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Folkebådens tekniske udvikling

Ideførstemangeårsketederkunsmåjusteringeri
klassen.

➔ Tilatbegyndemedmåttebådenkunbyggesaf
skandinavisketræsorter–eg,ask,granogfyr.

➔ Menfra1947blevdettilladtatanvendemahognytil
aptering,agterspejlogsvøb.

➔ Mastogbommåttefra1951værelavetafeuropæisk
granogfyr–ogafOregonPineogSitkaSpruce.

➔ Fra1961kunnemanfålovtilatbrugedetrevolutione-
rendenyesyntetiskesejlmaterialefremforbomuld.

➔ I1962blevdettilladtatanvendemarineplywoodtil
dækket–menmanfastholdtatderskullelægges
lærredpå.

➔ Samtidigfikmanlovtilatanvendeirokoistedetfor
egtilstævne,køltræogbundstokke.

➔ Førsti1976sketenogetafgørendenyt,nemligat
skrogetkunnebyggesiglasfiber,nårvægtenafskroget
vardetsammesomentræbåd–uansethvormantog
etstykkeudogvejededet.

➔ I2001blevdettilladtatbrugealuminiumsmastog–
bom,sånuerderetstykkevejfradeførstefolkebådei
nordisketræsorterogfremtildemodernemed
glasfiberskrogogalurig.

Nordisk Folkebåd

Længdeoveralt 7,6m
Bredde  2,20m
Længdevandlinie  6,0m
Dybgang: 1,20m
Vægtmin.: 1.930kg
Kølvægtmin/max 1.000/1050kg
Sejlareal(reelt): 24kvm
NL-mål 4,7

Den helt store folkelige succes
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➔

Den danske 

folkebådsklub
AfStigEkblom

DanskFolkebådsklub(DFK)blevstiftet9.Oktober1950
medformåleneatstyrkesammenholdetblandtfolkebåds-
sejlerne,varetageklassensinteresseroverfordenud-
øvendemyndighedogskabeinteressefor–ogtilgangtil
klassen.Detmåvistsigesathavelykkedesretgodt.
Klubbentælleridagca.450medlemmerogersåledes
Danmarksstørstespecialklub

PåbådudstillingeniBellaCenteret2010varFolkebåds-
klubbenrepræsenteretmedenstandligeoverforDFÆLs,
ogjeghavdedenglædeatsnakkemedformanden,Bent
Nielsen,veddennelejlighed.

BentNielsenernaturligvisoptimistiskmedhenblikpå
folkebådsklassensfremtid.Klassenharstoropbakningi
entid,hvormangeandrekølbådsklassergårdramatisk
tilbage.

Visnakkedeomtræfolkebådeneschancerimoderne
kapsejladser,ogBentfastslår,atdervedallestørre
kapsejladser–ogsåinternationale–deltagertræbåde,der
placerersigpænt.Menhankonstaterersamtidig,at
træbådeneharderesbegrænsninger,nårdererkraftig
vindogsø.Såtagerdevandind,ogdesprækkeri
fribordet–derforvælgermangeafejerneaftræbådeneat
holdesigindeihavnunderhårdeforhold.Ogsåvinder
manaltsåikkeenkapsejlads!

Bentpåpegersamtidig,atdenmodernefolkebådsrig
erlangthårdereopspændt,enddenvarifolkebåds-
klassensbarndom,ogdetbelasternaturligvisskroget
kraftigt–oggårmestudovertræbådene.

Vivarenigeom,atvifradennedagkunneimødeseet
nærmeresamarbejdemellemDFÆLogDFK–ikke
mindstomdehistoriskeforholdiklassen,menogså
omkringproblemermedvedligeholdogreparationeraf
træfolkebåde.DFKharnærkontaktmedenbådebygger,
derheletidenbidragermednyetipstilforbedringerog
udbedringerafproblemermedbådene,ogviiDFÆLkan
jobehandlespørgsmålogsåomtræfolkebådenes
vedligeholdivoresforumpåDFÆLshjemmeside.

Hvisduvilsefolkebådsklubbensrådogtipstil
folkebådsejere,kandugåindpåhttp://www.folkebaad.
dkogvælge”Værktøjskassen”ivenstremenubjælke.

FormandenforFolkebådsklubbenBentNielsen
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Folkebåden – en 

moderne klassiker
AfStigEkblom

DajegsnakkedemedformandenforFolkebådsklubben,
BentNielsen,udepåbådudstillingeniBellaCenteri
marts2010,fortaltejegham,atjeghavdehaftenfolkebåd
førminnuværendenordiskekrydser,oghvorjeggladjeg
havdeværetforden.Hansvarede:”Duskullevide,hvor
mangedersigernetopdet,nårdekommerhentilvores
standogkiggerpåfolkebådenhermedderesstrålende
øjne….”


Dengangjegselvhavdefolkebådi1980’erne,drømte

jegikkeomatmeldemigindiDFÆL,forjeghavdejoslet
ikkeengammelbåd,selvomdenvaraftræogfra1949
(FD91).Jegelskededenogsejlededenhårdt,reparerede
påden,mendenvarnualligevelenmodernebådformig
–eenafdemangeandrefolkebådeisåveltræsom
plastik,dersvirrederundtpåSundet.

Flereogfleretræfolkebåds-ejereharsidenfåetøjnene
opfor,atdefaktisksejlerrundtifinegamleklenodier,og
flerefolkebådeerligefremkommetpåmuseumallerede.I
næstenummerkandusåledeslæseomFD2,”Gill”,derer
testamenterettilMuseetforLystsejladsogFD10,”Helen”,
dererovergivettilOdsherredsKulturhistoriskeMuseum.

Konkurrencen

FraSverigevarderalleredei1939fremkommetønsker
omenbillignordiskentypebåd.DerforudskrevSkandi-
naviskSejlerforbundi1941enkonkurrenceomattegne
enbåd,somskulleværesødygtig,egnettilbådetur-og
kapsejladsogværeprisbilligsamtnematbygge.Den
skulleværederforogsåværeegnettilserieproduktion.

Dakonkurrencensluttedeimaj1941,varderindkom-
met58forslagfraheleNorden.Mærkeligtnokfandt
komiteenmedSvenSalénispidsenikkenogenafforsla-
geneegnedetilen1.præmie,mentildeltedanskeKnud
OlsenogsvenskeJac.M.Iversenligeligt2.og3.præmien

medkr.900tilhver.Desudenfikdenfinskekonstruktør
A.KvarnstrømogdendanskeO.W.Dahlstrømhveren
præmiepåkr.500forderesforslag.

