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Neste nurnmer...
Det er nu du skal tanke pä stof til naste nummer af blacl!t.
Har du en id6 til en artikel eller et godt billede, sä kontakt
redaktionen. Ring 49194599 eller 22981674 og fä en snak med
redaktoren,Simon Hansen.

Billeilet pä forsiilen
Der var lr.l'ngsol pä vdndel, da onkring 130 bade d.ttog i DF,!LS
tübilaums kapseilads dcn l-t. iuli. Dcr skcLc solrr cn det aI andn-
Semenk't Cldssj. W(\'k i Svendborg- Fob:John Raurh Knudsen.
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T-\ pt er meJ \tor Al.nJ" i.g \.r lilhJfl,. n.r \,,nrmcran5 \tdrvrp. dpt
l - l ,  \ar \ lnrt .  Vi \arr .r .  Dfa' | , -ha. le u. l  ufnterppnJ 20{Ihr l ! , jpr
fra mange nationer. Jcg häbor i benyttede leJlighcdcn til, at lnodo
sävel indenlandskc som ud()dandske "lidelses faller" og nyde d('
smukkc oicblikkc
Vejrguderno var os venligtstemt, nesten for vc igti forhold til
DF,,ELseiladserl mandag, sä vi holdef äfsmoderne la ct dndct tids-
putrkt. (se andetsteds i bladet). Det har v*,rel et stort arbeJde, men
resultatet var indsatsen v;erd, og der skal hcrfra lyde en tak til alle.
Ing,en nPvnl - iigen glenrt.
Vi skal jo ogsä se fremad. Det Forste dei kommcr, cr sommcrmo-
dernc, som cr vores diskussionsforum, hvor aL kdn diskulcrcs og
onsker froms{ttes. Al der bliver to moder, skyldcs onsket om, at

DF.4l  Bl .rd. t  rr .  77 s.pt.mb.r , t tJ3

Velkommen til nae medlemmer

Michael Koch
Boks 4
2850 Narum
Motorbäd "Liva"

Henrik Jensen
Odensevej 21
5700 Svendborg
Kystkrydser'rKatrine"

Susanne Elsass
Clarasvej8, 1. th.
2920 Charlottenlund
NordiskFolkebäd "Mojn"

Jorn Olsen
Risbolvei l0
7250 Hejnsvig
Motorbäd "Selma lll"

Jurgen Stengler
Jemaldervej 196
8210 Arhus V
Motorbäd i'Tulle"

Rene Rydahl
StandjageNej 83
279'l Dragor
Jagt iBittenrr

Benny Wulff Nielsen
Hojlundsgade 21
8700 Horsens
Kutter "Susrl

Jacop Jakobsen
Hoegh-Culdbergs Gade
69C
8000 Ärhus C
6 m R "Caprice"

Peter Larsen
Rebelhävevej 24. 2. th.
2900 Hellerup
Platgatter "Slendrian"

Folmer Teiomann
Orholm StationsvejT
2800 Llngby

ViI ilu kabe
eller salge?

Meal efi dfitlonce i DFEL
bladet nit dt Damtuks
tr&b Adsefitußiaster.
Priaat ellet finna - kon-
tdkt rcdaktione og fä et
tilbutl!
Vefllig lrilse Re.laktionen

redu(erc r(rsedfstandene.
Vi vil hclcrc pä lands af
bPllcrnc (xrd over.
Bcstlrelsen vil komme
med et opl.qlget der bl.a.
vil olnhandle n.r'ste sLrv
ne, evt. vinteraktiviteter, vi
skal ogsä diskutere videre
pä bl.a. generalf orsanrhr-

Formanden
har roret...

gens beslutninger onr medlemskab / valgbarhed. Skal vi sLrdlj
have to slags medlenrmer?
I det narilo nunmer afbladet vil vi forsogc, at lave beskrivelse af
hele stavnet. Det vil vere umuligt for cn cnkelt, at cn beskrivet dct
hele - man kunne jo ikle na, at dellago i ale aktivibteme, men be-
retninger om enkelte af aktiviteteme, kapsojladscrne, parademe,
turregatta, n.m. eller h*ndelser f.ek hvordan er dct at dykke i
Svendborg havn, at virre til fest hos Walstpd, og iklc havo vand
nok under kolen, deltage i nationernes kanlp o.s.v. Billodcr cr ogsä

AlIc jües mange indlpJ:j o1l fotos skulle ge.rne resultere i er1 samlet
rcl)ortagc fra DF,!L's jubil.punsst.pvnc, og ogsi ß'rnc i nange
bileder pa htenrrcsiderl.
Näri nü,lidt scft're pa afet, afrigger badene og pilcr vimplcme af,
sa kig pä "magen" oJl tr:pnger den til en udski{tnil& sä er dct ncm_
nleste, at bruge den bcslillingsliste der er ibladet.
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Inztitation til "sommer" mgder

Lordag den 11. oktober

Kobenhavq Sejlklubben Frem Kl 13.00-17.00. Der vil vere
mulighed for frokost fra kl 12.00. Forkosten koster 69,-, men j

ovrigt er der ingen tilmelding. Kom blotl AIle medlemmer en
velkomne.

