
fra hårdt 
til blødt
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Udviklingen har allerede været undervejs 
gennem en del år. Langt det meste er sket 
indenfor den professionelle eller semipro-

fessionelle kapsejladsverden. Som regel går der 
lidt tid, så begynder det at dryppe stille og roligt 
nedad – i et eller andet omfang når det efterhån-
den det brede sejlersegment. Det er ved at ske nu, 
når det gælder dæksudstyr i tekstil eller fiber.

Er det noget for mig?
Men hvad er der egentlig i det her for den almin-
delige tursejler? Hvad nu hvis du ikke er manisk 
optaget af vægtreduktion, eller ikke er villig til at 
spendere en masse penge på mindre vægtbespa-
relser – hvorfor skulle fiber-fittings være interes-
sante? Bliver de billigere og mere tilgængelige? 
Hvad er fordelene og ulemperne?
 
Harken
Hvis en sejler blive bedt om at spytte ud med 
navnet på en producent af blokke og andet dæks-

udstyr, uden betænkningstid, vil de fleste sige 
Harken. Igennem generationer har Harken væ-
ret indbegrebet af kvalitet, og udstyr herfra har 
været førstevalget for kapsejlere siden 1970erne. 
Andy Ash-Vie er yacht designer, men også direk-
tør i Harkens engelske afdeling. 

Han siger i et interview med Dockyard Maga-
zine, at han tidligt blev klar over de muligheder, 
der er i Dyneema. ”Det er et perfekt match. Den 
her type fiber har egenskaber, som gør materialet 
til seneste generation – ikke bare når det gælder 

tovværk, men også når det gælder systemer til 
fastgørelse, styring af belastninger og så videre. 
Det er et paradigmeskift og ikke kun indenfor 
sejlsport. Vi bruger det nu i blokke og flere andre 
produkter”, lyder det fra Andy Ash-Vie. 

Nye måder at forbinde ting 
Marin Clausin er grundlægger af Karver, en 
fransk virksomhed, der er med helt i front af 
udviklingen. De fleste Vendée Globe sejlere bru-
ger udstyr netop fra Karver.

”Nye typer tovværk med helt andre egenskaber 
har gradvis ændret udviklingen af dæksudstyr”, 
forklarer Marin Clausin og fortsætter: ”Dyneema, 
Kevlar og PBO er stærkere end rustfrit stål og 
omkring ti gange lettere. Det faktum, at det er 
et fleksibelt materiale, gør det muligt at forbinde 
ting på nye måder. Man kan bevæge enhederne 
i alle retninger. Og eftersom der ikke er nogen 
metallisk kontakt, er der ingen støj. 

Hvis du ser på blokke, så opstår der en væ-
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Fiber er på vej frem. Dyneema eller Spectra erstatter i 
stigende grad rustfrit stål – også når det gælder sjækler, 

blokke og andet dæksudstyr. Et skift er på vej. 

”Selv en meget lille skarp  
kant kan være kritisk”
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sentlig sikkerhedsfaktor, når vi bruger Dyneema 
loops igennem midten af blokken. Hvis blokken 
bryder sammen, er den line, som løber igennem 
blokken, stadig holdt på plads”.

Ingen skarpe kanter 
Men hvad med ulemperne? ”De her tekstilpro-
dukter skal fastgøres til en meget glat overflade”, 
pointerer Clausin og fortsætter: ”Selv en meget 
lille skarp kant kan være kritisk. Bådbranchen 
er konservativ – selv nu, efter at vi har mange års 
erfaringer med vores produkter, er der meget få 
bådproducenter, der producerer både med gode 
befæstningspunkter til tekstil-blokke. Næsten 
alle producerer stadig til standard rustfrit stål. 

En anden ting er, at med de her produkter må 
du sikrer dig bådens vedligehold. Fiber-fittings 
skal kontrolleres årligt”.

Øget sikkerhed
Uppfront er et tysk selskab, som arbejder med 
hi-tech udstyr til rig og dæk. Deres ekspertise er 

high performance både, og nogle af deres løsnin-
ger er brugt om bord på Volvo Ocean Race både.  

Phil Anniss fra Upffront beskriver fordelene 
ved Dyneema således: ”Dyneema tilpasser sig 
automatisk til alle træk-retninger og tåler meka-
nisk slid meget godt. Jeg vil sige, at det er et mate-
riale som er langt mere pålideligt end rustfrit stål. 