Desudenindkøbtes2andreforslag,derbødpå
interessanteenkeltheder.SærligKnudOlsenskonstruk-
tion”Svanen”låmegettætpådetendeligeforslag,der
blevfærdigtegnetafdensvenskekonstruktørTord
SundénpåbestillingafSkandinaviskSejlerforbund–og
udfradettesretningslinier.

KnudOlsenskonkurrenceforslag»Svanen«,somindbragtehamen
deltandenpladsog900kroner.(Enarbejdsmandtjentedengang
2.500kroneromåret)
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Succes fra starten – i Sverige

Foratkickstarteudbredelsenaffolkebådenbestilte
skibsrederSalénstraksefterfærdiggørelsenaftegningen
60folkebådefraentosvenskeværfterogstilledesigselv
somgarantforderessalgsværdi.

PåSverresVarvblevkølenelagttilenseriepå26
folkebådealleredeislutningenaf1941,ogenafdisse,den
nuværendeFD2”Gill”,ernuejetafDanmarksMuseum
forLystsejlads.

Bådeneblevrevetvæk,ogdesvenskesejlerebestilte
straksendnuflere.Alleredeisommeren1942sejlededer
69svenskefolkebåde

DetgikmeretreventiDanmark,delspågrundaf
besættelsen,menogsåfordidedanskesejlereiførste
omgangikkevarheltvildemedden.Dervarmange
betænkelighederoverforfolkebåden.Mangesejlerefandt
dengrimmeddensklinkbygningogspejlgat,forbredog
medforhøjtfribord,ogdervarikkedestoreforventnin-
gertildensomkapsejladsbåd.

Ijanuar1943skriverIngeniørE.SteenLarsenen
artikeliSejlogMotorpåbaggrundaf”Sejlsportens
Venner”slanceringaffolkebådeniDanmark.Hanfinder
ideenprisværdig,mendømmerprojektetomenprisbillig
bådtilalletilundergang–sålængemanbyggeritræ.
Hanbrugerrestenartiklentilatpåpegemulighedenforat
skabeennyserieproduceretfolkebåd–istål!

SammeårbringerSejlogMotoretsvenskinterviewaf
ennybagtfolkebådsejer.Denneharnogleenkelte
kritikpunktertilbåden,menroserdenforsødygtighedog
detdybecockpit.Hanspårikkefolkebådennogen
fremtidsomkonkurrencebåd,menpåpegersamme
problemsommedDragen:”denerhavnethosfolk,der
fremforaltønsker”familiesejlads”(!)

Pådettidspunkt,hvorinterviewetfindersted,sejler
derallerede61svenskefolkebåderundt,mendevarjo
hellerikkebesataftyskernemedalthvadderaffulgte.

SvenskeJac.M.Iversensforslag»Vega«,somdelteandenpladsen
meddanskeKnudOlsen.Derblevikkevalgtenførstepræmie

Påfamilienssommertogt2008mødtevidennepragtfuldt
vedligeholdteFSWE2,JO-JO.FolkebådsklubbeniSverige
havdetræfpåUtöiskærgårdensydforStockholm. GormBoa

➔
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Detvaralleredefrastartennøjetydeliggjortfra
SkandinaviskSejlerforbundsside,atdebesadalle
rettighedertilfolkebådenskonstruktion.Påtrodsaf
dettestilledeTordSundén–deri1941varblevetsat
tilatrentegnekonstruktionenefterkomitéensret-
ningslinier–i1958kravpåophavsrettighedernetil
dennordiskefolkebåd,menhanstævnedeførsti1962
SvenskaSeglarförbundetpåkravet.Selvomblandt
andrededanskerepræsentanterBenzonogWedells-
borgidenoprindeligekomitéprotesteredeogaflagde
modgåendevidneudsagniretten,gikdetsvenskeSeg-
larförbundetindpåattilkendeSundéndisserettighe-
dersåsentsomi1966.

Hanfiksåtildeltkr.175forhvernybyggetfolkebåd
ogenerstatningfordetidligerebyggedebådepåkr.
10.000.

Juraenkansommetiderkrydsedensundemoral,
somJanEbertudtrykkerdetibogen”DanskeLyst-
både”.

Dendanskesejlunionafvisteblanktatgåindpåat
tildeleSundénnogenophavsret,oghanforfulgteikke
sagenyderligereher.

Meni1993stævnedeTordSundénnualligevel
ErikAndreasen,derpådettidspunkthavdeproduce-
ret800folkebådeiglasfiber,ogafkrævedeham6
millionerkr.ierstatning–etbeløbdervillehave
knækketryggenpåværftetiKerteminde.Sagenblev
behandletienumådeliglangvarigretstvist,ogTord
Súndennåedeienalderaf90åratdø–fåmåneder
førsagenkomafgørendeforretteninovember1999.
Daingenmødtefremforklageren,frafaldtessagen,og
SundénsdødsboblevpålagtatbetaleErikAndreasens
sagsomkostningerpåkr.275.000.Arvingernehavde
imidlertidalleredetømtboet,sådepengekunnehan

altsåkiggelangtefter.
Sundénskrævementalitetstodiskærendekontrast

tildenkonstruktør,hvisforslagjoegentligkom
nærmesttildenendeligefolkebåd,nemligKnud
Olsen.Hanfikaldrigenkronemereendde900kr.
somhanisintidvandtikonkurrencen,mensSundén
formåedejoattiltagesigheleærenforkonstruktionen
ogenstørresumpenge.MensomKnudOlsenselv
senereharudtryktdet,såfikhandaglædenvedat
havemedvirkettilfrembringelsenafdennefinebåd.

Vikansåhermedbrugedennelejlighedtilat
hædrenu90-årigeKnudOlsenforhansindsatsfor
skabelsenafdenfantastiskesucces–dennordiske
folkebåd–ogatkonstaterehansbeskedenhedog
nøjsomhedihansmangeårigefremragendevirkefor
udviklingenafdanskelystbåde.