Lordag den 27. september

Arhus, Traskibsharmen, Kl 13.00. Der vil vare mulighed for
en let frokost i lokaleme fra kl12.00. Frokosten koster om-
kring 50,- med 1 ol. Tilmelding til Bruno Jensen pä telefon
21,761747 senest de 23. september.

lubilxmssejlads..!

,I
I

Af Oztt luhl

Mandag d. 14luli blev
DF,!L's jubilaumskapsej-
lads afholdt med deltagelse
af ca. 130bäde, heraf2l Ju-
niorbäde, 9 Nordiske Folke-
bäde, 15Spidsgattere, 8
Knarr og 4 12mR.

Derudover var nesten alle
typer klassiske bäde repre-
senteret - det var et impone-
rende syn.

Hvor er vinden..?

Vejrgudeme var ikke helt
med os, det me6te af setladsen
blev sellet i nesten lngen
vind, men til gengeld skinne-
de solen fra en skyfti himmel.
Startlinien var lagt ud for
Ranzaumindq og sejladsen
var delt op i 2 baner, 1 rundt
Drejo for de mindre bäde og'1
rundt Avemako for de storfe
bäde.
Desvarre näede ingen bäde
rundt om Drejo, forste bäd
manglede bare ca. 20 minutter

wlrol every welfh!eled boot
ß wedng lhis se.Eon.

HF Industri  & larine
flf.6220 1312 Fax 6220 1477

ls,
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i at nä det marke, hvor ba-
nen var afkortet til. Og kun
de hurtigste bäde var näet
halvt rundt om Avemak@,
da banen blev afkortet ved
vest enden af oen.

2 bäde fra DF-IEL vandt

Heldigvis var de bäde, der
havde motor, flinke til at
tage dem, der ingen havde,
med in4 de sidste bäde var
forst i havn ca. kl. 23m, der-
for blev vores ärsmode af-
lyst mm mere om det andet
steds.
2 bäde fra DF,!L vandt de-
res lob 6mR Lady Day og

N-bäd Mistral.
Resultater fra kapsejladsen
kan ses pä vores hjemmeside
www.defaele.dk under Clas-
sic Week Svendborg 2003, her
er ogsä et link til resultateme
fra de andre kapsejladser un-
der Classic Week.

i
t

I

Fotot lolt Rduth Yrudlr



Harpunloggen 2003 til
SpringerenAramß

Det blev springeren Aramis,
der seilede med DF.4LS serli-
ge udmerkelse, Harpunlog-
gen 2003. Aiamis er konstrue-
ret af M. S. J. Hansen og byg:'
get i 1949 af Gotfred Jorgen-
sel! Kastrup.

Nyt lerred pä dak og ruf
Fartojet barer tydeligt prag
af gennefifort bevarelse med

Arafüs c)andt Harpunloggen - her er brugt origiftale fiaterielrr.
10
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Haokryilseren Monique
Plakette for god bevaring
Navn Monique.
Type Fantasi 3Z S&S Havkryds!r.
Bygget i 1966 af Brdr. Jacobsen, Coteborg.
Fartojet er meget smukt vedligeholdt og bädens stand er
reelt, som da den var ny, bl.a. nyete teakdek.
Fatojet er monteret med aluminiumsmast, aluforluge og
rullefo$tas.

udpraget sans for at bevare
fartojets originale materialer.
Bl.a. er nyt dek rned lerred
monteret pä dak og ruf i ori-
ginale materialer,
DieseLnotor er monteret i
1999. Ti[ykke til AIamß ejere,
Karin Poulsen og Claes Eriks-
son.

I
l

I

Moflique er fieget srfiukt oedligeholdt, tlen har bl.a. alumast.

11
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Haakrttdseren lila

Plakefte for god bevaring
Na\m lda.
Type Havkrydser.
Konshuktor Wedel Wedelsborg.
Bygget af Walsteds Bädeverft.
Ejer har inden for relatiit kort tid foretaget et imponerende
restaurerings-arbejde, under tydelig hms)'ntagen til originale
tegninger.