Hvis trækket på eksempelvis en rustfri toggle 
er skævt, vil metaltræthed og brud ske meget 
hurtigt.

Brugerne skal bare være klar over, at skarpe 

kanter fører til slitage på Dyneema. Det er til 
gengæld let at få øje på. Der sker sjældent noget, 
før problemet er identificeret. Det er klart, at det 
kræver jævnlig inspektion af ens båd. 

Metaltræthed, på den anden side, for eksempel 
forårsaget af en toggle som er forkert monteret, 
kan være umulig at få øje på og føre til et kritisk 
brud. For mig at se handler det om uddannelse – 
at man skal tænke anderledes end i dag. 

Anniss beskriver også et andet aspekt, som 
handler om en sikkerhedsmargen. Dyneema 
strækker sig noget mere end stål, og i stående 
rig er alt specificeret til en vis stivhed. Man er 
nødt til at undgå, at ting strækker sig. Derfor 
bliver fiberprodukter typisk overdimensioneret. 

Sikkerhedsmargen, altså hvor langt der er fra 
arbejdsbelastning til, man når den egentlige brud-
styrke, ender typisk med at blive tre-fire gange 
højere, end den er, når man laver stående rig i stål.

”Du får altså en langt lettere og stærkere rig”, 
siger han og uddyber: ”Båden bliver altså hurti-
gere og mere sikker”.

”At bygge lettere 
konstruktioner er en ny måde 

at tænke på i bådbranchen, 
og bevægelsen fra rustfrit stål 

til fiber eller tekstil kan ses 
som en del af den udvikling”.
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Ekstreme specifikationer
Grundlaget for tekstil fittings er fremkomsten af 
fiberprodukter med specifikationer som aldrig er 
set tidligere. Specielt Dyneema eller Spectra (to 
mærker som dækker groft sagt samme type fi-
ber) har vist sig meget anvendelig i mange sam-
menhænge. High Modulus Poly Ethylene (HMPE) 
er polyethylene som er kemisk bearbejdet helt 
ned til molekyleniveau og strukket i en retning. 

Resultatet er en fiber med ekstreme specifika-
tioner på tre væsentlige parametre: Høj styrke, 
minimal stræk og lav vægt. I tillæg har HMPE en 
rimelig høj tolerance for UV (sollys) og mekanisk 
slid. På de to punkter er rustfrit stål  stadig bedre.

Venter på de store 
Antal, en stor italiensk producent af dæksudstyr, 
har haft succes med deres lavfriktionsring, ud-
viklet til at erstatte blokke og kobles på bløde 

fibersjækler. Roberto Carrara fra Antal bekræf-
ter, at høj styrke, mindre stræk og lav vægt er de 
største fordele, mens mekanisk slid er den største 
ulæmpe ved tekstil-fittings. ”Når det kommer til 
prisniveau, så er den eneste vej fremad industri-
produktion i større skala. I øjeblikket er de her 
produkter lavet manuelt, og derfor bliver de dyre”. 

Clausin fra Karver er enig:”Det er altid det 
samme – et spørgsmål om kvantitet. Så snart 
bådproducenter, som Beneteau, begynder at bru-
ge fiber i stedet for rustfrit stål, så vil priserne 
falde. Jeg tror, vi stadig er i begyndelsen af den 
her nye æra”.

Dæksgennemføringer 
Ropeye er en anden interessant spiller på mar-
kedet. Deres vigtigste produktlinje er forskellige 
versioner af en dæksgennemføring med en dy-
neema-loop, en lavfriktionsring og en dæksgen-

nemføring, som er let at installere, og som forde-
ler belastninger jævnt. Grundlæggeren Jaanus 
Tamme forklarer idéen: ”Når du bruger tekstil-
fittings, er du nødt til at beskytte fiberdelen mod 
slid. Specialdesignede tilknytningspunkter, som 
vores, kan levere det, sammen med en let instal-
lation og vægtbesparelse. Vi tror, udstyr som det 
her bliver mainstream i fremtiden”.

Bådproducenterne er ved at se lyset 
Producenter af sejlbåde er langsomt ved at er-
kende fordelene ved lav vægt generelt – lette både 
er ikke bare mere velsejlende, de udvikler også 
lavere belastninger, kræver mindre materialer 
og i den sidste ende vil de også koste mindre at 
bygge. At bygge lettere konstruktioner er en ny 
måde at tænke på i bådbranchen, og bevægelsen 
fra rustfrit stål til fiber eller tekstil kan ses som 
en del af den udvikling.
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