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Blue Dane bliver til 

På opfordring kommer her historien om hvordan vores LM 32 Blue Dane blev til. 

Efter et par enmandsjoller havde jeg først en Junker 22, derefter en Lesiure 23. Begge disse både 
lavede jeg meget om på for at kunne være der med mine 195 cm højde. Når jeg så ikke kunne 
ændre mere, solgte jeg dem for at finde noget større jeg kunne gå i gang med. 

Jeg begyndte at afsøge markedet for ældre glasfiberbåde der var til at betale, og som egnede sig til 
at modificere. Da jeg selv er rustfri smed og derudover selv har støbt glasfiberkåber til motorcykler, 
er jeg ikke bange for opgaven. 

I min søgen var der flere der foreslog at jeg byggede båden selv, helt fra starten da jeg alligevel 
lavede alting om, men jeg mente alligevel, at det blev for stort et arbejde at støbe skroget selv. 

I 1994 faldt jeg så over et projekt der allerede var blevet opgivet 2 gange før, men for mig var det 
perfekt. Det var en medarbejder på LM der gennem en årrække havde købt billige dele til en LM 
32. Det kunne fx være prototyper eller dele der havde fået en skade da de skulle ud af formen eller 
lignende. 

Da han havde samlet nok dele til at gå i gang, var helbredet ikke til det, så delene blev solgt til en 
portør på Odense Sygehus, hvor jeg arbejdede. Efter at delene have ligget 10 år i portørens 
baghave, kunne jeg godt fornemme at drømmene rakte længere end økonomi og evner, så jeg bød 
ham 100.000 kr for delene. (i 1994 kostede en brugt LM 32 små 600.000 kr) 

Efter at have prikket til ham i 1/2 års tid, accepterede han mit tilbud imod at jeg tog pengene med 
kontant og fjernede det hele, uden at fortælle om det på sygehuset. Så sportsvognen blev byttet 
ud med en Opel Kadett stationcar på gule plader, dels for at rejse kontanter, men også for at 
transportere båddele. 

Jeg vil fortælle historien som en række billeder, med en uddybende tekst til. Desværre havde vi 
ikke telefoner med indbygget kamera dengang, så der blev ikke taget så mange billeder, som vi nu 
godt kunne ønske os. 

 

 

Sådan går det når man skifter fra skørtejæger til 
bådebygger (Det er min kone Mirela der sidder i 
bilen). Sportsvognen blev byttet ud med en 
Kadett, det gav lige de 60.000 kr jeg manglede for 
at kunne komme i gang. 
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Her er det eneste billede jeg har af båden som 
den stod da jeg købte den. Den ene 
cockpitbænk ligger på bilen og skroget uden 
køl, ror, bundrammer og overbygning står inde 
bag hækken. Jeg måtte med vinkelsliber skære 
et hul i bunden af skroget for at lukke vandet 
ud før kranen kunne løfte det. Det lykkedes for 
mig (på øjemål) at skære lige der hvor 
skrueakslen senere skulle gå gennem. 

 

 

Jeg fik kranen til at lægge delene løst oven på 
hinanden så bundramme og overbygning var på 
plads allerede da den blev sat af hjemme i 
baghaven. Dagene optil blev brugt til at fjerne et 
par træer, så båden kunne løftes over eltrådene 
og ned i haven, på det stativ jeg i weekenden 
havde svejset sammen af nogle gamle damprør 
der var blevet pillet ned ude på arbejde. 

Jeg havde lagt nogle fliser på græsplænen 
hvorpå stativet stod klar, men vognmanden fik 
mig til at rykke det hele tættere på vejen, for 
som han sagde: "når jeg skal hente den igen, 
vejer den måske 6 ton!" 

 

Ved folkebådscentralen i Kerteminde købte jeg en 
rulle glasfiber og de første 200 kg polyester. Det 
var så 12.000 kr for lidt lim. 

