SKIBSBEVARINGSFONDEN

Ravnebjerget 9
Søvind, 8700 Horsens
Telefon: 7565 9919
E-mail: rasmussen@skibsbevaringsfonden.dk
Web: skibsbevaringsfonden.dk

Til: Leif Byrgiel, Christian Jonsson
Fra: SBF / Tom Rasmussen
Cc:
Dato: 2011-09-23
Re: Marthas restaurering

Notat
Byggemøde nr. 1 på værftet 22. september 2011 kl. 10.
Til stede:
Leif Byrgiel, for MARTHA
Christian Jonsson, for værftet
Tom Rasmussen, for Skibsbevaringsfonden
DÆKSPLANKER: LB redegjorde for materialesituationen. Tinnoset Sag har meddelt, at der ikke er
den bestilte mængde planker på lager. LB supplerer med et parti planker fra et høvleri i Silkeborg. LB
siger, kvaliteten er ens, da dette parti også kommer fra Tinnoset.
HØVLING: Martha leverer dæksplankerne færdig høvlet. Plankerne udstyres med beskeden perlestaf
på undersiden. NB: TR vil præcisere, at plankerne høvles således, at marvsiden vender nedad.
DÆKSLÆGNING: Der lægges randplanker/hageplanker forude. Småkraveller nedlægges forude.
HALVDÆKKET AGTER: Der er råd i den agterste bjælke, men økonomien tillader ikke, at spejlet
fornyes nu. Hvis dækket her udskiftes nu, må det måske rives op igen om ikke længe, hvilket er spil af
gode materialer. Der tages beslutning på spørgsmålet når skibet er kommet på bedding. TR: Fastgørelse
med skruer er en mulighed, der bør vurderes.
HALVDÆKSBJÆLKE/HALVDÆKSSKOT: Er råddent i enderne og skal skiftes.
DÆKSBJÆLKER: CJ vil smøre dæksbjælkerne på oversiden inden lægning af dækket.
VATERBORD: Alle stød skarres efter reglerne (min. 3 x plankens bredde).
ANKERSPIL: TR bad om, at der tages hensyn til et fremtidigt ankerspil i traditionel udførelse, når der
lægges fiske ned i dækket. LB sender mål på eksisterende ankerspil til TR. TR udarbejder skitse af fiskarrangement, som sendes til CJ.

VEJLEDNING TIL VÆRFTER: TR ønsker aftale/overenskomst med værftet om de antikvariske
rammer for opgaven. Grundlæggende princip: Eksisterende konstruktionen og håndværksmæssige
løsninger skal kopieres, ikke ”forbedres”. TR sender SBFs planlagte vejledning til værfter om
restaurering til CJ til kommentar.
SPIGER: Der anvendes galvaniserede skibsspiger i den bedst mulige kvalitet. CJ fremviste prøver fra
Engholm (Kina-spiger). TR orienterede om spiger fra Toplicht, som p.t. har en fin kvalitet.
NÅDDER: CJ vil høvle nådder så de holder 6 mm bredde efter kalfatring. Nådderne vil gå 2/3 ned i
planken. Ingen værkstopper.
KALFATRING: Der skal anvendes tjæret værk. CJ vil lægge to – tre tråde efter behov. Første tråd
rulles ned, sidste tråd slås efter.
BEG: Der anvendes Kronbeg i alle nådder.
IMPRÆGNERING: Martha-foreningen vil imprægnere alt træ med Boracol inden levering til værftet.
I tillæg vil plankerne blive smurt med 2 x rå linolie, også inden levering. CJ vil efter lægning gerne
imprægnere færdigt dæk med terpentinbaseret middel.
SPANTETOPPER: TR anbefalede, at alle spantetopper imprægneres med f.eks. Boracol inden
skandæk/vaterbord bliver lagt på. Der bores et ca. 20-25 mm hul i toppen, som fyldes og efterfyldes.
Udføres af ejerne.
MALING: Maling af dæksplankernes underside med linoljemaling inden lægning blev drøftet. Udføres
evt. af ejerne.
KOMMENDE BYGGEMØDER: 17. oktober og 31. oktober, begge dag kl. 10.
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