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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 heletoppm 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-
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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.
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Callinahed ryl daki OregonPine,skandekogfsk i mtlhogtli.

