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Iohdnes Hebol, A.osund
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Jubilaeumssejladsen

10 Harpunloggen 2003

14 Deltagerlisten
for ClassicWeek2003
18 Nyt liv ti1Callina
22 Boganmeldelse:
At renovereen trebäd
27 Kob &Salg
31 DFÄL-kuponen
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 49194599eller 22981674
og fä en snakmed
redaktoren,SimonHansen.

Billeiletpäforsiilen

G l . M o l (f i v . j l . 1 A
DK 3050Hun eb&k
I.Lf ü 229a:1.,71
/ 191915Y)
dx
post@snnonhanse.n
2

Der var lr.l'ngsolpä vdndel, da onkring 130bade d.ttog i DF,€LS
tübilaums kapseiladsdcn l-t. iuli. Dcr skcLcsolrrcn det aI andnSemenk'tCldssj. W(\'k i Svendborg-Fob:John RaurhKnudsen.

3

I)FAI Bladctnr 77 spptpmhar2m1

DF.4l Bl.rd.trr. 77 s.pt.mb.r ,ttJ3

pt er meJ \tor Al.nJ" i.g \.r lilhJfl,. n.r\,,nrmcran5\tdrvrp. dpt
T-\
Dfa'|,-ha.leu.l ufnterppnJ20{Ihrl!,jpr
l-l, \ar \lnrt. Vi\arr.r.
häbor
i benyttedeleJlighcdcntil, at lnodo
fra mangenationer.Jcg
sävelindenlandskcsom ud()dandske"lidelses faller" og nyde d('
smukkc oicblikkc
Vejrgudernovar os venligtstemt, nesten for vc igti forhold til
mandag,sä vi holdef äfsmodernela ct dndct tidsDF,,ELseiladserl
putrkt. (seandetstedsi bladet). Det har v*,rel et stort arbeJde,men
resultatet var indsatsen v;erd, og der skal hcrfra lyde en tak til alle.
Ing,ennPvnl - iigen glenrt.
Vi skal jo ogsäse fremad. Det Forstedei kommcr, cr sommcrmodernc, som cr vores diskussionsforum, hvor aL kdn diskulcrcs og
onskerfroms{ttes. Al der bliver to moder,skyldcs onsketom, at
redu(erc r(rsedfstandene.
Vi vil hclcrc pä landsaf
bPllcrnc (xrd over.
Bcstlrelsenvil komme
med et opl.qlget der bl.a.
vil olnhandlen.r'stesLrv
ne, evt. vinteraktiviteter,vi
skal ogsädiskuterevidere
pä bl.a. generalforsanrhrgens beslutninger onr medlemskab / valgbarhed. Skal vi sLrdlj
have to slagsmedlenrmer?
I det narilo nunmer afbladet vil vi forsogc,at lave beskrivelseaf
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 beretninger 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,deltagei nationerneskanlp o.s.v.Billodcr cr ogsä

Formanden
har roret...

AlIc jües mange indlpJ:j o1lfotos skulle ge.rneresultere i er1samlet
rcl)ortagcfra DF,€L's jubil.punsst.pvnc,og ogsi ß'rnc i nange
bileder pa htenrrcsiderl.
Näri nü,lidt scft're pa afet,afrigger badeneog pilcr vimplcme af,
sa kig pä "magen" oJltr:pngerden til en udski{tnil& sä er dct ncm_
nleste,at bruge den bcslillingslisteder er ibladet.
4
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Velkommentil naemedlemmer
Michael Koch
Boks4
2850Narum
Motorbäd "Liva"

Benny Wulff Nielsen
Hojlundsgade
21
8700Horsens
Kutter "Susrl

Henrik Jensen
Odensevej21
5700Svendborg
Kystkrydser'rKatrine"