DF.,FI Bladet nr 77 s.ptpmh.r tm3

Spidsgatteren fohanne
Plakette for god bevaring
Na\.n Johanne.
Type 26m2 Spidsgatter.
Konstruklor M. S. J. Hansen.
Bygget i 1936 af K. Thomser! Kalundborg.
Fartojet fremtreder i meget fin stand og barer rydeligt prag
af at vere gennemgäet fua A til Z.
Masten er beidset glasfiber pä ruftag en del endringer i
cockpit og apte n& teak lister ved ruftag nm. Det udfsrte
arbeide er af meget fin standard.

Ä

Iila. et rcstaurcret eller de

f?ffir*
lohanne barer preg a[al vErc Bennen|äef fra a til2.

12 13



DE,zEL-deltagerliste i Classic Week

Spidsgatter 55m2 Neptun,
Bent Okholm Hansm.
Knarr OD33 Thor, Piet Chri.
stensen.
Nordisk Krydser Joane, Ove
Juhl.
Spidsgatter 38'ver Saga,Tom
Andersm.

8 mR Francisca, Hans Chr.
Nielsen.
Spidsgatter Nautic, Rene Ni-
elsen.
Kutter Samoa Per Schlei-
mann.
Motorbäd Kon-tiki, Claus l.
Ch stensen.

Spidsgatter 30 m2 Nausikaa Spidsgatter (springer) Tjandi,
II, Axel Knutson. Ssren Walling.
Kekh Elhaja II, Jacob Peter- Nordisk Krydser Svea, Martin
sen. Hamborg.
52 m2 kutter Mistral, Jens De- Sloop. Havsom ? Maie Mi-
mant chael Sinding-Jensm.
Danabäd Viffert, Lisbeth og Lene Spidsgatter Pat cia,
Jorgen Kofoed. Jom Berg.
Nordisk Folkebäd Tahoo, Spidsgatter Ketch Fri, Palle
John Rauth Knudsen. Hansen.
5 mR lady Day, Niels Juel- Kutler Codan, Carlo Hansen.
Brockdorff. Halvdeks meterbäd Hugin,
Ukl. Folkebäd Lun4 Niels B. Torben Hansen.
Hansen. 7 mR Krydsei, R bäd Ran II,
30m2 Spidsgatter Teistein, Bruno Jensen.
Egon Rasmussen. 7 mR Corall, Torben Juul
Swell26' Kystkrydser Nina Laursen.
Swell, Hans Bach og Ulla Os- Havkrydser/ kutter Sabrina-H
birk. Ole Heilmann.
Nordisk Folkebäd Scherzo, One to& RORC, sloop Diana
Jorgen Heidemann. III, Torben Rix.
Kragejolle Ellida, Peter Folke 5,5 m Nordisk KrydserJuvel,
Olsen. CarI Bisgaard.

14
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42 m2 Spidsgatter Elisabeth,
Bent Sormsm.
One -off Spejlgatter Juno, Tor-
ben Thyregod.
Spidsgatter 45 m2 Skarven,
Erik V. Nielsen.
Zresundskrydser Ventus, H.J.
Asmussen,
Kutter Moniquie, Flemming
Brandt.
75 m2 sejlkutter Swift, Helle
og H.C. Smedegaard.
Spidsgatter 30 m2 Gipsy, Ni-
els G. Hansen.
Norsk National Klasse Cam-
bai, Knud Isager.
Spidsgatter Vi-vil, Danmarks
Museum for Lystsejlads.
Swell Swell, Johnny Nielsen.
Nordisk krydser Can III, Stig
Ekblom.
Yawl Sindbad tl, Ado von
Lindholm.
Spidsgatter 38 Ssbrom II, Lei-
la Dahlgaard.
Nordisk Folkebäd Margrethe,
Villy Kongeskov Klausen.
Nordisk Folkebäd Päfugler1
Gunnar Kristensen.
6 mR Caprice, Jacob Jakobsen.
Spidsgatter 35m2 Bumm, As-
ger |essen.
Spidsgatter 30 m2 Tut, Allan
Schmidt.
Ketch Freja, Ole Frolich.

