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II.

Towærks Fastgøring og Forening.
10. Kofilnagler, Klamper og Pullerter m. m. Fastgøring paa

Kofitnagler, Pullerter og lignende sker hyppigst ved, at der med den paagældende Tovende eller Trosse tages Krydst@rn.
Paa en I(ofilnagle, se Fig. 30, tages f/rste
'l'lrn under Naglen den Vej, det falder bedst,
hvorefter der fortsættes med Krydstlrn, idet
man dog slrger for, at den sidste Tprn tages
med Solen.
Naar Skihet krydser gennem et snævert FarFig. 30. Fastgøring paa Kolilnagle.
vand og derfor hyppigt maa vende, sættes der
Bideuindstilc paa de luv Braser, se Fig. 31,
saaledes at man ikke for hver Vending behpver
at hale de luv Braser tot og sætte dem fast.
Da Bidevindstikket ikke tager stor Plads paa
Naglen, kan man godt uden paa dette sætte en
Ende fast paa Naglen, saa Stikket ikke behØver
at glres los. Om Natten og i daarligt Vejr b/r
man altid sætte Tampene paa Faldene fast med
et Bindevindstik for at hindre Tampen i at gaa
med til Vejrs eller blive uklar, naar Faldet kastes los.

Fig.

31.

Fig.32.

Ender, der er gjort fast til en Kofilnagle og
Bidevindstik og Ophængning
af Ende.
ikke forel/big skal bruges, skydes op i passende
store Bugter, idet der begyndes fra Naglen og
arbejdes ud mod Tarnpen. Derefter tages den faststaaende Part gennem
I(vejlen og sm/ges med et Halvstik op
over Naglens /verste Ende, saa Kvejlen
hænger ved den Nagle, hvor den hlrer
til, se Fig. 32.
Soru det frerngaar af Fig. 33, sættes
der paa en Klampe og paa Krgdsholtet
ligcledes fast med Krydstlrn. Paa Klampen tages der dog flrst en Rundtgirn.
Ophængning af Enderne han her foreFig. 33. Klampe og Krydsholt
tages ligesom paa Kofilnaglerne.
I{rydsholtet bestaar af eet eller to
Stykker 'l'@mmer, der er solidt fastboltet til Skibet. Det er særlig svære
Gier og Fort/jningstrosser, der sættes fast paa Krydsholt.
Praktisk Sømandskab
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Fastglring af Fort/jningstrosser og -Wirer paa et Pullertpar sker altid

i Trossen, b/r man begynde
med en Rundt/rn om den f/rste Pullert, se Fig.34, da Trækket derved vil
med Krydst/rn; men er der meget stærkt Træk

.

J4.
Pullertpar.

.t'rg. 34.
Fig.

Fastgøring paa Pullertpar.

Fig. 35. Fastgøring med Rundtørn og Kontratørn.

fordeles mere ligeligt paa begge Pullerter. Ofte lægges der en Surring lige
i Krydsene om de /verste T/rn, hvorved Trossen hindres i at skranse

Fig. 36. Fastsjækling til Fortøjningsring.

(skride) paa Pullerten.
Paa en enkelt Pullert eller en Spilkop kan en Trosse som
vist i Fig. 35 fastg/res med Rundt@rn og KontratQrn.
Skal en Fortljningswire, som ved sin Tamp er forsynet
med et @je, fastglres til en Ring ved Hjælp af en Sjækkel,
b/r Sjæklen ikke sættes direkte i Ringen, idet Trækket i
Trossen da vil kunne trække Sjæklen skæv, saa den ikke
han skrues los igen, naar man skal lade Trossen gaa.
For at undgaa dette flres Trossens Øje gennem Ringen,
hvorefter Bugten sjækles ned til selveTrossen, se Fig.36. Eventuelt kan man tage Rundtlrn i Ringen, flr Sjæklen anbringes.
Skal en Trosse med
Øje, som vist i Fig.
37, fastgØres

til

en For-

tljningspæI, paa hvilken der allerede staar en Fort/jning
1 fra et andet Skib, maa pjet af den
sidste Trosse 2 f@res nedenfra op gen-

nem @jet af den flrste og derefter
smlges over Pælen og anbringes, saa Fig. 37. Flere Fortøjninger paa samme Pæl.
dens Bugt ligger frit oven over den
f/rste uden at beknibe denne. Herved opnaar man, at hvilken som helst
af Trosserne kan kastes los, selv om den anden staar tot. Det samme
gælder, dersom der staar flere Trosser paa Pælen, naar blot hver Trosse
anbringes efter ovennævnte Princip.
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Hvor Ipbende Ender passerer en Vejuiser, se Fig. 38, eller en Blok, kan
Tampen hindres i at skære ud ved at forsynes rned, almindelig Knob, flamsk
Knob eller Knob med Rundtfrrn. Er Knoben trukket meget haardt til, kan

Dobbelt
Halvstik.

Fig.38. Alm..Knob, flamsk Knob og Knob

Fig. 3§.

med Rundtørn.

Fig. 40. Halvstik
med Rundtørn.

den flrste af disse være vanskelig at l/se, hvorimod de andre to temmelig
Iet lader sig lflse; man blr derfor helst anvende en af de to sidste.

ll. De almindeligste stik. Ikke alene af Hensyn til det rent sørnandsmæssige Arbejde, men ogsaa for den almindelige sikkerheds Skyrd er det af
allerst/rste Betydning, at enhver SØmand er fuldt fortrolig med de almindelige Stik, som omtales nedenfor.

Halv- Fig.42. Rund- Fig. 48. Halvstik om egen tørn og Halv- stik m. RundPart.
stik om egen tørn om egen
Part.
Part.

Fig. 41.

w
Fig. 44.

Fig. 45.

Baghaands-

Forkert
Halvstik.

knob.

Dobbelt Halustik, Fig. 39, benyttes overordenilig meget, men vil, naar det

er trukket haardt til, kun vanskeligt lade sig llse

igen.

Halustik med RundtQrn, Fig. 40, har betyddlig mindre TilbØjelighed tit at
behnibe o§ kan derfor ofte med Fordel anvendes til Fastglring af Ender.
Halustik om egen Parf, Fig. 41, er et meget anvendt Stik, men bpr i denne

,L
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sin simpleste Udf/relse ikke benyttes, hvor den paagældende Ende er udsat for stærkt Træk, idet det inderste Stik let bekniber, medens det yderste
er tilb/jeligt til at opgaa sig. Rundt@rn og Halustik om egen Part, Fig. 42, og
Hatustik med Rund.tØrn om egen Part, Fig.43, er væsentlig fordelagtigere,
da de langt lettere lader sig l/se.
Baghaandsknob, Fig. 44, anvendes langtfra saa ofte, som den burde.
Dette Stik er solidt og let at glre los til enhver Tid, selv om Trossen staar

Fig.46.
Halvstik m. Opsejsing.

Enkeit

meget

tot.

Halv- Fig.48.
stik m. Rund- Lærkehoved
m. OPsejtørn og OPFig.47.

sejsing.

Fig. 49.
Læsejlstik.

Fig. 50.
Tømmerstik.

sing'

Den burde særlig anvendes ved Forhaling, hvor der skal sættes

fast eller tlrnes i Bljer og Ringe. I saadanne Tilfælde kan man ofte udelade de to Halvstik og blot lade en Mand holde fast i Tampen, saa længe
der tPrnes i Trossen.
Forkert Halustik, Fig. 45, benyttes ofte, hvor en Nedhaler eller et Fald
skal g/res fast til et Sejl. Dette Stik staar langt bedre end et almindeligt
Halvstik, fordi Tampen beknibes af den halende Part og derfor ikke kan
arbejde sig l/s. Stikket er ret let at lØse, selv efter at det har været trukket
haardt an.
I Fig. 46, 47 og 48 er vist enkelt Halustik med opseising, Halustik med
Rundt@rn og opsejsing og Lærkehoued eller slyngestik med opseising. De
to flrste benyttes ofte, hvor svære Trosser skal fastgØres til en Ring, idet der
dog helst f/rst tages Rundt/rn i Ringen. Slyngestikket bruges sjældnere.
Læse jlstik, Fig. 49, bruges, hvor en Ende skal stikkes paa et Spir f. Eks.
ved Fald, Halse og SkØder til et lØst Gaffeltopsejl. stikket gaar ikke op'
idet Tampen beknibes, men er dog. let at l/se.
TØmmerstik, Fig. 50, er særlig egnet til Fastglring paa rundt, glat Tl'm-
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mer, da det lægger sig desto fastere om dette, jo stærkere Træl< der er paa
Enden. Stikket kan ikke trækkes los, saa længe Enden holder, naar man
tager mindst tre Rundtlrn med Tampen om dens egen Part og s/rger for'
at disse T/rn gaar halvvejs

rundt om Genstanden.
Slippestik, Fig. 51, er ikke solidt, det bruges kun, hvor der
kommer ringe Kraft paa, og hvor
man med et eneste Ryk vil kunne g/re Enden los igen. Ved Signalering laves ofte et Slippestik
med den underste Part af FlagIinen om det sammenrullede

Fig.52.
Fig.51.
Slippestik. Gaardingstik.

Fig.53.
I\{ulestik.

Flag, saa at dette kan hejses
helt op, forinden det ved et Ryk i Linen bringes til at vaje ud. Haves der
flere Flag paa såmme Line, kan der om hvert enkelt Flag laves et Slippestih med den underste Part af Linen.
Gaardingstilc, Fig. 52, laves som en almindelig Knob, og Tarnpen sejses
fast indvendig til sin egen Part, saaledes at der bliver et Qie om den
halende Part. Tarnpen beknibes, saa snart Stikket hales tot. Gaardingstikket hnrges til Fastg/ring af Gaardinger, Nedhalere, Lidser paa Bomsejl
og andre lignende Formaal.
Mulestik, Fig. 53, kan benyttes, hvor Tampen af et Stræktov, en Pert
eller lignende skal fastglres. Har Stikket mere permanent Karakter, splejses der dog ofte et @je paa Tampen, hvori Bændselet da najes.
Pælestik, Fig. 54, bliver meget anvendt ved Fort/jning og Forhaling af
Skibe. Pælestikket kan sm/ges over en Pæl og Tovet hales stift, uden at

Fig. 54. Pælestik.

Fig. 55. Pælestik paabegyndt.

Stikket sanses tot om Pælen. Det kan derfor tages af og skiftes til en anden
Pael, uden at Stikket beh/ver at l/ses, og dog kan det let gøres los, selv om
der har været stor Kraft paa Tovet. F/rst laver man en Bugt paa Trossen
og stikker Tarnpen gennem Bugten, som vist i Fig.55; dernæst tages Tampen b under Parten a og stikkes gennem Bugten fra oven, som den punkterede Linie viser.
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Dobbelt Pælestik, Fig. 56, benyttes kun sjældent, paa det dobbelte Tovværk Iaves en Bugt, hvorigennem Endebugten stikkes, se Fig. b7. Den overhales derefter saa meget, at den kan krænges helt neden om stihket, se den
punkterede Linie, oij
hales derefter tilbage,
saa Stikket sanses.
Nakkestik eller Talje-

rebstik, Fig.

58

a,

an-

vendes meget, hvor en
Fig. 56. Dobbelt Pælestik. Fig. 57. Dobbelr Pælestik paabegyntlt.

Ende skal gØres fast
til en Hage bl. a. ved

sætning af Rigningen. Med sytovet eller Taljerebet tages da et Nakhestik
over Lpberblokkens Hage. stikket staar ikhe, med nrindre det er lagt godt
op over Hagens Nakke. I Fig. 58 b er Nakkestikket forsynet med en Rundtlrn om Hagens Nakke, hvorved Stikhet
bliver nok saa solidt.
[ig. 58 c og d viser
et dobbelt Naft/cesffA
henholdsvis uden og
med Rundt/rn. Dette
Stik vil dog kun staa.
dersom Enden er saa
svær, at den nogenlunde kan fylde Habc/
gen ud.
Fig. 58. Nakkestik.
Trompet, Fig. 59,
finder ligeledes Anvendelse, hvor en Ende skal fastglres til en Hagc, oe
er nok saa solid som Nakhestikket. skal en Talje sættes paa et sytov eller
paa en anden Talje, laver rnan en
Trompet paa Sytovet eller paa den
fpirste Taljes Lpber, efter at den er
halet godt igenneur, og hugger den
anden Talje deri.
Som Figuren vise.r, laver man f/rst
Fig. 59. Trompet.
en Bugt paa Tovværket; denne Bugt
drejes et Par Gange rundt, saa Lpberen vikles our Bugtens l\Iidte, og endelig Iægges begge Btrgterrs Parter i
Taljeblokliens Hage.

&M
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12. Nogle særlige Stik. I Tilfælde, hvor FoIk skal opholde sig paa en
Stilftng for at udf/re et eller andet Arbejde udenbords, er det ikke alene
af stor Betydning, at de Ender, der anvendes sorrl Stillingstov, er forsvarlig

Fig.60. Stillingstik.

til Stillingen, at denne ikke kan
glide
kippe eller
ud. I Regeleu spigrer man et Par Plankestykker paa tværs
under den Planke eller Lejder, der skal benyttes som Stilling, saaledes at
de derved dannede Stillingshorn kan holde Stillingen ca. en Fod fri af Skibssiden, hvorved Mandskabet bedre kan bevæge sig og arbejde paa Stillingen.
Stillingstovets Anbringelse vil fremgaa af de tre Billeder i Fig. 60. Flrst
tages en Rundtlrn om Stillingen lige inden for Hornene, og saaledes at
Tovets to Parter krydser hinanden ved den ene Kant, se Fig. 60 a. Dernæst
tager man fat om T/rnens underste Part, hvor denne paa Billedet er mærket med et Kryds, og overhaler Tovet saa meget, at der dannes en stor
Bugt, der kan smlges ud over og ned under Stillingens Ende, se Fig. 60 b.
Naar Tovet derefter hales tot om Planken, vil
solide, nren ogsaa at de er gjort saadan fast

Stikket faa det i Fig. 60 c viste Udseende.
De to Tampe sættes fast indenbords paa en
Kofilnagle eller lignende, saa Stillingen hænger vandret.
Naar Skibet er i Fart, maa Folk normalt
ikke sendes til Arbejde paa Stilling udenbords. Skal uopsætteligt Arbejde udflres udenbords under saadanne Forhold, maa de, der
øb
skal arbejde paa Stillingen, være forsynet med
Fig. 61. Tøndestif.
Livline. Det samme gælder, naar Skibet ligger
til Ankers i Farvand, hvor der er stærk StrØm.
Skal en Ende stikkes paa et Fad, saa dette kan tages op i oprejst Stilling,
kan dette gØres paa f/lgende Maade: Bugten af et tilstræhkelig stærkt Tov
lægges midt under Fadets Bund, og med hver af de to Parter laves derefter
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et Halvstik omkring Fadet ca. L/s af dettes Høja" fra overkanten, se
Fig. 61 a. Fadet kan da hales op i de to parter, eller disse kan knobes
sarnmen, saa de danner en strop, hvori en Hage fra en Talje eller Lossejolle kan hugges. Enden kan ogsaa
stikkes paa som vist i Fig. 61 b.
Skal Towærk omvikles med Smerting, kan denne fastglres med en Række
Fig. 62.
Fig. 63.
Halvstik, se Fig. 62. Denne Metode er
Halvstik.
Merlestik.
dog ikke særlig solid, idet alle Stikkene
vil Ilbe op, dersom Garnet slides over blot et enkelt sted. slaas Garnet
derimod om med en Række Merlestik, se Fig. 68, vil dette ikke være

Tilfældet.