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

SusanneElsass
Clarasvej8,
1. th.
2920Charlottenlund
NordiskFolkebäd "Mojn"
Jorn Olsen
Risbolveil0
7250Hejnsvig
Motorbäd "Selmalll"
Jurgen Stengler
Jemaldervej196
8210ArhusV
Motorbäd i'Tulle"
Rene Rydahl
StandjageNej83
279'l Dragor
iBittenrr
Jagt

PeterLarsen
Rebelhävevej24.2. th.
2900 Hellerup
Platgatter "Slendrian"
Folmer Teiomann
Orholm StationsvejT
2800 Llngby

ViI ilu kabe
eller salge?
Mealefi dfitloncei DFEL
bladet nit dt Damtuks
tr&b Adsefitußiaster.
Priaat elletfinna - kontdkt rcdaktione ogfä et
tilbutl!
Vefllig lrilse Re.laktionen
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Inztitation til "sommer"mgder
Lordag den 11. oktober
Der vil vere
Kobenhavq SejlklubbenFrem Kl 13.00-17.00.
mulighed for frokost fra kl 12.00.Forkostenkoster69,-,men j
ovrigt er der ingen tilmelding. Kom blotl AIle medlemmeren
velkomne.
Lordag den 27. september
Arhus, Traskibsharmen,Kl 13.00.Der vil vare mulighed for
en let frokost i lokaleme fra kl12.00. Frokostenkosteromkring 50,-med 1 ol. Tilmelding til Bruno Jensenpä telefon
21,761747
senestde 23.september.

lubilxmssejlads..!
Af Ozttluhl
wlrol every welfh€eled boot
ß wedng lhis se.Eon.

Mandag d. 14luli blev
DF,€L's jubilaumskapsejlads afholdt med deltagelse
af ca.130bäde,heraf2l Juniorbäde,9 Nordiske Folkebäde,15Spidsgattere,8
Knarr og 4 12mR.

ls,
HF Industri & larine
flf.6220 1312 Fax 6220 1477

,I

Derudover var nesten alle
typer klassiskebäderepresenteret- det var et imponerende syn.

Hvor er vinden..?
Vejrgudemevar ikke helt
med os, det me6teaf setladsen
blev sellet i nesten lngen
vind, men til gengeld skinnede solenfra en skyfti himmel.
Startlinienvar 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 näedeingen bäde
rundt om Drejo,forste bäd
mangledebareca.20 minutter
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i at nä det marke, hvor banen var afkortet til. Og kun
de hurtigste bäde var näet
halvt rundt om Avemak@,
da banenblev afkortetved
vest endenaf oen.
2 bäde fra DF-IELvandt
Heldigvis var de bäde,der
havde motor, flinke til at
tage dem, der ingen havde,
med in4 de sidstebäde var
forst i havn ca. kl. 23m, derfor blev vores ärsmode aflyst mm mere om det andet
steds.
2 bädefra DF,€L vandt deres lob 6mR Lady Day og

N-bäd Mistral.
Resultaterfra kapsejladsen
kan sespä vores hjemmeside
www.defaele.dkunder Classic Week Svendborg2003,her
er ogsäet link til resultateme
fra de andre kapsejladserunder ClassicWeek.

Fototlolt Rduth Yrudlr

i

t
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Harpunloggen 2003til
SpringerenAramß
Det blev springerenAramis, udpraget sansfor at bevare
der seiledemed DF.4LSserli- fartojetsoriginale materialer.
ge udmerkelse, Harpunlog- Bl.a.er nyt dek rned lerred
gen 2003.Aiamis er konstrue- monteretpä dak og ruf i oriret af M. S.J.Hansenog byg:' ginale materialer,
get i 1949af GotfredJorgen- DieseLnotorer montereti
1999.Ti[ykke til AIamß ejere,
sel! Kastrup.
Karin Poulsenog ClaesEriksson.
Nyt lerred pä dak og ruf
Fartojetbarer tydeligt prag
af gennefifort bevarelsemed
Moflique er fieget srfiukt oedligeholdt,tlen har bl.a.alumast.

