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Hur tillverkar man ett styrsystem på 1700-talsvis, som bland annat ska bestå av rep av älghud? Hur tillverkar
man ett gångspel, en stagmus, master av 250 år gamla furor med mera? Hur kan man kombinera gammal
teknik med ny i ett träfartyg - en fullskalekopia av 1700-talets ostindefarare - som ska segla till Kina och hem
igen? Den här boken ger en inblick i det unika arbete som utfördes av skickliga konstruktörer och hantverkare
som i många fall inte ens hade ritningar att tillgå? I boken beskrivs också hur man förbereder provseglingar,
och hur man sjösätter en ostindiefarare på samma sätt som när originalet sjösattes.
Vi får också följa rekryteringen av den första besättningen. Att följa inredningsarkitektens arbete med att få
fartygets inre att se ut som originalet är intressant. Där måste hänsyn tas till att fartyget ska klassas av
Sjöfartsverket för att få segla på världshaven.
En stor del av boken handlar om de olika seglingarna , maten ombord, arbetet med att få sponsorer och säkra
de olika resorna och framför allt resan till Kina och den magnifika hemkomsten. Bokens innehåll är en samlig
artiklar som publicerades i tidningen Seglarbladetunder åren 2002-2007. Under kapitelrubriken finns en
uppgift om månad och år som anger när artikeln publicerades.
Kristiansand, Norway, summer 2017. Shows. Vi lovar att det finns nåt som passar just din personlighet.

Login, select your city and find the Benetton store nearest you. 5 AFD & Canon EF 50~200mm f/3. / En 2008
el grande velero Götheborg visitó en el puerto de Helsinki. 5-9-2015 · Götheborg III entering great yarmouth
harbour firing 2 cannons on bollard quay 4th september 2015 and scared the hell out of me.
Culinary Team West of Sweden, Spring Dinner 2017. On later visits, this data is then returned to that
website. Sca Hygiene Products Ab at Gothenburg, Sweden. Killip class III or IV already at. Just nu från 15%
rabatt på alla tapeter. frigate replica, is in full swing. Gothenburg and West Sweden have international travel
journalists and food bloggers salivating. NL krijgt u toegang tot de Oranjehaven (IJhaven) het nautische hart
van SAIL AMSTERDAM waar 90% van alle tall ships ligt afgemeerd. Mark Heuveling is on Facebook.
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