Spidsgatter (springer) Ara-
mit Karin Poulsen og Claes
Erikssson.
Nordisk Krydser Komia VI,
Marianne og GeIt Boyesen.
Spidsgatter klinkbygget
Spray,.Helge Moller.
Havkrydser Flamenco, Mo-
gens Wase Hansm.
Spidsgatter 45 m2 Mariane,
Tage Voss.
Klassespidsgatter, 26 m2
Johanne, "Johanne Gildet
v/ Kaj Bach".
Havkrydser Klausine, Mor-
ten og Vibeke Hartkorn.
Spidsgatber sprmger Passat,
Michael Christensen.
Motorbäd M/Y Clippet
Poul Christensen.
Skaigärdskrydser Trio, Lars
Schaldemose.
8 mR Zent4 Hachmann.
Spidsgatter Valoia, Preben
Nielsen.
Kutter Sus, Benny Wulff Ni-
elsen.
Koster/spidsgatter Abelone
3, Folmer Teilmann.
Kystkrydser Katrinq Henrik
Jensen.

.lil
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El1 af de na ge, dt:r deltag i Classic Week. Vi ,nodtager negct gemc
dine billder fra stel,n.t.l det nesfe nurlnler af DFEL-bladet brhr-
gt:r li rtcdle ntents bedste billeder safifien med reportager fia
begirteltht tfurfie.

DF.4l Bladct nr.77 seFenrhor 2003

Palermo Kender du noget til motorbäden Palermos historie?
I sä fald vil den nye eier, Hans Henrik Hansen blive glad for
oplysninger., Du kan fange ham pä telefon 667n653 el-l't, let 25382562.

Farosund Bädebygger;

llar De planlagt en ombygning eller fornyclsc pä Deres bäd
inden neste forär ?

Ilvorfor vente til i sidste ojeblik?

Vi kan t i lbydel
Total  og d( l  rcnr,vcr ins. äptcr ing og oprigning
Fremstilling af halvfabrikata til selvbygger!n

Ring og fä en uforpligtende snak

Aarssund Bädebyggeri v/ bädebyggerJohs.
Heeboll

Aarosund l lavn 2.1, A:rr6sund, 61OO I laderslev,
Tlf. 74 58 43 14 fü 74 58 41 33

Mobi l  21434214, l l -mai l r  heeboel l (d)baad.dk

1716
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Nyt lia til Callina
Renooeing af en
M.S. I Hansen
45 Kum. spidsgatter

Af lesryt Poulsen
Jeg blev i 2001 den lykkelige
ejer af Callina. Hun er en dei
lig dame, og s]'ntes jeg den-
gang et velholdt skib.
Sidste är daleg var nesten
ferdig med forärs klargorin-
gen, skulle jeg satte en ny
skrue ind i stevnen igmnem
det rustfrit stäl beslag som

dekkede hele toppm af stev-
nery og samtidig holder pra-
dikestolen fast.
Der var ikke rigtig noget at
skrue ind i, sä skruen fik no-
get Proff10, og blev sat fast
igen.

Stevnen varlädden
Jeg gik da sta!1ren efter med
en syl og kunne ikke finde
räd nogen steder, dog tog jeg
ikke beslaget af.
Jeg havde ikke tid og over-
skud til at kigge efter hvor

18
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slemt det var. Efter nytär tog
jeg sä det famsse beslag at og
stor var min redsel! Stewren
var rädnet op indefta, der var
kun en 2 cm skal hele vqen
nrndt, samtidig var d!k og
Randplankeme vak. Det var
en meget sur oplevelse.
Da jeg sä begyndte at skille
det hele ad, kunnejeg godt se
at det var en meget stor opgä-
ve at klare ude pä havnen, sä
jeg allierede mig med en af
mine venner som er Bädbyg-
ger, og fik hende ud i hans
verksled.

14 nye deksbielker
Sä tog det fart, dakket og
randplankeme rog af, og end-
nu engang opdagedejeg at
der var mere räd en det jeg
havde set og regnet med. Ca.
3 meter af kravellen skulle
udskiftes, samt 14 stk daks-
blelker.
Masser af styikesteder i ege-
heet skulle udskiftes, og en
del smä luse skulle tilvirkes.
3 cm af det overste bord skul-
le velg ellers faldt det s$r
nok selv af.
De fleste spant ender og svob
ender skulle udskiftes. Fug-

tigheden i treet var "kun" pä
89 %, sä hun har her i vinter
smidt nogle kilo. Endelig
kunne jeg gä igang med at '

Dygge op.