HaokryilserenMonique

I

l

Arafüs c)andtHarpunloggen- herer brugtorigiftalefiaterielrr.
10

I

Plakettefor god bevaring
Navn Monique.
Type Fantasi3Z S&SHavkryds€r.
Byggeti 1966af Brdr. Jacobsen,
Coteborg.
Fartojeter megetsmukt vedligeholdt og bädensstander
reelt, som da den var ny, bl.a. nyete teakdek.
Fatojet er monteretmed aluminiumsmast,aluforlugeog
rullefo$tas.
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Haakrttdseren lila
Plakeftefor god bevaring
Na\mlda.
TypeHavkrydser.
KonshuktorWedelWedelsborg.
Byggetaf WalstedsBädeverft.
Ejerhar inden for relatiit kort tid foretagetet imponerende
restaurerings-arbejde,
under tydelig hms)'ntagentil originale
tegninger.

f?ffir*
Iila.et rcstaurcret
ellerde

lohannebarerpreg a[al vErcBennen|äef
fra a til2.

Spidsgatterenfohanne
Plakettefor god bevaring
Na\.n Johanne.
Type26m2Spidsgatter.
KonstruklorM. S.J.Hansen.
Byggeti 1936af K. Thomser!Kalundborg.
Fartojetfremtreder i megetfin standog barer rydeligt prag
af at vere gennemgäetfuaA til Z.
Mastener beidset glasfiberpä ruftag en del endringer i
cockpit og apte n& teak lister ved ruftag nm. Det udfsrte
arbeideer af megetfin standard.

12
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(springer)Ara42 m2Spidsgatter
Elisabeth, Spidsgatter
mit KarinPoulsenog Claes
BentSormsm.
One-off Spejlgatter
Juno,Tor- Erikssson.
NordiskKrydserKomiaVI,
benThyregod.
Spidsgatter
45m2 Skarven, Marianneog GeIt Boyesen.
Spidsgatter
Erik V. Nielsen.
klinkbygget
Zresundskrydser
Ventus,H.J. Spray,.Helge
Moller.
HavkrydserFlamenco,
Asmussen,
MoKutterMoniquie,Flemming gensWaseHansm.
Brandt.
Spidsgatter45 m2 Mariane,
75m2 sejlkutterSwift,Helle TageVoss.
Klassespidsgatter,
26m2
og H.C.Smedegaard.
Gildet
Spidsgatter30m2 Gipsy, Ni- Johanne,
"Johanne
v/ Kaj Bach".
elsG. Hansen.
NorskNationalKlasseCam- HavkrydserKlausine,Morten og VibekeHartkorn.
bai,Knud Isager.
Vi-vil, Danmarks Spidsgatber
sprmgerPassat,
Spidsgatter
MichaelChristensen.
Museumfor Lystsejlads.
SwellSwell,JohnnyNielsen. MotorbädM/Y Clippet
NordiskkrydserCanIII, Stig Poul Christensen.
Ekblom.
SkaigärdskrydserTrio, Lars
Yawl Sindbadtl, Ado von
Schaldemose.
Lindholm.
8 mR Zent4 Hachmann.
Spidsgatter38SsbromII, Lei- SpidsgatterValoia,Preben
Nielsen.
la Dahlgaard.
Nordisk FolkebädMargrethe, Kutter Sus,BennyWulff Nielsen.
Villy KongeskovKlausen.
Nordisk FolkebädPäfugler1 Koster/spidsgatterAbelone
3, FolmerTeilmann.
Gunnar Kristensen.
6 mRCaprice,JacobJakobsen.KystkrydserKatrinq Henrik
Spidsgatter35m2Bumm,As- Jensen.
ger |essen.
Spidsgatter
30m2 Tut, Allan
Schmidt.
KetchFreja,Ole Frolich.
15

