Kölstocken till VHFK projekt Ektimmer och Linjeskepp är nu sågad
Projektet har tagit stora kliv framåt de senaste veckorna. Vi har kommit ordentligt framåt på
alla fronter, både med den digitala delen och med sågningen av de grövsta ekstockarna.

De grova ekstockarna som skänkts från Augerums gård, Mats Olssons Åkeri och Entreprenad
AB i Torhamn och Julås Bygg i Lyckeby har nu delvis sågats.
Den mycket grova stocken som skulle bli rekonstruktionens kölstock är nu utvald bland 3
kandidater och sågad den 15 februari 2018.

Rekonstruktionens grövsta ekstock är nu utvald och sågad till kölstock

Sågverksmästaren Bernth Larsson i Liatorp sågar en av de grövsta timmerstockarna

Ekstockar som sågats för att bli de grövsta spanten i rekonstruktionen

De grövsta ekstockarna har en diameter runt 80 cm och är mycket svåra att få tag på

Tidigare sågade ekstockar som skänkts av Karlskrona Kommun ligger nu för torkning

Tidigare sågade ekstockar som köpts från Visingsö ligger nu för torkning
Det är ett stort antal ekstockar som sågats av Bernth vid sågen i Liatorp.
Utan Bernths specialkonstruerade såg och hans mer än 50 års sågverkskunnande hade
projektet aldrig kunnat genomföras!
För att visa VHFK uppskattning för denna helt unika insats åkte projektledaren Sven-Erik
Hellbratt, Hans Hedman och ekonomiansvarige Bosse Lindahl upp till sågen under
förevändningen att vi var tvungna att diskutera sågningspriser och faktureringar, där hans fru
måste vara med som vittne.
Bakgrunden var något helt annat, en matkorg med allt som behövdes för en trevlig kväll, allt
från grönsaker, mat och en flaska vin och en whisky till kaffet överlämnades för att visa vår
positiva syn och vår uppskattning på deras medverkan i projektet.

Sågverksmästaren Bernth Larsson mottar sin matkorg som uppskattning från VHFK
Senare förevisades paret lite om idéerna kring den digitala upplevelsen som nu håller på att
tas fram.
Utan Bernths stora engagemang och kunnande hade projektet inte varit möjligt att genomföra!