Tord Sundén og hans kamp
for guld og ære

Denendeligekonstruktion,somblevfærdigtegnetafden
svenskekonstruktørTordSundénpåbaggrundafde
præmieredeforslag
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Danskerne tog også folkebåden til sig
Ijuli1943omtalessøsætningenafdenførstedanske
folkebåd–”SejlsportensVenner”sudlodningsbåd–
byggethosBørresensiVejlefor5000kr.Denomtales
somlækker,rummeligogsødygtig,ogdenspåsstor
succesudfradeninteresse,deralleredenueropstået
omkringden.

Enandenfolkebådvarsamtidigunderbygningi
Marstal,menafenellerandengrundblevdenaldrig
klasset,oglodderforsejlnummeretD2stååbent.

Førsti1947komdergangiklassen,mensåsketeder
virkeligogsånoget.Dadedanskeejerevarvildtbegej-
stredeforbådensfineegenskaber,vargrundenlagtfor
denstørstesuccesnogensindeforenkølbådsklassei
Danmark–måskeiheleverden–ogbestemtikkekun
somturbåd.

IsidstenummerafDFÆL-BladetomtalteHenrik
Effersøespidsgatterensomdenførsterigtigefamilie-
kapsejladsbådførfolkebåden.Ialtblevderbygget120
klassespidsgattereiårenefra1927til1960.Hererdet
interessantatse,atalleredei1950,7årefterdenførste
danskbyggedefolkebåd”PeterPan”,sejledederover120
folkebådeidanskefarvande.Ogi1958,efter15år,var
antalletafdanskefolkebådeigenfordobletogoverskred
250stk.

Selvinklusivedeikke-klassedenåedespidsgatterne
ikkeoverdetteantal–ogdetiløbetaf40år.Mendet
blevvedmeddefolkebåde–ogkunværreendnu.I1964,
23årefterklassensstart,skriverEyvindSchiöttzafslut-
ningsvisisinomtaleaffolkebåden:”Dereringentvivl
om,atfolkebådenerdenkølbådstype,derharstørst
interessefordanskesejlere.”

Åretefter,i1965–varderpåde7årsiden1958
blevetbygget200folkebådeyderligere,såantalletnuvar
oppepå450.

Folkebåden – nu i glasfiber
DaFolkebådscentralenbegyndteatleveredeførste
glasfiberfolkebådei1977varderalleredebygget624
træfolkebådetildanskeejere–menalligevelblevderide
kommendeårfortsatbyggetenhelfolkebådeitræ,velca.
30-40stykker.

Altsåerengoddeloverhalvdelenafsamtlige1137
danskefolkebåde–somerbyggetfremtilidag–aftræ.

Værfternebyggedelangtflerefolkebådeendtildet
danskemarked.SåledesberetterværftetBrandt-Møller
påsinhjemmeside:
”Tidenefterandenverdenskrigvarknap,menalleredei
1950ernekommerdergangieksporten,delstilEuropa,meni
særdeleshedogsåtilUSA.
Hver3.ugeforlodenNordiskFolkebådbådebyggeriet,med
retningmodUSAogsidendenførstefolkebådi1947blevbygget
påbådebyggerieterover600folkebådeblevetleverettilhele
verden.”

FraSejlogMotor1943

➔
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Båden for selvbyggere
Ideoprindeligestatuttervardetbetonet,atfolkebåden
skulleværeenkelikonstruktionen,sådenogsåkunne
byggesafselvbyggere.IregistreneforFolkebådsklubben
sesdaogsåmangebådebyggetafukendtenavne–
sandsynligvisbyggetprivathjemmeihavenelleriskure
rundtomkring.

BjørnBoa,brortildettebladslayouter,GormBoa,
fortællerensjovhistorieomfolkebådenBe-Ki(D68),der

blevbyggetafpostbudG.
Petersenibegyndelsenaf
50’ernepåtørreloftetover
en4-etagersejendompå
TranegårdsvejiHellerup.
Denskulleegentlighave
væretskiltadogbåretned
tidligtiopbygningen,men
sådangikdetikke,ognu
stoddenderpåloftetog
varfærdig–manglede
kunkølen.Altsåmåtte
manriveenafloftsgav-
lenenedpåejendommen
foratfåfolkebådenhejset
nedigården.Bådensejler
ifølgeFolkebådsklubbens
registerstadigiSundet,nu
mednavnet”Konkylie”.

Enmassefolkebådeblevsomnævntbyggetdirektepå
bestillingfraudlandet,mensærligti50’erneblevmange
dansk-registreredefolkebådesolgttiludlandet.I”Danske
Både”fra1962findesenopgørelsemednumrenepåde
eksporterededanskefolkebåde–pådettetidspunktvar
derafgået83tilUSA,12tilVesttyskland,2tilEngland
og3tilSverige.

ISverigevarderbyggetover1200folkebådeitræfør
1976,hvorErikAndreaseniKertemindefikrettilat
producerefolkebådeiglasfiber.HerfikFolkebådscentra-
lenhurtigtenvæsentligrolleileverancenafnyefolke-

bådetildesvenskesejlere,delsveddirektesalg,dels
gennemderessalgafstøbeformetilfleresvenskeværfter,
dersåselvkunneproducerenyeglasfiberfolkebådetildet
svenskemarked.

Udoveratfolkebådendendagidag69årefter
klassensoprettelsestadigerdenmestaktivekølbåds-
klasseiDanmark,mådenjosigesatværeenforbløffende
heldigkonstruktion.

Ingenmåleregelharhidtilkunnetknækkedens
hemmelighedogfåetbugtmeddetfortrindenhari
enhverkapsejladspåhandicap.IvoresegetNNL,somjo
erenvidereførelseafdengamlemåleregelNL-Nordisk
Længde,harfolkebådenmålet4,7,hvilketmåsigesat
væremegetlavtforsåstorenbåd.

Dethardaogsåvistsigvedvoresommertræfogved
deKjøbenhavnskeTræsejlereskapsejladser,atfolkebåden
tilenhvertidtageroveralt-præmien,hvismanharen
sådan.Hoskjøbenhavnerneharmandaogsåafskaffet
overaltpræmienafsammegrundogdeltsejladserneopi
flereløb–forellersløbfolkebådssejlernealtidmed
sejren.

Derharadskilligegangeværetgjortforsøgpåat
indførespileriklassen,menmanharikkeoplevetatdet
hargivetnoktilsejladsenskvalitet,sådeterblevet
fragåetigen,derhvordetharværetindførtideenkelte
lande.Folkebådenkanselvsomdener.