Her vil jeg lige benytte lejligheden til at pointere, 
at det er billigere at købe en brugt båd end at 
bygge en selv. Grunden til at jeg selv bygger er, at 
min højde på 195cm umuliggør det at købe båd 
eller campingvogn med ståhøjde.  
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Mit mål var 2m ståhøjde hele båden igennem fra 
cockpit til forkahyt. Det lod sig gøre hvis jeg ved 
samling, løftede hele overbygningen 7cm, 
sænkede gulvet i førerhuset og hævede teltet i 
cockpittet med en ekstra teltstang. Den sorte 
stribe der på andre LM både er en gummiliste, er 
på Blue Dane forhøjelsen, der har fået sort maling. 
Man ser det kun hvis man ved det :o) 

Når førerhustaget kommer op, kan vi sætte plastic 
for vinduer og lukke båden lidt af for vinteren så 
jeg kan arbejde videre indvendigt. Jeg har ikke 
flere penge, men fik dog købt nogle billige 
vandfaste krydsfinerplader med 
mahognioverflade, så jeg kunne gå i gang med 
den lidt mere tidskrævende del af arbejdet 
indvendigt. Der var ikke noget apteringssæt med 
til båden, men det var også ligegyldigt, for da jeg 
har øget højden, ville det alligevel ikke passe. 

 

Nu har jeg støbt bundrammen fast inde i båden 
og skal have de 2x250 L vand- og dieseltanke 
samt motorkassen monteret, før jeg kan 
montere dørken i førerhus og cockpit. 

 

 

 

 

 

 

Fin udsigt fra soveværelsevinduet i Nr. Lyndelse 
lige midt på Fyn. Når man tænker på, at der er 
ca. 35 km til vandet uanset hvilken retning vi 
kører. 
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Her kan vi nederst i billedet se, at bundrammen 
er blevet støbt fast. Motorkassen er blevet 
forlænget for at få plads til en firecylindret motor 
med fast skrueaksel. Det er nødvendigt for at 
kunne sænke dørken i førerhuset ca. 10 cm. 
Tankene er støbt fast i siderne ud for 
motorkassen og jeg er ved at oprette/klargøre de 
næste sektioner til at blive støbt fast. Det ses 
også tydeligt hvor jeg har hævet overbygningen 
før jeg støbte det sammen. 

 

Roret der fulgte med, er den nyere store/dybe 
model. Pinden skal føres lodret op nede fra, så 
jeg måtte grave et dybt hul i græsplænen først. 
Da jeg tager dette billede har jeg lukket hullet, 
men endnu ikke opdaget, at når man forhøjer 
båden, skal man også forlænge rorstammen for 
at den skal nå tilstrækkeligt op gennem dækket, 
så det måtte af igen ;o). 

 

 

 

 

 

 

Nu er tiden kommet til at sætte ror på. 3 stykker 
teak limes sammen til en tilpas kraftig pind og der 
svejses et beslag der passer på rorpinden. Det 
skarpe øje vil bemærke, at jeg her også har 
fremstillet søgelænder. Det er noget jeg, i kraft af 
mit erhverv, kan gøre uden at det behøver koste 
alverden. Modellen er min dengang 3 årige datter 
Karina. 
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Det er lige heromkring at det går op for mig, 
hvor stor sådan en LM 32 egentlig er. I den Solus 
24 jeg plejer at sejle kapsejladsen Sjælland rundt 
i, sidder rorpinden i knæhøjde og man kan nå 
vandet. Her kan rorpinden ramme min hage, selv 
om jeg er 195cm høj og rorpinden når ikke ned 
og vælte øllen på bordet, som den gjorde på min 
fars LM 27. 

 

 

 

 

Nu er det blevet tid til at sætte kølen på. Normalt 
er der på LM 32 påboltet en jernkøl, men med de 
dele jeg modtog fulgte en glasfiberkasse som jeg 
kunne tilpasse op under skibet. 

