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r gan r egentligen inte rele ant i detta
sammanhang men m ste nd f st llas.

tillkommit genom att tskilliga lager med
lack varsamt applicerats. B ten hade jag
skaffat, och nu skulle dr mmen om d cket
realiseras. Denna artikel r definitivt inte
en manual f r renovering av en
Neptunkryssare, utan mer en betraktelse
ver arbetets g ng som helhet, och ver
ett antal beslut kring olika fr gest llningar.
Jag hoppas nd att te ten och bilderna
ger en hel del matnyttigt f r den som st r
begrepp att p b rja ett ingrepp p sin egen
gonsten. nnars f r ni g rna kontakta
mig om det r n got som ni funderar ver,
eller vill prata Neppare i st rsta allm nhet,
och tr varianten i synnerhet.
edan p planeringsstadiet ins g jag mina
egna hantverksm ssiga begr nsningar,
och b rjade leta efter kunnig hj lp. fter
lite n tsurfande med efterf ljande
telefonkontakt f ll mitt val p b tbyggaren
unar ndersson i m l. an l g definitivt
inte n rmast till i avst nd bland mina
alternativ, men ingav st rst f rtroende d
vi pratats vid. alet av unar k nde jag var
helt r tt under hela arbetsprocessen, han
lyssnade p mina id er, kom med egna
genialiska l sningar och l t mig vara
delaktig p ett v ldigt bra s tt.
tg ngsplanen var att avl gsna
teakd cket, beh lla den underliggande
plywooden, och byta det som var
fuktskadat eller helruttet. Samma plan

r det ar precis ad som h nde mig n r
jag skaffade 159:an sommaren 2009.
agom till hennes 0 rsdag isste jag
precis ad presenten sk lle bli en
plastikoperation.
et r om denna behandling den h r
artikeln kommer att handla.
Nu ska vi v l i forts ttningen inte prata i
medicinska termer, utan vad det hela
handlar om r restaureringen av S 15 . on
l ckte lite h r och d r genom ett teakd ck
som sett sina b sta dagar. acken hade
sl ppt lite varstans p kappen, mahognyn
hade gulnat och var i stort behov av ny
bets. D cksbalkarna hade b rjat ruttna s
sm tt p flera st llen, men framf r allt vid
genomf ringarna f r stag och vant. Skrovet
var och r i ett mycket gott skick, d rf r
ville jag g ra n got innan ven detta
b rjade drabbas av skador. rots att jag
haft b de rymliga och bekv ma b tar i mitt
seglarliv, s fanns nd alltid i bakhuvudet
en gammal dr m om att en dag f ga en
sk rg rdskryssare. Denna skulle vara
f rsedd med ett d ck av gyllene oregon
pine ihop med svart n t, med en lyster som

uli 2009, sv rt att
kappen.

ram bristerna p bild, men lagnad lack mm syns i alla all p
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Ruttna balkar, del av bord, spantkn n osv. borttaget. Nya balkar och ram till rluckan
v ntar p montage.
g llde ven f r vriga delar i projektet. medf rde detta ett betydligt styvare och
lanen fick t mligen omg ende revideras, mer h llfast d ck. tt sen alla innertak i
det gick inte att separera teak och plywood slut nden blev oerh rt vackra r ju en
p ett enkelt s tt. eaken var b de skruvad biverkning som r mycket l tt att leva med.
och limmad mot plywooden som var i d ligt Det som f rv nade oss mest n r b ten var
skick, betydligt mer rutten n jag trott. helt d cksren, och alla d cksbalkar frilagda
st llet blev d cket avl gsnat under var att en balk akter om f rluckan och en
t mligen bryska former, sticks g, hammare, f r om akterluckan hade utf rts i
st mj rn och koben s g till att d cket plywood!?! Detta kan jag garantera inte
f rsvann i ganska sm bitar undan f r hade gjorts av den gode b tbyggaren Kalle
undan. enom att ven plywooden uppe i Norrt lje, och framf r allt inte p
f rpassades in i himmelriket ndrades den b t han sj lv skulle ha. Dessutom r
utformningen av d cksribborna en del. det ju helt emot vad klassbest mmelserna
Beslut togs om att helt skippa s ger. otalt elva d cksbalkar byttes ut,
underliggande plywood och satsa p
varav tv mastbalkar. De gamla
tjockare ribb ist llet, dels f r att spara tid demonterades och anv ndes som mallar,
och ett arbetsmoment, men framf r allt nya tillverkades i t tvu en fura.