I3. sammenknobning af to Garn- eller Tovend.er kan foretages paa mangfoldige Maader, men man blr altid ved varget af den Maade, ma' vit
anvende, tage Hensyn til de to Enders Flrlighed og det rræk, der kan
forventes at komme paa Knoben, samt til, om denne skal kunne llses igen
uden alt for stor Vanskelighed.
Raabaandsknob, Fig.64, anvendes overordenflig meget til sammenknobning af Garn eller smækre Ender af samme eller næsten samme Flrlighed.
Knoben er let at Ilse igen, selv om der har været en Del Kraft paa den.
Fig. 64 B viser, hvorledes de to Ender
slaas rundt om hinanden og danner den
flrste Tlrn. Ved den paafllgende Tlrn
maa man passe paa, at hver af de to
Tampe kommer Iangs sin egen part igen.
Fig. 64. Raabaandsknob.
Lægges den sidste Tlrn galt, fremkommer den i Fig. 65 viste Kællingeknob,
som ikke er paalidelig og derfor aldrig
anvendes

til

Sls.

Enkelt Flagknob (ogsaa kaldet enkelt
Fig.65. Kællingeknob.
Skostik), Fig. 66, kan benyttes baade til
tynde og svære Ender og til Ender af
forskellig Flrlighed. Kommer der stærkt
Træk paa de'to Ender, såa man frygter,
at Knoben skål beknibe og derved blive Fig. 66. Enkelt Fig.62. Dobbelt
Flagknob.
Flagknob.
vanskelig at Ilse igen, b6r man i Stedet
anvende dobbelt Flagknob (dobbelt skostik), se Fig. 67. yderligere lettere
bliver denne Knob at l6se, om man sætter en Ters eiler Kofilnagre paa
tværs i Knoben mellern de to Ender.

*e --€N
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Kabelgarnsknoben, Fig. 68, anvendes ofte, naar to Garn skal forenes,
saaledes at den paa Foreningsstedet dannede Knude fylder mindst muligt.
Tampen af hvert Garn spaltes i to lige svære Parter, og vil man have ell
jævn, pæn Knob, skrabes Parterne ud med en
Kniv og drejes igen

sammen hver for sig.
Fig. 68. Kabelgarnsknob.
Tampene stikkes derefter sammen, og to modstaaende Parter, hvoraf den ene tages over og den anden under de to andre
Parter, forenes ved endnu en T/rn til en Raabaandsknob, som omslutter
de to ikke-knobede Parter. Knoben sanses godt, flr Tampene kappes.
Frihaandsknoben, Fig. 69, er ret upaalidelig og benyttes derfor kun sjældent til Sls. Den udflres let og hurtigt, men kan kun anvendes paa ganske
smækker Line eller paa Garn og kun, naar der ikke er noget særligt Træk

ryffiw
Fig. 69.
Frihaandsknob.

Fig. 70.
Fiskerknob.

Fig. 71. Sammenføjning ved alm. Knob.

paa de to Parter. Fiskerknob, Fig. 70, er paalidelig nok til Sammenf/jning
af smækre Ender, men er vanskelig at lflse, dersom den har været udsat
for Træk.

Sammenfljning ved almindelig Knob, Fig.71, er stærk og temmelig let
at llse igen. Flrst laves almindelig Knob med den ene Tamp, se Fig. 38'
og man stikker saa den anden Tamp ind og slaar en lignende Knob med
den, saa de to Parter f/lger
hinanden.

De i Fig. 72 a og b viste
Hellinger anvendes, naar to
altid med hver sin Opsejsing.
Man bØr imidlertid helst undgaa at bruge den i b viste Helling, idet den meget krappe B/jning i de to
@jer anstrenger Trosserne og let kan foraarsage, at disse brister.
Som Helling til Trosser kan ogsaa benyttes flomslc Knob med to Partet,
se Fig. 73. Der laves f/rst en flamsk Knob med den ene Tamp, dernæst
Fig. 72. Hellinger.

I
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§tikkes den anden Tamp ind langs den fflrste, saa der ogsaa rned denne
laves en flamsk Knob, som fllger Parterne i den f/rste.
14. Stropper. Saavel under Lastnings- og Losningsarbejde som under almindeligt Slmandsarbejde om Bord kommer man jævnligt ud for Anvendelse af Stropper, og i
mangfoldige Tilfælde kræver Stroppens Anbringelse
absolut Kyndighed, om den
naar
der kommer Kraft paa den.
Gods, der skal losses eller lastes, indstroppes oftest i Towærksstropper
forfærdiget af Manila og med en F/rlighed af 3" å 5" Omkreds. Tampene
af det paagældende Stykke Towærk maa ikke være sammenknobede, rnen
skal være forenede ved en solid Splejsning.
Samles flele Kasser eller Genstande i et Sling, maa man paase, at Stroppens Parter spreder forneden. se Fig. 74, og at Stikket ligger midt paa
foroven og sanses godt, f@r der hives op. Ligger Stikket ude over Kanten
Fig. 73. Flamsk Knob med to Parter.

skal blive staaende,

4æ__

Fig. 7 4.

Indstropning af Gods.

Fig.75.
Opkortning af en Strop.

Fig. 76.

Opkortning af en Strop.

paa en af Kasserne, maa man som oftest være belavet paa, at de falder
ud under Hivningen.
Skal Arbejdet med Indstropningen gaa nogeplunde villigt, er det endvidere af Betydning, at Stropperne har en passende Længde. Er en Strop
for lang, han den dog kortes op paa en af de i Figurerne 75 og76 viste Maa-
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der. udflrelsen af den flrste ophortning er Yist i Fig. 77 a og b. Der slaas
f/rst en Bugt paa 'I'ovværket, saa denne hænger ned mellem Stroppens to
Parter, se Fig. 77 a, og dernæst tager man fat ved de to paa Figuren viste
I(ryds og trækker ud i de Retninger, der er angivet red Pilene. Stikket faar
da det i Fig. 77 b viste udseende. De to Lpkker anbringes i Hagen. Den

ffiffi
ab

Fig.77.

Udførelse af Opkortning.

wffi

W
b

Fig. 78.
Udforelse af Opkortning.

sidste af de to Opkortninger udf/res som vist i Fig. 78 a og b. IIen lader
flrst Bugten falde ned over sine egne to Parter og drejer derefter de to
L6kker, som derved fremkommer, to eller tre Omdrejninger i de ved Pilene
antydede Retninger. Selv ret turnge Byrder vil ikke kunne faa det saaledes
dannede Stik til at skride. Hvor der er Tale orn Llftning af meget tunge
Byrder, maa det dog fraraades at anYende opliortning paa de benyttede
Stropper, idet en eventuel Skridning af Stililiet kan foraarsage svære Ryli
eller Rystelser med deraf følgende Brud paa de anYendte Grejer.
Stropper, der er saa liorte, at de1 ene Bugt ihlie kan sDløges gennern deu
anden, men kun lige ræhher til at liunne hugges i Hagen paa den i Fig' 79
viste Maade, frernbyder et ret stort Faremotttent, idet der i Stroppens to
Bugter kan opstaa Træk, der er væsentligt stprre
end Byrdens Vægt, og som søger at aabne Hagen'
Ved Indstropning af Gods maa der i /vrigt tages
Vare paa, at Stroppen saa vidt muligt ililie hviler
over skarpe Kanter. I samme Forbindelse lllAa lllall
mærke sig, at en blØd og b/jelig Strop ligger fasterc
onr Godset og bedre taaler den lirappe BØining
om skarpe Kanter end en stiv og haard Strop.
Fig. 79. Farlig
Anbringelse af Strop.
Hvor en Talje ved en Strop slial slaas Paa en
Trosse eller ophænges paa et Vant, en Bardun eller
et Stag, han det være vanslieligt at faa Stroppen til at staa, tned rlrindre deu
er tilpas blød. 'Iil saadant Brug anvendes derfor ofte en liordelstrop, sotn
sirlpelthen er freutstillet af en cnlielt Iiordel, hris Erlder knobes samlllen'
eller en l{abelgarnsstrop, se Fig. 80. Denne sidste lavcs af I(abelgarn, der
lmobes samrnen og vililes our to Spiger, sonr drives ind i et Bræt i en ind-
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byrdes Afstand, der svarer til Stroppens Længde. Naar Stroppen er pas_
sende tyk og stærk, ombindes den med en Række Merlestih, se Fig. 68,
hvortil ligeledes anvendes Kabelgarn, og er dermed færdig. Til Llftning af
Maskingods benyttes ofte Ilyssin gstropper, der fremstilles af Hyssing, men ellers paa ganske tilsvarende
Maade som Kabelgarnsstroppen.
Fig.80.
Fig. 81 A viser, hvorledes en Kordelstrop slaas paa
Kabelgarnsstrop'
en Trosse, Bardun erer rignende, naar en skræddertarje
B skal sættes paa denne. Paa glatte eller fedtede wirer og paa nylig tjærlt
vant staar tynde Kædestropper bedre end rovstroppe., *"o x*åeJropp".
blr kun rent undtagelsesvis anvendes paa Towærk, da dette lider derved.

r1B.
Fig.81.
dl. Skræddertalje
§KræooerrarJe hugget
nugget

ir Strop
§uop og fastgort
fastgjort ved stjert.

Skræddertaljens ene Blok kan være forsynet med en Stjert (Stjerteblok),
der slaas om den paagældende Trosse. Fig. g1 c viser, hvordan stjerten
sættes fast. Mens der hales paa Taljen, holder en Mand fast med Hænderne om baade Stjert og Trosse ved a. I Stedet kan Tampen af Stjerten najes fast til Trossen med et Kabelgarn eller sættes fast med et
Par Halvstik.
Kordelstropper slaas ogsaa hyppigt paa som
vist i Fig. 82.
Den almindeligste Maade, som anvendes, naar

en Talje skal slaas paa et Taljereb, er vist i
Fig. 83. Taljerebet b b/jes om en Ters a, og
Stroppen slaas rundt om begge Taljerebets parter lige under Tersen. Er Taljerebet nylig tjæret,
82. KordelFig.88.
kan det være nldvendigt at tage en Rundtlrn Fig.
strop paa Stag Kordelstrop.
om Tersen med det, flr Stroppen lægges om. eller Bardun. paa Taljereb.
Stropper til Blokke og lignende fremstilles
sotn vist i Fig. 84 af en enkelt Kordel. For at bestemme Længden af den
Kordel, der skal benyttes, kan rnan maale med den Ende, der skal tages
af, 3 Garrge om Blokken i Kippen og B Gange rundt Kovsen, og derefter
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2 TØrn for splejsning. Kordelen kappes af, stikkes gennem
den Hage eller de Kller, som eventuelt er anbragt i Kovsen, og samles til en
Strop ved igen at sno Kordelen sammen som et Tov, Fig. 84 B. De to
Tampe m/des tilsidst og bliver knobet og

tages endnu

splejset som ved en Langsplejsning, § 35'

15. Stoppere. Paa større Skibe benytter
man ofte Stopperd (korte, stærke Ender), se
Fig. 85, ved hvilke man hindrer Fald, Braser, SkØder og Gier i et slække op, medens
de sættes fast. Stopperen er getne ltlz lil 2
Illeter lang og har et Øje i den ene Ende'
Den flettes af Kordeler og tyndes jævnt ud
fra @jet hen mod Tampen, ved at der tages
Fig. 84. Strop til Blok.
flere og flere Garn ud. @jet kan, som vist
dett
paa Figuren, være sat fast lige bag
Blok, hoo.over den paagældende Ende skærer, og Stopperen blr altid saa
nær som muligt vise langs den Ende,
der skal stoppes af, idet denne derved vil slække mindst muligt op, naar
Stopperen opgaas, efter at der er sat
fast. Stopperen lægges paa, som vist
i Figuren, og den Mand, der er i Forhaand, holder fast om TamPen af
Stopperen og Tovet. Saa snart Tovet
er sat fast, tages StoPPeren af.
Fig.85. Stopper paa Brase.
Ganshe tilsvarende Stoppere forfærtil Afstopning af Fortljningsbenyttes
diget af smækker, kortleddet Kæde
wirer, medens disse skiftes fra spilkoppen til den Pullert, hvor de skal sættes fast. Saadanne Kædestoppere slaas dog oftest
paaWiren paa den i Fig.
86 viste Maade. Der tages f/rst to å tre enkelte

Fig. 86, KædestoPPer Paa Wire.
Halvstik om Wiren i saa
stor indbyrdes Afstand
fra hinanden, at stikkene ikke kan horune til at beknibe, og derefter snos
Tampen et Par Gange om wiren. Naar wiren derefter slækkes forsigtigt
op puu Spillet, medens den Mand, der betjener Stopperen, holder fast i
a".r.res Tamp, vil stikkene trækkes saa haardt til, at de fastholder wiren.
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III.

Takling. og Klædning m. m.
16. værktøj for Towærksarbejile. En af de væsentligste Betingelser for,
at rowærksarbejde skal kunne udflres tilfredsstillendå og uden for stort
Besvær, er, at man er forsynet med det nldvendige værkt6j. Daarrigt
værktlj eller Mangel paa værkt@j vil som Regel ogsaa medflre daarlig
Udflrelse af Arbejdet.
Drejeren, Fig. 87 a, er et hnap en NIeter langt rrælegeme med. cirkulært
Tværsnit og tilspidset hen mod begge Ender. paa Midten har den et Hul,
a

b

e-

o
Y
I

Fig. 87.

a og b Drejere, c Ters,
lespiger, e Pren.

d Mer-

Fig. 88.

hvori man kan sætte et Bændsel, naar man skal have den med til vejrs.
Drejeren benyttes til Anlægning af svære Bændsler eller surringer. Til
Jerntraadsbændsler (Wirebændsler) bruges den i b viste Drejer, som er
forfærdiget af Jern. Tersen (Fitt), Fig. 87 c, er Iavet gf pokkenholt eller
andet haardt rræ og har en Længde af godt en halv Meter. Den anvendes
til Indsætning af Kovse, til Splejsning af svære Trosser og til forskellige
Sejlmagerarbejder.
Merlespigeref, Fig. 87 d, er hert af staal og har sorn,Regel en Længde af

omkring 30 cm. spidsen kan enten være flad eller rund, og i den tykke
Ende er det forsynet med et Hul til en strop af tyndt Linegods. stroppen
shal være lang nok til at kunne naa orn Halsen. Har man Merlespigeret med
til vejrs, b/r man altid med stroppens to parter slaa et Halvstik om dets
Spids, saa det kan bæres foran paa Brystet rned spidsen vendende opad,
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se Fig. 88. Under Arbejdets UdfØrelse til Vejrs kan dei for at opnaa mere
Frihed ved Brugen af Spigeretvære fordelagtigt at slaa Stroppen omHaandDet regnes for en alvorlig Forseelse at tabe et
ledet med et Slyngestik.
Merlespiger ned fra Riggen. Merlespigeret benyttes flrst og fremmest til
Splejsning af Towærk og Wire,
men har mangfoldige andre Anvendelser.
87 e, er et spidst
med Træforsynet
Staallegeme
haandtag. Den er noget mindre

Prenen, Fig.

end Merlespigeret og anvendes for-

trinsvis til Bændselsarbejder.
KlædekØllen, se Fig. 89, er forfærdiget af Træ. Den benyttes,
naar Towærk eller Wire skal klædes, d. v. s. omvikles med SkibFig.90.
Fig.89.
Rigningsskrue.
Klædekølle.
mandsgarn, læs § 21. Det cylindriske Hoved er i sin Længderetning forsynet med en dyb Fuge, som tjener til under Arbejdet at styre
Klllen paa det Towærk, der skal klædes.
Rigningssftruen, Fig.90, benyttes til Sammenspænding af to Wire- eller
Towærksparter naar disse skal bændsles sammen.
Sejlhandsken, Fig. 91, bruges fortrinsvis ved Sgjlsyning, men ogsaa -ved
Syning at Taklinger og Katninger m. m. kan den blive anvendt. Handskeu

æ

a

æ
b

Fig.9f.