 

 

 

Først svejsede jeg 8 kølbolte i 22mm rustfrit stål. 
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Jeg har 2 ton bly jeg vil smelte og hælde nederst i 
kølkassen. Det vil fylde de nederste 34cm. Det 
resterende stykke op under skroget fylder jeg 
med sten, som derefter mættes med polyester 
så kølen bliver helt massiv. For at måle 
rumfanget, hælder jeg 10 l vand i ad gangen og 
måler højden. Med et kopbor borer jeg 3 huller 
fra båd til køl, hvorigennem jeg kan hælde bly, 
sten og polyester. For ikke at hærdningen skal ske 
for hurtigt, bruger jeg kun ganske lidt hærder. 
Alligevel var kølen varm flere uger efter 
støbningen. 

 

Det tog det meste af en weekend at smelte de 2 
ton bly. Bly vejer næsten dobbelt så meget som 
jern, så den lille potte jeg hælder over i for at 
bære det op i båden vejer ca. 15 kg, så det er op 
ad stigen 140 gange med bly, og ca. det samme 
med sten. 

 

 

 

3 stykker 11 kg gasflasker og en højtryksbrænder, 
så når man langt. Det der ligger på jorden er 
slagger eller urenheder jeg skraber af overfladen, 
så det kun er rent bly der kommer i kølen. For 
ikke glasfiberen skulle tage skade, lagde jeg et 
stykke tagpap lige der hvor det første bly ramte 
bunden. 

 

 

 

Nu er man altid i tvivl, når man laver det selv, om 
det nu også er stærkt nok. På vores ture fra 
Helsinki til Caribien samt floder og kanaler til 
London, Amsterdam og Paris er vi stødt på grund 
adskillige gange. Sidste alvorlige grundstødning var 
på St. Lucia i Caribien, hvor vi ramte en klippe der 
gav et dybt indhak i glasfiber og bly ca. 15cm oppe, 
men ingen revner nogle steder og jeg kunne 
spartle det op da den kom på land året efter i 
Danmark. 
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Her ses tydeligt hvordan kølen nu er støbt ud i et 
med skroget som på LM 30. Læg mærke til den 
pæl der står ved flisekanten med stikkontakter på. 
Det var noget af det første jeg lavede. Når man 
skal stå i enden af haven og lave båd i 5 år, er det 
bare et must at have strøm ved hånden. 

 

 

 

 

Nu fik vi endelig råd til at købe vinduer. 25.000 kr 
det var mange penge i 1995 hvor vi kun havde 
min løn at leve af (i dag koster de ca. 40.000). 
Overbygningen var så ødelagt af at ligge ude i 20 
år, at jeg måtte male den som det første. Med 
nye vinduer og de 2 tonede topluger jeg fandt på 
lager hos Kolding Marinecenter lignede det 
pludselig en af de nyeste LM 32 og ikke den 
ældste. Søgelænderet blev fremstillet i 10 mm 
faste stænger og som alt andet på den båd, lidt 
højere end det originale. 

 

Nyere billede af søgelænder med faste stænger og 
forstærkning i bund. 
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Ude foran har jeg ladet søgelænderet gå ned i 1/2 
højde for at give plads til en kommende 
rulle/rebe-genua. Klamper og røstjern er lavet så 
de ligner de originale, de er bare lidt kraftigere i 
befæstelsen. 

 

 

 

 

Nu er vi nået til apteringen. Min datter er stadig 
model. I stedet for at lave etagekøjer som ellers er 
originalt i LM 32 monterede jeg den originale køje 
lidt højere og vinklede det forreste skot under 
ankerbrønden fremad så sengen blev ekstra stor 
og lang. Jeg synes selv det var genialt indtil min 
datter så det og udbrød: "Neejjj tak far, mit eget 
værelse" og sådan blev det indtil hun flyttede 
hjemmefra. 

 

 

 

 

 

Toiletrummet blev meget spartansk. Når man skal 
bo på så få m2 mente vi ikke det var nødvendigt 
med 2 vaske med få meters mellemrum, til 
gengæld er der skab med nogle gode hylder. 

Over for toilettet blev der lidt skabsplads. 
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Kahytten blev indrettet som dinnette version med 
bord der kan lægges ned så det bliver en stor 
dobbeltseng. Vi kan sidde på hver sin side af 
bordet med benene oppe og ryggen op ad siden 
når vi bare hygger, eller man sidder også fint 4 
personer og spiller kort. 