Arsag: Forkerte m,aterialer
Arsagen til hele deime missee-
re, var forkert Legning af det
gamle teakd;el9 samt en man-
gelf uld vedligeholdelse af
stavn og dek.
Oprindeligt var dakket lavet
af Kalmarfyr, med en Ma-
hogny randplanke, oven pä
dette dak var der lagt hvid-
malet lerred. Da dette larred
blev grimt og utat blev det
fjemet og i stedet blev der
lagt et 8mm Teakdek ovenpä.
Dette blev skruet og limet pä
det oprindelige dek, med
skurnlim. Normal skumlim er
faktisk bandlyst pä et traskib,
da det for det forste ikke kan
holde, samt heller ikke holde
til den mengde vand som der
altid vil komme pä et dak.
Et I mm Teakdrek er ikke
vandlat det er treet ganske
enkelt for tyndt til. Hvis dette
skulle have lugtet afet proff.
Stylte arbeide, skulle der
imellem dekkene vare truk-

19
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ket en kraftif gummthinde for
at gore dette tet, og igen er
dette Io kun en nsdlosning,
da det hele burde vere skiftet
efter 2-3 är.
Nu fik dakket lov til at ligge i
over 10 är, hvilket skabte al
det räd som der var.
Selve staevnen var lukket inde
i en hat af rustfrit stäL og til-
med fuget med Sikaflex, sä
det fugt som der var derinde,
kunne ikke komme ud, det
har v!rel guf for traspisere
og andre kedelige gnavere.
Jeg vil mene at hvis der var
gäet 3 är merq sä havde alter-
nativet nok v!ret en motor-
sav istedet for en renoveing.

Oregon og mahogny
For at holde hende sä origi-
nalt sä muligt, var min plan at
bruge de samme matedaler
igen. Men det var ikke muligt
at finde noget godt spejlskäret
kalmarfyr, da man idag ikke
kan regne med at det virkelig
er kalmarfyr man fär.
Derfor blev det nye dak lavet
af Oregonpine, og Randplan-
keme og fiskene lavet af Ara-
puntanga mahogny. Dakket
er lagt traditionelt med qer

og not.
Samtidig er det lagt med hag
ud mod yderste randplanke,
dette er gjort for at have noget
at skrue det fast i.
Randplanker og fiskene er
lakeret med Hempels 520 laK
og selve dekket er blevet olie-
ret med Koldpresset Linolie
hlsat Hempitox. Hempitox'en
gor at dekket ikke bliver an-
grebet af svamp og rä4 samt
at det vil holde sin oprindeli-
ge farve noget bedre.
I forbindelse med hele dette
arbejde, blev fribordet slebet
helt i bun4 og e! nu ved at
vare malet op ige& der var
sämend kun 20 ärs maling pä
det.

Se mere pä hiemmesiden
For ikke at gore mit indleg
for langt, vil jeg stoppe nu, og
henvise til Calltna's hjemme-
side, hvor der er en mangfol-
dighed at billeder og beskri-
velser- www.callina.dk. I
kan kigge under menupunk-
tet "Renovering /daK'
God fomojelse.

20
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Callina hed ryl dak i Oregon Pine, skandek og fsk i mtlhogtli.
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At renoaere
en trabäd
BOGANMELDELSE

En uge af min sommerferie
brugte jeg pä at hjalpe en min
unge svigerson med al reno-
vere dekket pä hans spids-
gatter, Illona. Bäden kobte
han for 10.000 kroner hos en
autoophugger (!) i Thy sidste

Skumlim og iernskruer
Der var dognoget galt med
dakket. Pä sejlturen hjem fra
Thy hl bädepladsen i Christi-
anshavns Kanal lekkede
mange pose Kattegat ind. En
overfl adisk inspektion afslo-
rede räd i adskillige daks-
bjelker og i krydsfinerdekket

22

under teaken.
I lobet af ugen fik vi lagt ny
bjalker pä tvars ved masten
og ruffet. Alt sammen i gocL
veltorret eg. Nyt finerdek
blev lasket ind i det gamle
med epoxy. Sä langt sä godt.
Men hele dm bäd er et godt
studie i, hvordan man ikke
skal renovere m gammel
trabäd. Detaljeme skal jeg
ikke fortabe mig i men när
f.eks. bjelkevegeren er la-
vet af knastfyldt fyr fra byg-
gemarkedet den fine ma-
hogny i rufkonshultionen
limet med Pvc-skumlim og
samlet med alrnindelige gal-
vaniserede traskruet dak-
ket skruet pä med ditto, ja sä
viser det at en glad amator
har brugt oceaner af tid og
en del penge pä at gore det
forkerte. For 20 är siden sä
det godt u4 i dag er det me-
re end modent til udskift-
nlng.