DE,zEL-deltagerliste
i ClassicWeek
Spidsgatter55m2Neptun,
8 mR Francisca,Hans Chr.
Nielsen.
BentOkholmHansm.
Knarr OD33Thor, PietChri. Spidsgatter Nautic, Rene Nistensen.
elsen.
Nordisk KrydserJoane,Ove Kutter Samoa Per Schleimann.
Juhl.
Spidsgatter
38'verSaga,Tom Motorbäd Kon-tiki, Claus l.
Ch stensen.
Andersm.
Spidsgatter30m2 Nausikaa Spidsgatter(springer)Tjandi,
II, Axel Knutson.
SsrenWalling.
Kekh ElhajaII, JacobPeter- Nordisk Krydser Svea,Martin
Hamborg.
sen.
52 m2 kutter Mistral, JensDe- Sloop.Havsom? Maie Mimant
chaelSinding-Jensm.
Lisbeth
DanabädViffert,
og LeneSpidsgatterPat cia,
JorgenKofoed.
Jom Berg.
KetchFri, Palle
NordiskFolkebädTahoo,
Spidsgatter
Hansen.
JohnRauthKnudsen.
5 mR lady Day, Niels Juel- Kutler Codan,Carlo Hansen.
Brockdorff.
HalvdeksmeterbädHugin,
Ukl. FolkebädLun4 Niels B. TorbenHansen.
Hansen.
7 mR Krydsei, R bäd RanII,
30m2Spidsgatter
Teistein, BrunoJensen.
EgonRasmussen.
7 mR Corall, TorbenJuul
Laursen.
Swell26'KystkrydserNina
Swell,HansBachog Ulla Os- Havkrydser/kutterSabrina-H
birk.
Ole Heilmann.
NordiskFolkebädScherzo, Oneto& RORC,sloopDiana
III, TorbenRix.
JorgenHeidemann.
KragejolleEllida,PeterFolke 5,5m NordiskKrydserJuvel,
CarIBisgaard.
Olsen.
14
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Palermo Kenderdu noget til motorbädenPalermoshistorie?
I sä fald vil den nye eier,Hans Henrik Hansenblive glad for
oplysninger.,Du kan fangeham pä telefon667n653 el-

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 tilbydel
Total og d( l rcnr,vcrins. äptcring og oprigning
Fremstilling af halvfabrikata til selvbygger€n
Ring og fä en uforpligtende snak

El1af de na ge,dt:r deltagi ClassicWeek.Vi ,nodtagernegct gemc
dinebillder fra stel,n.t.l detnesfenurlnleraf DFEL-bladetbrhrgt:r li rtcdle ntents bedste
billedersafifien medreportager
fia
begirteltht
tfurfie.
16

Aarssund Bädebyggeri v/ bädebyggerJohs.
Heeboll
Aarosund llavn 2.1,A:rr6sund, 61OOIladerslev,
Tlf. 74 58 43 14 fü 74 58 41 33
Mobil 21434214,ll-mailr heeboell(d)baad.dk
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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
Randplankemevak. Det var
en megetsur oplevelse.
Da jeg sä begyndteat skille
det hele ad, kunnejeg godt se
at det var en megetstor opgäve at klare ude pä havnen,sä
jeg allierede mig med en af
mine vennersom er Bädbygger, og fik hende ud i hans
verksled.

Nyt lia til Callina
Renooeing
af en
M.S.I Hansen
45 Kum.spidsgatter
Af lesryt Poulsen
Jegblev i 2001 den lykkelige
ejer af Callina. Hun er en dei
lig dame, og s]'ntes jeg dengang et velholdt skib.
Sidsteär daleg var nesten
ferdig med forärsklargoringen, skulle jeg satte en ny
skrue ind i stevnen igmnem
det rustfrit stäl beslagsom

dekkede hele toppm af stevnery og samtidig holder pradikestolen fast.
Der var ikke rigtig noget at
skrue ind i, sä skruen fik noget 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.
Jeghavde ikke tid og overskud til at kigge efter hvor
18