Sejlhandske.

Fig.92. Sejlnaal og Sækkenaal.

er forfærdiget af groft,rstift Læder og er paa den Side, som ligger inde i
Haandfladen, forsynet med en Dup af Jern. Under Syningen styres Sejlnaalen rnellem Tommelfingeren og Pege- og Langfingeren, saaledes at dens
Hoved hviler mod Duppen, og med denne trykkes Naalen gennem Dugen
eller Tol'værket.
Sejlnaalen, Fig. 92 a, har ud mod Spidsen et trekantet Tværsnit. Naalene
foreligger i forskellige Stlrrelser i Numre fra I til 17, saaledes at de hljeste
Numre svarer til de mindste Stflrrelser. Mellem Nr. 14 og Nr. 17 findes
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Naalene ogsaa i Halvnumre. Saavel Naarens Nummer som sejlgarnets
Grovhed maa svare til den Dug, der skal sys, elrer det Arbejde, der skar
udflres. Til syning i almindelig sejldug benyttes saaledes gerne Naal
Nr. 141l:, 15 eller lStlz og tolrbet sejlgarn. 'ril Baadsejl og anden let Dug
bruges Naal Nr. 16 eller 17. Naarene Nr. g, 10 og 11 anvendes til paasyning af Lig og benævnes derfor Lignaale. Naal
Nr. 12 kan hruges til lettere Lig og til Syning
af Taklinger paa Towærk.
Sækkenaalen eller Paknaalen, Fig. 92 b, har
Fig. 98. Sejtkrog.
en krum Spids. Sækkenaale findes i Længdel
5' 6 og 7 Tomrner. De benyttes fortrinsvis til sammensyning og Reparation af Sække og Pakmateriale om Ballegods.
sejlkrogen, Fig. 93, tjener til at fasthorde sejldugen under Svningen. ved
syning af lange slmme blr man sidde paa en Bænk med Dugen over
Knæene. sejlkrogen hugges i den færdigsyede Der af sflmmer\ lige til hljre
for den, der syr, og fastholdes til Bænkens hljre Ende ved et ca. 1/z Meter
langt Garn, som er fastgjort i Krogens Bpjle. Idet syningen foregaar fra
hljre mod venstre, vil Iirogen paa den Maade hindre, at Dugen skrider over
I(næene.

17. Taklinger. Ethvert Stykke Tovr,ærk, der er undcr Anvendelse, maa
ved sine frie Ender fdrsynes rned en Takling, som skal
\
hindre det i at slaa op.
Almindelig Takling, Fig.g4, lægges med B- eller 4_lpbet
Takkelgarn. Takkelgarnets ene Ende beknibes under de
flrste 'Iflrn, og den anden Ende stikkes under de tre
Fig. 94.
Almindelig Takling.
sidste Tlrn, hales tot og kappes af, og dermed er Taklingen færdig. Tlrnene tages altid rundt mod Kordelerne,
og der leegges saa mange Tflrn, at Taklingens Længde
bliver lige saa stor som Tovværkets Diameter.
Sget Takling, FiS. 95, er væsenilig solidere end den
almindelige Tahling og blr derfor foretrækkes til alle de
Ilbende Ender. Takkelgarnet trædes gennem @jet paa
en Takkelnaal, Sejlnaal ca. Nr. 12, saa det er dobbelt,
forsynes med en Knude ved Tampen og sys derefter
Fig. 95.
Syet Takling.
gennem Enden ved Hjælp af Takkelnaalen. Garnet hales,
og der lægges et passende Antal Rundt/rn om Enden
mod Kordelerne, som vist i Fig. gb A. Derefter sys Krydstlrn, saaledes
at disse f/Iger Tovværkets I{ipper, se Fig. gb B, og naar den sidste I{rydstlrn er syet, besættes Tampen af rakkelgarnet ved at sy et enlielt Halv-
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stik omkring den flrste Krydstlrn og hale Halvstikket godt ind i Kippen.
Den syede Takling kan ogsaa udf/res som vist i Fig. 96 med dobbelte
Krydstflrn, af hvilke det ene Sæt ffllger Kipperne, medens det andet krydser over I(ordelerne.

Trosser tahles med Merling eller
Hyssing, og ved disse Taklinger blr
Fig. 96.
Fie. 97.
Syet Takling.
Takling paa svær Trosse.
der altid tages Krydstlrn, idet der med
et tr{erlespiger glres Indstik mellem
Kordelerne, saa Garnet han sSrs igennem. Volder dette Vanskeligheder, kan
Krydstlrnene dog ogsaa lægges som i Fig. 97.
Sponsft Takling, Fig. 98, anvendes kun
i en snæver Vending, hvor man ikke har
Garn ved Haanden, naar en Ende eller
'frosse mangler Tahling. For at hindre
frossen i at slaa op, Iaver man som vist
i Figuren flrst en Krone og splejser derefter Kordelerne ned i Tovet med hel, halv
og kvart Kordel.

18. Katningcr, hvorved forstaas indsyede eller flettede Tilspidsninger af Tovværkets Tampe, er væsentlig stærkere end
Taklingerne og besidder ogsaa visse Fordele fremfor disse. Naar Katninger
ikke desto mindre nu kun sjæident anvendes, skyldes dette, at Udflrelsen
Fig. 98. Spansk Takling.

af en ordentlig Katning tager for
megen Tid i F'orhold til den opnaaede Fordel. Af sarnrne Grund
skal ogsaa kun et Par af de sim-

pleste Katninger omtales her.
Naar en Ende skal kattes, lægges
en lille Takling med Takl<elgarn et
lille Stykke inden for Tampen. Derefter tyndes Tampen ud, ved at man
skærer en Del af de inderste Garn
Fig. 99.
Fig. 100.
bort; de yderste Garn skrabes ud HalvstiksRundtørnsFig. 101.
katning.
Snoet Katning.
med en Kniv, lægges glat over det katning.
hele og merlesgodt fastsammenmed
Takkelgarn. I\{an passer paa, at Tampen bliver ru4d og fast og l/ber jævnt ud i
en Spids, hvis Længde er ca. det dobbelte af Endens Diameter eller Tværmaal.
Praktisk Sømandskab.
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I Fig. 99 og 100 er vist henholdsvis syet.EIaIusf ikskatning og syet Rundt@rnskatning, der 6egge frernstilles af svært rakkelgarn. §etve udf/relsen
frerngaar af Figurerne.
snoet Katning, Fig. 101, laves ved at kappe en Del af de intlerste Garn
ud af hver Kordel, saa disse l/ber tyndt ud til Enderne. Til sidst forenes
Garnene i de tre Kordeler til to paa det sted, hvor Taklingen er vist, og
hver af de to Kordeler lægges sin vej rundt og snos om den anden, saa
der dannes et @jc. Tampene splejses ind, og Taklingen lægges om.

Fig.102. I'rensning.

i, at Tovets Kipper eller Fouter,

d.v.s. Fordybnin-

være at forebygge skarnfiling, dels at hindre Fugtighed

i at sarnle sig i

19. Trensning bestaar

gerne mellem Kordelerne, udfyldes med tyndt Linegods eller Garn, saaledes
at det bliver jævnt rundt, se Fig. 102. Hensigten med rrensningen kan dels

Fouterne.

Det Materiale, der anvendes til Trensningen, maa være saa tykt, at dct
netop fylder Fouten. Undertiden lægger man dog tre Garn i hver Fout,
nemlig et tykkere og to tyndcre paa hver Side at
dette, saa at Fouten fyldes fuldstændigt. Fl,r Tovet trenses, bliver det ornhyggeligt tjæret og godt
udspændt. Garnet, der skal bruges, sættes fast
ved Tampen, enten ved at det stikkes ind mellem Kordelerne eller bindes fast rned Takkelgarn. Garnet tages rundt om Tovet og hales tot
samtidig rned, at rnan passer paa, at det ligger
rigtigt i Fouten. Arbejdet gaar bedst, naar det
udfpres af to Mand, en til at tage rundt, oe en
til at hale tot. Trensningen kan ogaa totnes ved
Hjælp af en blld Kordel, der med en Klædek/lle drejes fast hen langs
Tovet og med Kordelerne, se Fig. 103. Derved presses Trensningen sanrtidig
fast ind i Fouterne. Skal rovet ikke srnertes eller klædes uden paa Trensningen, maa der med smaa l\Iellernrum Iægges Takringer paa, saa det hele
il<ke llber op, hvis Trensningen slides over et enkelt Sted.
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20' smerting. skar rovværk eiler wire
krædes, omvikres det først med
smerting, d. v. s. strimrer af tjæret
Sejrdug, sr;"ia.;;g eiler Sækkerærred
af omkring 10 cm Bredde, hvlrved man opnaar
en bedre Beskyttelse mod
Fugtighedens Indtrængen og et jævnere
underrag for Krædnirrgen. strimlerne kappes paa.rangs aa »ugen og
-om
vikles fast
Tovet og med Korde_
lerne, idet man stadig sørger 1or,
a"t.falden af hver ,ry tp.r, overlapper
den foregaaende med cirkaln Tredieder
af strimmerens åredde, se Fig. 102.
wiresplejsninger smertes og krædes næsten
artid for derved at dække Traad_
enderne, der eilers er tilbpjerige tir
at rive fat i arting. paa vanter, Bardu_
ner og.stag Iægges smertingen nedefra
og opefter, ,uor"d.. at vandet af sig
selv l6ber af paa Kalterne. smertingen
orrrbirrd". hist og her med rakkelgarn og tjaeres, flr Tovet klædes.
skal Towærket ikke krædes, men kun smertes
for at hindre skamf,ing,
merles srnertingen
med Kabergarn erer Takkergarn, erer
ogsaa rægges et li,e Bændser-over
erer en god ratting om for
t r"" halve Meter,
da man elrers ret risikerer, at ar Srnertingen
l6ber"iri"
op, .r" snart den gaar.
i Stykker et enkelt Sted.
anve,des baade for at skaane det paagærdencle
Tov mod
^.21'^Klædning
Skamfiling
og Fugtighed samt for at

j:T,

:;
TJJT} ":,t*"§i'å? "J# T;
slid, derimod er det"";{,;;;';;
ikke til
Nytte at kræde en wirerigning
uds een

de. w,,",i,

over det
hele' da Erfaringen Iærer, at"og"r;
eri saaaan Rigning, hvor den staar frit,
varer
lige saa længe, naar den ikke er klædt,
som naar den klædes, forudsat den
ikke udsættes for overrast, hvorved Garvaniseringen
fldelægges. Undertiden klædes dog Undervanterne helt op,
og det har ihvert Fal. den Fordel,
at Vævlingerne bedre kan staa paa V'anterne.
skal et Hampetov erer Man,atov klædes, maa
det strækkes godt, ca. 6
til 8 centimeter paa hver Meter, da Krædningen
eilers briver lrs, saa snart
Tovet strækker sig. Efter at være sat
i stræk q*.". Tovet og fo..yr".
tuelt med baade Trensning og Smerting.
"o"rr'wire' der skar
krædes, smertes f6rsi rned sækkerærredsstrimler,
som er
gennemvædet med Linoriefernis.
wiren kan yderrigere beskyttes ved frr
Anbri,gelsen af srnertingen at smrres
med Mrnje ilrer med en Blandin.g
af Blyhvidt og Tatg.
Iade sig glre, spændes det Tov, der
skal klæbes, hclst ud i Hofte. It-o" det
hljde'
ved I.ædningens paabegynderse beknibes
Shibmantlsgarnets Ta,rp
under de tre f,rste
sårrr tægges mod Tovets I{ordeler
og hales
.Ry1rt,ø1",
godt tot. Den, der skal
kræde, stilrer si! rned sin venstrc
side
presset
mod
Tovet, saa dette staar godt tot, se Fig.
104. Shibmanrlqearnet vihles rned
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to Tlrn omkring Tovet og Klllens Hoved bagved Skaftet og tages
derefter rundt dette med en enkelt r/rn. Naar K@llen derefter drejes rundt
om Tovet mod Kordelerne, idet den skiftes fra Haand til Haand for hver
halve Omdrejning, vil hver ny
T/rn i Klædningen lægge sig
fast op til den foregaaende.
En Medhjælper, som staar
paa den modsatte Side af Tovet med venstre Side ind rnod
dette og med Ansigtet til den,
der klæder, tager Nlglet rundt
om Tovet lige saa raskt, som
der klædes, og måa hellere
være en halv Omgang foran
Fig. 104. Klædning.
end bagefter.
Har man en Klædek/lle med
Ten, se Fig. 105, behlver man ingen Medhjælper tit
at »tage rundt« for sig, idet Tenen, der vikles fulrl
med Skibmandsgarn, sættes paa Skaftet og fplger
med dette rundt. Da det imidlertid er ret generend<:
stadig at skulle svinge Tenen rundt samtidig med
K6llen, kan Tenen i Stedet for at anbringes paa
KØllens Skaft være tildannet som en stor Rulle med
en aksial Aabning, hvorigennern Tovet stikkes, flr
det spændes ud. Under Klædningen skubbes Tenen
da langs Tovet foran Klædek/llen.
Fig. 105. Klædekølle
Slipper Garnet op, saa nyt Garn maa fljes til,
med Ten.
kan dette glres som vist i Fig. 106 A cg B. Begge
Tampe slaas op over et Styl<ke
af 6 til 8 Centimeter og skrabes
tyndt ud med en Kniv. Tampen af det Garn, der shal fljes
til, snos samrnen igen og fiettes
ind imellem de to tilspidsede
Garnender i den anden Tamp.
Fig.106. Tilføjeise af Garn.
Herved undgaar man, at der
bliver et tykt Sted paa KIædningen. oftest tilfljes nyt Garn dog ved, at de to Tarnpe besættes rned hinanden, hvilket nemmest udfpres som vist i Fig. 107, hvor den ny Tamp er
lagt under de sidste tre Tlrn af den foregaaende, hvis yderste Ende dereen eller
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efter lægges under de tre T/rn af den ny Tamp. Ved Reparation af
gammel I(lædning er det dog ofte nldvendigt at fæstne de to Tampe, saaledes som det er vist i Fig. 108.

A

ffi
Besætning 'red Fortsæltelse

Fig.109.

u

Fig. 108.

Fig. 107.

af Klædning.

Fig.110.

Besætning ved Afslutning

af Klædning.

Naar Klædningen skal afsluttes, se Fig. 109, besættes Skibmandsgarnet
ved, at Tampen stikkes under de tre sidste TØrn, der saa hver for sig
hales godt tot, f/r Tampen hales igennem og
kappes af. Fig. 110viser
nylagtKlædning, der besættes op mod gammel
Klædning, og hvorledes
KlædekØllen kan benyttes til at hale den Tarnp

tot, som skal

Fi9.111.

Klædning op

til

ri9.112.
et Øje.

besættes.