Kundensomselvharsejletfolkebådharoplevet
magien.Denerikkevanvittighurtig,mendensejleraltid,
ogdenkrydsereminent.

Vikanjokunønskefolkebådsklassengodvindi
mangeårfremover–isærdetapretræbådssejlereder
stadigholderudogtagerkampenopmeddetstorefeltaf
modernefolkebåde.

Idekommendeartikleribådedetteognæstenummervilvi
fortælleomenrækkesærligtudvalgtefolkebådeogderesskæbne.
Harduselvenhistorieomenellerflerefolkebåde,kandumåske
nåatfådenmedinæstenummer.

Ovenoverlejlighederneidenne
4-etagersejendomblevfolke-
bådenBE-KIbygget.
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➔

AfGormBoa

I1949byggedeminefar,A.W.Boa,sammenmed
BernhardHansenfraSejlklubbenFremtofolkebåde
hjemmeivoreshaveiGentofte.FD125,SUSogFD127,
NUS.Forminfarsvedkommendevardetnødvendigt,
fordidenlillekutter,somfamiliensejledei,varblevetfor
trang.Vivarfemdrengesamtlillesøster+morogfar.

Nårfolkspørger,hvordanvikunneværeibåden,
drejerdetsignæstenaltidom,hvordanvisovombord:

Denmindstesovmedminmorpådensmallekøje.
Ullaerfra47.Vitrelidtstørresoviforrummet,derefter
etparsæsonerfikmonteretenforluge.Denældsteaf
brødrenekunneliggepådørken,mensdensidstesovi
cockpittetrundtomskødestolpen.Ivirkelighedenerdet
størsteproblemikkeatsove,menatværevågenogskulle
haveskiftetøjmed.

Visejlededengangikkepåegentligsejlerferie,damin
farvarselvstændigsnedkerudenferie.Hansejlededog
24-timerssejladserogSjællandRundt-kapsejladseri
folkebåden.

Noglesomreforegikferiesejladsenderforved,atfar
sejledebådenogdeafbørnene,derkunnedeltage,til
Landskrona,hvorfrahantoghjemmedfærgen.Familien
hyggedesigihavnen–sammenmedandrefraFremi
sammesituation.Næsteweekendkomfarsåoverigenog
sejledeostilHelsingør,hvorhankunnekommehjem
medtoget.

Vivarmegetsjældenthelefamilienafstedsammen.
Menéngangpåenpinsetur,varvideralleotte,plusmin
ældstebrorskammerat(denkendtesejlerOleBorch).De
overnattedeitelt.

Bådenblevi1955solgttilUSA.Menførstblevder
installeretetsøtoiletagtenformasten–detforlangte
amerikanernedengang.

Folkebåden var en stor familebåd!

Stor-familiebådenSUS,FD125påbesøgiVedbækHavni1951
Deflesteaffamiliemedlemmernekanses,ogengammeltante
tronerogsåicockpittetsammenmedminmorogfar.

Til udarbejdelsen af artiklerne om folkebåden 
er anvendt: 

HvideSejl(1964)vedEinarOlufsen
Folkbåten–enmodernklassiker(2002)afSören
Bäckmanm.fl.
TheFolkboatStory(2002)afDieterLoibner
LystsejladsiDanmark(1998)afBentAarre
DanskeLystbåde(1987)afJanEbert
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JørgenHeidemannharaflagtværftetetbesøgd.13.aprilnui
år,oglæsherhvadhanskriver:
”Sidstegang,visåensmukrenoveringfraLillebæltsværf-
tet,varvedsommerstævnetiAssens2008,dadestillede
meddenelegante,genskabte15m2Slaaby-Larsenkutter
”Fønix”–opkaldtefterlegende-fuglen,dergenopstodaf
asken.

NukanværftetsnartgentageenFønix-bedriftmed
afslutningenafrenoveringenafdenlegendariskefolkebåd
FD541”Tibbe”,somdenligesålegendariskefolkebåds-
byggerTh.LindiMiddelfarthavdebyggettilsigselvog
sejledesigtilgodekapsejladsresultatermed.Hvilketden
senereejer,ErikAndreasen,ogsågjorde.Hanvar
åbenbartsåtilfredsmed”Tibbe”,atdendannedeplugtil
alleFolkebådscentralenstalrigesenereglasfiberfolke-
både.

VedDFÆL’s”ÅbenBåd”februar2009var”Tibbe”
kommetindenforogrenoveringbegyndt.Nuhardenfået
detmegetbedre.Visådetselv,ensolrigaprildag,da
skipperindenogjegtogpåbådkigiMiddelfartogfiken
godsnakmedBentJensenogKajSkytte,derleverede
godefotosfraprocessen.

Tilsammenbesåvi"Tibbe",derendnuikkeerfærdig-
restaureret,menergodtundervejs.

Bentharnetopdesenestedagelagtglasfibervævi

epoxypåbådensdæk(nejIKKEpåfribordet!).Bent
fortalte,atdissematerialervarmegetmerebehageligeat
arbejdemedendsædvanligeglasfibermåtteripoyester–
nemmereatfåtilattilpassesigkanterognæstenlugtfri,
kræverblothandskebeskyttelseimodhudkontaktmed
denuhærdedeepoxy.

Forlugen,somErikAndreasen("mr.folkboat")har
fåettilKertemindetilrenovering,varmegetmedtagetog
erikkekommetreturendnu–denbliverformentlig
monteretovenpådækket,udenatderskæreshulaf
hensyntilikkeatinviterevandinduønskedesteder.

Vifikforevistenfarveprøveafdenlidtspecielle
lysegrønnefarve,somdensfribordharværetmaletmed,
ogsomværftetvilgenskabe–denstårp.t.ienlys,grålig
primer.Udvendigtharbundenfået"Platin-primer".

Denedslebnemahognirufsiderharfåetdeførsteto
gangelak,såmanserdensmukkemahognifarve–den
dybe,blankeglansskalnokkommemeddeflerelag,der
endnumangler.

Indvendigharbundenværetrensetibundogstårnu
medgrå"Platin-primer".

Icockpitteterkistebænkeafmonteret–skalfornyes,
indvendigterklædningenlakeretengang,underagter-
dækketfleregange.