14 nye deksbielker
Sä tog det fart, dakket og
randplankemerog af, og endnu engangopdagedejegat
der var mere räd en det jeg
havde set og regnet med. Ca.
3 meter af kravellen skulle
udskiftes,samt 14 stk daksblelker.
Masser af styikesteder i egeheet skulle udskiftes, og en
del smä luse skulle tilvirkes.
3 cm af det overstebord skulle 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 '
Dyggeop.
Arsag: Forkerte m,aterialer
Arsagen til hele deime misseere, var forkert Legning af det
gamle teakd;el9samt en mangelfuld vedligeholdelseaf
stavn og dek.
Oprindeligt var dakket lavet
af Kalmarfyr, med en Mahogny randplanke,oven pä
dette dak var der lagt hvidmalet lerred. Da dette larred
blev grimt og utat blev det
fjemet og i stedetblev der
lagt et 8mm Teakdek ovenpä.
Dette blev skruet og limet pä
det oprindelige dek, med
skurnlim. Normal skumlim er
faktisk bandlystpä 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 Teakdreker 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 skabteal
det räd som der var.
Selve staevnenvar lukket inde
i en hat af rustfrit stäL og tilmed 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 alternativet nok v€ret en motorsav istedet for en renoveing.
Oregon og mahogny
For at holde hendesä originalt 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 Randplankeme og fiskene lavet af Arapuntanga mahogny.Dakket
er lagt traditionelt med qer

og not.
Samtidig er det lagt med hag
ud mod ydersterandplanke,
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 olieret med KoldpressetLinolie
hlsat Hempitox. Hempitox'en
gor at dekket ikke bliver angrebet af svamp og rä4 samt
at det vil holde sin oprindelige 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 hjemmeside, hvor der er en mangfoldighed at billeder og beskrivelser- www.callina.dk.I
kan kigge under menupunktet "Renovering/daK'
God fomojelse.

20
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Callinahed ryl daki OregonPine,skandekogfsk i mtlhogtli.
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At renoaere
en trabäd
BOGANMELDELSE

Af SimonHarrsen
En uge af min sommerferie
brugte jeg pä at hjalpe en min
ungesvigersonmed al renovere dekket pä hansspidsgatter,Illona. Bädenkobte
han for 10.000kroner hosen
autoophugger(!) i Thy sidste

underteaken.
I lobet af ugenfik vi lagt ny
bjalker pä tvars ved masten
og ruffet.Alt sammeni gocL
veltorret eg. Nyt finerdek
blev lasketind i det gamle
medepoxy.Sälangtsägodt.
Men hele dm bäd er et godt
studie i, hvordan man ikke
skalrenoverem gammel
trabäd. Detaljemeskaljeg
ikke fortabemig i mennär
f.eks.bjelkevegeren er lavet af knastfyldt fyr fra byggemarkedetden fine mahogny i rufkonshultionen
limet medPvc-skumlimog
samletmed alrnindeligegalvaniseredetraskruet dakket skruet pä med ditto, ja sä
viserdet at en gladamator
har brugt oceaneraf tid og
en del pengepä at gore det
forkerte.For20är sidensä
det godtu4 i dager det mere end modenttil udskift-

nlng.
Skumlim og iernskruer
Dervar dognogetgaltmed
En ftemragendebog
dakket. Päsejlturenhjem fra
Sädan
skal man ikke renoveThy hl bädepladsen
i Christire
en
trabäd.
Menhvordan
anshavns
Kanallekkede
sö og hvor skalmanhente
mangeposeKattegatind. En
sin
viden fra?
overfladisk inspektionafsloCennernäreneer der skrerede räd i adskilligedaksbjelker og i krydsfinerdekket vet en del bogerom renove22
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Der er fieree tJ200
tegningerogfatos t
bogex- lnr hmdler
det om to tl1äderdt
Ieggelafted pd
dekket.

