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Observation på en pragtfuld dag.
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Saturday, 14 February 2009

Her lørdag morgen, lige stået op og kiggende ud i haven nærmest for at se det flotte
snelandskab, får man øje på slaget – selvfølgelig. Det undrer imidlertid, at der ligger sne på
den ene længes tag, men ikke på den andens.

Årsagen er dog hurtig at få øje på. Efter snefaldet i går, fredag, kom solen virkelig med sine kræfter
først på eftermiddagen. På det tidspunkt kom strålerne ret ind fra syd, så trods stadige frostgrader
blev taget på den sydvendte afdeling ret hurtigt fri for sne. Nu er det i øvrigt også sådan, at på denne
årstid kommer solen ikke ordentlig op over horisonten før den nærmest er gået i syd, så den
østvendte afdeling får ikke så meget gavn af den på denne årstid. Helt anderledes om en tre måneder,
så er der sol på østafdelingen fra tidlig morgen, og først sidst på formiddagen får sydafdelingen gavn
af den.
For et par dage siden så jeg sammen med Michael Th. Larsen en DVD med Gerhard Schlepphorst.
Den omhandler bygning af slag fra A til Z. Ikke fordi vi skal til det igen, men for at se hans
betragtninger over en god ventilation i slagene. Michaels slag er bygget efter de samme principper
som vores, blot er hans ikke i vinkel, men fælles for dem begge, så har de fungeret fra dag 1.
Vi blev i DVD’en gjort opmærksom på, at ikke alle slag bygget i belgisk stil har en god ventilation.
Det afhænger af, hvordan ind- og udsugning er reguleret. Vi blev dog heldigvis klar over, at vore
slag nok var tæt ved det ideelle efter Schlepphorst mening, så derfor kan vi bruge billeder af vort slag
til at illustrere det vigtigste
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Vi har bygget taget, så rygningen ligger over fodergangen. For enden af slaget er der lister, hvor
luften kan trække både ud og ind, men nok mest det sidste. Som I kan se, så ligger vort slag
temmelig frit og slet ikke beskyttet mod den barske vestenvind. Det blev temmelig hurtigt klart for
os, at bagsiden mod vest skulle beskyttes med en hvid metalplade, træet kunne slet ikke modstå den
vestlige slagregn. Vi lukkede også for det luftindtag, som var mod vest, også i rygningen, som er
udstoppet med fuglekit. Det var med det samme klart, at det nærmest ”stormede” inde på loftet. Så
meget frisk luft vil også ifølge Schlepphorst ødelægge en fornuftig ventilation i slaget.
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Gitteret under tagudhænget er også meget vigtigt for at lægge en dæmper på den vind, som godt kan
gå alt for stærkt ind på slaget der. Vores slag er således åbnet for lufttilgang i gavlen, den sydlige og
østlige side af rygningen samt på frontsiderne, som henholdsvis vender mod øst og syd. Mod vest og
til dels mod nord er der lukket.
Vores sputnikker kan lukkes helt, hvis vi ønsker det, og så er det nederste luftindtag gitteret under
tagudhænget.
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I loftet har vi skydeplader, som vi kan bruge til at regulere den store mængde luft, der godt kan
komme ned fra loftet. Det kan vi mærke, når vi på disse dage står i fodergangen og betragter duerne,
så trækker det virkeligt ned på skuldrene.
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På sådanne dage lister jeg lige ind og skyder for henne foran rederne, så der kun er direkte åben over
fodergangen. Det gælder om at beskytte duerne mod træk, men samtidig også have en god
udskiftning af luften i slaget. Loftpladernes stilling på billedet er den gængse for hele året og har
været brugt sådan de sidste tre år.
Fik vi en anden plantevækst rundt om slaget med træer og buske, så tror jeg, at vi skulle ændre lidt
på det. Et højhus eller lignende tæt på slaget vil også få indflydelse. Det gælder ganske enkelt om, at
slaget får en tilpas mængede frisk luft, så luftcirkulationen er rigelig uden at give træk på duernes
område.
HJ. 
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