Ruftagetsoversideharfåetsammebehandling,som

TIBBE alle glasfiber-
folkebådenes moder
På Lillebæltsværftet er der gang i den med restaureringen af 
en del træbåde. En af bådene er særligt interessant for DFÆL-
Bladet i netop dette nummer, nemlig folkebåden ”Tibbe” – 
som i Bådnyts oktobernummer 2009 betegnes som ”Alle 
folkebådes moder” – hvormed de vel mener ”alle glasfiber-
folkebådenes moder”
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➔

dækketervedatfåogfremstårnufærdig,udspartletog
hvidmalet.

SåvidtJørgensbegejstredeberetning–vikanherligesupplere
mednogleyderligeredetaljer:

”Tibbe”blevbyggetiMiddefarti1969afdenkendte
bådebyggerTh.Lind,oghanbyggededentilsigselv–
altsåen”murermestervilla”.

BådenvarligesåsmukogvelbyggetsomandreLind-

både,ogfra1977væltededetaltsåudfraFolkebådscen-
tralenmedkloneraf”Tibbe”–enbragendesucces.Der
blevfremstilletflereforme,derblevsendttilblandtandet
Sverige,hvormanogsåproducerede”Tibbe”-kloner,så
hunharsandeliglagtkroptilmangebåderundtomi

Tibbepåvejtilsinandenungdomsomsmukfolkebådefteren
grundigrenovering
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verden,mereend1100.
SelveFD541”Tibbe”bleveftersindådsom”plug”

solgtogvandredevidereudtilnyegladeejere,menendte
medatståpålandiflereårienefterhåndensørgelig
forfatning.Ogeraltsånu,somJørgenovenforberetter,
kommetigodehænderhosaktivisternepåLillebæltværf-
tet,efteratTuborgfondenkøbtedenafdenstidligereejer
ogforærededentilforeningenomkringværftet.Fire
energiskeogkompetenteaktivisterharsidenjanuar2009
udførtengennemgribenderestaureringafbåden,såden
snartkankommeudatsejleigen.

Vi slutter af med Jørgens opfordring: 

”Tibbe”vilblivesøsatfrabeddingenpåværftetden26.
juni2010kl.13.00,ogdetkunneværehyggeligt,hvisalle
demedlemmerfraDanmarksforeningafÆldreLystfar-
tøjer,derharmulighed,kunnesejleellerkøreenturforbi
Middelfartdendag,ogværemedtilatfejredettefine
fartøjogsedetflottearbejdesomdefrivilligeomkring
værftetharudført.PåLillebæltsværftetermangåetgrundigttilværks.Detser

megetlovendeud

Glasfiberfolkebåden

Hvadmangeikkeveder,atdetvardansk-amerikane-
renSvendSvendsen,dererbådbyggerogfolkebåds-
sejleriSanFrancisco,dersomdenførstealleredei
1975havdeskabtenstøbeformogstøbteenglasfiber-
folkebåd.SvendSvendsenlavedeformenoveren
Børresen-byggetbåd,US95»Folksong«,ogstøbteså
sammeårverdensabsolutførsteglasfiber-folkebåd,
somhangavnavnet»PokkersKarl«.

Menalleredei1972havdedenkendtefolke-
bådssejlerErikAndreasenfraKertemindesysletmed
ideenomatstarteenproduktionaffolkebådei
glasfiber.Detvarderbareabsolutingenstemningfor
idekompetenteforsamlingerforfolkebådene–førsti
1975fikhantilladelsetilatgåigangmedprojektet.

I1976varhanklarmedenstøbeform,skabtover
hansegenFD541»Tibbe«,dervarbyggetafLindi



1969.ErikAndreasenfikstøbtenprototype,derkom
udogsejlei1976ogvistesigatsejlenøjagtigtsom
træfolkebåden.Hanfikklassensgodkendelseaf
glasfiberbådeni1977ogsattestraksenproduktioni
gangisamarbejdemedLM-værftet,derstøbte
skrogene,hvorefterdeblevapterethosFolkebådscen-
traleniKerteminde.

»Tibbe«varlidtskævtbygget,såderforsejlerder
nuover1100glasfibersejlbåderundtiheleverden
medsammelilleskævhediskroget.
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Om Thorkild Lind, ”Tibbe”s og mange 
andre smukke folkebådes bygmester 

Læsher,hvadErikAndreasenfraFolkebådscentralenskrevisin
nekrologoverTh.Lind:

BådebyggerThorkildLind,Middelfartafgikveddøden
den21.maj2007–kunfemmånederfør,hanvillevære
fyldt80.

IfolkebådsklassenblevThorkildenlegende,dervil
blivehusketimangeårfremoverfordeflotteFolkebåde,
hanfra1950ogfremtilbegyndelsenaffirsernebyggedei
Middelfart.Håndværketvarenestående,ogdendagidag
kanmangårundtpåbådpladsenogglædesigover
håndværketpåbådebyggetafTh.Lind.Menmåskevar
detalligevelhansdesign–formgivningenafalledetaljer,
dergjordeThorkildmestberømt.

Thorkildhavdeetfantastiskøjefordesign–han
kunnelaveformgivningenpåruffetogalleafrundinger
somingenanden,ogsammenmedenflotfinishfremstod

hanstræbådederforsomnogetheltunikt.
Davimidtihalvfjerdsernebegyndteatbygge

Folkebådeiglasfiber,vardetderforogsåheltnaturligtat
tageThorkildmediarbejdet.PluggenblevstøbtoverF-
D-541”Tibbe”,derdeførsteårhavdetjentsomThorkild
ogJennysprivatbåd,ogpådetførsteglasfiberskrog
byggedeThorkildindersektionenogheledæksoverbyg-
ningenopitræ,såLMglasfibersidenkunnestøbeen
formoverdet.VifikmegenglædeafThorkildsstore
erfaring.

SommenneskevarThorkildenmegetmildog
omgængeligpersonmedenstilfærdigogrammende
humor.Isithåndværkkunnehanværetemperamentsfuld
–perfektionistsomhanvar–menkunne–måskeforofte
–tagesigtidtilenhyggeligpassiar,nårvibesøgteham
påværftet.Thorkildvarogsåenfremragendesejler,der
medknusenderokunnefaldeudoggågennemlæenpå
enkonkurrent.