En ftemragende bog
Sädan skal man ikke renove-
re en trabäd. Men hvordan
sö og hvor skal man hente
sin viden fra?
Cennern ärene er der skre-
vet en del boger om renove-

Af Simon Harrsen
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Der er fiere e tJ 200
tegninger og fatos t
bogex - lnr hmdler
det om to tl1äder dt
Iegge lafted pd
dekket.

ring af trabäde. Men der
mangler en opdateret dansk
bog om ernnet. Mäske er
markedet for Iille til en sädan
bog men der er brug Ior den.
Det vidner mange af de vel-
mente men bäde händveerks-
massige og traditionsmas-
sigt forkerte renoveringer,
som kan ses rundt om i vore
ha\,'ne. For ikke at tale om
den udbredte brug af moder-
ne malinger, lakker og spar-
telmasser, som er uegnede til
trabäde.
Svenskeme har mangefold
flere trebäde end vi har her-
hjemme. Deifor er der ogsä

vesentlig merc svensk littera-
tur om errmet. Og for et är
siden udkom den aldeles
fremragende "Träbätsreno-
vering" skrevet af Thomas
Larssor! der er en af Sveriges
fremmeste trebädskendere.
Han har i mange är levet af at
renovere sk@rgärdskrydsere,
Petterson-motorbäde, R-bäde
og sä videre.

Et kapitel om hver opgave
Bogen er nafurligvis skrevet
pä svenslg men den er en
sand guldgrube af vlden og
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enkle instruktioner for den
seriose trebädseier. Sp@kket
med meget gode fotografier
og tegninger, gennemgär bo-
gen alle dele af en komplet
renovering af trabäden. Sam-
hdig sorger den for at be-
handle de store forskelle, der
er mellem arbejdsteknikker
pä f.eks. kravel og klinkbyg-
gede skrog.
Bogen er vel struktureret. Ka-
pilleme gmnemgär enmer
sor! "Traspantel,
"Stälspantel', "Nädlinming",
"St@we", " Bundstokke",
" Bord" og sä videre. I det en-
kelte kapitel giver Thomas
Larcson sä leseren et godt
indblik i, hvordan arbeidet
kan gribes an. Og alle anvis-
ninger er grundigt illusfere-
de af tegninger og fotos.
Larsson var bygningsingeni-
sr, for han blev bädebygger
pä fuld tid. Derfor er han i
stand til at give meget gode
tekniske forklaringer og be-
grundelser pä valg af losnin-
ger og arbeidsmetoder. Jeg
kan ikke mindes at have set
det gjort bedre samlet i nogen
anden bog om emnet. Georg
Buchanan har skrevet en del
rigtig gode boger om samme

emne, og her er ogsä meget at
henle, selv om der ofte kan
vare langt fra ilen amerikan_
ske bädtradition til den nordi-
ske. Men som händbog slär
Larsson Buchanan med et par
bädLengder.

Tladition eller epory
Mange tyske og is!r ameri-
kanske varfter og fagboger
opfatter renovering som kun-
sten at konseNere en trebäd i
epoxy. Det gor Larsson hel-
digvis ikke. Han benytter na-
turligvis epox, som det frem-
ragende materiale det er. Men
han bevarer ogsä trebäden
som id6. Altsä som en kon-
struktior! hvor alle dele i
princippet kan skiftes ud uaf-
hangigt af hinanden. Et bord,
en k@lplanke, en st!wl et
kne, m bjorrL m daksbjelke.
Der findes en anden udbredt
svensk bog, "Att renovera en
träbät", skrevet af Bjöm Beh-
rens. Den er mindre grundig,
men arbejder i hoj glad med
epoxyteknik. Som ekempel
udskiftes en gammel bund-
stok i eg med en ny bygget op
af fyrretra som lamineres og
kapsles ind i epoxy. Og en
kglplanke fremstilles pä sam-
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me mäde. D!n gär ikke hos
Larssor! der benytter de or1-
ginale materialer i det om-
fan& man kan fä fat i dem.

Nädlimning er en specialitet
Nädlimning er en omdiskute-
ret metode til at skabe ny
styrke i en gamlnel kravel-
bygget bordlegning. Teknik-
ken gär ud pä, at man limer
lister ind mellem bordene.
Det forener bordene til en
sammenhengende flade,
hvilket styrker bäden ganske
radikalt. Imidlertid er det en
teknik med indbyggede pro-
blemer. For hvad sker der,
när bäden kommer i soen og
traet fär en hojere fugtig-
hedsgrad? Der er e,ksempler
pä, at nädlimede bäde sim-
pelthen har sprangt bordleg-
ningen, fordi der ikke var
plads for bordene til at udvi-
de sig. Men det samme kan
ogsä ske, hvis man kalfaktrer
for härdt.
Larsson har mere en 2 ärtiers
erfaring med nädlimning og
forklarer, at nädlinming er
f orholdsvis utompliceret pä
en mahognikladnln& me-
dens han fraräder nädlimning
af fyrretraskledning. Det af-