 

 

 

 

 

Sådan ser kahytten ud i dag, hvor dele af dørken 
er skiftet til teak og Reflex dieselpottefyret er 
med på. 

 

 

 

 

 

 

 

I bagbord side blev der plads til slingerkøjen. Her 
kan ryglænet flyttes ud og hænge på siden så der 
bliver en fin seng med kanter på. 
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Pantryet er et kapitel for sig selv. Oppe i 
førerhuset skifter jeg fra mahogni til teak. En 
kammerat der vidste at jeg byggede båd, kom 
med en massiv teakplade. Det var en gammel 
bordplade som de nu brugte på et stillads til at 
stå på. Den endte som skuffe og skabs fronter i 
mit pantry. Nederst ses den stålkasse som bærer 
dørken der jo er sænket ca. 10cm. 

 

 

 

 

 

 

Vi ville gerne have bordpladen både højere og 
længere end den originale så det krævede lidt 
tilpasning. Skufferne er meget dybe da de går helt 
ud til skrogsiden. 

 

 

 

 

 

Jeg svejsede slingrekanter på komfuret og 
fremstillede en lille dyb vask med afløb både i for 
og bagkant som jeg var meget stolt af, indtil 
Mirela efter den første sejltur bad mig skifte den 
til en stor flad vask hvori hun kunne have alle sine 
ting i når det vippede. 
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Nyere billede hvor den større vask er monteret 
samt skuffedybden vises. Her ses også det 3 cm 
tykke fastmonterede sorte skærebræt der gør, at 
man bedre kan udnytte bordpladsen foran 
komfuret. Vi bruger det også til at sidde på mens 
vi sejler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyere billede der viser at man aldrig bliver færdig 
med at bygge båd. Der er nu installeret 2 
vandpumper op til 2 vandhaner, den ene med 
ferskvand og den anden med saltvand. Det gør det 
lidt nemmere at spare på vandet på længere ture. 
Herhjemme hvor vi ofte kommer i havn bruger vi 
kun ferskvand, for at få et flow gennem tanken. 
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Kortbordet og førersæde bliver lavet. Rattet 
fremstillet i rustfrit stål og ruskind syet på hele 
vejen rundt. Højden på rattet blev sat efter at man 
kan sidde på taget og styrer med fødderne ned på 
rattet. Oprindelig lavede jeg kabelstyring, men det 
har jeg lige skiftet til hydraulik (forår 2021). Sædet 
er fra en kontorstol. 

 

 

 

 

 

Nyere billede af delene til den hydrauliske styring 
som blev monteret 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Kompasset i midten er den største kugle vi kunne 
finde, da det jo også skal kunne aflæses ude fra 
cockpittet. Alt træværk i førerhus og cockpit er i 
teak. 
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Det har nok været vinteren 97-98 at motoren 
ankom. Pallen vejede 270 kg og blev leveret i 
cockpittet. Først da lastbilen var kørt, bemærkede 
jeg at gearkassen vendte fremad. Men pyt! Jeg 
skal alligevel have fremstillet et stativ til at løfte 
den ind i førerhuset, hvorfra den med skohorn 
skulle tiltes ned i motorkassen. 

 

 

 

 

 

Valget faldt på en 2 liters stødstangsmotor, 4 
cylindere spansk SOLÉ Mini 48 diesel (Nissan der 
efter sigende sidder i en million små Kinesiske 
lastbiler) med en Hurts manual gearkasse samt et 
Aqua-drive, der kunne vinkles lidt nedad, en fast 
30 mm skrueaksel og en 17"x 12" propel. Hele 
pakken kostede "kun" 77.500 kr og motoren 
udmærkede sig ved at være lav og bred som jo 
passede fint med min sænkede dørk i førerhuset. 
Har siden gået under navnet Tykke Bertha. 

