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har været i lignende situationer med f.eks. 
hækstag eller kickingstrap? 

Høj udveksling på storskødet er vigtig for 
manøvredygtighed, sikkerhed, komfortabel 
sejlads samt fart i frisk og hård vind, fordi 
det er vigtigt at man let kan frigøre skødet og 
slække ud i hårde eller rumme pust, eller hvis 
man skal falde hurtigt i en pludselig opstået 
situation. Det skal også kunne ske uden at 
brænde sig, fordi tovværket glider i hænderne, 
på grund af for høj belastning på skødet.

I en helt ordinær talje, hvor man haler med 
ét tovværk, er udvekslingen principielt én til 
antallet af skiver i taljens blokke. Hvis man 
f.eks. vil løfte en masse på 100 kg, så skal man 
også hale den fulde vægt på 100 kg, hvis man 
kun haler over en blok med én skive, der f.eks. 
er monteret i loftet. 

SIMPEL TALJE MED KRAFT 
Hvis man derimod bruger to blokke med i alt 
to skiver, skal man kun hale med 50 kg. I et 
typisk skødesystem med to blokke med hver 
tre skiver, så bliver udvekslingen 6:1, og i til-
fældet med en masse på 100 kg, skal der kun 
hales med 17 kg. 
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Der er rigtig mange taljesystemer om 
bord på tur- og kapsejladsbåde, der 
kan forbedres, så sejlene kan trim-
mes mere effektivt med færre kræf-
ter. Det vil give større sejlglæde og 
flere timer for sejl.

Det er en velkendt situation, 
at man egentlig gerne lige 
ville hale lidt hårdere i skø-
det, hækstaget eller kicking-
strap’en, men ikke gør det, 
fordi det kræver for mange 
kræfter. 

Samtidig viger mange 
også tilbage, fordi belast-
ningen på et hal kan være 
så hård, at det er svært 
at få tovværket op eller 
ned i skødeklemmen. 
Hvem har ikke prøvet, 
at skulle sparke skødet 
ud af klemmen ved 
bundblokken, når det 
skulle slækkes? Blot 
fordi belastningen 
var meget stor. Eller 

DER KAN SPARES MANGE KRÆFTER OM BORD, VED AT OPTIMERE 
BÅDENS HAL MED BEDRE TALJESYSTEMER OG BLOKKE MED MINDRE 
FRIKTION OG STØRRE SKIVER. 
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Vi vender lige tilbage til den første simple 
talje med én blok igen, for hvis vi vender taljen 
om, så blokken monteres på selve massen, 
med den ene tamp fastgjort i loftet og vi haler 
oppefra i den anden tamp, så bliver situatio-
nen en helt anden. 

Nu er udvekslingen pludselig 2:1, fordi 
taljens faste tamp nu bærer halvdelen af væg-
ten. Derfor skal der kun løftes med 50 kg. Det 
er altså meget afgørende, hvor man vender 
en simpel talje.

Dette kan vi udnytte til at effektivisere 
bådens hal, så vi får udveksling 2:1 for hver 
blok eller skive. Det kræver bare at vi deler 
vores hal rigtigt op i simple 2:1 hal, hvor vi 
kan få 8:1 med blot tre blokke.

Det kan desværre kun lade sig gøre på hal 
med begrænset bevægelighed som f.eks. hæk-
stag, kickingstrap, bomudhal og cunning-
ham.

STORSKØDE MED FINTRIM 
Storskødet er derimod for langt til denne form 
for opdeling i mindre taljer, men til gengæld kan 
man supplere et 6-skåret skøde med yderligere 
en talje til fintrimning. En simpel talje vil så 

reducere kraften til fin-
trimning fra 6:1 til 12:1, 
eller endnu mindre, hvis 
man bruger flere skæringer 
i taljen til fintrimning.

De fleste skødetaljer over-
stiger ikke 8:1 og en udveks-
ling på 12:1 er helt urealistisk 
at etablere med et traditionelt 
skødehal, alene på grund af tovvær-
kets længde, samt friktionen i blokkene 
og imellem tovværket i skæringerne. En 
udveksling på 12:1 er et effektivt ekstra gear 
på skødet og vil reducere belastningen i skøde-
klemmen, så det bliver lettere at få skødet ind 
og ud af klemmen. 

TO GEAR GIVER HURTIGHED 
Storskødet skal helst kunne hales hurtigt hjem 
eller slækkes kraftigt ud i en fart, og så kan et 
”2-gearssystem” som f.eks BSI’s Easymatic, og 
Harkens eller Ronstans systemer være nyttige. 
Her er et uendeligt skøde fordelt på to skøde-
klemmer, så man enten kan hale det traditio-
nelt med en tamp eller med to tampe samtidig. 
Det betyder, at man kan hale skødet hurtigt 

hjem med to tampe, indtil der kommer for stor 
belastning på skødet, og derefter gå ned i gear 
og hale det sidste hjem. 

Fordelen er at kunne få skødet hurtigt ind 
eller ud ved kraftige kursændringer, mens den 
endelige belastning typisk vil være den ”sæd-
vanlige” 1:6 eller 1:8. Der kan ikke sættes en 
ekstra talje til fintrim på dette skødesystem.