heenger altsä af trasortens
udvidelse. Hvordan det sä
forholder sig, er der skam og-
sä et kapitel om. Og for den
der vil nädlime, er der en me-
get detaljeret arbeldsinstru kti-
on. EIter at have liest Lars-
sons bog besluttede jeg mig
selv for ikke at nädlime min
egen bäds kledning. Den er
af lerk. I stedet blev det en
udskiftning af al kalfaktrin&
og det hjalp! Men jeg misun-
der da de bädq som er blevet
helt viidningsstabile efter en
nädlimning.

Pä svenslt men til at forstä
Jeg tilstär, at jeg selv er halv-
svensker, og derfor ikke hai
nogen problemer med spro-
get. Mange ord og udtryk er
ens eller minder om hinanden
pä darsk og svensl men der
er selvfolgelig ogsä ord, som
ikke forklarer sig selv. En
bjelkeveger hedder en
balkvägare, en bundstok er en
bottenstock. Men til gengeld
hedder bäde svsb og spant
det samme. Nemlig spant. Sä
forskellen gives med et ekstra
ord, nemlig vuxna spant
(krumvoksede spanter), basa-
de spant (dampede svob) eller
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limmade spant (limede svob).
En oversettelse af bogen til
dansk ville veere oplagt. Sam-
tidig kunne man mäske sk -
ve en lille smule mere om de
bädtyper, som i hojere grad
prager den danske tradition.
Larssons billedmateriale er
mest hentet fra den klassiske
ostsvenske tradition med
slankq vel;ejlende inden-
skersbäde.
Det er ofte bäde, hvor det har
handlet om at fä l)nhurtige,
lette og sterke skrog. Sädan
som ogsä vores egne W-bäde
er konstrueret. Spidsgattertra-
ditionen horer i hojeie grad til

den svenske vestkyst, hvor
bädene mere er pr!get af
arven fra fiskemes klink-
byggedejoller. Men det for-
hindrer dog ikke, at Laß-
sons bog er meget relevant
og vedkonmende for os
danske trebädsejere og -
vedligeholdere.
Bogen er pä 250 sider med
mere end 200 tegninger og
fotos, udgivet pä Nautiska
Förlaget og kan bestilles i en
dansk boghandel.

Thoinas Larsson, Tröbätsr cno
üerifi g, N autiski F örlage t,
rsBN 91-973537-9-5.

När staL'ne1t en gqn& fär
brug lot repantion, er
der mange mäder at gore
det, men kun fä et tigfi-
9e... Bogen gennefiSär
blan dt aruIe t udskiltnin g
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Kob ü Salg

Heller33-D1
Platgafter bygget 1963 pä Hellers verft, Kastrup
Mahogni pä eg - med 10 Hk Marstal motor.
Lengde g6l bredde ?50, dybgang 1,40 - sejlareal 31 m'z
- 4 kojepladser
Fartoiet er velholdt og veludsryret.
Pris kr. 87.000,-
Henvendelse pä df 3253 1982 Jorgen Stochholrn

Springer spidsgatter
Heto ärg. 1949
Nyt storseil,
motor Albin
Pris 50.000 kr.
Henv. Axel Johansen
32516843 elL'2300739

Berg 45 kvm spidsgatter, L933
"Kamika",
I,30x2,90x1'60.
Vetus diesel, 24 hk.
Original rig, teakdek,
ny aptering. En god og
Rummelig turbäd
Pris 98.000-
Henv. Patrick Jensen,62223294 eller 66726696
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Speilgatteren "Husky H 15'
Tegnet aI konsiruktoren Alan P Gurney, New York og by8get vlnteren 196:1/65
pä Nold s Badcvp.lt i Nestv.d. Kün 3 qere. Harstäct i vintcrhal.
Dimeroioner L 7,75 B2,21 D1,30
skoget Klinkbygget,ls nn\ lakeret nahogniklednins i hele l-ngder pä kmf
tige gNde ef',csl,aDt.
Darc Teak $ 10 llm märin+plywood.
Co.kpit Lakerel ldßsgäende kisteb!nke, teakdork. Ingen skoder iCo.kpit
Kahyt Mahognilak,r.t ovcralt. Pantrv m. skab, stAlvask m el vandhde, bord
plade, dobbelt gasblus, skab med hylder,4 koje.. Hynder e. u.lskiftd i 2000.
sei} Mast hc!d. 2 sk,rsejl, ,1 forpgl og I stil.r. Skoder tilallesell.
Motor: Indenbo.ds Albin G2z beüin 197:1. Rdoveret i Är af Albin forhamlltr.
Udatyn Havn<rx:kpittplt, bom og forpulpit pres*ning ä 2000, tur.d*pit(e1t
(m tude. og stäholde) manognibor4 startbauer, torbrugsbatteri, ank.r, k)v-