ring af trabäde. Men der
mangler en opdateretdansk
bog om ernnet. Mäske er
markedet for Iille til en sädan
bog men der er brug Ior den.
Det vidner mangeaf de velmente men bäde händveerksmassige og traditionsmassigt forkerte renoveringer,
som kan sesrundt om i vore
ha\,'ne.For ikke at tale om
den udbredte brug af moderne malinger, lakker og spartelmasser, som er uegnede til
trabäde.
Svenskeme har mangefold
flere trebäde end vi har herhjemme.Deifor er der ogsä

vesentlig merc svensk litteratur om errmet. Og for et är
siden udkom den aldeles
fremragende"Träbätsrenovering" skrevet af Thomas
Larssor! der er en af Sveriges
fremmestetrebädskendere.
Han har i mange är levet af at
renovere sk@rgärdskrydsere,
Petterson-motorbäde, R-bäde
og sä videre.
Et kapitel om hver opgave
Bogener nafurligvis skrevet
pä svenslg men den er en
sand guldgrube af vlden og
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enkle instruktioner for den
seriosetrebädseier.Sp@kket
med meget gode fotografier
og tegninger, gennemgär bogen alle dele af en komplet
renovering af trabäden. Samhdig sorgerden for at behandle de storeforskelle,der
er mellem arbejdsteknikker
pä f.eks. kravel og klinkbyggedeskrog.
Bogen er vel struktureret. Kapilleme gmnemgär enmer
sor! "Traspantel,
"Stälspantel', "Nädlinming",
"St@we", " Bundstokke",
" Bord" og sä videre. I det enkelte kapitel giver Thomas
Larcsonsä leseren et godt
indblik i, hvordan arbeidet
kan gribes an. Og alle anvisninger er grundigt illusferede af tegninger og fotos.
Larssonvar bygningsingenisr, for han blev bädebygger
pä fuld tid. Derfor er han i
stand til at give megetgode
tekniske forklaringer og begrundelserpä valg af losninger og arbeidsmetoder. Jeg
kan ikke mindes at have set
det gjort bedresamleti nogen
andenbog 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 nordiske.Men som händbog slär
LarssonBuchananmed et par
bädLengder.
Tladition eller epory
Mange tyske og is€r amerikanske varfter og fagboger
opfatter renoveringsom kunsten at konseNere en trebäd i
epoxy. Det gor Larssonheldigvis ikke. Han benytternaturligvis epox, som det fremragende materiale det er. Men
han bevarerogsätrebäden
som id6. Altsä som en konstruktior! hvor alle dele i
princippet kan skiftes ud uafhangigt af hinanden. Et bord,
en k@lplanke,en st€wl et
kne, m bjorrL m daksbjelke.
Der findes en anden udbredt
svenskbog, "Att renoveraen
träbät", skrevetaf Bjöm Behrens. Den er mindre grundig,
men arbejder i hoj glad med
epoxyteknik.Som ekempel
udskiftesen gammelbundstok i eg med en ny bygget op
af fyrretra som lamineres og
kapslesind i epoxy.Og en
kglplanke fremstillespä sam-
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me mäde.D€n gär ikke hos
Larssor! der benytterde or1ginale materialeri det omfan& man kan fä fat i dem.
Nädlimning er en specialitet
Nädlimning er en omdiskuteret metodetil at skabeny
styrke i en gamlnel kravelbygget bordlegning. Teknikken gär ud pä, at man limer
lister ind mellem bordene.
Det forenerbordenetil en
sammenhengendeflade,
hvilket styrker bädenganske
radikalt. Imidlertid er det en
teknik med indbyggedeproblemer. For hvad sker der,
när bädenkommer i soenog
traet fär en hojere fugtighedsgrad?Der er e,ksempler
pä, at nädlimedebäde simpelthen har sprangt bordlegningen, fordi der ikke var
plads for bordenetil at udvide sig. Men det sammekan
ogsäske,hvis man kalfaktrer
for härdt.
Larssonhar mere en 2 ärtiers
erfaring med nädlimning og
forklarer,at nädlinming er
forholdsvis utompliceret pä
en mahognikladnln& medens han frarädernädlimning
af fyrretraskledning. Det af-