Skal man klæde op til et @je, begynder man altid udefra og klæder ind
mod @jet, og naar man nærmer sig dette, lægges Garnet op over K/llens
Ende i en Fuge, der findes til dette Formaal, og tages derpaa rundt om baade
I(/lle og Tov bagved Skaftet, men modsat Klllens Omdrejningsretning, se Fig.
111. Paa denne Maade bliver man i Stand
Fig.113. Pikeronde.
til at klæde klos op til Øjet. Klædningen
op til @jet kan laves helt tæt, se Fig. 112,
paa
om man
det Sted, hvor Splejsiringen gaar over i selve pjet, tager Ottetalstlrn med Skibmandsgarnet.
Under Reparationsarbejder til Vejrs samt ved Klædning af Stropper, hvor

__-_-____
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det ofte er besværligt at komme

til

med den

hyppigt den i Fig. ItS viste pikeronde.

ret store KlædekØlle, anvendes

_ 22. Svinetyg bcnyfies ofte, hvor cn Øjebolt skal klædcs over rned Merling,
Hyssing eller Skibmandsgarn for at
hindre Skarnfiling, se Fig. 114. ---o'
Svineryg med 1 Part han laves ved
blot
stik efter Halvstih om Bolten, se Fig. llb, at tage Halvog s14rge for,
at Stikkene ligg'er paa Linie uden. paa Bolten,
cller ved
sorn i Fig. 116 for hver Tlrn at tage
et Halvstik om det
foregaaende Stik. Det er dog
en Selvf6lge, at Tlrnene
maa Iægges tættere op til hinanden
og hales bedre tot,
end Figuren viser.
Fig. 114. Svineryg. V^ed
Svineryg rned 2 parter, Fig. 117,
bruges hver part
to Gange efter hinanden. Flrst laves-med
parten b et
Halvstik den ene vej rundt og saa igen
et Harvstik med samme part den
anden Vej rundt. Dernæst tages par-ten
a, og der laves et Halvstik rundt
den Vej, a viser paa Figuren, og igen
et den Loasatte Ve;.
ved svineryg med 3 parter, rig. tts, tages
der kun dt Stik ad Gangen
med hver part. I Figuren har Tampen
a været brugt sidst; dernæst Iaves
et
Halvstik med rarnpen Iængst til våstre
samme vej, som b viser, og med
b
igen et Harvstik samlne vej, so,r a viser.
Fremgangsrnaaden er rned andre
ord den' at der hele Tiden tages Harvstik mei
aå rr"rp, der er rængst
tilbage, og at Stikkene skiftevis tages
den ene og den anden vej rundt.
Da hver Tlrn fæstnes med et Stik,
er Svineryg væsenflig holdbarere end
Klædning, men ogsaa Svineryggens
pynteligere Udseende
SØr, at dcn ved
specielle Arbeider foretrækkes frem_
Fig.11b.
for almindelig Iilædning.
Fig. 116.
Svineryg
med enlielt Part.

IV.

Bændsler.

^ 23. Opsejsing og simplc Bæntlsler.
Som en almindelig Re§el gætaer, at

alt Hamp-, Gr.æs- og Manilatovværk

Fig.1t7.

Fig.118.

Svineryg med to
bændsles med Hampebændsler,
Sr.ineryg med tre
og al
Parter.
Parter.
Wire med Jerntraadsbændsler, Åecl
mindre der brot er T'are om en opsejsi,g
erer stopper; thi i saa Tilfældc
anvendes altid Harnpebæn.sel. nænasetcts
Tykkerse rett;. ;i; efter dets For_
maal og rnaa naturligvis rigerigt svarc
til den Kraft, der vil liorrrrr" paa det.
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Opsejsing uden Krgdstlrn,Fig.119,lægges ofte af gode Kabelgarn og skal
mange Gange kun stoppe et Taljereb eller sytov en kort Tid, medens Tampen bændsles fast. Der slaas en Knob paa Tampen af Garnet, og flenne
stikkes ind imellern de to Parter, der skal seises sammen. T/rnene tages lnod
Kordelerne i Tovværket og hales tot for hver Omgang med en Pren eller
et Merlespiger. Der hlrer ingen
Kunst til at knække et Stykke
nyt Bændsel, der godt kunde
have holdt til et jævnt Træk paa
200--300 kg, derimod kan det

falde den ulvede vanskeligt nok
at faa Bændselet lagt fast om,
uden at rive det i Stykker. Naar
man har Rundt/rn nok, sættes
Fi9. l-22.
Fig. 119. Fig, 120. Fig' 121.
Bændselet fast med et Par flalvOpsej- Tusind- Tusindbens- Tusindbensbens- bændsel med bændsel med
ti"g.
stik. Paa nytjæret Taljereb faar
bændsel. dobbelt Part. Rundtørn.
man dog næppe en saadan simpel opsejsing til at staa, men maa benytte et af de efterfllgende Bændsler.
Tusindbensbændsel, Fig. 120, er et af de Bændsler, der staar bedst. som
Figuren viser, lægges Bændselet som en Række Ottetalst/rn, der Tørn for
T/rn hales godt tot med llferlespigeret. Tampen kan besættes med et Par
Halvstik, men bedre er det at tage et Par Rundtprn til sidst og derefter
Krydst/rn. Lægges Tusindbensbændselet med to Parter, se Fig. 121, sluttes
der af rned et Par Rundt/rn, hvorefter de to Parter besættes ved en Raabaandsknob.
Tusindbensbændsel med Rundt|rn, se Fig. 122. Bændselet
forsynes med et @je i den ene Ende, og deri stikkes den
anden Tamp, efter at den f@rst er taget rundt om den ene
af de to Parter, der skal bændsles sammen. Foruden Ottetalst/rnene tages der nu ogsaa Rundt/rn om hver af de to
Parter. Lægges dette Bændsel godt paa, er det noget af det
solideste, der kan anvendes sorn Opsejsing paa et glat Tov.
Bændslet kan afsluttes ved et Par Halvstik omkring begge
Parter. Krydstlrn behlves ikke.
Fig. 123.

24. Almintleligt Bæntlsel med Krydstørn. De foran omtalte Bændsler anvendes sædvanligvis hun som forel6bige Bændsler eller
som Opsejsinger, indtil der kan lægges rigtige Bændsler paa.
Under Bændsler af permanent Karakter lægges et enkelt Lag tjæret Smerting, der maa rælihe godt udenfor, Inen shal det være et dobbelt Vantbænd-
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sel, maa Smertingen ikke naa helt sarnmen paa den Side, hvor, som vist
i Fig. 126, Tampen af Bændselet ligger under dette. Bændselet forsynes med
et @je, der for 2-lØbet Materiale laves som vist i Fig. 123 A eller 123 B og
for 3- eller 4-løbet Materiale splejses paa almindelie tr{aade.
Almindeligt Bændsel med KrgdstQrn, se Fig. 124, bruges mangfoldige Steder, f. Eks. paa Taljereb, paa Blokstropper, ved
Øjer o. s. v. Tampen af Bændselet tages rundt
om begge Parter, hvor dette skal ligge, og stikhes gennem Øjet, hvorefter man hiver godt tot
med Merlespiger og passer, at Qjet ligger midt
rnellem de to Parter, der skal bændsles sammen. Tlrnerie i alle Bændsler lægges mod Tovværhets Kordeler, idet man derved lettere faår
.9. 124.
Fig.124.
Fig. 125.
Tlrnene til at falde tæt sammen. Desuden anBændsler med Krydstørn.
vendes lidt Tjære paa Bændselet, for at det
bedre kan hives tot uden at knækkes.
staar Rændsel'ets styrke i passende Forhold til det, der sejses sammen,
lægges der 5 til 7 TØrn. Derefter tages der to Krydstflrn, og Tampen besættes paa den Maade, at den stikkes ind mellem de to Krydstlrn og ud under
den ene, tages saa over dem begge og stikhes fra Ydersiden ind under den
anden Krydstlrn og kommer ud igen mellem begge. Det saaledes dannede Stik
hales tot, og der kan desuden laves en Knob paa Tampen lige ved stikket.
Bændselet kan ogsaa, som vist i Fig. 125, afsluttes ved, at der lægges to
Halvstik, hvor Krydst@rnene ellers lægges, men Bændselet staar da knap
saa godt.

Naar der skal maales af til Bændselet, maaler nran omkring begge de
Parter, der skal bændsles sammen, og tager Omkredsen lige saa mange
Gange, som der skal være Tprn, og lægger yderligere to Omgange til for de to Krydst/rn. Det
Bændselet rækker sig ved at Iægges paa er tilstrækkeligt til @je og Stik.

25. Vantbændsel, dobbelt Biendsel, Fig. 12G
og 127,Iægges i to Lag. Der regnes 13 TØrn til
Bændselet, nemlig 7 til de underste Tlrn og 6 til
Fig. 126.
Fig. 127.
Vantbændsel.
de flverste; men man b/r hellere maale lidt
rigeligt af for at være paa den sikre Side. Der lægges Smerting om, hvor
Bændselet skal ligge, og efter at Tampen er taget om Parterne og gennern
det splejsede Øje paa Bændselet, Iægges 7 lØse Tlrn mod Kordelerne, og
Tampen stikkes under Tlrnene og gennem Øjet, se Fig. 126. Et for et
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hales T/rnene tot med et Merlespiger, idet man passer, at de ligger tæt
sammen, og dernæst hales Tampen gennem @iet og totnes. Til de Øverste
Lag tages 6 l/se T/rn samme vej som de underste, og Tampen stikkes
ned mellem Lagene og ud lige ved @jet, se Fig. 127, hvorefter TØr,r for
T/rn hales jævnt tot, idet man passer ikke at sætte saa megen Kraft paa,
at de /verste Tlrn Presses i -..//t

ned mellem de understc. '(NÅ
Til sidst hales TamPen ffi=
igennem og forsynes med ffi
en Knob tæt ind mod @jet. WW
Bændseret
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han besættes
Fig' 1 28. tsesætning af Bændsel uden Krydstørn.
lige Maader, hvoraf nogle
er vist i Fig. 128. Bændselet lægges flrst om i llse Bugter, saa Tampene kan stikkes under, og hales
derefter tot Tlrn for T/rn.
26. Kryilsbændsel anvencles til Fastnajning af vejvisere, Naglebænke og
lignende og til Bændsling af to Ender, der forllber vinkelret eller næsten
vinkelret paa hinanden.
Krydsbændselet kan enten udf/res, saa .TØrnene kun krydser hinandeu
paa den ene Side, eller saaledes at de krydser hinanden paa begge sider.
I Fig. 129 a og c er vist
et Krydsbændsel, hvor
T/rnene kun krydser
hinanden paa den Side,
der vender ud af Billedet, medens de paa den
modsatte Side forll,ber
lod.ret, liggende parallelt
Side om Side. Til dette
Bændsel skal BændselIinens Længde være godt
7 Omgange maalt om de
to Ting, der skal bændsles sammen. Bændselet
afsluttes ved at besætte
Tampen.
I det i Fig. 129 b viste
Krydsbændsel er TflrneFig. 129. Forskellige Krydsbændsler.
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rre lagt i to Lag, der krydser hinanden paa begge Sider. I Krydset mellem
de to Lag besættes Tampen ved at f/res under det underste Lag og over det
/verste i to eller tre Rundt/rn. TiI dette Bændsel kappes 9 Omgange af.
Hvor Ifuydsbændsel anbringes paa to Ender, der forl/ber vinkelret paa
hinanden, afsluttes Bændselet gerne ved at forsyne det med Krydstflrn, se
Figuren. Forl/ber Enderne under en ret spids Vinkel rned hinanden, anvendes ikke Krydsbændsel, men almindeligt Bændsel med
Krydst/rn, se Fig. 129 f.
Det er naturligvis overrnaade vigtigt, at de enhelte TØrn
i Bændselet hales godt tot, hertil og til Indstikkene ved
Tarnpens Besætning benyttes et Merlespiger eller en Pren.
I Sejlskibe, hvor SØfolkene ofte maa til Vejrs for at arbejde nred Sejlene, er der i Vanterne opsat Væulinger tol.ed
ca. 30 crn indbyrdes Afstand, saa disse ligesom danner
Trin i en Stige. Er Vævlingerne af Træ, bændsles de til
Vantet med almindelige Krydsbændsler, som disse er
beskrevet ovenfor. Er Vævlingerne derimod af Towærk.
\rævlingsgods, vil de ved hver Ende være forsynet med et
splejset Øje, som bændsles til Vantet ved et særligt Krydsb
bændsel, Væ,ulingsbændsel, se Fig. 129 og 130.
Til Vævlingsbændselet kappes saa meget Bændsel af, at
det ræl<ker 7 Omgange rundt om Vantet og VævlingsgodFig. 130.
set. Bændselet splejses i Vævlingens pje med et @je, der
Vævlingsbændsel.

laves saa stort, at de f/rste TØrn bliver med dohbel
Part, se Fig. 129 e. Der tages rundt om Vantet een Gang, ind i Vævlingens
Øje og tilbage igen paa samme Side. De lvrige Tlrn derimod laegges, saa
de krydser hinanden inde i pjet. Naar den sidste T@rn er taget gennern Qiel,
stil<kes Tampen under Halvdelen af Bændslets Parter i den ene Side, saa
der dannes en Halvt/rn om disse, og saaledes at Tampen kommer ud indc
ved Vantet. Derpaa besættes Tampen ved Indsplejsning i Vævlingens Øje'
se Fig. 130 a. Ofte tages to Tlrn omkring Beendselet mellem Øje og Vant,
inden Bændselet besættes. Til Arbejdet benyttes en Pren.

27. Jerntraadsbændslcr. For at kunne lægge et Wirebændsel oi-dentligt
paa maa man helst have en Drejer af haardt Træ ca. 30 cm lang, 4 cm bred
og 2 å 3 cm tyk og med et Hul ca. 5-6cm.fra den ene Ende; men endnu
bedre er det at have den i Fig. 87 b viste Drejer, især for den, der ofte skal
laegge Wirebændsler. Sorn Drejer kan dog ogsaa anvendes et Merlespiger,
omkring hvilket der tages Rundtfl,rn med Jerntraadsbændselet. Under alle
Wirebændsler lægges flrst et Lag Smerting, der bindes fast rned Sejlgarn.
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Musning af Hager, Kløer og Sjæk- 28.ys4
Ier.
en Musning forstaas et BÅndsel, der skal hindre, at dq paagældende
Hager eller Kller hugger ud, eller at Bolten i en Sjækkel opgaar sig. Flr et Sejl

sættes, er det vigtigt at forvisse sig om, at
de forskellige Musninger er foretaget, idet
en Undladelse heraf i en given Situation

Fig.132. )\Iusning af Takkelhage.

kan medflre en Ulykke eller, at Sejlet
i haardt Vejr slaar i Stykker, hvis en
Hage hugger ud, eller en Sjækkel op_

Fig. 182 a og b viser, hvorr"u".sffi;.:11gen anbringes paa en arminderig
Takkelhage. Bugten af Garnet, der bruges til Musnirlgenl
sættes flrst fast
med et slyngestik rige over Hagens Nahke, og derefter tages
de to Tampe
rundt hver sin vej sorn vist paa Figuren. Naar man har tillas
rnange Tflrn,
sluttes der af me. nogre faa Rundt/rn om Musningen, hvorefter
de to
Tampe knyttes med en Raabaandsknob.
ved l\[usning af Dyversrrrler, Frg. 1BB, glres Garnet fast i den ene Hages @je med en almindelig Knob. De to Tampe tages modsat
vej rundt o,r
Halsen af begge Hager og forenes
ved en Raabaandsknob. Til de foran
omtalte Musninger kan naturligvis
ogsaa benyttes Jerntraad, naar disse
skal have en mere permanent Karakter.
Til Musning af en Sjækkel benyt_
tes altid et Styhke Jerntraad, der
Iægges som vist i Fig. 184. Særlig
ved Sjækler, der er anbragt paa Ste_
Fig.1BA.
Fig. tB4.
der, hvor man ikke jævniig kan tilse
\{usning af
Musning af

dem, f. Eks. Skldsjækler paa Raa-

Dyvelskløer.

