aldrig fulmer. Derfor svarer træets farve
altid til den blanding, I har tilovers fra jeres grundlæggende behandling. tutejdet
bestfu så blot i, at der skal pletslibes de steder, hvor der skal repareres, hvorefter I
kanpåføre, udjævne ogindgnidejordfarvepigmentblanding. ognårdenefterenhalv
times tid er tør, skal der som afslutning påføres et opfriskede lag Benarolie. (eller
lak!)

Det er ikke alle farvehandlere,
som markedsfører Benarolie. Jeg kø-
ber den hos en DYRUP-farvehandler i
Buddinge, men jeg går ud fra, at
enhverfarvehandler kan lokkes til at
hjemtage produktet fra imporøren,
Jotun A/S i Kolding.

I de seneste år harjeg kunne købe
Benarolien tilsat et såkddt IIV- filter,
der yderligere beskytter mod solens
falmende virkning. Så på llavfruen'
er vi dobbelt rustet mod "gamle strå-
lende Olsen", somvi jo dewærre ikke
så ret meget til i den forgangne sæson.

Godfornøjelse og pågensyn i 94!

Philip, "Havfruen"
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TIL SALG

"TRIO". 30m2 Skærgårdskrydser
L: 11,69m B: 2,08m Yægt:2600k9

Meget velholdl præmieret for god bevaring af DFÆL i 199.2 o Bygget i
Stockholm 1940, af fineste kalmerfyr på egewøb o Cockpitkarmg ruf,
skandæk og fisk i flot maghoni o Kan bruges til både tur og race på højt plan.
Sælges grundet særlige omstændigheder r Tilbud ønskes.

SANNE §TITTRUP TLF: 31 19 8672
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Godt nytår
&

god vind i 1994
o o

at
aa

ønskes alle DFÆLs medlemmer

Henning Wnd-Hansen
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Annoncer i
DF,lf,Ls medlemsblad
Annoncepriser i bladet er som
følger
Helside: 400,00 kr.
Halvside: 250,00 kr.
Kvartside: 175,00 kr.
I priserne er inkluderet billede
eller tegning af din båd.
Som medlem af DFÆL filr du
50oÅ rabat på ovenstående priser.
Annoncetekst m.m. sendes
direkte til Henning Wind-Hansen,
hvorefter vi sørger for udsendelse
af opkrævning
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uansK rorenlng tor ældre Lystfartøjer
Henning Wind-Harser KS og F,D\'. formand
I.A Larsensvej 5
5300 Kerteninde
tlf alb. 65 32 46 00

Wilhelrn Grenzrnaruu KDY repræsentarr
Hestetangsvej 73
3520 Farum
tlf 42 95 14 83

Jotnmy Nielsen
Ørt'rrve16
464O Faxe
tlf. 56 7t 47 74

Pet€r Lorin Rasmuss€n
Egehovedet 4l Hov
8300 Odd€r
tlf 86 55 64 00

Bent Brogård, moto,rbådsrepræsemant
Dalwinget 13
7000 Fredericia
tld759427 t7

Jens PoulsErL KAS., 'Ambition", historisk konsulent
Rardengade 49-{ th
2 I 00 Xøbenharn Ø
tJf.3t 38 07 27

Poul Silberg KAS., redaktør
Drejøga&26;,601
2100 København
rlf 3t l0 87 16

Morten Møller, Frern, 'Rosa., K«rsulerf flregister
Genforeningsplads€n a7
2,100 IfubenhavnNV
tlf 31 l0 87 16

Aage Wal«ed, Thurø, Konsulent sorn Mdebygger

Lokale initiativer
ttSøkorttt
Århus bugt-ormådet
Kontaktperson: Peter Lorin Rasmussen
Egehovede{ 41, Hov,8300 Odder
tlf 85 55 64 00

"Skarøksen" Næstved

Søgårdsvej 5 1, 4160 Herluftnagle

" Øresundskaps€jladserrr
Konlakt Iris og Gorm Boa, Frenr, '4stal'
Emmasvej l, 2820 Gentofte
flf 31 63 09 52

"Køge Bugt"
Birthe larsen og Svend D. Hansør, Hundige
Bådeklub
Pæles{kkeme 3l-2 tu, 2630 Tåstnrp
tlf.42 52 53 60

%qsKToft 4u1gforældrenffiafi øjer
tlf 53

K.D.Y. Langeliniepavillonen 2100 KØbenhavn ø Tlf. 3314 87 87
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