heengeraltsäaf trasortens
udvidelse.Hvordan det sä
forholder sig, er der skam ogsä et kapitel om. Og for den
der vil nädlime, er der en meget detaljeretarbeldsinstruktion. EIter at have liest Larssonsbog besluttedejeg 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 misunder da de bädq som er blevet
helt viidningsstabileefter en
nädlimning.
Pä svenslt men til at forstä
Jegtilstär, at jeg selv er halvsvensker, og derfor ikke hai
nogen problemer med sproget. Mange ord og udtryk er
ens eller minder om hinanden
pä darsk og svensl men der
er selvfolgeligogsäord, 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
(krumvoksedespanter),basade spant (dampedesvob) eller
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limmade spant (limede svob).
En oversettelse af bogen til
dansk ville veereoplagt.Samtidig kunne man mäskesk ve en lille smule mere om de
bädtyper,som i hojeregrad
prager den dansketradition.
Larssonsbilledmaterialeer
mest hentet fra den klassiske
ostsvensketradition med
slankq vel;ejlendeindenskersbäde.
Det er ofte bäde,hvor det har
handlet om at fä l)nhurtige,
lette og sterke skrog. Sädan
som ogsävoresegneW-bäde
er konstrueret. Spidsgattertraditionen horer i hojeie grad til

den svenskevestkyst,hvor
bädenemere er pr€get af
arven fra fiskemesklinkbyggedejoller.Men det forhindrer dog ikke, at Laßsonsbog er megetrelevant
og vedkonmende for os
dansketrebädsejereog vedligeholdere.
Bogener pä 250sider med
mere end 200 tegninger og
fotos, udgivet pä Nautiska
Förlagetog kan bestillesi en
dansk boghandel.
ThoinasLarsson,Tröbätsrcno
üerifig, Nautiski Förlaget,

rsBN91-973537-9-5.
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Kob ü Salg
Heller33-D1

Platgafterbygget1963pä Hellersverft, Kastrup
Mahognipä eg - med10Hk Marstalmotor.
31m'z
Lengdeg6l bredde?50,dybgang1,40- sejlareal
- 4 kojepladser
Fartoieter velholdtog veludsryret.
Priskr. 87.000,Henvendelse
pä df 32531982JorgenStochholrn

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

Berg 45 kvm spidsgatter,L933

När staL'ne1ten gqn&fär
bruglot repantion, er
der mangemäderat gore
det, menkun fä et tigfi9e...BogengennefiSär
blandt aruIet udskiltning

"Kamika",
I,30x2,90x1'60.
Vetus diesel,24 hk.
Originalrig, teakdek,
ny aptering.En god og
Rummeligturbäd
Pris98.000eller 66726696
Henv. PatrickJensen,62223294
27
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Speilgatteren"Husky H 15'

DFFI

Bladpl nr 77 spptpnhpr 2003

fra 1964salges
Sundkydser
Dkk 120.000EURO16000

TegnetaI konsiruktorenAlan P Gurney,New York og by8getvlnteren196:1/65
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\ lakeretnahogniklednins i helel-ngder pä kmf
tige gNde ef',csl,aDt.
Darc Teak$ 10 llm märin+plywood.
Co.kpit Lakerelldßsgäende kisteb€nke,teakdork.Ingen skoderiCo.kpit
Kahyt Mahognilak,r.t ovcralt.Pantrv m. skab,stAlvaskm el vandhde, bord
plade,dobbeltgasblus,skabmed hylder,4 koje.. Hynder e. u.lskiftd i 2000.
sei} Mast hc€d.2 sk,rsejl,,1forpgl og I stil.r. Skodertilallesell.
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)vspeciliLitior eilplar tegnirg og roto Ld rel,virs8
Prie kr. 72.000,
H€N. Hmik An.le.err 5:1.1.11561
eller 21tt96361

24m2kra,,elbygget
Sundkrydser
til salg.Tegnetaf Per
KjolseniRungsted.ByggetafE.Sorensen
i Aalborg1964.