Sjækkel.

sejl og lignende, og som er udsat
for mange Rystelser, blr man ikke undlade at sikre Bolten ved en

Musning.

Denne Musning har dog den Fejl, at den ofte srides over af pjet
i de*
Blok eller af Kovsen, der sidder i sjækren. Det kan derfor i mange
Tilfærde
være praktisk paa siden af sjækkelbljlen at svejse et rilre
Øie at ca. g mm
Rundjern, saaledes at Musningen kan anbringes melrem Bortens
og
@je

det
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paasvejsede øje. Til Sikring af Sjækkelbolten kan ogsaa benyttes en
særlig konstrueret Laaseplade, som spændes fast under Boltens Hoved,
og som har to Flige, hvoraf den ene griber om Sjækkelb/jlen, medens den anden kan bukkes ind mod @jet i
Bolten, saa denne hindres i at dreje.

Sjæhler med lang Skru.e sihres med Kontramltrik
og Split. Ofte ant'endes Splitsikring alene; men dette
er ihke saa godt, idei Splitten ikke hindrer Skruen i
at opgaa sig lidt, hvorefter Splitten let files eller klipoes
over.

Lossesjækler, der har Skruebolt med glat Hoved og
I(ærv for ikke at hænge fast i Lugekarmene, kan almincleligvis ihke sikres. Saadanne Sjækler maa derfor h5rp-

pigt tilses.
29. Spansk Vinde. Skal to Parter, der staar meget tot
og ikhe ligger klos ind til hinanden, bændsles sammen,
Fig. 135.
kan det ofte være n/dvendigt at tvinge dem mod hinanSpansk Vinde
d.en ved den i Fig. 90 viste Rigningsskrue. Har man ikke
paa Taljereb.
en saadan, han man i en snæver Vending benytte sig af
en spans,lc Vinde, saadan som det er vist ved nedenstaaende Eksempler'
Fig. 135 viser et Taljereb, hvis to Parter /nskes bændslet lige under detr
Birgt, der er lagt rundt orn vantet over den /verste Jomfru. Er Taljerebet
haardt sat, er det næsten umlrligt at presse Parterne sammen, selv om to
Mand anvender Merlespiger. Arbejdet kan derimod udf/res nogenlunde let
ved Hjælp af en spansk vinde. En stærk, rund Jernbolt, ca. 40 cm lang,
anbringes tværs over Taljerebet uden paa Vantet med god
Smerting und.er, og derefter tages en stærk Kordel rundt
om hegge Farter af Taljerebet, se Figuren. I hver Ende af
Kordelen laves et @je ved at beknibe Tampen, og to Merlespigere stikkes i, hvorefter der drejes rundt, til de to Parter
af Taljerebet er knebet sammen. Bændselet Iægges paa
neden for Kordelen.
Skal en stiv Wirestrop bændsle§ om en Blok, se Fig' 136'
Spansk Vinde
de to Parter tvinges sarnmen ved en spansk Vinde'
kan
paa StloP.
Ved Opsætning af Klaader kan det ofte falde vanskeligt at faa disse najet saa fast, at de bliver siddende. Flrst lægges
Smerting oilr vantet, dernæst tages en god, stærk Kordel om vantet
og gennem Klaaden som vist. i Fig. 137, og med en Kofilnagle eller andet
Fig. 136.
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Redskab drejes Klaaden fast an, tnedens Bændselet
læggcs paa.

Det underste Billede i samme Figur viser en anden
tr'remgarig-smaade, hvorved
Klaaden kan tvingcs an mod Vantet, medens
den fastglres.
og Surring af Rundholter. I(nækker et i?rrnr[_
, 30. _Lasktring
holt,
kan de to Brudstykf,er forenes vea en Liiiiiig,-;;'".
Bruddet ihke fuldstændigt, kan Laskningen
tjene ,J* io._
stærhning af Brudstedet. Laskningen udflres
paa sarnnlc
Maade, hvad enten det drejer sig Å en Mast,
Raa, Gaffel,
Bonr eller et Spir', nemlig ved at å". ,ou
vitlt muligt paa alle
Sider lægges s/raaftnger, tildannede Træskinner,
tu.rg. t
over det knæhkede Sted, lige langt til begge
"r,
Sider aiBmd_
det, hvis det kan lade sig gpre, se F-ig. l3g.
Skaalingernes
Læ1Sde, Tykkelse og Antal bero, paa,hvor sv*rt a"i paa_
gældende Rundholt er, og hvad Åan
kan shaffe til Veje.
Skaalingerne fastholdes af stærke Surringer,
der kan lægges
af Kæde, Wire eller Towærk.
Vil man anbringe en Kædesurring, sættes .Iampen
af Kæden
fast med__et par stærke Spigere eller Kramper,

hvorefter man
med en Haandspag eiler et Koben haler K^æden
tot rrrn for
TØrn, medens den samtidig bankes fast med
en
Hammer.
For hver halve elrer kvarte Trrn drives et Spiger
ind i et af I(ædeleddene,
og Enden bcsættes rigeredes ved et par Spigere.
som yderrigere Sikkerhetl
kan man med visse__l\{ellemrurn naje to Led sammen,
som ligger vecl
siden af hinanden' wire- og Tovsurringer lægge§ paa
ganske tirsvarende
trfaade, se Figuren.
or3rÅl,iJ
'Kr;;;;:

r,
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Fig.138. Laskning af llundholt.

at faa Surringerne til at ligge rigtig tot orn shaalingerne,
-to For
drives Kirer
og to ind fra begge sider unrler Surringerne.
I(irerne anbringes meile,r
skaalingerne' se a og b i Figuren, og hindrer
derved disse i at gride ud tir

siderne. For at I(irernc ir<ke skar

".r"ja"

sig ud under Sejradsen, fæstes
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de til Rundholtet eller Surringen med S/m. De maa dog stadig efterses,
og bliver nogen af Surringerne slæk, maa Kilerne drives bedre an.
To Spir eller Rundholter, der skal danne Benene i en tobenet Buk,
surres som vist i Fig. 139. Lige i Krydset tages der ganske almindeligc
RundtØrn, men foroven og forneden tages
Tlrnene som Ottetaller. Surringen sluttes
af med et Par Krydst/rn. Neden for Surringen kan man endvidere paa hvert Ben
anbringe en Klampe, som vil hindre Surringen i at skride.
Surringer benyttes i /vrigt mangfoldige
Steder, under hpjst forskellige Forhold og
i vidt forskellig Hensigt, f. Eks. for at fastholde l/se Genstande paa Dækket, naar
Skibet er i Spen. Man kan daarligt give
nogen ahnindelig Regel for, hvordan saadanne Surringer b/r udfflres, men i de f!este Tilfælde vil man, efter at det n/dvendige
Antal Tlrn er taget, krydse Surringen godt
Fig.139. Surring.
af, hvorved T@rnene totnes yderligere.

V.

Splejsning.

31. Øjesplejsning paa Towærk. Da ethvert Splejsearbejde kræver en Dell
om det skal falde ordentligt ud, bØr den unge S/mand jævnlig
s/ge Lejlighed til at five sig paa gamle Ender, saa han kan erhverve sig
den nldvendige Rutine.
Skal der splejses etQje paa en Ende, Iægger man f/rst en lille Takling,
2 TØrn inden for Tampen, saa den ikke slaar sig op, længere end den skal,
ved et tykt Tov er det dog bedre at tage tre TØrn til en
-saa Tampene af Kordelerne hele Tiden kan være lange nok @jesplejsning,
til, at de kan
totnes op med illerlespigeret. Efter at Taklingen er lagt paa, stikkes
Tampen gennem den Hage, de Kl/er eller den Kæde, der skal i @jet. Skal
der Kovs i Qjet, sættes den flrst i, naar Splejsningen begynder, og bindes
da fast med et Garn.
'fovværket, som forudsættes at være treslaaet, ombukkes til et Qje, og,
tillader Forholdene det, sætter man sig ned og holder Arbejdet foran sig
i Skldet omtrent i den i Fig. 140 A viste Stilling. Kordelerne skilles ad og
lægges saadan, at den Kordel a, der falder flverst, ligger ovenpaa og hen
ad Tovværket, medens de andre to, b og c, falder paa hver sin Side.
@velse,
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et tykt sted, og rækker de ikke sammen, bliver der et tomt sted, hvor
Wiren mister sin runde Form. Er Splejsningen udf/rt korrekt, vil den
være lige saa stærh som den lvrige Wire.
For at kunne aabne Wiren saa meget, at Kalven kan tages ud, og I(ordelen lægges ind, behlves to Merlespigre, se Fig' 156'

VI.

StopPer- og PYnteknobe.

40. stopperknob. Før Paabegyndelsen af denne Knob eller en af de efterfPlgende, der lægges af Towærkets egne Kordeler, maa der anbringes en Takling saa mange
Tlrn fra Tampen, at man har

tilstrækkelig lange Ender til

Knobens Fremstilling.
Til enkelt Stopperknob behØ'
Fig. 157. Enkelt StoPPerknob.
ves 2tlz T@rn. I flrste Omgang
i
knobes Kordelerne som vist
Fig. 157 A og hales godt tot, og derefter afsluttes Knoben med en Krone,
se Fig. 157 B og C.
Vil man lægge en dobbelt StoPPe rknob, der er væsentlig fyldigere end
den enkelie, rnaales der 3
Tlrn af ned til Taklingen.
Knoben begyndes som fØr,
se Fig. 158 A og B, men
derefter foretages endnu
et Indstik, idet hver af
Fig. 158. Dobbelt StoPPerknob.
Tampene tages samme Vej
rundt og stikkes nedenfra op under de to foran liggende Bugter, se Fig.
158 C. Efter at Knoben er halet tot, Fig. 158 D, afsluttes den med en Krone.
Fig. 159 viser, hvorledes et Øie kan forsynes med
Stopperknob. @jet dannes ved, at der med Kqrdelerne
foretages f/rste Indstik som til en almindelig Øjesplejsning. Derefter knobes Kordelerne som vist i Fig. 159 A'
og siden tages hver Kordel endnu en Gang rundt ganFig. 159. Øje med
ske som ovenfor forhlaret. TiI Splejsning og StopperStopperknob.
knob maa man have 31lz TØrn. Tampene kan til Slut
kappes af eller tyndes ud og bindes ned langs Enden og derefter overklædes med Kabelgarn eller Skibmandsgarn.

ww,w
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41. Sjoverknob kan enten lægges som enkelt eller som dolbbelt Knob. Til
cnkelt Sjouerknob beh@ves 2t/e TØrn. Hver Tamp tages rundt, saa den
komrner op under to Parter, og saaledes at der kun kommer een Tamp ud
paa hvert Sted, se Fig. 160 A. Naar l(noben er halet godt tot, Fig. 160 B,

Fig. 160.
Enkelt Sjoverknob.

Fig. 161.

Dobbelt Sjoverknob.

lægges der en Takling om de tre Tampe saa nær Knoben som muligt, hvorefter Tampene kappes af lige uden for Tahlingen. Denne Knob anvendes
ofte paa mindre Ender og paa Stropper til P/se.
Tll dobbelt Sjouerknob, se Fig. 161, skal man bruge 3 T/rn. Parten a
lægges een Garig rundt mod Solen og kommer op i sin egen Bugt. Parten b
lægges ligeledes een Gang rundt, men maa op under a for at komme i sin
egen Bugt. Parten c lægges rundt, men den maa baade under a og b for at
komme i sin egen Bugt, og hver Tamp kommer saaledes til at ligge under
3 Parter, se Fig. 161 B. Til Slut lægges en Takling om de tre Tampe, flr
disse kappes af. For lettbre at kunne totne Parterne, kan man gnide dem
over med lidt Tjære eller Fedt, f/r Knoben paabegyndes.

42. Taljcrebsknob, se Fig. 162. Da Taljerebet er 4-slaaet, laves Taljeiebsknoben altid med 4 Tampe. Der tages 2t/z TØrrr til Knoben, og Kalven

Fig. 162. Taljerebsknob.

Fig. 163. Dobbelt Taljerebsknob.

skæres straks fra. Den f/rste Part a lægges forbi b og c. Anden Part b
Iægges uden om c, a og d. Tredje Part c gaar uden og neden.om a, b og d
og kommer fra neden op i Bugten af- a. Den sidste Part d gaar uden om
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og neden om b, c og a og kommer op i b's Bugt. Hver Tamp kommer saaledes op under to Parter, se Fig. 162 B. Knoben hales tot og forsynes med
en Takling, helst syet paa, f6r Tampen kappes fra.
Fig. 163 viser en dobbelt TaljerebsknoD. Til denne beh/ver man 3 T/rn"
Hver Tamp lægges een Gang rundt, saa den kommer op lige bag sin egen
Part. Herved kommer enhver Tamp til at ligge under tre Bugter, naar
Knoben er færdig, se Fig. 163 B. Tampene omsyes med en Takling og
skæres af lige uden for denne.
43. Faklerebsknob Og Diamantknob. Til Fremstilling af førstnævnte, sorn
er vist i Fig. 164, beh/ves 4 å 5 Tflrn. Der lægges flrst en Krone; dernæst
tages Tampene rundt som ved enkelt Stopperknob, og siden lader man alle

ffiffi
Fig. 164.

11,
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F'alderebsknob.
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Fig. 165.
Diamantknob

Tampe l/be endnu en Gang rundt, saa alle Parter bliver dobbelte, og saa
Tampene kommer ud forneden, se Fig' 164 B. Skal Knoben males, maa
Kordelerne sys over med tynd Bomuldsdug eller Lærred, f/r Knoben laves.
Malingen paaflres fflrst, efter at Knoben er lavet helt færdig.
fil Diamantknoben, Fig. 165, beh/ves ligeledes 4 å 5 Tflrn. Man begynder med at lægge en Krone, og under denne tages Tampene rundt ganske
som ved den enkelte Sjoverknob, se Fig. 160 A. Naar Tlrnene er halet godt
tot, lægges Tampene endnu en Gang langs hver Part i Kronen og kommer
ud forneden ligesom i Fig. 164 B.
44. Rosenknob. Man begynder med at lægge ep Takling 5 'førn fra Enden.
De 4 I'ampe lægges i Bugter sorn vist i Fig. 166 A. Hver tages derpaa over
den flrste Bugt ind i den næste, se Fig. 166 B, og Kanten af Knoben ligner
da nærmest en Fletning med 3 Parter, se Fig. 166 C. Tampene tages rundt
endnu en Gang, saa alle Parter fordobles, og til sidst laves en Krone, samtidig med, at Tampene stikkes genneln Knoben og komrner ud forneden.
Da det er en smuk Knob, laves den ofte paa Yoketove, Falderebstove og
lignende, der bfl,r have et net udseendc, og ligesom ved Falderebsknoben
sys Kordelerne ofte ind i tynd Bomuldsdug eller Lærred, saa Knoben. kan
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males' For at Knoben

ikke skar skamfiles i det Hur, hvori den sidder,

kan
man lave en stjerne af Læder, Fig. 166 E,
som Iægges om Tovet under Knoben-

Fig.166. Rosenknob.