 

 

 

 

En sjov detalje var at jeg blev ringet op fra fabrikken med dato og tid hvor motoren skulle på 
testbænken, hvis jeg var interesseret i at komme og se. De fortalte (på engelsk) at mange gerne 
ville være med når deres motorer skulle 2 timer på testbænken, før de går videre til malekabinen. 
En flot gestus, men lidt langt til Spanien så jeg takkede nej. Måske hvis det havde været et par 
store motorer til en motorbåd. Jeg fik den med 16 % moms ved at købe den direkte fra fabrikken. 
Det er noget nemmere i dag hvor vi har internet og mail. 
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Jeg er meget glad for at jeg valgte fast skrueaksel 
så skruen kommer hen foran roret, det betyder at 
jeg ikke behøver at opnå styrefart, men at båden 
reagerer på roret så snart båden er i frem-gear. 
Det vandsmurte gummi/messing leje foran skruen 
valgte jeg at hænge op i en trekant-konstruktion, 
der forekommer lidt mere solid end de styr vi ofte 
ser. Jeg overdriver måske lidt med tærezink både 
på skrue, aksel og lejebuk :o) 

 

 

Sådan ser motoren ud efter 25 år. Jeg har 
desværre aldrig fået motorrummet gjort fint, men 
motoren ser stadig fin ud og billedet viser helt fint 
den forlængede motorkasse og Aqua-drevet der 
optager propellens tryk samt tillader mig at vinkle 
skrueakslen nedad. 

 

Udstødningen er den Wetus kalder 100% 
dæmpet, med 3 dæmpere i serie. Nogle gange 
lykkedes det at komme helt ind på pladsen uden 
at naboen der sidder i cockpittet med ryggen til, 
hører os så han bliver helt overrasket når jeg 
siger noget til ham. 

 

Her er forhøjelse mellem skrog og overbygning 
spartlet ud og malet sort, kun en kender 
bemærker at det ikke er den originale gummiliste 
der dækker samlingen. 

 

Båden skulle have et navn. Noget der er nemt at forstå på alle sprog, lyder maritimt og signalerer 
at vi kommer fra Danmark. Her måtte jeg hente inspiration hos Bianca. Min onkel mente at det 
signalerer en sindstilstand når jeg sejler alene, som båden egentlig er bygget til, og som jeg ofte 
gjorde før jeg mødte Mirela. 
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Så kommer dagen. Vi syntes chaufføren kørte lige 
lovligt hurtigt om hjørnerne igennem Nyborgs 
smalle gader! 

 

 

 

 

 

 

Ligger den rigtig i vandet?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jo søreme, efter 5 års arbejde (94-99). Mirela holder 
kameraet og jeg åbner champagnen. 
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Vores første sejltur gik fra Nyborg til LM-træf i 
Kragenæs på Lolland, et initiativ nogle lokale LM 
folk arrangerede ved at spørge Masnedø 
Marinecenter hvem de solgte LM dele til, og så 
sende invitationer rundt. 

 

 

Og se lige der 

 

 

Marsvinet er helt pjattet med finnen på mit 
hjemmelavede vindror. Måske fordi finnen ikke 
er lukket i enderne og laver en lyd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er i øvrigt en udbredt misforståelse, at 
vindror kun er til sejlbåde. Man drejer det om til 
den retning man ønsker vinden skal komme fra, 
og så holder det båden på den kurs, der er 
nødvendig for, at vinden kommer derfra. 
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Da jeg i efteråret 99 spurgte Mirela, om hvor vi 
skulle sejle hen næste år, tænkte jeg måske det 
Fynske Øhav, men det røg lige ud af hende: Paris!   
Øhh… men nu sejler man ikke bare lige til Paris, 
man sejler jo ikke hurtigere end man går, og så i en 
sejlbåd!  Jamen vi har da heller ikke købt mast og 
sejl endnu, og jeg har altid gerne ville se Paris. 

 

 

 

Og Paris blev det. Her ligger vi i den lille 
Hadelnerkanal mellem floderne Elben og Weser. 
Læg mærke til, at jeg   har en ekstra telt-stang 
foran vinduet i cockpitteltet, for at få ståhøjden 
op på de 2m. Tandemcyklen står klar på 
fordækket. 