Jegharhaftglædeafatsejlemangekapsejladser
sammenmedThorkildLind–førstmedhamvedroret,
ogsidenmedskiftendefortegn.

En folkebådsmester

Fagligdygtighedogrespektfortraditionerneskalgiveetsmukt
resultatpåLillebæltsværftet

Temaet om Folkebåden fortsættes i næste nummer
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Därkanjagserveraenmiddagförsex,
iruffenrymsfyraockså.
Jagslipparattraltaomkringpåmittdäck,
pådurkarogtrallkanjaggå.
Ifolkbåtensoverjaghärligtomnatten,
motklinkbyggdabordenhörskluckandevatten,
ochsömnutankluckkantilsjössjagejfå,
ogkluckutanklinkkannomöjligtuppstå.
Minfolkbåterrymlig,minfolkbåtertrind,
menframtillsåvasssomenkil.
Denliggerpåkryssenblotttrestreckfrånvind,
denlänsermedsjuåttamil.
Medetttusenkiloikölendengungar
justlagompåvågen,ogbogsvalletslungar
minfolkbåtsålångtbortisöderognorr,
attjagutisittbrunnenjämtseglartorr.

(SeheleEvertTaubessangpåwww.defaele.dk)

EvertTaubevarmangeårigivrigfolkebådssejler,
mendererfaktisktvivlom,omhannogensinde
selvejedeen.HerseshaniS59”Carmencita”af
Sjösala,dervarejetafsejlklubbeniHärnösand

Digteren Evert Taube – og folkebådene
EvertTaubedigtedeetlangtkvadtilfolkebådenspris,hervilvinøjesmedatbringenæstsidstevers,
deregentligogsåsigeralt:



Folkbåtsvisa 
 
tekst af Evert Taube, melodi: Hjalmar og Hulda.  
Visen er skrevet som en tale på vers, fremsagt 
på den første stiftende forsamling i Svenska 
Folkbåtsförbundet, bragt i det svenske 
sejlerblad "Till Rors" 1943 
 

Vem kom med den strålande svenska idén 

att skapa en Folkbåt? Det gjorde Salén. 

Og säg, vem förenade Nordens nationer 

i tävlan att främställa bra konstruktioner 

och slutligen sammanslå alla till en,  

en folkbåtssyntés? jo, det gjorde Salén 

och därför till folkbåtsförbundets kapten 

vi utnämnar nu vår kamrat Sven Salén.  

 

Hans tanke var riktig och båten är bra, 

för folkbåtsförbundets kapten vår hurra. 

De Nordiska seglande folken är fem 

och folkbåtsförbundets hurran liksom dem 

med kläm – fem! 

(Der råbes hurra 5 gange) 

 

Folklika friskusar, fruar og frökner 

följen min sångmö, som styrar min kos! 

Gärna jag rider kameler i öknar, 

hellre dock böljan som folkbåtsmatros, 

gärna jag dväljs i salonernas fröjder, 
solar mig gärna i båtsocietén 

men i min Folkbåt jag sitter fornöjder, 

där har jag svängrum för armar og ben. 

 

Båten är mullig og rymlig och trind, 

men ändå livlig och känslig för vind. 

Tål mycket sjö. När hon kränger till sargen 

bitar hon från sig, kantänka, som vargen. 

Frukost och middag, och även supé 

dukar man lätt, fast hon ligger på sne. 

Detta är Svenskt, ja, det skulle jag tro! 

Hur fan det bläser vi tar det med ro. 

 

Men det betyder dock inte, kamrater, 

att vi är tröga som folkbåtssoldater! 

 

Nej, mina vänner, vi slåss, vi är djärva 

med våra hustrur skall Sverige få ärva 

många små folkbåtsbarn, djärva som vi 

ty i en Folkbåt kan folkökning bli! 

Sådan är båten: ett seglande hem, 

ej blott för älskande par, nej, för fem, 

sex, sju, ja åtta till nio små ungar, 

som tidligt lärt sig att tillvaron gungar. 

 

 

 

 

 

Gungande, krängande, kryssande ser man 

lugnt mot sin framtid i folkbåtens ruff 

och uti Folkbåtsförbundet, där ger man 

aldrig en chans åt protester och gruff. 

Nej, mina vänner, på kryss, läns og slör 

håller vi styvt på vårt goda humör! 

Stormfågel är du, vår båt, som vi hylla, 

skapt att betvinga Charybdis och Scylla! 

 

Folkbåten tål, liksom folket en dust 

när det är farligt. Och ej blott till lust 

byggdes vår båt – nej, när nöjet är slut 

klar’ du livet med nedrevat klut i denna båt.  

Ge den båten SALUT! 

(Der skåles) 

 

På furubyggat folkbåt jag kväder min sång 

vi blånande böljarnas brus, 

när våning och stuga mig tyckas för trång 

jag flyr til mitt gungande hus. 

Blott sju sextiofyra är längden på skutan,  

det räcker åt mig, jag kan vara förutan 

en hel del på längden, det kan ni forstå 

när bredden på mitten är två tjugotvå. 

 

Där kan jag servera en middag för sex,  

i ruffen ryms fyra också.  

Jag slippar att ralta omkring på mitt däck, 

på durkar og trall kan jag gå. 

I folkbåten sover jag härligt om natten, 

mot klinkbyggda borden hörs kluckande vatten, 

och sömn utan kluck kan til sjöss jag ej få, 

og kluck utan klink kann omöjligt uppstå. 

 

Min folkbåt er rymlig, min folkbåt er trind,  

men framtill så vass som en kil. 

Den ligger på kryssen blott tre streck från vind, 

den länser med sju åtta mil. 

Med ett tusen kilo i kölen den gungar 

just lagom på vågen, og bogsvallet slungar 

min folkbåt så långt bort i söder og norr, 

att jag uti sittbrunnen jämt seglar torr. 

 

På furubyggad folkbåt jag kväder min sång 

och smekar dess blänkande bord,  

jag drömmer om fred som skall komma en gång 

med frihet för folken i nord. 

Jag seglar då kanske ej långt ner i söder 

men styr min folkbåt till nordiska bröder 

och sjunger en sång på det frigivna hav 

om båten som furan och järnet oss gav. 



