Noen råd om trommerep.
Det kan være behov for en liten innføring i den gammaldagse strammemekanikken med tau og lær.
Følgende informasjon håper jeg kan være nyttig.

Først om repet.
Det er en fordel å bruke tau med korte
fibre. Med plastikk-alderen kom
muligheten til å lage tau med fibre like
lange som selve tauet (mono/polyfilament). Slike tau er dårlig egnet til
reptrommer, da tauet blir veldig glatt.
Strammemuffene trenger den
friksjonen i tauet som oppstår når
fiberendene stikker ut, slik som ved
alle naturfibertau og også billigere
kunstfibertau. Det er også en fordel om
tauet er minst mulig elastisk.
Hampetau er veldig bra. Manilla og
sisal er andre naturfibertau.

Avslutning av repet:
I den ene enden er det en løkke. I tilfelle noen trenger å skifte rep vil
6mm være en bra dimensjon, og det må lages en løkke.
Ved hjelp av hjemmesiden:

kan vi se hvordan denne løkken kan lages med en øyespleis:
http://www.animatedknots.com/splice/index.php
OBS. Det er lite plass der tauet kommer ut av trommeringen, så å avslutte øyespleisen med 5 innstikk
(som er anbefalt for glatte, syntetiske tau) blir lett for mye. For naturtau (og også billigere syntetiske,
vil jeg tro) er det anbefalt 3 innstikk. På tromma er det minst plass til 2.
Den andre enden av tauet må også sikres for ikke å flise seg opp. Den enkleste
måten å surre enden er med en myk tape (elektrikertape), men dette er ikke særlig
pent, og heller ikke holdbart i lengden. Jeg anbefaler en takling, fortrinnsvis en
seilmakertakling: http://www.animatedknots.com/sailmakers/index.php
da det blir mye slitasje på enden hvis du må tre om, f.eks. for å skifte skinn. Det
finnes enklere taklinger, men jeg har en mistanke om at de også vil gå opp etter hvert. Om du har
dårlig tid, kan du evt. bruke et dblt. halvstikk med legg, også kalt muleknute eller kvelerknute:
http://www.animatedknots.com/constrictor/index.php. Denne låser seg når du strammer til og går ikke
opp.

Så gjelder det å stramme tromma:
Det kan være tungt å spenne tauet, hull etter hull, men det er måten! Et gammelt triks er å ”kaste”
tromma mens du holder i tauet så med 9 hull i ringen blir det 18 kast! Jeg pleier å etterstramme
tromma en dag med fuktig vær. (Ikke vanskelig å finne i Bergen!)

Trommene har gjerne en knute der oppspenningen avslutter. Det er greit nok, men
en bedre måte å avslutte på er med det engelskmennene kaller en pigtail, Schnecke
på tysk. På norsk blir det vel en snile (eller snekker…)? Med denne snilen beholder
(eller øker) du strammingen på tauet samtidig som den også låser seg selv. (For
detaljer, se http://www.fifedrum.org/drums/pig.shtml.)
Om du trenger å stramme ytterligere, kan du gå en runde rundt tromma med enden av
tauet og krysspenne oppspenningen. På engelsk kalles dette dutching, men i Holland sier
de å ta en spansk en. Vi kaller en liknende teknikk for ”spansk vinde”, bare at på tromma
lager vi bare én krysning med det overskytende tauet som ”vindepinne”. Jeg liker å lage
denne vinden rett over fleskeringen på underskinnet.

Og til slutt er det vanlig å hekle tampen på tauet til en fin avslutning. Denne heklesnora
kalt ”Drag sling” eller ”Tragreimen” (bæresnor) er det som i britisk tradisjon henger
under tromma.

Du finner mer info på:

Ben.