UNDGÅ FRIKTION I BLOKKENE
Alle gode hal med stor udveksling bliver dog 
kun effektive, hvis blokkene er velfungeren-
de med minimal friktion, mens blokke med 

Her er en stribe kvalitetsblokke, hvor de tre første er almindelige letløbende blokke til minimal eller moderat 
belastning. De fem øvrige er med kugler og/eller ruller til stor belastning. Th. en avanceret og meget letløbende 
blok til høje belastninger. Inderst løber en mellemskive på de gule ruller, mens  den perifere skive til tovværket 

løber på kugler. Der er et mere skævt træk på den yderste del af blokken, og derfor kører den på kugler.

1 |  En simpel talje som denne, hvor blokken er fikseret i loftet, giver kun en 1:1 udveksling.

2 |  Hvis blokken anbringes på den flytbare massen, så bliver udvekslingen reelt 1:2. Den faste part bærer den halve vægt.

3 |  Med to blokke i taljen bliver udvekslingen stadig 1:2, men ofte  kan det betyde, at man lettere kan hale.

4 |  Ved at dele halet op i to taljer, kan man med blot to blokke opnå en udveksling på 1:4, mens taljer ellers giver en 
udveksling på 1:antal skiver i taljen.

5 |  Her en ses en fornuftig opdeling af halet i tre enkelte taljer til f.eks. hækstag eller kickingstrap, hvor udvekslingen er 
1:8 med blot tre blokke. Den fjerde blok vender kun tovværket ind i båden.

6 |  Et typisk skødehal med 1:6, der her er suppleret med et ekstra fintrim (det røde tovværk) på 1:4. Det giver 1:6 at hale 
skødet hurtigt hjem og 1:24, til at hale det sidste hjem.

7 |  Her ses et to gears skødehal med syv blokke, hvor man kan hale det hårde hjem med 1:6, og hale hurtigt hjem med 
1:3. Den sidste syvende blok står stille, når man haler med én tamp.
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stor friktion kan ødelægge effekten af stor ud-
veksling.

Der er meget stor prisforskel på simple billige 
blokke og avancerede superblokke med både 
rulle- og kuglelejer. Valg af blokke vil derfor 
altid være et kompromis mellem økonomi og 
funktionalitet. I dag findes der dog mange gode 
kuglelejeblokke fra anerkendte fabrikater til ri-
melige priser. Der er nogle få håndregler, når 
man skal udskifte blokke på båden. 

Skiverne i blokken skal være så store som 
muligt, efter hvor meget plads der er til halet, 
fordi store skiver giver mindre friktion. På mo-
derne blokke, hvor kugle- og rullelejer er lagt 
så langt ud i skivernes periferi som muligt, så 
fordeles trykket også på flere ruller eller kug-
ler, desto større diameter på blokke. Tovvær-
ket skal heller ikke bøjes så meget med stor 
diameter, og en stor skive skal ikke løbe nær 
så hurtigt rundt.

HAL OVER STORE SKIVER
En talje med 4:1 og 100 mm skiver løber ofte 
bedre og er nemmere at hale hjem med, end en 
talje på 5:1 eller 6:1 med 60 mm skiver.

Dernæst skal man være opmærksom på, 

at fordi blokken virker letløbende i butikken 
uden belastning, så er den ikke nødvendigvis 
letløbende under belastning, hvor den netop 
skal være det. Det kan man opleve med bil-
lige kuglelejeblokke, hvor kuglerne kan være 
for svage.

Almindelige kugle- eller rullelejeblokke skal 
helst være med kugler eller ruller af Delrin 
og ved store belastninger skal rullerne helst 
være af Toulon, der er 3-4 gange stærkere end 
Delrin.

Endelig skal man være opmærksom på, at 
blokke fungerer bedst, når arbejdsbelastningen 
ikke er over 30 % af blokkens brudstyrke og 
bør aldrig overstige 50 %. 

De billigere kuglelejeblokke kan ikke skilles 
ad, mens de mere avancerede og dyrere blokke 
kan skilles ad, så kugler og ruller kan skiftes.

Sidst, men absolut ikke mindst. Tovværket 
i halene bør holdes blødt og rent med en årlig 
vask. Stift tovværk mindsker effekten af gode 
hal og letløbende blokke.

BLOKKE SKAL SPULES JÆVNLIGT

Støv fra havnen og salt fra havet sætter sig nemt i bådens blokke, og kan øge friktionen i blokkene mærkbart. Åbne eller 
halvåbne blokke med kugle- og rullelejer er særlig følsomme for snavs. De bliver oftest letløbende igen ved at blive spulet med 
ferskvand.

Det er også en god ide at lægge dem i blød i løbet af vinteren og spulede dem hjemme. Sulfo opløser fedtstoffer og binder 
snavset, så det lettere kan skylles ud. Efter skylning kan man beskytte kugle- og rullelejer med en conditioner som f.eks. 
McLube OneDrop.

Det giver mindre modstand i en talje, når 
man haler over store skiver. Vælg derfor 
helst så store blokke som praktisk muligt.

Belastningen på en blok varierer efter tovværkets vinkel ind og ud af 
blokken og er på 200 %, når tovværket vender 180 grader. Ved 90 
grader er belastningen 141 %. 
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