speciliLitior eilplar tegnirg og roto Ld rel,virs8
Prie kr. 72.000,
H!N. Hmik An.le.err 5:1.1.11561 eller 21tt96361

Nordisk Folkebäd D 369
Pollur af Shrbbekrbir& bygget af lark pä eg rE Elvinds bädevarft i Rdt-
zausfrinde ved Sv.ndborg. Eäden er bygget pa bostilling af Sovarnets *jlersko
l. pä Holm{, og emtidig leveredes D 368 Caslor.
Bäden kan ses i Srubb.kobinrr
S!it Et stel alm seil, eLdre men udmrkede sdt et stel stormsejl.
Motot ,1 hk Mariner.
Ovdgt üdßtF: ./Eldre bomtelt fh Folkebäd$entraleq dker, fen.ld., div.rro
bwFrk/fortqninge., musikmdi@, hynds, landstrom, 12 V lader, mrinebat-
lerl (forbrugsbattcri), 12 Vbelysning i kähyttcn.
GPS Gamin 128 kan.vt. indgä i handlen.
Bäiten har klasebevis
Pri!: Bäden kan ovcrtages straks for kr .r(1.0@-

Henv. Bjarn. Bordin& 5.1-1.1ss%
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Sundkydser fra 1964 salges
Dkk 120.000 EURO 16 000

24m2 kra,,elbygget Sundkrydser til salg. Tegnet af Per
Kjolsen iRungsted. Bygget afE.Sorensen i Aalborg 1964.

Den er kraftigt bygget. Kalmarfyr pä eg. RLrf, cockpitkarrrt
scandek og lonning i massiv mahogni. Dakket er tommetyk
teaktre.

Storsejl nred I reb, krydsfok og spiler fra 1995, genua fra
2000, stormfok ?, 2 ankre, fendere

Motor: 15 HK Mariner pä elegant motorbeslag.

Pantry med 2 blus (optimus), alt i kokkengrej, service og be-
stik . Cockpitpresenning og cockpittelt. Ny bompresenning.

Ko.tatl I-ars Kdstenen

Email pap@ft!y.dk
Tlf+45 9E ft; 23 45

Se flere opl)sninger og billeder
pa \\*$ mmskole.aats.dk/fiel'.

l
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Längedragsjulle I 14, "Div a"
20' klinkby,J8et sqlbad, mahogny pä eg.
Teakdlek og mahogny aplcring.
16 k!'lr] nye soil. 2 hk Honda {-t pähilngsmotor.
2 kojer cd nye
hynder. Lopr'
kompat ranse-
pümpe m.m.
En smuk og vel-
setlende bäd, der
0r sejlklar.

Pris: 27,5m.- kr.

Henv. 47524060

Barataria efterluses

Af Erik Kragelulul Nielsen
Jeg har i lang tid forsogt at
finde ud afhvad der skete
med min Yawl BARATARIA
men uden held.
Jeg boede mange Ar i Argen-
tina og kobte BARATARIA
fra den familie der i 1939
havde bygget skibet. I 1970
bragtejeg skibet tit Danmark.
BARATARIA blev bygget for
kapsejlads og der var ingen
apteringindeni. Barataria
vandt mange kapsejladser og

Var ret beromt bäde i Bue-
nos Ajres og serlig i Yacht
Klubben i Punta del Este.
Mange är smere blev der la-
vet indvendig aptenng.
BARATARIA har sankekol
og stikker derfor ikke ret me-
get.

(Forkortet af redaktionen.)

Henlre delser om yawlen til
reddktionen eller direkte til Erik
Krageluntl Nielsen pä nail, st:j-
let@rnail.tele.dk
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fl Medl!nskab kr 350 Pr'ar
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B6dl rF 'U lssc  BädensDrm:

Trl DF.iEl,s

Konlingedlperiode lr l-.1 l, l 2

B)Egcär:

BädeblCgd', byggesicd:

BrdL.i ! Dvba Depl:

Motorbidr motodsbriklt / tqrc HK/KW:
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