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Peter Bruun
' ,starlede sin

' 'kairiere som
: , konstruktor
' allerede som

22-Arig med
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' Nu st6r han
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af 26 bag
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I Det er ikke svert at s€. at de pi roret mi vrere, at det er pla-
uKaskelotr er ud af samme fami- ceret helt ude pi.den spi4sgattede
lie som >Spakbuggeren<. Der er hrek. Derved kommer rorets tryk-
det samme robuste preg over center sA langt vek fra bidens
dem. og om bord i  r>Kaskelot< er drejningsakse som muligt.  Selve
det umiddelbare indtryk, at her rorbladet er smalt og dybt med
er en bfld, fodt til at .tumle sig en kraftig, stabiliserende finne
pA de store have Alt virker um&- foran.
deligt gedigent hge fra den store Roret virker i ovrigt ikke som et'
knortekap af-en'rorpind t i l  det p6hreng,'  men som en del af

"e.n si.rite". Bil ledet herunder
e.r. taget fra forrummet,
og man ser forst de to
gange to sokojer i
sovekahytten. Bag den svere
mast salonen med yderligere
tre kojer foruden to b€nke.
Pantryet l igger agter ved
neogangen.

rummelige sokojer i hver side.
Derefter folger salonen med to
langsgiende be nke omkring bor-
det og yderligere to sokojer.
Agter i  salonen er der et rumme-'
l igt.pantry i  bagbord og et kort-
bord med en sokoje til navigato-
ren i stvrbord.

Petei Bruun konstruerede r>Ka-
skeloiu sidste efterflLr deli ved teg-
nebordet, dels ved at bygge halv-
modeller for at se, om det >sA
rigtigt ud<. Dernest byggede han
samtrren med Lasse Lonholm fra
Flipper Scow (hvorfra Spekhug-
gerne ogsi stammer) hele den
store model. Ejvind Henningsen.
Rantzausminde ved. Svendborg.
har laVet forrnen og stober glas-
fiberskroget ligesom han i for-
vejen stober skrog til Spakhug-

tykke skorstensror af en alumini- skroget, idet undervandslinjerne
umsmast.. forts€tter ud i det. Der for er

Det lorbavsende er. at man rorbladet fortil omkrine stammen
slet ikke mrerker btdens storrel- l0-l2centimeter tykt. Det er med
se, nir den ei under sej l .  Det foles t i l  at 'oge'vandlinjen, si  roret i
meget lig af sidde til rors i en bredde 

'i 
realiteten skal legges

>Spakhugger< -ja, den er lige ved oven .i skrogets 9,30 meter vand-
at virke lettere p{ roret. Det .er linje.
absolut ikke noget arbejde at sry-
re rrKaskelot<<, som det kan vrere Danrnarks storste
med se mange andre store, tunge I forvejen vil denne lange vand-'
bide. linje placere uKaskelot< som Dan-

En del af forklaringen pi at. marks stsrste. seriebyggede sejl-
>Kaskelot< ligger sh let og leven- fartoj. men selv om Sagitta er godr

*Ifi.rior.n 
har Peter

selv bygget op.

{ En bredde pe 3,2i m er no-
get, d€r giver plads. Selv om
begge banke er trukket ind for
at give plads for to ret brede
kojer,  er  der god plads omkring
boidet. Det rummelige forskib
med toilet og ."sser if plads ti l
sejl kan skimtes bag masten.

Cockpittet er bekvemt med )
hoje karme. Bemerk de 4 svare
skodespil p6 karmene foruden
de to spil p6 ruffet t i l  spilerfald
og storskode. Det er ogs6 den
slags udstyr, der gor store b6de
dyre.,