Nordisk FolkebädD 369
Pollur af Shrbbekrbir& bygget af lark pä eg rE Elvinds bädevarft i Rdtzausfrinde ved Sv.ndborg. Eäden er bygget pa bostilling af Sovarnets *jlersko
l. pä Holm{, og emtidig leveredesD 368Caslor.
Bäden kan ses i Srubb.kobinrr
S€it Et stelalm seil, eLdremen udmrkede sdt et stel stormsejl.
Motot ,1hk Mariner.
Ovdgt üdßtF: ./Eldrebomtelt fh Folkebäd$entraleq dker, fen.ld., div.rro
bwFrk/fortqninge., musikmdi@, hynds, landstrom,12 V lader,mrinebatlerl (forbrugsbattcri),12 Vbelysning i kähyttcn.
GPS Gamin 128kan.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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Dener kraftigtbygget.Kalmarfyrpä eg.RLrf,cockpitkarrrt
scandekog lonningi massivmahogni.Dakket er tommetyk
teaktre.
StorsejlnredI reb,krydsfokog spilerfra 1995,genuafra
2000, stormfok?, 2 ankre,fendere
Motor: 15HK Marinerpä elegantmotorbeslag.
Pantrymed2 blus(optimus),alt i kokkengrej,serviceog beog cockpittelt.Ny bompresenning.
stik . Cockpitpresenning
Ko.tatl I-arsKdstenen

Emailpap@ft€y.dk
Tlf+459Eft; 2345

Seflereopl)sningerog billeder
pa\\*$ mmskole.aats.dk/fiel'.
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LängedragsjulleI 14,"Div a"
sqlbad,mahognypä eg.
20'klinkby,J8et
Teakdlekogmahognyaplcring.
16k!'lr] nye soil.2 hk Honda{-t pähilngsmotor.
2 kojer cd nye
hynder. Lopr'
kompat ransepümpe m.m.
En smuk og velsetlendebäd, der
0r sejlklar.

fl

kr 350Pr'ar
Medl€nskab

!

kr.20oPr.är
srolren.dlen

tr

!f bäd
onregisrrenns

n

Adrcsmdrins

!

kJ 80
MAccsrader

!

Tilslnsbosk50

Pris: 27,5m.- kr.

B6dlrF'Ulssc

Henv. 47524060

BädeblCgd',byggesicd:

Af Erik Kragelulul Nielsen
Jeghar i lang tid forsogtat
finde ud afhvad der skete
med min Yawl BARATARIA
men uden held.
Jegboedemange Ar i Argentina og kobte BARATARIA
fra den familie der i 1939
havde byggetskibet. I 1970
bragtejeg skibet tit Danmark.
BARATARIA blev bygget for
kapsejladsog der var ingen
apteringindeni. Barataria
vandt mange kapsejladserog

Var ret beromt bäde i Buenos Ajres og serlig i Yacht
Klubben i Punta del Este.
Mange är smere blev der lavet indvendig aptenng.
BARATARIA har sankekol
og stikker derfor ikke ret meget.

Motorbidr
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B)Egcär:

Depl:

HK/KW:

motodsbriklt / tqrc

Bädensnuv@rmde hicnsted:

Tl11

(Forkortetaf redaktionen.)
Henlredelseromyawlentil
ellerdirektetil Erik
reddktionen
Krageluntl Nielsenpä nail, st:jlet@rnail.tele.dk
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BädensDrm:
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Baratariaefterluses
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