45'-stierneknob,
,.
ligeledes

Fig.. 1G7, egner sig paa Grund. af sit
smukke ud.seend.e
Fardereb.lov" og -andre "rå"." Arbejder.
stjerneknoben
kan
Iaves med 4, b, 6, z erer g parter.
Tampene stikkes ind i hverandres
Bugter' efter at disse er drejet en.Harvtlrn,
se Fig. 167A, og arle Tampe
hales jævnt tot, ffir man begynder det pverste
Lag. Dette laves ved, at der
med hver Part tages et Halvstik om den
.r*.å, men saaledes, at alle
Tampene viser ind til Midten,
Fig. 167 B. Knoben fordobles
ved, at man stikker Tampene
ned en Gang og op en Gang,
saadan at de atter kommer op
i Midten. Med alle Tampene
laves der saa til sidst en Krone,
hvorved Tampene kommer u«l
Fig.167. Stjerneknob.
forneden, se Fig. 16Z C.
Er Knoben lavet af hvide Hrr- erer Bomurdsriner,
erer er parterne, flr
Knoben laves, oversyet med tynd Bomuldsdug
og maret med flere Farver,
faar stjerneknoben et meget iot udseende.
Laves den lvrige Der af rovet
som Platting' og forsynes Tampen med
en smuk Katning, v, den repræsentere et fint Stykke Skibsmandsarbejde.

til

46' vantknob' Denne Knob, hvis Navn stammer
fra, at den tiarigere benyttedes t, sammenkl0bning af sprængte
vanter
årer Barduner, kan
anvendes i Stedet for Splejsning, naar
man lnsker, at der paa Forenings_
stedet for de to Ender skal dannes en
Knob.
Flrst lægges en Takrins2t/z TØrn fra hver af de
flres ind merem hverandre som vist i Fig. 16g to Tampe, og Kordererne
a. Med Iiordererne a, b, c
og d laves en enkert stopperknob, se Fig.
16g B, og med Kordererne e, f,
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g og h laves en lignende Knob, hvorefter begge Knobe hales stift mod hinanden og totnes. Alle Tampe tyndes jævnt ud, bindes glat ind til Tovet

B

Fig. 168.

Fig. 169.

Vantknob.

Vantknob.

Til Slut klædes der med ShibsmandsSide af Knoben, saa Tampene helt dækkes.
Fig. 169 viser en anden Maade at udf/re Vantknoben paa, men ogsaa i
dette Tilfælde tyndes Kordelerne ud og overklædes med Shibmandsgarn til begge Sider for Knoben. Denne Udflrelse af Knoben er dog knap saa
solid som den foregaaende.

paa begge Sider af Knoben og tjæres.

garn

til hver

47. Tyrkisk Knob kan laves som 3-, 4- eller 5slaaet Knob og faar da Udseende som en Fletning
3-slaaet tyrkisk Knob.
med henholdsvis 3, 4 eller 5 Parter til Trods for,
at den er fremstillet af en enkelt Line.
Fig. 170 viser en l-slaaet tgrkisk Knob. Linen, hvoraf den laves, skal
være godt 12 Gange saa lang som Omkredsen af den Genstand, den lægges
om. Man begynder simplest med
at tage 2 lfl,se Rundtlrn om Genstanden og fletter derefter de
tre Parter sammen, idet den ene
Tamp stadig hales igennem, indtil man er kommet hele Omgangen rundt, saa de to Tampe
F'i9.171.
4-slaaet tyrkisk Knob.
mfldes, se Fig. 170 A. Inden der'
fortsættes, sanses Knoben tilpas, men ikke for stærkt om Genstanden, og siden lader man Tampen
f/lge alle Parter rundt, indtil de alle er tredoblet.
'Iil en L-slaaet tgrkisk Knob, Fig. 171, skal Linen være 20 Gange saa
Fig. 170.
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lang som omkredsen af den Genstand, Knobe' raves om. Man begynder
med en I@s Knob om Genstanden, se Fig. 171 A. Tampen b tages derefter
under d og over r og rundt om Genstanden helt henne til venstre, se
Fig. 171 B. Tampen e f/res nu videre over a og under b, derpaa over d
C og under r, saa den komrner ud ved f, og
endelig tages Tampen igen rundt om Genstanden helt henne til venstre, saa den som
g kommer op og mlder d, se Fig. l7l C.
Knobningen er nu fuldfflrt, og Tlrnene
hales tilpas sammen om Genstanden, hvorefter Resten blot bestaar i at lade Tampen f/lge alle Parter 3 Gange rundt, saa
de alle bliver 4-doblede, se Fig. 17I D.
Til en 5-slaaet tgrkisk Knob, Fig. 172,
Fig. 172.
behlves en Linelængde paa cirka 2b Gange
5-slaaet tyrkisk Knob.
Omkredsen af Genstanden. Linen tages
flrst rundt sorn vist i Fig. 172 A, idet parten e tages over c og under b. Derpaa tages Tampen fra f rundt orn Genstanden og helt ned til venstre, saa den kommer op ved g. Tampen tages
under d og over f op til hljre til h; derfra bag om Genstanden og skiftevis over og under hveranden Part, saa den atter kommer ud helt til ven.
stre ved g, se Fig. 1728. Derefter fortsættes som i Fig. l72c over d,
under f og over h helt over til hljre ved j, videre bag om Genstanden,
under c, over e og derpaa skiftevis under og over hveranden part, indtil
Tampen til sidst stikkes under Parten d og der m/der Tarnpen a.
Knoben er nu lavet, og tilbage staar kun at lade Tarnpen f/lge rundt langs

,ffi

alle Parterne, saa disse

4-dobles.

I(nobens endelige Udseende er vist i

Fig. 172 D.
Tgrkisk Knob med 3 Parter, Fig.
173, anvendes ofte paa Perter, for at
Fldderne ikke skal glide. Knoben
Fis. 173.
Ty'rkisk Knob med 3 Partcr.
laves af Bændselline, der sættes fast
ved at stikhes ind mellem Kordelerne
paa Tovet, saaledes at der kommer en Tamp ud i hver Fout, Fig. 178 A.
Tampene knobes flrst som vist i Fig. 17BB og d.erefter som i Fig. 178 c.
Der foretages derefter endnu to Indstik med hver Tamp, idet man stadig
fllger den Part, Tampen ligger op til. Knoben er da færdig og har det i
Fig. 173 D viste Udseende.
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Ved Svejsningen spares en bet5delig Jernvægt svarende til Vægten at
utallige Naglehoveder og ved, at mangfoldige Samlinger kan udf/res uden
Overlapning af Pladekanter og uden Anbringelse af Vinkeljern eller St/dog Naadskinner, uden at det derfor gaar ud over Styrken. Hensynet til, at
Delene deformeres ved Sammensvejsningen, hvorved der kan opstaa uheldige Spændinger i Materialerne, samt Hensynet til fremtidige Reparationer
gSr, at Svejsningen maa udf/res efter særlige Principper, og at man i flerc
Tilfælde kombinerer Svejsning og Nitning.
68. Noglc ahnindelige Bcnævnelser. Stillel rnan sig rned Ausigtet vendt
forefter i Shibet, har man Skibets stgrbords Side til hljre og Skibets bagåords Side til venstre for sig.
Det lodrette Plan igennem K/l og Stævne kaldes Skibets Diametralplan.
Ved Skibets Bou forstaas Rundingen ved Skibets Forende paa hver Side
af Forstævnen. Skibet har saaledes baade en styrbords og en bagbords
Bov.

Laaringen er Rundingen paa hver Side af Agterstævnen og lige forau
for denne, styrbords og bagbords Laaring.
Hækken er den Del af Skibet, der rager agterud over Agterstævnen, og
Hækkens skraa Underside kaldes Gillingen.
Rundingen mellem den flade Del af Skibsbunden og den lodrette Skibs'
side kaldes Kimingen.
Paa Siderne af Skibets For- og Agterstævn er der afsat Amnrngsmærker,
ved Hjælp af hvilke rnan kan aflæse Skibets Dybgang eller Amning, d.v.s.
den lodrette Afstand fra KØlens Underkant til Vandlinien. Paa danske
Skibe er Amningsmærherne afsat i engelske Fod paa Stævnens ene Side
og i Decirneter paa den anden.
llliddeldgbgangen er den halve Sum af Dybgangen for og agter, og Styrla,stigheden er Forskellen rnellem Dybgangen for og agter. Er Dybgangen
st/rst forude, siges Skibet at ligge paa Næsen; er Dybgangen st/rst agterude, siges det at ligge paa Hælen.
69. Træskibet. Trae anvendes i vid Udstra:kning som Bygningsmateriale
for §maaskibe og ruiddelstore Sejlskibe, hvorimod store Shibe nu udelukkende bygges af Staal.
For at give Skibet forn/den Styrke over for de ofte meget store Kraftpaavirkninger, det udsættes for under Sejladsen, er dets Shelet bygget op
af svære langskibs og tværskibs Forbindelser.
De vigtigste langskibs Forbindelser, se Fig.218 og 219, er K@len og Køl'
suinet, sorn i ganshe smaa Skibe hver er tildannet i eet Styhke, men som

I
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i store Skibe bestaar af to eller flere Stykker

Rettflmmer, hvis Ender er
samlet ved Laske med svære, gennemgaaende Bolte.
Oven paa Kllsvinet anbringes K@lsuinspaalægget, hvis Formaal naermest
er at beskytte.KØlsvinet mod Slitage, og under KØlen anbringes ofte endnu
et Tlmmer, StraakQlen, som dels beskytter K/lens Underkant og dels modvirker Afdriften under Sejlads med sideværts Vind.

I

Fig, 218. Et Træskibs Forstævn.
Kø[. 2 Kølsvin. 3 KøIsvinspaalæg. 4 Shaakøl. 5 Forstævn. 6 Yder-

stævn. 7 Krigen. 8 Inderstævn. 9 Forstævnsknæ. 10 Opklodsning. 11 Bovbaand. 12 Judasøre. 13 Bundstok. 14 Dæksbjælke. 15 Jernknæ. 16 Maste-

fisk: 17 Skanseklædning. 18 Lønning. 19 Palstøtte. 20 Bovspryd.

I Kllens to lodrette

Sideflader er der Indhug, Spundingen, hvorved
der tilvejebringes et fast Anlæg for de underste, udenbords Klædnings'
planker.
Stæunane, se Fig.218 og 219, bestaar som Regel af flere Stykker T6mmer
og er ved Stæunknæ og Opklodsninger forbundet solidt til K/l og KØlsvin.
De vigstigste tværskibs Forbindelser er Spanterne og Dæksbiælkerne.
Spanterne er sammenf.@jet af. flere Stykker Krumt/mmer og tildannet i
to Lag ved Siden af hinanden, saa der paa den Maade dannes et dobbelt
Spant. Det nederste T/mmer, som forllber tværs over KØlen, benævnes
Bundstokken, medens de nederste Tflmmere, der ligger i det andet Lag og
har StØd over K6len, kaldes Zittersen, se Fig. 220.
Saavel Bundstokken som Zittersen forlænges opefter af. Oplængerne og
L@nningsstQtterne.

Udvendig paa Spanterne anbringes Yderklædningsplankerne, og indven-

dig anbringes Inderklædningsplankeri?e, som danner Garneringen.
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Dækkene lægges af langskibs l/bende Dæksplanker, som hviler paa
Dæksbjælkerne, og afsluttes ude i Borde af. Vaterbordene og Skandækket,
nogle svære Planker, som fllger Skibssidens Krumning, se Fig. 221.

Fig. 219. Et Træskibs Agterstævn.
lirøl. 2 Kølsvin. 3 Kølsvinspaalæg. 4 StraakøI. 5 Agterstævn. 6 Inderstævn. 7 Agterstævnsknæ. 8 Opklodsning. I Agterstævnsbaand. 10 Vor-

I

pene.. 11 Gillingstræ. 12 Hækspant. 13 Bundstok. 14 Dæksbjælke. 15 Jern-

knæ. 16 Rorbrønd.

Overenderne af L/nningsstfltterne dækkes af en ret svær fortllbende
Planke, LQnningen, Bræddeklædningen mellem denne og Skandækket kaldes Sftanseftlædningen. Lidt under L/nningen kan der paa Stltternes Inder'
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tll Kofilnaglerne, som
kan være af Træ eller Jern og tjener til Fastglring af de l/bende Ender.
For at Lastvandet, som samler sig i Spantemellemrummene, skal kunne
ledes til Purnperne, er der i Spanternes Underside helt inde ved KØlen
hugget Kanaler, Lemmergatfer. Fra Tid til anden maa disse renses, hviiket
kræver, at Sandsporlemmene, llse Planher langs K/lsvinet, fprst fjernes.
H/jere oppe paa Garneringen findes andre llse Planher, Luftbordene,
som af og til udtages for at faa luftet ud mellem Spanterne.
side være anbragt en Naglebænlc, hvori der er Huller
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KII' Kfllsvin, Spanter, Dæksbjælker og Knæ forfærdiges almindeligvis
af Egetræ, Knæ dog ofte af Jern, se Figuren, medens man til Klædnings_
og Dæksplanher bruger Fyrretræ, pitch-pine og i enkelte Tilfælde Teak_
træ. Blgeplanker anvendes kun saadanne steder, hvor de til Stadighed er
under Vand.

6',=\*

VL)
Fig.2zl. Spant i ct Træskib.
I Bundstol<. _2_Oplænger. B Lønningsstøtte. 4 Dæksbjælke. 5
o Skandæk.

Jernknæ.

7 Vaterbord. 8 Lø-nningl 9 Skansekhåning. 10 Nugfebæ;[.
11 Lugekarm. 12 Skærstok. 18 Lugedæksel. 14 Såndsporlå.

70. Jcrn- og staalsliibet. saa at sige alle større skibe og i Særcleleshed
rene Da,,,p- og tr{otorskibe bygges nu af Jern og staar, ideidette Materiale
i flere Henseender er bedre egnet end Træet.
Ligesom ved rræshibet tilsigter man i Jern- og staatskibet at opnaa fornlden Styrke ved et S),stem af langskibs og tværskibs Forbindelser, som
tilsammen siges at udgpre et Spa.tesystem,'rne. mede.s der anvendes saa
godt som samme Byggeprincip ved alre Træskibe, bygges Siaarskibene efter
ret forskellige Spantesystemer, mellern hvilke der dog ikke vil blive slielnet her.
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før9s.
141. Galler og Bomme er d.e Rundholter, hvorunder Bomsejlene
KIo'
en
med
forsynet
Masten
Fig. 352 viser ei Gaffel- Denne er ind imod
Plan.
vandrette
soin tillader Hejsningen og Gaffelens svingning i det
Lige over I(loen er
anbragt en @jebolt'
hvori Klolaldet fastsjækles. Dette bestaar
sædvanligvis af en 4Fig. 352. Gallel.
eller B-skaaren Talje.
pjer
til Pikfaldet og
Ude paa Gaffelnokken findes et Ringbeslag med
Gaf f elgerderne. Klofaldet og Pikfaldet tjener i Forening til Sejlets Ophejsning, medens Gaffelgerderne skal dæmpe Gaffelens
Slag, naar Skibet befinder sig i h/j SØ med

lØj Vind.
Der findes een Gaffelgerd til hver Side'
De er fastgjort til Gaffelnokken ved en
lang Wireskinkel og viser ned til LØnningen i hver Side, se Blad 7'
I Bark- og Fuldskibe har Mesanen
staaende Gaffel, hvilket blot vil sige' at
Gaffelen ikke hejses eller fires, naar Sejlet
skal sættes eller bjærges' men at dette hales ud eller ind' under Gaffelen langs en
Fig. 353. Bom.
Skinne, der er anbragt paa Gaffelens Unogderside. Det samme gælder som Regel
I alle andre
saa for Skonnertsejtei i er, Topsejls- eller Bramsejlsskonnert'
Gaffelen'
til
bændslet
Tilfælde er Sejlet
og fires
hejses
som selvf6lgelig rnaa
under Sejlets Sætning og Bjærgning'
Bommen kan ind mod Masten være
tildannet i en lignende Klo som Gaffelen
eller være hængslet til Masten ved et
.Bomao* se//ra
Svanehalsbeslag, se Fig. 353'
Bomnokken, se Fig. 354, har et Ringbeslag, lrvori der er et @je t7l Bomdirken,
som skal holde Bommen i vandret Stil-

ling,naarSejleternedfiret.PaaRingbeslagetsUndersidefindesenstor
B/jletitskØdblokken,ogSejletsSkØdbarmfastg/restilBomnokkenved
enstor,sjækkelform"rs"65f",Sk|db[ilen'somefterSejletsSt/rrelsekan
anbringes længere inde eller længere ude paa Bommen'
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ofte er Bommnokken paa begge Sider forsynet med Rebklamper, se Fig.
355, gennem hvis Huller Rebskinkelen skæres, naar Sejlet skal rebes.
I slingerage og med vinden ret agterind forst/ttes Bommen ud til læ
Skanseklædning af en St@ttetalje, som
hugges i en Strop et Stykke inde paa
Bomnokken.
.Boa nok set ouenf ra,
142. Sejlene forfærdiges enten af
Hampedug eller af Bomuldsdug, hvilFig. 355.
ken sidste, især i fugtigt Vejr, er væsentlig stivere end fflrstnævnte. Til Sejl i store Skibe anvendes fortrinsvis
Hampedug.
Dugens Grovhed og dermed ogsaa dens styrke angives, som tidligere
omtalt, ved Numre fra Nul til 10, saaledes at Nr. 0 er den sværeste Dug.
undersejlene og alle stormsejlene tilvirkes af Nr. 0- erer Nr. 1-Dug,
medens de lettere sejl som R@jl og Jager fremstilles af Nr. b- eller Nr. 6Dog. De hljeste Numre anvendes til Solsejl, Kuldsejl og lignende.
Ethvert Sejl er omgivet af en

Towærkskant, Liget, hvortil benyttes bedste Kvalitet af tjæret
Hamp. I store Sejlskibe anvendes
dog ogsaa Wirelig til de sværeste
Sejl. Liget skal hindre, at Sejlet
rives under Vindens Pres. I danske Skibe anbringes Liget paa bagbords Side af alle Stagsejl og
Bomsejl og paa Agterkant af Raasejlene; men ikke alle Nationer
f@lger denne Regel.
Stagsejlet, se Fig. 356, er ved
Forliget forsynet med Huller, saa
Fig.356.