 

Efter 28 døgn: Eiffeltårnet! Læg mærke til at 
Karina og jeg sidder på førerhustaget med en fod 
ned på rattet. 

 

 

 

 

Der er højt til loftet i cockpittet 
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I 2001 bliver der råd til mast og rig. JM (John 
Mast) tilvirker mast, rig og rulle/rebegenua for 
70.000 kr og jeg finder brugt bom og storsejl til 
4.000 kr fra en der skiftede til rullebom. Som det 
ses har jeg fremstillet og monteret mastetrin fra 
starten af. På billedet er vi på vej til Helsinki på 
vores tur Østersøen rundt i 2003. Her stages 
forsejlet med spilerstagen, senere laver jeg en 
rigtig stage der er 70 cm længere. 

 

 

 

 

 

 

 

Badeplatform fremstilles, med en udtræksstige 
oppe under. 
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2015-16 bliver der installeret køleskab, og da jeg 
ikke vil være afhængig af strøm, sætter jeg samtidig 
solceller på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-17 Båden males. 

Den bliver flot. Blue Dane kendes nemt ved den 
røde kant på førerhuset. 

 

 

Da vi planlagde en tur til Caribien monteres der 
20 kg anker, 50 m kæde og et manuelt ankerspil.  
Øjet ude foran er til gennakeren. 
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20 kg anker og 130 kg kæde kræver muller når det 
hænger fast på 30 meter dybde. 

 

 

 

 

 

 

Det var svært at finde plads til en 4/6 personers 
offshore redningsflåde, men jeg blev glad for 
placeringen når jeg sad med morgenkaffen og 
kørte ankeret op. 

 

 

Vindroret står permanent klar og overtager 
styringen blot ved at isætte pinden med den røde 
snor. 

 

 

 

 

 



21 
 

Herhjemme omkring er det ikke altid at 
vindroret er med, så overtager den elektriske. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vores instrumentering er lidt spartansk. Kompas 
og dybdemåler, der samtidig er ankervagt og 
fishfinder. 

 

Et groft oversejlingskort suppleret af GPS og 
mobiltelefon. Vi har downloadet søkort i min tlf. 
(Navionics) og landkort i Mirelas tlf. så vi kan 
finde rundt uden brug af internet. 
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2018-19 kommer der (efter ønske fra min dreng) 
bovpropel på. 

 

 

 

 

 

 

 

Min dreng og medejer Bjarne vil have bovpropel så 
han må svede med vinkelsliberen :o) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg gør ikke et stort nummer ud af at spartle. 
Det er trods alt under vandlinjen. 
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Jeg har nok gjort lidt rigelig ud af strømmen, 
men her TV først et kig ind bag 12V tavlerne. 

 

 

 

 

 

 

 

Så TH et kig ind i det samme skab fra den anden 
side. Her sidder øverst 220V installation som i et 
normalt parcelhus. Derunder sidder reguleringen 
til solcellerne. Kontakten nederst bruger jeg når 
jeg lader batteriet til gummibådens (Zodiac) 70 lbs 
Rhino el-motor. 

 

 

 

Forbrugsbatteriet 12V 230AH Dual Purpose 
der udelukkende lades af solcellerne. Når det 
er så stort og kraftigt med 70m2 kabler på så 
skyldtes det, at det også trækker bovpropellen. 
Det gamle forbrugsbatteri var bare 75AH og 
det var fint. Da det jo bliver lyst hver dag, skal  

 

Startbatterierne er kun tilsluttet motoren, og 
lades kun af motoren. Jeg har dårlige erfaringer 
med diverse ladesystemer og sammenkoblinger. 
Skulle det alligevel blive nødvendigt, har jeg et sæt 
startkabler liggende. 

batteriet bare kunne holde strøm en nat 
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Solcellerne 3x100w lader med op til 16,5A (til 
sammenligning lader mit gamle ladeapparat fra 
Harald Nyborg med 4A). Det betyder, at når 
klokken er 10 om formiddagen, er 
forbrugsbatteriet oppe på 100%, resten af dagen 
er bare spildstrøm, så jeg solgte benzinmotoren 
og købte den kraftigste 12V elmotor jeg kunne 
finde. Den er meget nemmere at sætte på, især 
hvis der er lidt søgang. 

