
 

Classified as Public 

Renovering af badeplatform 

Vi købte i november en LM33, som vi har været i 
gang med at shine op. Det stod hurtigt klart at 
badeplatformen skulle renoveres – Det er mit bidrag 
til konkurrencen   

Som man kan se, er badeplatformen flækket og 
grimt i træet.  

De krumme brædder er savet ud, det vil sige at 
hjørnerne bliver meget følsomme for påvirkninger, 
man ser også at flere hjørner er flækket.  

Rammen er også rimeligt rusten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badeplatformen blev skilt ad 

 

 

 



 

Classified as Public 

Det bedste bræt blev brugt til en form. Jeg benyttede en plade, hvor jeg skruede 
lægtestumper langs krumningen på det afmonterede bræt.  

 

 

 

 

 

 

 

Da jeg ville forbedre konstruktionen til at 
være ”formstøbt”, anskaffede et pinolrør 
med 2 ”propper” og en brugt tapet 
afdamper, som skulle fungere som 
dampkasse. 

I pinolrøret borede jeg 3 rundpinde ind, så 
træet der skulle dampes lå ca. i midten af 
røret. 

Jeg prøvede først med et rødt kloakrør, 
men det blev hurtigt fladt af varmen fra 
dampen   

Jeg flottede mig og købte 3 stk. Burma Teak 
brædder der havde bredde / tykkelse nok 
til at kunne dele dem i 5 stave pr. bræt 
(savklingen tager næsten 3mm pr snit), og 
jeg regnede med ca. 4mm høvl ”spild”. 

Et ”bræt” ad gangen (5 stave) blev dampet i 
ca. 1 time, og så er det med at være hurtig 
og få dem spændt op i formen med skruetvinger. Uden lim! 

Her sad de et døgn, således at krumningen havde sat sig. 



 

Classified as Public 

Herefter blev de enkelte stave smurt med PU 
lim, og sat i formen i formen igen, og blev 
spændt op. Man tror måske at de bare 
beholder formen når man spænder dem op, 
men man skal faktisk have godt fat for at få 
dem i formen igen.  

”Brættet” fik lov at tørre 8 timer, herefter er 
det et meget stabilt bræt, som ikke har 
følsomme hjørner   

 

 

 

 

 

 

 



 

Classified as Public 

Derefter høvles og slibes brædderne, og 
Kanterne blev rundet af med en 
overfræser. 

Brædderne skæres til så det passer i den 
ny polerede ramme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huller til de rustfrie brædde 
bolte blev boret, og boltene 
monteret. 

Den tidligere konstruktion havde 
ikke helt så godt fast på 
brædderene som nu.  

Jeg forestiller mig at der kan 
komme et godt tryk nedefra når 
man sejler i store bøljer, derfor 
blev det lavet sådan. 
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Så var det bare at montere den polerede trappe 

 

 

 

Her ses den renoverede badeplatform. 
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Så kan bade sæsonen starte   

Projekt økonomi: 

Pinol rør med propper 120Kr. 

Brugt tapet afdamper 150Kr. 

Rustfrie bræddebolte 100Kr. 

3 Burma teak brædder 1500Kr. 

= 1870Kr.  

+ en masse hyggelige timer i værkstedet   