Folkebådens Pris

Mel: Hjalmar og Hulda
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Mere om Folkebåden
I det forrige nummer af DFÆL-Bladet lovede vi at bringe mere stof om folkebåden i det kommende 
nummer, men pladshensyn gjorde, at vi måtte udskyde dette spændende emne. Det kan vi nu råde 
bod på, for der er så meget spændende at hente.
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IsågodtsomhverhavniSkandinavienmødervieen
ellerflerefolkebåde–ogmangeafdemaftræ.

IDanmarkerfolkebådsklassenstadigdenmestaktive
kølbådsklasse–57årefterdeførstefolkebådesfrem-
komst.

Arbejdetmedatfindestoffremomfolkebådenhar
alleredeforlængstafsløret,atdererrigeligtstoftilat
udgiveenbogomdedanskefolkebåde,somderallerede
ersketiSverigemedudgivelsenafdetmegetanbefalel-
sesværdigeværk:”Folkbåten–Enmodernklassiker,
prægtigtillustreretogsprængfyldtafinteressanteog

rørendeoplysninger.
Ligesomgråspurvengørfolkebådensigikkespecielt

tilmedstørrelseogsmarthed.Menhvaddenmangleri
prangendeudstyr,opvejerdenrigeligtmeddensfanta-
stisklivshistorie,overraskendegodesejlegenskaber,
charmerendevæsenogutroligeudbredelse.

Ejetogelsketafmange–oghverfolkebådharofte
væretgennemmangehænder.Deterikkegåetligegodt
fordemalle–menderernusolstrålehistorierind
imellem.
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D1 ”Peter Pan” 
Den første danskbyggede folkebåd blev 
bygget som udlodningsbåd for Sejlspor-
tens Venner. Eywind Schiøttz skrev i 
”Danske Baade” fra 1962 følgende 
forord til digtet nederst: 

PeterPan”varDanmarksførstefolkebåd,bygget
1943påBørresensværftiVejletilSejlsportens
Venner.DenblevvundetafHelsingørAmatør
Sejlklub,varsenerepåforskelligedanske
hænder,indtilPeterafRungstedsolgtedentil
USA.Veddenlejlighedblevnedenståendesørg-
muntreviseforfattetafklubvennenIngemann
Hansen,ogstrofernegiverudtrykforenendnu
ikkeafsluttettidsperiodeindenfordansksejl-
sport.

En hilsen fra en ven i udlændighed og elendighed

DarlingPeter–Iwillwritetoyouetlilleletter–brev,
andfortælle,hvordandetformiggår.
Skøntdetnuerlængesiden,atdetdanskesprogjegskrev,
willjeghope,atduunderstand–forstår.

Aldrigglemmerjegdetimer–dukantro,atdetvarhårdt,
whenIleftthatearlymorninginJuly.
Tænk,forhundredusledollardemigtogogslæbtebort,
Jonas–biggeKnudoglittleKarlogKaj.

Tænk,atdissegamleVernerskullesvigtemigendag
–ingentrøstensorddademighaled’op.
”Barenuatlortetholder”vardetsidste,Jonassa’e,
dajeghængtederpåkranenienstrop.

Medensafskedsbitrevemodfyldtesmerteligtmitbryst,
såforådIjerikroenskoldebord,
daforsidstegangjegskimted’gennemtårerRungstedKyst.
whenIpasseditonmywaytoElsinore.

Well–nowPeter–IkomsafelytomyplaceinU.S.A.,
detvardrøjt,menjegholdtuddenlangevej.
Dervarmangenyesteder,vibesøgteontheway,
menjegsansed’intet–savned’baredig.

Ognuliggerjegihavnen–verynice–youkanforstå,
medenhavnefoged’klædtifornemtskrud.
Menjegelsked’jodetkærerodiRungsted,hvorjeglå,
ogathøreBaggegåogskældeud.

Herearemangefinebåderundtomkringihavnenstrøet,
ogdeskinnerfintafrustfritståloglak.
Menjegpasser–kærePeter–ikkerigtigimiljøet,
ogjegsavner”Strik”–”Rosita”og”Jo-tak”.

Hereroftefineladiespåvisitiminsalon,
ogherdufterafparfume,Scotchoggin
Jegku'bedreli’odeuren–selvomogsådenvarstreng,
whenmyfriendsiRungstedimitrufkrøbind.
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HereringenklangafflaskerwiththegoldenDanishbeer,
tænkdig,Peter–ølpådåser–madeofblik,
ja,detlarmerganskegrusomt,nårdeskåleroverhere,
næstenli’somienblikkensla’rbutik.

Oftetænkerjegpågamleda’e–davipålangfarttog
–hvorjegønskerdemtilbagehverenstund.
Theywerehappydays–oPeter–hvoriverdenhenvidrog,
li’fraHumlebæktilHvenogThurøbund.

Derfortænktejeg,måskeatnårjegskrevtildignu,

wouldaskyou,Peter,omperhapsdutror,
atjegkunnekommebackagain–jeglængesjosomdu
hjemtilRungsted,hvordegamlevennerbor.

Tænkdig,Peter–well,Iknowthatdetersvært,minkæreven,
menhvisduspareropoglæggervæk,
såmåskeomnogleårjegkunneblivedinigen!
–Detkansikkertordnesmedendollarcheck.

Blotvedtanken–kærePeter–jublerhjertetimitbryst,
deterdrømmen,somjegdrømmernightandday.
AttermærkeSundetsbølger–attergenseRungstedKyst,
helpme,Peter–Iamlonely–faraway.

Meddethåbmitbrevjegslutter,ogenstillebønjegbe’r
forahappyend–justwriteassoonasyoucan.
Hilsnuallegamlevenner,somjegkenderoverthere,
Iwillalwaysbeyourlonely.
PeterPan.

”PeterPan”komnualdrighjemfraUSA.DFÆL’sfolkebådsentu-
siastJørgenHeidemannfortæller,athani2007kontaktede
formandenforSanFranciscoBayFolkboatAssociation,Bill
Madison,forathøreombådensskæbne.BillMadisonkunne
fortælle,athanfor10årsidenhavdefåetenmeddelelsefraejeren
af”PeterPan”–derpådettidspunkthavdefåetskiftetnavntil
”OldOne”–atdenvarforsvundetfrasinmooringvedSan
Franciscoogsandsynligvisdrevettilhavs–foraldrigmereatblive
fundet.