Stagsejl.

a Faldbarm. b Halsbarm, c

Skødbarm.
1 Forlig. 2 Agterlig. 3 Underlig. 4 Fald. b
Hals. GNedhaler. 7 Skødskinkel. 8Skøde.

det kan bændsles tll L@jerterne,
der fastholder det til den Lejder
eller det Støg, hvorunder det f/res.

Sejlets Hejsning sker ved Faldet,
som fastglres i en Kovs i Faldbaren kort Kæde eller Tol'værksstjert

men. Forneden fastholdes sejlet af
Halsen, som er fast i en Kovs i Halsbarmen. sk@derne er fastgjort til
skgdbarmen ved et Par skØdskinkler. Naar sejlet skal bjærges, hales det
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ned ved en Nedhaler, som er fastgjort
Blok helt nede ved Halsen.

i

Faldbarmen og leder over

Fig.357. Raasejl.

a Nokbarm. b Skødbarm. 1 Overlig eller Raalig. 2 Underlig. 3 Sidelig
eller staaende Lig. 4 Skøder. 5 Givtove. 6 Nokgaardinger. 7 Buggaardinger.

Raasejlet, se Fig 357, har i hver Nokbarm en I(ovs, saa Sejlet ved forsvarlige Nokbændsler kan strækkes langs Raaen. Lanqs Raaliget eller OuerIiget er Sejlet forsynet med Huller, saa det kan bændsles til Jackstaget
langs Raaens Overkant.

Fig. 358.

Fig. 359.
Bomscjl.

a Kværken. b Nokbarm. c Skødbarm. 1 Springskøde. 2 Hals. 3 lldhalcr.
d Halsbarm. t Halstalje. 2 Skødbojle. 4 Indhaler. 5 Givtove. 6 Rebknyttel3 Mastring. 4 Rebknyttelse. 5 Rebkovs.
ser. 7 Rebkovs.

de to SkØdbarme findes Kovse tll SkØderne, Yed hvilke Sejlet hales ud
paa Nokherne af den underliggende Raa. SkØdeme, sonr allnindeligvis

I
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bestaar af Kæde, passerer gennem et Skivgat paa Raanokken og derfra
ind til Rakken og til Dæks.
Naar Raasejlet skal bjerges, hales SkØderne op til Raaen ved Hjælp

af

Giutouene, og Sejlet snglres sammen rned Gaardingerne, hvorefter det

bakses op paa Raaen og fastglres

til

denne ved SeTsinger. Givtove og

Gaardinger f@rer tit Dæks,
saa de han hales derfra.
Bomsejlet er vist i Fig. 358
og 359. Scjlets Pverste Lig
kalrles Gaf f e-lliget, det forreste
et eller,\lostligef, det underste Underliget eller Bomliget og dct agterste Agterliget.
Naar Sejlct, som i Fig.
358, er indrettet til at hejse
og fire, er det yed l{uærken

It orlig

fastspændt under Gaffelens
I{lo. Gaffelliget er straht langs
Gaffelen ved I{jælp af et Noli,bændsel, der er fastgjort i en
I(ovs i Nohbarrnen, og Sejlct
er endvidere lidset til Gaffelen eller fastnajet til en List
paa dennes Underhant. Forliget er bændslet til XlastFig. 360.
ringene, som tillader Seilets
Hejsning og Firing. Halsen, som er fastgjort i llalsbarmen, han totnes ved
Ilalstaljen, og Sk/dbat'men fastholdes til Bomnokken af Skfldb/jlen.
Ilr Sejlet derirnod indrettet til at hales ud og ind under Gaffelen, se Fig.
359, har denne paa sin Underside en Shinne, hvortil Sejlets Gaffellig fastIroldes af Lfljerter, sorn han glide langs Skinnen. Nokbarmen hales ud paa
Gaffelnolil<en ved en Udhaler, og Sk|dbetrnen hales ud paa Bornnokli.en
ved SpringskØdet.
Naar Sejlet slial bjærges, hales det ind under Gaffelens Klo ved Hjælp
af en lndlraler og snpres ind til Nlasten ved et Par Giutoue.
Fig. 360 viser /{/o- og Pikfaldet til et Skonnertsejl. Som det ses, flrer
Pikfaldets ene Tamp direkte til DæIis orn Bagbord. Under Sejlsætningen
hejses der sarntidig i denne Tamll og i I(ofaldet, rnedens dcn endelige
Strælining af Sejlet udf/res ved Pikfaldets Part oru Styrbord, som er forsynet rrrcd err I(laplfber, Sttæl;l;eren.
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Er Gaffelen ikke udstyret med Gaffelgerder, maa den som vist i Figuren
være forsynet med en Piknedhaler, led. hvilken Gaffelens Slag kan hindres
under Sejlets Nedfiring.
Skal et Bomsejl rebes, fires det ned, saa Rebkovsen ved Hjælp af en
Rebskinkel kan hales ned til Bomnokken, hvorefter Rebkovsen yderligere
fastsurres til Bommen ved en Stfftåouf. Den
nederste Del af Sejlet rulles derefter fast
sammen og ombindes med Rebkngttelsetne.

/

Gaffeltopsejlet, se Fig. 361, er paa den
lverste Del af sit Forlig forsynet med Mastringe, ved hvilke det fastholdes til Stangen. De lvrige Lig er Agteiliget og Underliget. I Faldbarmen fastglres Gaff eltopse jlsfaldet, hvorved Sejlet kan hejses op langs
Stangen. Skldbarmen hales ud paa Gaffelnokken wd Gaffeltopsejlssk$def, som sædvanligvis nærmest Sejlet bestaar af Kæde.
Halsbarmen holdes neden tted, IIaIsen, som
flres ned paa Iæ Side af Pikfaldet, men til

Luvart af

Gaffelen.

Skal Gaffeltopsejlet bjærges, hales det ved
Hjælp af Gaffeltopsejlsnedhaleren ned til
Stumpen, hvortil det fastglres med een elIer to Sejsinger. Saavel Fald som SkØde, Hals
og Nedhaler er flrt til Dæks.
Fig. 361. Gaffeltopsejl.

barm.

I
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143. Et Barkskibs Rigning. Udfoldnings4, 5 og 6 viser den staaende Rigbladene
4 Nedhaler.
ning og det l/bende Gods i et Barkskib.
Blad 4 er Betegnelserne paa de enkelte Rigningsdele m. m. f/lgende:

a Faldbarm.

I

FaId.

Halsbarm. c Skød2 Skøde. 3 HaIs.

1. Fore Røjlstag
Fore Bramstag, Jagerleider

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9,

Yderklyverleider

Inderklyverleider
Fore Stængestag,
Fore Stængestagsejlsleider
Fokkestag
Vaterstag

Agterhalere
Pyntenetstok

10. Klyverforhaler
11. Klyverpert
12. Sprydbardun

13. Jagerbardun
14. Bovspryd
15. Yderklyverbom
16. Jagerbom
17. Ankerkran
18. Gangspil
19. Fyrtaarn til Sidelanterner
20. Ankergie
21. Gerde paa Kran
22. Klyds

23. Forstævn
24. Boven
25. Jolle

Til bredfokken skal der bruges 7 fastgøringspunter på dæk, 3 på mastebænk og 2 på hver
naglebænk til braser & skøder. Braser styrer råens vinkel på diametralplanet
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lidt tot paa, saa at Enderne af Liget gaar 3 å 4 Tomrner forbi hinanden,
da baade Stopper
og Bændsler rækkes nog:t. Er sejret-r'evnet, rægges en
Sejrmagerstopning paa, og der syes
en Lap over. skal. stopperen Iægges tæt ved ei maatte, spredses
clens ene Ende ofte ind
i Maatten med en Øjespledsning.

Blokke.
Blokke har rnange forskellige Navne, ciels efter cleres
Udseende, og clels efter deres
Anvendelse. Det vil derfor være ct ørkesløst Arbejcle her
at forsøge pia at nævne denr
allesammen.

En BIok bestaar

af

tre Hoveddele, nemlig:

Blokhus (shetl of

a btock, Das Gehåuse).

Skive (Stteove, Die Scheibe).
Bolt (Pin, Der Bolzen).

Blokhuset kan væt'e af 6t Stykke Trae, hvori cler er lavet
Hul til Skive og Bolt, men
bedre er det dog, naar Bloklruset laves af flere Stykker (byggr:s),
cler boltes sammen. Hver
af Siderne laves af-dt stvkke, og hver af Enderne al ct si-ykke,
og cle enkelte Dele sarnles
med Klinkninger. Har BlokhLrset Placls til flere Skiver',
sættcs et Stykke Træ (Dæmning)

mellem hvert Par; men cler sættes sielclent flere cncl 4
Skiver i et Blokhus. Hokhusene
laves oftest af Ask eller Eg, og skiverne crejes af Pokkenholt.
Blokke til wire forsynes
med Jær-nskiver, og Blokke til l(æcle laves hclt ,,t
baaclc Hus og Skive.
1r"rn
Enkeltskivet Blok (Fig. 2a3) (single-btock,- Einscheibiger Block).
Rundt
om Blokken er en Rille, Kippe (Score, I(eep)-ior Str.oppen.
Blokhus med dobbelt Kippe (Fig. 24i;. Stroppen laves altsaa dobbett
og
sættes om, som vist i Fig. 266.
Jærnbeslaaet Blok (Flg. 245). Beslaget licser uden paa Blokhuset,
og Bolten
sidder med et Hoved_fast i Beslaget paa clen.r. Si.l..-l-paa
den anclen side er en Møtrik
eller Split, for at Bolten ikke skal glicle Lrd. Beslaget ucren paa
Blokhuset medfører flere
Ulemper; thi for clet første vil
Bolten gerne blive krum, forcli
der er lang Afstancl ruellcnr cle ,f,l}.i'

*.,[r.fi.*ai*ii*frt;mm
rndersiden, hvorved

ffi ffiffiffi fu

srokh;; ;.;5,'f;i,.11'i,;, o,llå,i'-1;o ,,?f;;i;,;.* ,*?lg.ilo";, Fig. 217.
Dette Biok. rlobbelt Kippe. Bloti.
1e..irgåt ril"i.'iå.rjå*.t
udvendig). indvendigl
kan vel rettes ved at stikke lidt
ud inde i Blokken med Stelnntejænl, rren vær're er det, naar
hele Blokluset revner, fordi
1!
Rusten trykker det itu. Disse Ulemper har tørt til, at
Beslaget lægges indvendig (Fig. 246) i Blokhuset sonr en Slags
Gaffel.
De.rved
trykkes sammen om Skiven.

kan Bolten gøres tyndere, uclen at clen l<næl.kel' eller bøjer

sig, og clette er for saa
vidt en Fordel, da Skiven løber lettere, jo tynclere Bolten er. Desuden
ud og gØres rent samtidig rned Skiven og Bolten, saa man unrlgaar, atkin Beslaget tages
Rusten sprænger

6l
Blokhuset' Naar Beslaget ligger incivendig og skal kunne
trækkes ud af Blokhuset, kan der
Iaves en Hundsvot vecl at foilænge begge-crenene nc,clacl,
til cle rækker lidt uclen for Blokhuset, saa der kan anbrinses en Bolt mecl Kovs (Fig.
Za7). E, ,le, ife.. S;;;;,
i Blokken, gaar cler en Gren af Gafferen necl meilem hvert par
(Fig.
En §østerbrok _(rrig.2a9) (sister-brock, puppenbrock)2as).
har en
Skive i hver Ercie, nien Skiverne staar vinkelrette for hinanden
og hales
hver sin Ve!.
Violinblok (Fig. 250) lrar to Skiver, en i hver Ende. Den
o,g:**.
Øverste er clog en Del st''.rrre end clen unclerste, saaledes
parterne kan staa
fri af hinanden, cla skiverne hales 6n ve!. Disse Blokke anvencles at
meget i tyske og hollandske Skibe, men er egentlig clet sarnme
som 2-skivecle Illokke (Fig. 265 og 266).
En Kasteb.lok, Fodbtok (Fig. 251) (.snatch-block,
r-blnck, ftinnbackenblock) anvencies til at vise Joller,'Løbere, Trosser osv. en Ftt
anden Vej, f. Eks. hen til et
Spil. Der gives llere Slags po.jUtot i.e.
3:skivet Blok, Gieblok (Fig. 252) (purchosebrock, Gi e n b I o c
k). Disse er ofte
meget store og anvencles ku, veci svære Arbejcier,
rrvorfiir §tr"pp.,' ;;;' være særdeles

stærk og solid, som oftest er clen clcibbelt (Fig.266).
Der kan ogsaa anvendes Jærnbeslag (Fig. 2aB).

Klumpblokke er næstÅ kuslerLrnclc,
med en Iitle' mcn rvk skive og en sår' B,rrt.
De anvendes til Forskøcrer, Stagsq:rsskøcrcr, Stor-

/.\
[m i
ltr

I

æ
A
ø 1Ti.\ Æ
(i.l1
;d
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atsffiilf*-flii,in;:r'i*J'i:;,i:t [-g ru$"W
Katbrokken

m

(cat_btock, Katt,bloc.k)
er 2- eller 3-skivet og har Jærnbeslag (udvendigj ilgl.?Ji:r,,?"fl,;iii,];,å:1.fr:1. tfl;ril,_r..
med en meget stor Hage til at hugge i RøringJn
af Ankeret (Fig. 21).
Skiverne Iaves af Pokkenholt, der irr.s tværs
over Fibrene og afdrejes til den
ønskede Størrelse' I Kanten af Skiver, laves
en halvrund Fordybning til Løberen, og i
Midten sættes en Jærn- eller Metalbøsping (Fig.
253), for at Boiten ikke skal arbejde sig
ind i Træet' For lettere at Iaa Bøsningen til at
sirlde fast, laves den ofte trekantet og
klinkes desuden fast til Skiven med Bolte.

