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Pi sporet af en foll<ebid

Af.Jorgen He lemann

Her lidt om en af de forste danskbyggede folkebede

Historiens tilblivelse startede, da Simon, vor anker-

mand pa bevaringsprojektet, lor el ers tid siden mod-

tes med tblketingets kulturudvalg for at lorklare om

projektets formel og - en passant affhv kulturmini

ster Elsebeth Gemer_Nielsen

blev spurgt, om vi vidste noget

om, hvor I D 3, som hun en

gangs sejlede med, var blevet af

Det blev begyndelsen til et lille

eftersogningsjob, der endte mecl

opklaring. Men forst skulle vi

"sa gruelig meget igenn€m",

som H.C. Andersen skiver om

noget helt andet-

Eftersogningen starter
Mest n,erliilgende: Dansk Folkebedsklubs register.

Nyeste udgave 2006 oplyser: Jens Heinze, Hamburg

Men det giorde min eldste udgave (i989) ogse, se det

var nok ikke aktuelt merc. Og bede, der er geet til

udlandet, har man ikke styr Pi
Sporgqmel l i l  den qske folkebedsklub gar ingen re-

spons. Men det kunne da vaere, at Freundeskreis Klas-

sische Yachte, vor ryske sosterorganisation' kunne

hjaelpe med at eflerlyse den ? - det ville de da geme,

skrev Wilfrid Homs. Den har striet i deres register fta

midt 1990-eme, men nuvaerende vides ikke, efterlyser

den sa pe deres hjemmeside www.fky.org . Fundetl

D€r kom mail fra en tysker

Se skete der noget: ll maj kom en mail fia Bernd

Neumam, tidligere folkebadssejler i F G 316:

"... FG 3 er sAvidtjegved solgt lil Brenen Hr Hein-

ze bor i dag i Ne1$tndt og er medlem af Niendorfet
yacht Club..." Via denne klub kom svar fra Dr. Jens

Heinzei
"Jeg kobte F D 3 i 1987 i EcL'ernf;lde af "Holv"

Dittrich. Bade wr nestell dod, havde sfiet 6 at brt,

i sol og blest mellem andre bAde AIle sagde, jeg |ar

losset, men det rar min eneste chance Jbr at fd en

nonlbk folkebdd.
LLnder rcstaureringen fandl jeg del origi ale nummer

under mange forskellige lag maling i kabtsforv@g-

genFD3 . . . 4T .
Fjernede al maling ind- og uclvendigt, ljetnede hele

d@kkel, skiftede de oljetste bard (sveft al frnde 50 Ar

gammel gran tit nye planker) og eJter I 6r ble',' JA-

CAMNDA sat i |andet. Sikken en orerraskelse: Hun

svommede! Hun svommeie Jbt mi. og ieg slomnede

for hende omkring 15 dr.
Da der sd kom en hurul til, blev det trods al kerlighed

til skibet for trangt. JACAMNDA seiler nu pa We-

Fortsatte 2 dage senerc:

"2PS: vi sejkde JACAMNDA med et,'skenummer

F G 3. Vi modte for mange dl siden en anden folke-
bAd med sejlnummer F G 3 i Trawmiinde, men den

var bEget 1957 i Danmark og sA ikke godl ud, osen

rar et meget rigtigt redskab."

SA vidt Jens Heinze, der forst efter adskillige forsog



sidst i august fik fomidlet kontakten til nuverende
ejer, Rudi, der egentlig hedder Rudolf Schmie-
deskamp. Og altse bor ved Bremen og sejler pa We-
ser,

Facts om F G 3 Jacanandra:
Bygget Arhus Yachtv@rft 1946, Dansk
Fokebadsklub har registreret den under navnet
BONNY, i DF,€L er den 1994 registrerct som bed nr
471 ARGO (tilhorende Berd Ahlsdorf) og tidligere
navn HELEN.

Pet€r Pan bort€, sri FD 3 €r den eldste

Denne opklaring gav isvrigt lyst til at turde ud af,
hvad der var blevet af deD allerfonte danskbyggede
folkebed, F D I "Peter Pan" fia Bgl'resens bedebyg-
geri i Vejle, 1943.
Det har vaeret almindeligt kendt, at den ret tidligt
blev eksporteret til USA. Det var vist i den periode i
1950-eme, da driftige bedmaglere - til nogles for-
trydelse - forestod en omfattende ekspoft af god€
danske bede.
Danske folkebadssejlere, der har d€ltaget i sejladser
i San Fmnsisco-bugten har fo$t i 1990-eme beref
tet, at den sejlede endnu derovre.
Det mefte fige checkesl
Fik mailkontakt til Bill Madison, formand for San

Francisco Bay Folkboat Association,
som bekaftede, at det gjorde den
indtil for ca 10 ar siden, under n).t
navn "Old One", men af ejeren da
blev meldt savnet stjelet eller dre-
vet bort vides ikke.
Lidt trist, men hermed kan vi anse F
G 3 "Jacanndt' som den eldste
danskbyggede folkebed
(F D 2 "Gill" erjo svenskbygget).
Herefter skal vi ftem til ff 9,
"Skovsef', for at finde kendte ek-
semplarer af de fo$te. Den ster pe
land ved Vestero V€rft (Lseso), som
har t€nkt at restauerc den sa ner
det odginale som muligt og iovrigt
beholde den som museumsgenstand.
Ogsa den er bygget i 1946 pa Arhus
Yachtverft, der tilsyneladende lige
efter kigens ophor har satset staerk
pi folkebAde. Hele 11 stk. 1946-47!
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FD 3 ”Jacaranda” 
eks. ”Helen”
Den ældste nulevende danskbyggede folkebåd. 

VoresførendedanskefolkebådshistorikeriDFÆL,Jørgen
Heidemann,undersøgtefornogleårsidenFD3’sskæbne
ogskrevenartikelheromtilDFÆL-Bladet.

BådenvarbyggetpåÅrhusYachtværfti1946,men
blevseneresolgttilTysklandsomsåmangeandredanske
folkebåde.

EgentligblevJørgensatpåsporetafdentidligere
kulturministerElsebethGernerNielsenpåetmøde
mellemhendeogDFÆLombevaringafdegamle
lystbådesomendelafdendanskekulturarv.Hunhavde
sejletmedFD3ogspurgtetildensskæbne.Eftermange
anstrengelserfikJørgenkontaktmeddennuværendeejer,
RudolfSchmiedeskamp,derborvedBremenogsejlerpå
indsøenWeser.

Bådenleveribedstevelgående,ogdukanlæse
JørgensberetningomdeniDFÆL-Bladetnr.92,eller
læseartiklenvedatslåopiDFÆLsregisterunder
NordiskeFolkebåde”Argo”FD3.