alkar och ramen till

rluckan p plats.
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Ny del i bordl ggning, nya delar av spant
och nya spantkn n monterade p
styrbordssidan.
tvu en fura anv ndes ven till nytt bord,
eller r ttare sagt del av versta bordet p
styrbords sida, samt ven till att byta delar
av balkv garna p b da sidor i anslutning
till vantf stena.
styrbordssidan byttes ven del av
spant, till detta anv ndes ek som tidigare
st tt i snickarm ster nderssons egen
tr dg rd. Samma f rn mliga ek nyttjades
ven till nya spantkn n p b de styrbord
och babords sida, samt till den inre delen
av akterspegeln. Just akterspegeln var ett
kapitel f r sig, h r hade n mligen b de den
inre delen i ek (ca. 30 mm) och den yttre i 15
mm. mahogny helt sonika kn ckts av den
tidigare aktersnurran som h ngde p . nte
s konstigt egentligen d den fem hk.
starka svaga fyrtaktaren v gde sina modiga
3 kg! N r sen f stet demonterats
uppskattade vi vikten p detta till ca. kg. !
otalt sett
kg. som h ngde och

belastade en yta p ungef r 0.13 m2. Det
var i grevens tid som detta blev tg rdat,
det var bara en tidsfr ga innan samtliga
bord i anslutning till akterspegeln b rjat ta
skada p allvar. Detta var en av
anledningarna till att jag valde montera en
elmotor i st llet f r en traditionell baksm lla.
Den r tyst, v ger bara , kg. inklusive
teakplatta och konsoler i rostfritt och
anv nds v ldigt s llan d b ten seglar s
underbart som hon g r. Dessutom har hon
f tt en betydligt f rdelaktigare balans i
vattnet de f g nger motorn f tt h nga kvar
under segling.
Med alla d cksbalkar blottade p minde
b ten om ett valskelett p n got
naturhistoriskt museum, n ja sett till
formen mer som en gigantisk delfin kanske.
Detta skede i arbetet innebar faktiskt ett
antal positiva effekter. 1. Kablar till elmotor,
solcell, l slampor och framtida kylbo
kunde mycket enkelt l ggas p plats och
dessutom d ljas helt och h llet, d jag valde

et rv ta del inskelettet b rjar bli
mer och komplett, snart r alla revben p
plats, l t jag menar d cksbalkar.
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appens sidor har tt sig ett par rej la skrapor och slipningar, del av bordet utbytt.
att f rl gga dem i utrymmet mellan versta strykningen Jag gjorde ver med 3,5 liter
bordet och balkv garna. 2. Det var ljust av b de linolja och terpentin, allts liter
och fint verallt var man n skulle jobba i totalt. tt ingrepp som k nns riktigt, riktigt
b ten. 3. Det b sta var nd att man kunde sk nt att ha gjort, och som antagligen inte
komma t att ge insidan av skrovet fyra skulle ha gjorts alls om det inte varit s
strykningar med linolja och terpentin, fr n enkelt i och med att d cket var avl gsnat.
k lplanka nda upp till relingskanten. Nya balkar, spant, spantkn n, balkv gare
och del av bord p plats. Skrovet rej lt
Detta var n got som inte hade gjorts p
m nga, m nga r, skrovet verkade n stan inoljat. Kablage f r all el dragen,
vara om ttligt, och fasen vet om inte b ten kopplingsplintar, regulator, elcentral,
sa ett bel tet tack s mycket efter f rsta batteriladdare monterat. Nu skulle min