 

. 
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Når vi bor i båden holder en 11 kg gasflaske ca. 
4mdr. Gassen er flydende i flaskerne og fylder ca. 
2/3 op i flasken. For at gassen skal kunne 
fordampe hurtig nok, må der ikke være flydende 
gas op i ventilen (så vil komfuret gå ud). Her ligger 
en 11 kg flaske ca. 30 grader og det virker fint. Det 
ser lidt voldsomt ud, men vi er vant til at klare os 
selv, og der er god plads til at tilslutte den lille blå 
3 kg flaske, hvis man hellere vil det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 2017 købte vi vores første nye storsejl, 10 cm 
længere ud af bommen og 20 cm højere op. Her 
skal lige siges, at masten er ca. 30 cm højere end 
originalt, da den er lavet til langtur og ikke skal 
passe ind i nogle kapsejlads målregler. Det skarpe 
øje vil bemærke en pæn afstand fra førerhus op til 
bom, selv med et højere sejl. Forstaget er så også 
lidt længere, det betyder at genuaens forlig er 
længere, til gengæld er agterliget kortere, da den 
er højt skåret, for ikke at fange vandet når den er 
staget ud til siden og båden ruller. Det kaldes et 
Passatsejl. Stagen er 70 cm længere end 
spilerstagen. 
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Gennakeren har vi solgt igen. Den fylder rigtig 
meget, og vi bruger den næsten aldrig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg vil slutte af med at fortælle om dunken i 
masten. Det er let at se om vi ligger i havnen, 
bare kig efter dunken. Det er en slags passiv 
sikkerhed. En kæmpe radarreflektor. På et 
sikkerhedskursus i Langturssejler-foreningen fik 
vi fortalt, at de rør vi normalt klikker på 
stålwiren, giver et ekko på 0,4m2 og 0,8m2 for 
den store, og det kræver de monteres lodret, så 
den på agterstaget er ikke meget værd. 

Vores dunk giver et ekko på 25m2, eller det der 
svarer til en storebæltsfærge. Ingen ønsker at 
sejle ind i en færge, så selv om vi ikke har 
hverken AIS eller radar med alarm, så satser vi på 
at de store både har det, og de små lystbåde får 
skrammer hvis de rammer vores 2 cm tykke 
glasfiberskrog. 

Det han jo ikke helt undgås, at vi falder lidt i søvn 
på en tur fra St. Martin til Azorerne, der tager 22 
døgn uden at vi ser et eneste skib. 
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Mirela har skrevet en bog om vores tur til Caribien og 
retur fra 2017-2018 og den kan købes her: 

 

https://mellemgaard.dk/shop/14-
rejseboeger/2334-blue-dane-over-
atlanten---droemmen-om-friheden-
og-de-store-oceaner/ 

 

 

 

 

Hvis du har lyst til at læse mere om vores båd og om vores 
turer, kan man finde mere på bloggen 

http://bluedaneatlantic.blogspot.com/ 

Drømmen om friheden 
Denne blog indeholder rejsebeskrivelser, som er blevet til under vores sejltur til Caribien og 
hjem igen, fra sommer 2017 til sommer 2018. Vi sejler i en LM32 motorsejler. Efter hjem-
komst, skriver jeg om diverse tanker omkring at følge sine drømme og om at nyde livet. Vel-
kommen og skriv gerne kommentarer. Bedste hilsner Mirela 
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Hvis du gerne vil se et videoklip med fx montering af bovpropel, sejlads med vindror eller 
gennaker, har vi lavet en lille YouTube kanal: 

https://www.youtube.com/channel/UCb6eKBFUHBrLCciKh
7fqddQ 

 

 

 

Drømmen om friheden. 

Blue Danes hjemkomst fra Caribien 3.juni 2018 i Middelfart 

 

  


