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Arkitekt Peer Bruun skabte de
seneste 6rs storste jolle-succes,

da han tegnede FliPPer. Hans son
Peter konstruerede sidste lrs

mest omtalte sejlbid oSPakhug-
geren(. I dette portret-interview- 

afslorer far og son, at der snart
kan ventes en nY utraditionel

Maxi-Fl iPPer, og at,Spakhug-
geren( skal bygges i samlebflnds-

produktion Pl et nYt verft, som
er under opforelse i Nordsiel-

land. Her har Peugeot-imPorto-
ren K. W. Bruun stillet areal til

rldighed for sonnen Peer og
sonnesonnen Peter.

rotos: nRneflitN535EI
Tegninger: PREBEN THORUP

I Alle de gode gamle begreber inden for sejl-
sporten fik et skud for boven, da arkitekt Peer

Bruun i 1968 sssatte sin forste Flipper-jolle.
Hans utraditionelle nyskabelse holdt sig til
gengald stolt flydende og er pi to Ar bygget
i mere end 2500 eksemPlarer.

Flipperen fir nu en storebror med fire koje-
pladser og en mildest talt usedvanlig udform-
ning. Samtidig bryder Peer Bruun sammen med
rotrtr"n Peter de gamle b&debyggertraditioner
ved at starte en samlebinds-fabrikation af

Peters >Spakhuggeren< pi et nyt verft ved

Kvistgird i Nordsjelland.
Arkitekt Peer Bruun siger selv, at han altid

har veeret lidt af en ))provo( overfor den etab-
lerede sejlsport og de gengse normer for kon-

struktioner og bidbyggeri. Pi et tidspunkt, da

ungdomsarbejde nermest var et ukendt bbgreb
i klubberne, samlede han den sejlsportsbegej-
strede ungdom i sin have i Espergarde. Haven
glr lige ned til Sundet og blev hurtigt basis
for et halvt hundrede >optimister<. Peer Bruun
savnede imidlertid et handy og sikkert fartoj

for de lidt aldre, som var blevet for store til

Farog
soner
seil-
sportens
tsrste
prouoer
Optimist-jollen, og han begyndte at pusle med

tanken om selv at skabe en ungdomsjolle.

Superellipsen blev sosat
Feilen ved de forhindenvrerende joller som

O(-jotten var efter Peer Bruuns mening, at de
kentrede for nemt, og hoj stabilitet skulle der-
for vrere det grundlreggende princip i den nye
jolle. Pi papiret tegnede han tre grundformer:
Et rektangel, en cirkel og en trekant

Rektanglet ville vare det mest stabile pl

vandet. mens cirklen har den mest fordelagtige
facon med hensyn til vandmodstand. Trekan-

tens meget ringe stabilitet bragte den straks ud

af billedet, og Peer Bruun koncentrerede sig

om at forene rektanglets og cirklens egenska-
ber. Da han sad med det fardige resultat ikke

alene lignede det, men var tilnrermelsesvis Piet

Heins superellipse. Sidan gik d6t til, at Piet

Heins superag blev til en sodygtig lille bid.
Scow-strevnen btev valgt dels af hensyn til
stabiliteten, dels for at give den lengst mulige
vandlinje, nir fartojet kreenger let.

Jollen skulle egne sig for selvbyggere, og Peer

Bruun besluttede at gi pi tvers af den dave-
rende opfattelse af, at selvbyggere ikke kan
magte glasfiber. Efter at prototypen havde
undergiet nogle smi-andringer, blev den for-
ste form taget over den, og i 1969 blev der byg-
get 2SO Flipper-joller, heraf over halvdelen som
selvbyggeri.

Selvbyggersystemet administreres ved. at alle
forme skal vere taget over Peer Eruuns egen
model, hvilket sammen med de ovrige klasse-
bestemmelser sikrer ensartethed og. lav pris.

Nu bygges Flipperen 25 forskellige steder i
Danmark foruden mange steder i udrandet, og
det fsrste internationale ungdomsmesterskab
under IYRUs Youth Comittee vil for den yng-

ste gruppes vedkommende foregi 'r Flipper-
joller. Stevnet starter den 8. august ved An-
gelholm pt den svenske vestkYst.