@

Fig. 25;3.
AIm. Blokskive.
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Fig.

254.

@ffiw
Fig.

255.

Fig.

256.

Patentskiver.

Fig' 254 A og B viser en Patentskive. Incle
i Beslaget ligger 6 Ruller (af drejede
Metalcylindre), og mellem clisse stikkes Bolten
ind.
saa snart skiven drejes, løber Rullerne
rundt om Bolten inde i Beslaget. Dervecl forrninclskes
Gnidningen betydeligt, saa den slags
Blokke sparer megen Kraft, hvor cle anvencles -til
Falcr eller Braser, Lossejoller osv. Det
er dog kun' saa længe Patentet er godt, at der spares
*rait. slicles Rullårne og Bolten,
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ud' Saa
og disse bliver.kantede og falder maaske
arbejder denne sig ind mellem Rullerne,
Bolten ombyttes nied ny'
snart dette sker, maa Rullerne eller
Rulleine, har man søgt at ,rodarbejde
Dette, at Bolten vil arbeicle .d i; *.tt.,n
to Ringe paa smaa Tappe (Fig' 255 å)'
ved at sætte alle Rullerne fast mellem
saaledesatRingeneholderRullerneienbestemtAtstandfraltveranclre'entendeerslidte
ino. i Be.slaget (Fig. 255 a-c)' Kommer der
eller ikke. Ringene med Rullerne løber'ig.n
i
Tappe dog 1_ Stykker, og Bolten ødelægger
alt for stor Kraft paa skiven , gaar oe Jnaa
patent
(Fig. 250)' uden
r; iii et'ireaie slags
Løbet af kort Tid Besraget. Dette rrar
en Del Ruller'
løb.er
Beslaget
denne Ring og
om Bolten er en Ring af Metal, og mellem
end anvendes'
der
Kratt
stor
paa denne Maade kan-Rullerne ikke ,d;i;;g;t af Bolten' hvor
de"å fØrstnævnte' men er til Gengæld mere varige'
Disse Skiver løber ikke saa let som
Det,derførstbliverslidt,erdetindvendigeafRingen.
tages
nrriioelige Sklver. - - Er rlet en inclstroppet Blok' ud af
Rengøring al Blokk"._
pa, iuJt Kiler (ikke Merlespiger) bringes Stroppen
først Nakkebændsele-t af. Med et
efterses og tjæres over det
ut iitopp.n. Stroppån
^drives
Kippen, saa at Blokken kan tages ,.r
Bolten ucl af Blokhuset'
lvtt'ttspigerf
hele. Med en Dyknagel (it<t<e Spids.; ;i .t over det,hele'
og Olie
Bolten skrabes ,., oi''*'itt *td Talg
paa Træ
indvendig. skiven skrabes ren baade
ioetminoså
rent,
Blokhuset skrabes
godt
ved at man spytter paa det, og gnides
og Bøsning. rræei gøres lidt fugtigt, t. Eks.

overåtX,,

Ta1g, og Hullerne
(Btack read). Bøsningen_gnides godt ind med
fåfg' ,lngen Potlotl paa Metallet' ingen
-D.1. tnå
for Enderne af Klinknaglerne fyldes li[eledes
,a*r.n ou., Ilden kan ikke anbefales, da hele
Talg paa Træet, og at bland. g.ggj
naar man- smører med denne Blanding'
Blokskiven inden ret længe er i en Dejg'
og blande lidt Petroleum
I den kolde Aarstid kan *rail smelte Talgen over Ilden

iævnt

porod

ellerLampeotieoeri,*".tTalgenholdersigblødogbliverletatsmørepaa.
PatentskivertagesudatBlokkenogskrabesr€ne,ogPatentetvaskesgodtrent
den'
tittt ?inO og vikle Værk eller Tvist omkring
med Petroleum. Det er U-eOst at tru.-tn
rask
at løbe
hældes paa' og skiven bringes til
Pinden stikkes ind i skiven, lidt Petroleum
hvorefter
blankt'
og
rent
er
p" O*ge, inåtil Patentet
rundt om Pinden. Værket fornyes .t
med
ikke
(rnen
B-omolie eller Maskinolie
det tørres godt af og smøres mect Lampeolie,
godt
smøres
og
ren
men Potlod' Bolten gØres
Linolie eller Fernis). Træet taa. ingen olie,
kan det være nødvendigt at sPigre
Bolten med Pumpesøm'
alt
Skamfilingslæder over Hovedet at
igen' Bændselet lægges Paa, og
Naar Blokken er smurt, sættes den i Stroppen
Blokhuset skal males eller olies'

med Olie.

Er der ikke Møtrik eller Split paa Bolten'

er

i

Orden, med mindre

Spanske Vindser, Talier og Heiseværk'
VedManøvreringmedSejl,Ankere,sværeVægte,Baadeosv.anvendesTaljerog
der
at Søfolk har no.get Kendskab til hvad Kraft'blive
Hejseværk, og det er Olrfor nødvåndigt,
Heiå*trt' r. ott føl*gende skal cle almincleligste
kan udvikles ved torskellige Taljer og
bliver nærmere omtalt senere'
omtalt. Inclladning of Uifornirg ut ir*rå Vægte
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For alle Taljer og Hejseværk gælder derr
Regel, at ,hvad cler vindes i Kraft, tabes i Ticl..
Men paa den anden Side er det ogsaa en
uvurderlig Fordel med nogle faa Mand at kunne
tudføre et Arbejde, hvortil cier rnaaske skulde
Hundreder af Mennesker, naar Taljer ikke anvendtes. Det er især de forbetlrede Taljer, Spil
osv., der gør, at Skibene nLr lige saa let haanclteres mecl faa Mancl som tidliger-e nteci cle clob-

Fig'

2i7

to'[:]"yJ;sff,Åå',iijå,1" atvinge

en

§pansk Vindse

(Fig. 257) (Spanish
windloss, Spanische Winrte, Winsch). Paa større Skibe kan det ofte være
svært at
faa Inderenden af Klyverbommen ned paa sin Plads, efter at clen er hevet ud. I saa Falcl
tages tre stærke Haandspager, dn rægges tværs over Enden
E
E
.§-R.,,''-o,
Itr,,l
aI
Bommen, et
Tov i",,^"
^::"--.:":-":ll
tages :^:il
neden om
Sprydet op til
"t-'i-"i::"t stærkt
E . Spagen,
paa hver Ende af Tovet laves et Øje, hvori de
\[, E ,\j to andreogspager
f,§s
stikkes. ved at crreje rundt vikrer man
\l
u
E
\^\l
ltfffi-.
.ffirTovetoverdeneneHaandspage,Irvorvedrlennetrykkernecl[i1J
I

pou Bommen med en Kraft, der, hvis Enden af Spagerne .W
ffih,'
kan
holde, let kan bringes op til det l0-dobbelte af den Æ't ryffi
Kraft, man vilde kunne bringe i Anvendelse uden Vinclsens Wil
lflflll
"mlil
Hjælp. Den samme Maade kan let anvendes til at sætte m
,|s1[,i1[ Sytov med paa Bramvant, Baaclsurringer osv.
#
§panske
Vindser
paa
Tallereb
(Fig.
258)
WWil
_
dI{
lSpanish windlasses on laniards, Spanische Wind. T"trfl
,\tW
(K-oJ auf raljereep). Hvor den ene Ende af rarjerebet er fast l/ ilil
i den Øverste Jomfru med en Knob, tages der med den anden ##-I}{
Ende etrørn om vantet eller, hvis Jomfruen er jærnbeslaaet, '' il \l
nigl zss.
^
Spansk-vindse
paa
tør,det sejses ,:r,
p"ilåjrt!
igen paå

den anden
,i
3i",iU.:,aE!!,,
l..O
Side
a, å. Efter at disse to Bændsler
er sat paa, lægges Klåadei.
et stærkt Nakkebændsel ved e) e, som vist i Fig. 222. Er Taljerebeilaardt sat, er det
næsten umuligt at presse Parterne sammen, selv om to Mand anvender Merlespiger. En
nemmere Maade er den at lægge en stærk, rund
Jærnbolt, ca. 1 Fod lang, tværs over Taljerebet uden paa Vantet med god Smerting under og derefter tage en stæik Kordel rundt
om
begge Parter af Taljerebet (som paa Figuren). I hver Ende af Kordelen laves et
Øje ved
at beknibe Tampen, og to Merlespigere d, d stikkes i, hvorefter der drejes rundt, til de to
Parter af Taljerebet er knebet sammen. Bændselet lægges paa neden for Kordelen.
Mange anvender tog ikke dette Bændsel, men lægger Tampen ind over
Jomfruen
og bag om den Part af Vantet, der er til højre paa Figuren, dernæst rundt om den venstre
Part af Vantet og igen ind over Jomfruen, saaledes at Taljerebet paa begge Sider ligger
ttnder sin egen Bugt. Det hele sættes goclt tot, og Tampen bændsles ind til den nærmeste part.
Klaader (Fig. 259) (Bull's eye, Klole) kan vanskelig najes saa fast, at de ikke
kan gaa los' Først lægges Smerting om Vantet, dernæst stikkes en god Kordel ind, som
Figuren viser, og med en Kofilnagle eller andet Redskab drejes Klaaåen fast an, medens

Bændselet lægges paa.

§Pansk Vlndse (nig' ,l0o)' Har man
Vindse bruges til
ingen V#skrue, kan en spunik
viser'

med' som Figuren
u,-pr.aa.
*'
r --- to Parter sammen
bloch'
§tlertblok (Fig' 26r A) . (Tail
bruges til

SteertblJck) kan, 'o*- Figuttn viser'paa Vagten
f' Eks'' naar man
;";il-stØrre'Kraft,
-rtr*t
Stillin^g
t. et Sell bedre op' ! d* viste
,it
rørst
lægges
Faldet
godt dåbbelt Kratt'
;;,
;i;.;
d:l
"rro., Nugrå og op i Blokken..'gtn' :',i
l3l:,:
der ikke er strakt

o]".ffir,fi,u
" r#';il:;. iirg*ir og Forsejl,

fri'"i:'År,:l::o
"ffi:i"BiJ[:

'§ilertutot
rrur
orlvcr hurtigt.forsprængt
op, bliver
godt
lodt
""rtå;r"".,
ander
ril
ar b"sive en anden
give
at
rrr s!
- op'
arivendt til
1
.ll:il:*i"'i:*.t,:nr*
en
viser
B
Fig. 261
-Fig.
Yj::_drrvs'ul
Visning
visntng 1uiA.n Retning); f:'u"g:'\\u'l'",..,,
htnrh. singte
Sinøte whip,
btoch,
A)

sH'åJ.'åiå'il'G,g. zoz

Jolltau);

lsingte

{orandret Visning' sammel(raft'

Enkelt Blofr Gig'
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B)'

Den ene Ende af Løberen er {ast'
P.,rr{pn hænøer. Dobbelt Kraft

V,ruffffiff'm*ruM

3=skaaren talie eig ' 264) (Dritthand)
-11 :l T[:]
er tast paa den enkelte Blok'
4.,
i,
u'å1?;
en'Låber
,;d
erok
ol
^o en 2-skivet
fast'
e[er Byrden, og gøres den enkelte Blok
enkeltden
sættes den z-st<iveå;1"';H;;iu"v*gt.n
saa
orn'
(+-aoutåt Kratt), men vendJs laljen
har man 4 Gange .r" Jå, r<rat
et andet Sted' faar man kun
paa Byrden ;;- ;; iitkivede fast
t".t
komm.,
Blok
skivede
besta"-

Fis.262.
'di&u..

3-dobbertl(ral.".,,

ralle

(Fis' 265) (rwo fotd

p!!'!!il^yt?::i'Jåll"l'u'ar

ar to

(paa Figuren er Løberen
iør"r"ri'"r.*""" med soren
2_skivede Blokke ,.0-iøL.r.'
og er fast i en Hundsvot paa
0." ;il, mod Solen, ;li;"" forkert. Yti)
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som hver svarer til noget over det halve af den vægt, den store skulde
bære. Begge Gier slaas da paa Byrden, idet man maa passe godt
p&2, at Kraften stadig fordeles saa ligeligt som muligt. Gieløbere
skæres ogsaa med §olen (Se Figuren). Er den 2_
skivede Blok fast paa Byrden, giver det kun 5 Gange Kraft,
men sættes den 3-skivede Blok paa Byrden, har man 6
Gange Kraft.
Naar en 5-skaaren Gie bruges
Kølhalingsgie, anbringes altid den
3-skivede Blok øverst, og nogle
bruger at skære den halende Part
af Løberen gennem det rnidterste
Skivgat. Gien skæres da saaledes: gennem midterste Skivgat
foroven, venstre forneden, venstre
foroven, højre forneden, højre foroven og sættes fast paa eller i
Nærheden af nederste Blok. Det
vil let forstaas, at naar den haIende Part skærer i et af de
Fig. 21a.
Fig. 265.
Fig. 2GG.
-Fig. 263.
Klapløber. 3-skaaren Talje. 4-skaåren Talje.
yderste Skivgatter, faar Blokken
Gier.

en Tilbøjelighed til at

kantre

noget (hænge skævt), hvorved Løberen kommer til at fare mindre godt paa Skiverne. Skæres
den derimod i det midterste Skivgat, vil Blokken altid hænge lige, men der følger den
Ulempe med, at de to Parter af Løberen krydser hinanden og derved skamfiles lidt.
6=skaaren Cie (Fig. 266 B) skæres mellem to 3-skivede Blokke. Er den underste
Blok fast paa Byrden, har man 6 Gange Kraft, men er Løberblokken fast paa Byrden, giver
det 7 Gange Kraft.
At skære en Talle rigtigt falder i Regelen lidt vanskeligt for den, som lige er
kommet til Søs, hvorfor følgende Vink skal gives. Blokkene lægges paa Dækket
(med Skivgattene vandrette), saaledes som Fig. 264 viser. Løberen tages i
højre Haand og skæres (fra højre) gennem Øverste Skivgat, hvorefter Resten
falder af sig selv. Naar Taljen er skaaret fuld, sættes Tampen fast i Hundsvotten med et Knibestik (Væverknob Fig. Bl). Bruger man den venstre Haand,
maa man skære gennem underste Skivgat (fra venstre).
§tagnak (Fig.267) (Spanish burton, Spanische Ladetakel) benyttes i mindre Skibe ved Losning og Ladning. Den giver 3 Cange Kraft.
Ptklald (Fig. 268) (Pick-holliard, Pickf all) bestaar som oftest af
en Løber og 5 enkeltskivede Blokke, hvoraf de 3 er hugget over hverandre i
Bolte paa Agterkanten af Toppen af Masten, medens de to sidste er hugget i
Bolte paa Overkanten af Gaffelen. Pikfald skæres paa to Maader, enten med
den ene Part fast paa Gaffelen, og man har da 5-dobbelt Kratt, naar man haler
i den halende Part, eller ogsaa gaar begge Tampe til Dæks, en paa hver
Side, som vist paa Figuren. Deraf benyttes da den ene Tamp til hejsende Part,
Fig. 267.
hvormed Sejlet hejses omtrent op, men denne Part giver kun 4-dobbelt Kraft.
Stagnak.
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