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Den skandinaviske spidsgatter er båden for almindelige mennesker. Hverken fin eller fornem men en del af en
urgammel organisk bådbygningstradition.

Dette er den moderne spidsgatters historie fortalt gennem den danske konstruktør Peter Bruuns succesfulde
serie på fire velsejlende både: Marsvinet, Spækhug-geren, Grinden og Kaskelotten.

Anledningen er 40-året for Grinden, en af de mest succesfulde konstruktioner af sin art og i sin samtid. Det er
også de spidsgattede lystfartøjers kulturhistorie og giver et indblik i de relationer, der var på kryds og tværs
mellem de mest fremtrædende konstruktører med en reference til samtidige norske og svenske traditioner for

klassespidsgattere.

Bogen indeholder en detaljeret gennemgang af hver af de fire bådtyper med masser af historier om bådene
fortalt af ejerne selv.
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Den skandinaviske spidsgatter er båden for almindelige mennesker.
Hverken fin eller fornem men en del af en urgammel organisk

bådbygningstradition.

Dette er den moderne spidsgatters historie fortalt gennem den danske
konstruktør Peter Bruuns succesfulde serie på fire velsejlende både:

Marsvinet, Spækhug-geren, Grinden og Kaskelotten.

Anledningen er 40-året for Grinden, en af de mest succesfulde
konstruktioner af sin art og i sin samtid. Det er også de spidsgattede
lystfartøjers kulturhistorie og giver et indblik i de relationer, der var
på kryds og tværs mellem de mest fremtrædende konstruktører med

en reference til samtidige norske og svenske traditioner for
klassespidsgattere.

Bogen indeholder en detaljeret gennemgang af hver af de fire
bådtyper med masser af historier om bådene fortalt af ejerne selv.
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