kith gen , eller r ttare sagt allt br te som blev n r skadade och ruttna delar
demonterats.
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ly abalken och vriga delar runt akterluckan har tagits v ck, har nu endast en
uppgi t kvar att ylla, n mligen tj nstg ra som mallar.
gamla dr m om ett d ck i oregon pine b rja r knande och pusslande f r att f allting
f rverkligas. unar f reslog att d cket att st mma, men han l ste allt p ett
skulle l ggas med raka n tningar ist llet suver nt vis och gav mig ett d ck som var
f r som brukligt r att f lja b tens form. vackrare n jag v gat dr mma om. tt l gga
Detta innebar f r hans del en hel massa med rak n tning inneb r bl.a. att inte en
enda ribba r skarvad. ill mittfiskar,
skarnd ck yttersarg, nytt frontstycke p
kappen och som livtr mot kapp och luckor
anv ndes mahogny fr n Kongo. Oregon
pine f rresten r merikansk fura om jag
inte n mnt det tidigare, ett tr slag som luktar
helt underbart d det bearbetas. Kunde den
doften sparas p flaska skulle jag gjort det
direkt! Kanske en aff rside att ta fram en
marin kollektion av deodorant och
aftershave med doft av oregon pine
ill
den som g r detta, jag k per tv kit p
st rt!

ntligen om k nd radiopratare i rosa
tr ningsoverall brukar utbrista i b rjan
av oktober, satt de rsta ribborna och
den rsta mitt isken p plats.

e b da ruttna och skadade akter
speglarna har med gl dje rpassats in i
den himmel som inns r ruttet tr , tror
jag.
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ler och ler delar b rjar inta sina platser
i v ntan p att rest llningen b rjar, dvs.
sj s ttning.
Mahogny och oregon pine inhandlades
hos brahamssons r p Orust, kanske
inte den billigaste leverant ren men vilken
kvalitet och service . tt sj lva kunna f
ka ner och p plats v lja ut e akt vilka
plankor man vill ha kan nog inte f retas
hos m nga s gverk. Detta har medf rt att
d cket endast inneh ller tv ! kvistar, helt
otroligt med tanke p den m ngd ribbor
som s gats fram ur plankorna p 3 5 .
Som lite kuriosa kan n mnas att
brahamssons r den leverant r som
f rser b de allberg assey och Najad
med tr . prop servicen s b rjade virket
ta slut f r oss mitt i semestertid, unar
chansade och ringde till Orust, farbror
brahamsson fi ade fram tv nya plank
mitt under semestern, en l rdag! ack, b de

Elinstallationer monterades i den lilla
garderoben p babords sida. ablar r n
kyllermarks, v ldigt l tta att jobba med
trots ansenlig tjocklek. Regulator till
solcell, batteriladdare 220
r n E ide.
atterierna st r p en platta av lackad
ply ood direkt ver bakkant p k len.
brahamsson och unar som kte till Orust
och h mtade.
unar r knade, r knade igen, och fasen vet
om han inte r knade en tredje g ng innan
plankorna gick i b de s g och hyvel innan
fr sning tog vid. Slutprodukten blev i alla

ler d cksribbor p plats, alla nya d cksbalkar likas
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och ven ny ront p kappen.

e rsta lagren med lack har strukits p sidorna av kappen.
fall hundratals ribbor i olika l ngder med f tt samma h jd och yta. fter denna
dimensionen 3 mm. 1 ,5 mm. lla fr sta uppt ckt vergick vi till att skruva ribborna
p undersidan med 5 graders vinkel och ist llet, och d refter plugga h len.
ett djup p 3 mm. Notsp r fr stes mm. Spikspetsarna ser ingen som absolut inte
djupa och 5 mm. breda. r n b rjan var vet om dem, allt d ck i samma bredd som
tanken att alla ribbor skulle skr spikas f r kappen r spikat, det andra skruvat och
att helt slippa plugg. Detta visade sig pluggat. ittills har ingen noterat detta, d
besv rligare n v ntat, dels kn cktes ett har nd hamnens mest e treme petimeter
stort antal 2 mm. borr, sen styrde virket de varit och synat arbetet
tunna borren som det sj lv ville, inte som
unar ville. n annan ov ntad f ljd visade
orts ttning ljer i Nepparnytt nr 20
sig n r jag b rjade slipa monterade ribbor,
n gra spikspetsar kom i dagen d alla ribbor

Ny yttre och inre akterspegel har monterats, skrovet har slipats och spacklats samt
b rjat grundm las.
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