BARDEN
Navn på båt:

BARDEN

Reg.nummer,
båttype/klasse:

LM 4227, seilkutter

Bruksområde:

Fra 1925 gikk den i fiske. Fra 1976 gått som turbåt og med enkelte
småoppdrag.

Bygget
(konstruktør, år og sted):

I 1925 av byggherre Albert Isaksen med fler fra Espegård i Dyrøy. Båten var da
44 fot med to master. Ombygd i 1948 slik den er i dag.

Byggematerialer:

Tre

Motor (type, hk, etc):

Opprinnelig en motor på 28 hk. En Volda 35 hk ble montert i 1976. Volvo
penta 150 hk montert i 1985.

Dyptgåede, bredde,
lengde, tonnasje:

LOA 55 fot

Eiere og hjemmehavn:

Marthe og Dagfinn Riseplass, Arendal

Båtenes historie:
(Det som finnes artikler,omtale, etc.)

SK Barden var opprinnelig bygd for fiske . Båten Ble bygd i 1925 av byggherre
Albert Isaksen med fler fra Espegård i Dyrøy. Båten var 44 fot med to master
og en motor på 28 Hk.
Barden ble ombygd i 1948 og forlenget til 55 fot som den er i dag . Den ble
brukt i mange år i fiske og hadde flere lange turer blandt annet åtte turer til
Bjørnøya.
I 1976 ble båten solgt og ny motor ble montert en Volda 35 Hk . Båten ble
brukt som turbåt og enkelte små oppdrag. Båten ble restaurert og byttet alle
rekkestøtter framme på båten samt endel bordganger. Fra 1983 til 1985
hadde Barden to forskjellige eiere.
Ny eier i 1985 gjorde endel arbeid blant annet byttet motor fra Volda 35 Hk til
Volvo penta 150 Hk maskin. Etter 11 år bestemte eier seg for å gi opp
prosjektet og ny eier var Andreas Loland som stod for totalrenovasjon og
ombygging av Barden til Seilkutter. Dette var en stort prosjekt som gikk fra
1996 til ferdigstillelse i 2002. Risør Trebåtbyggeri har vært involvert i avstiving
for seiling og fullstendig rigging av skuta . Båten er galeas rigget . Båten ble
sertifisert og gikk i charter i Mandal fra 2002 til 2009.
I 2012 overtok vi, Marthe og Dagfinn Riseplass, båten fra Andreas Loland . Vi
har siden overtagelse drevet med vedlikehold av båten samt noe
festivalvirksomhet og mange turer rundt hjembyen Arendal.