Maxi-Flipper Pi 6,30 meter
Flipperen fik mod forventning ogia mange

noirtr.t interesse, og i efteriret beglhdte Peer

Bruun derfor at tegne pl en Maxi-FlPper med

nogenlunde de samme linjer forsto$ op i et
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6,30 meter langt og 2,10 meter bredt skrog. Det
selvlensende cockpit placeres midtskibs med
en motorbrond lige agter for sverdkisten. Un-
der fordekket indrettes to kojer og en beskeden
aptering, men der bliver intet ruf, kun en stor
luge, der holdes lukket under seiladsen. Nir
besetningen vi l  ned om la. smekkes lugen
op og danner sammen med en sejldugskaleche
et forholdsvis stort ruf. Under agterdrekket
findes ligeledes to kojer, der kan benyttes, nir
agterlugen stilles pi hojkant. Et cockpittelt
legges over bommen og forbinder de to luger,
si det lille fartal flr ikke ferre end tre >kaiyt-
ter<. Benkene i cockpittet er lahge nok til,
at der ogsi kan sove to voksne her.

Peer Bruuns nye syn pA tingene prager bide
hovedplanen og alle detaljerne i Maxi-Flip-
peren, der pi grund af sit i ovrigt usedvanlige
udseende har mittet bere arbejdstitlen >gri-
sen(.

Lrerlingen moderniserede
troldmandens bid
Paradoksalt er Peer Bruun selv en dtrlie

sejler - pistir han i hvert fald. Temperamentet
lober af med ham, og si gir der kludder i tin-
gene - i modsetning til sonnen, bidebygger
Peter Bruun, der sidste Sr vakte opsigt med en
lang rakke sejre i >Spekhuggeren<.

Peter, der nu er 2l ir, tog i vinter svende-
prove piL Aage Walsteds verft p& Thuro. Han
har altid haft en srerlig kerlighed til spidsgat-
teren, og hos Aage Utzon i Hellebek larte han
en rrekke vigtige konstruktions-principper.
Mesterens larling blev imidlertid si dygtig, at
han kunne gi videre pi egen hind og moderni-
sere Utzon-spidsgatteren (med udgangspunkt
i >Springeren<), der fik en helt ny strcvn samt
finnekol og spaderor.

>Spekhuggerencs linjer byggede desuden
pi, hvad han hayde set og lert under arbejdet
pi de store havkrydsere, som Walsted har byg-
get efter udenlandske konstruktorers tegnin-
ger. Prototypen af >Spakhuggeren( var klar
til Sjelland Rundt i 1969, og sidste ir kom en
serieproduktion i gang hos Ejvind Henningsen,
Rantzausminde ved Svendborg, der forelobig
har leveret ca. 50 skrog til selvbyggere.

Rektanglet er det mest stabile, cirklen
mest akva-dynamisk, mens trekanten
sandsynligvis vil kantre. Peer Bruun
forenede'rektanglet og cirklen og fik su-
perell ipsen, som Flipper-jollens spante-
rids blev skabt over.

OgsA Peter Bruun lagde under konstruk-
tionen af oSpekhuggeren( stor vegt pd
stabil iteten. Ved at f jerne det traditionelle
hulrum i skroget mellem bundstokkene
undgik han et opdrift-moment p6 cirka
50O kilb, som pi grund af den dybe pla-
cering kun er t i l  skade for stabil iteten.

Tre generationer om nyt verft
Tre generationer vil nu sll sig sammen om at
serieproducere >Sprekhuggeren<. Peugeot-im-
portoren K. W. Bruun i Kvistg6rd stiller areal
til ridighed for to nye fabrikshaller, som son-
nen Peer Bruun tegner og sonnesonnen Peter
Bruun arrangerer produktionen for.

I den ene hal skal spekhuggere fardigmon-
teres og apteres efter samlebindsprincippet,
idet skroget korer fra arbejdssektion til ar-
bejdssektion og til sidst ruller ud pi >parke-
ringspladsen< som fuldt ferdig havkrydser.
I den anden hal bliver der plastic-stoberi, men
planerne herom er endnu ikke helt frerdige.
Muligvis vil Maxi-Flipperen blive bygget her,
men Peer Bruun kalder det selv for sin >lege-
tojsafdeling<, og der bliver formentlig tale om
en del forsogsvirksomhed - blandt andet har
Peer Bruirn tegnet en el-drevet bil med plastic-
karrosseri, men det er en anden historie.

Trods aldersforskellen mellem far og son er
de begge representanter for den nye genera-
tion af konstruktoter, der udnytter den frihed
i formgivningen, som nye materialer har givet.
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