Sørgeligt,menmåskedogalligevelenærefulddødfordenne
hæderværdigebåd.

SejlogMotoromtaltesøsætningenafFD1iJulinummeret1943,
medordene”EtlækkertFartøj,deralleredeharmangeTilhængere”.
OgiaugustnummeretpralerformandenforHelsingørSejlklub,C.O.
Nielsen,afatbådenblevsejletfraFredericiatilHelsingørpå22½
time–over5knobresulterendefart–iallevindstyrkerfrastille
til10m/smedmedløbendesø,medfuldsejlføringog”udenat
tagevandoverafbetydning”.
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Igennemmangeårharderværetenheltfastdeltagerved
DFÆLssommertræf–nemliglystfartøjsmuseetssmukt
vedligeholdterødefolkebådFD2”Gill”fra1941.

Hervilmerevakselæsereafforegåendeartikelstraks
tænke”Hov,hvordankanderværeendanskfolkebådfra
1941,nårnummer1,”PeterPan”,varfra1943?

Forklaringenerden,at”Gill”blevbyggetiSverigei
enafdeførstestoreserieraffolkebåde,derblevbyggetpå
initiativafvelhavendestøtterfordennyeklasse–også
sidensolgttilinteresserede.

Densvenskeforretningsmand,HerbertDieden,deri
øvrigtogsåvardanskkonsul,havdestraksbestilten

Danmarks ældste folkebåd FD 2 ”Gill”

JørgenHeidemannogCarl-OveThor
nydersejladsenmedGill
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Jegkøbte”Gill”i1982afminkammeratJanMunk
Hansen,somermøbelsnedker.JankøbtebådeniRos-
kildeafenChristensen,somhavdedenståendeisin
have,hvaddenbarprægafefterflereårpåland.Janblev
frarådetafsinfar,somselvvargammelsejler,atkøbe
båden,dahanmente,atdetvarenhåbløsopgaveatgåi
gangmed.MenJanfaldtforbåden,dahanerentype,der
elskerudfordringer,såhankøbtebådenfor9000kri
1971.Herblevaltmalingbrændtaf,udvendigsom
indvendig,herefterblevdenimprægneretiC-toxog
genopmalet,ognytlærredblevlagtpåruftaget,ognye
pladerblevlagtpådækketogsamlingerneblevforstærket
medglasfiberstrimlerogmalet,herefterkomdernye
fenderlisterogskvatlister.Jantogdesværredegamle
lågerafogerstattededemmeddemderernu;briksene
harJanogsålavet.

DajegovertogGilli1982for34000kr.udenatvide,
atdetvardenældstefolkebåd,hvadjegførstfikatvide

efterethalvtår.Jegarbejdedevidere,hvorJanslap,da
detformigforpligtedeatholdebådensejlendeifinstand.

Istartenkunnejegikkeforstå,atbådentogmeget
vandind,nårdensejledepåkryds,sådabådenkompå
landblevbundenigenafrensetindtildetbaretræ,og
igenimprægneretiC-tox,naglerneblevgåetefter,ognye
sati,herefterblevdengenopmalet,ogallebordeneunder
vandlinienfikProf10ioverlapningerne,kølbolteneblev
spændtefter.Fribordetblevfuldspartletmeddiamant
spartelfarveoggenopmalet,detharholdtindtilnu,jeg
harkunvandslebetganskelet,oggenopfrisketmed
fortyndetemalielakfraSadolin,dadehardenpæneste
postrødeemalielak.Jegvarnuspændtpåombådennu
vartæt;denvarblevetbedre,menudevedmastesporet
somlådirektepåkølsvinetskruetmedfranskeskruerløb
vandetstadigindpåkryds.

Jegprøvedeigennæsteforåratspændeefter,oggik
nusvøbeneefter.Hvordevarknækket,blevdeforstær- ➔

Hagberdts egen beretning 

fra 2001 om årene med ”Gill”

folkebådfradenførsteseriepå26bådefraSverre-Varvet
iGöteborg,ogeftersigendevardethanssøn,dersejlede
bådenideførsteår.

Dabådensenereblevsolgttilendanskejer,fikden–
netopmedhenblikpådensmegettidligebyggeår–det
ledigenummerFD2,ogkannubrystesigafatvære
Danmarksældstefolkebåd–2årældreenddenførste
danskbyggede.Dukanandetstedsidenneartikellæse
om,hvorforderfandtesetledigtnummersåtidligti
rækkenafdanskefolkebåde.

Bådenharværetgennemendelhændergennem
årene,sidendenkomudfraværftetiGöteborg,menden
sidste”almindelige”ejer,HagberdtKnudsen,harsendtos
enherligberetningomsineårmed”Gill”fra1982til
1996,hvorhanoverdrogdentilDanmarksMuseumfor
Lystsejlads.Herbliverbådenomhyggeligtpasset,såvi
kanværesikrepåatdetteklenodieersikretforeftertiden.

”Gill”hariøvrigtfåetplaketterforgodbevaringi1989
og1993,altsåmensdenendnuvariHagberdtseje.

SomtilføjelsetilHagberdtsberetningkanmanlæse
enlilleberetning,somHagberdtharmodtagetfraen
tidligereejer,OttoAabjerg,dersejlede”Gill”ien
årrækkegennem60’erneog70’erne.

Kunnevifåfatpåalleejerneafbaredenneenebåd,
villeviheltsikkertkunnestykkeenheltfantastisk
historiesammen,derviserdenomtumledetilværelse,
sommangenenlystbådharhaftgennemårene.Elsketog
svigtet,omhyggeligtpasset,udsatforfarerogbesværlig-
heder,hårdekampepåkapsejladsbanerne,fantastiske
ferietureogherligehyggesejladser.

Deterværdattænkeover,nårmanmøderen”ganske
almindeligfolkebåd”–denvillesikkertkunnefortælle
historieridagevis,hvisdenellershavdeetsprog.
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ket,sånumentejeg,atdenvartæt.Menak,bådenvar
stadigutæt.Iefteråret1984,dabådenskullepåland,fik
vognmandenikkerigtigfatunderkølenforan,hvad
resulteredei,atremmenfikfatistævntræetistedetfor,
ogsåkomchokket.Kølengabteca.5cmforan,og
rustvandløbud,sånuvarderkunenvej:Allekølbolte
skulleskiftes;detarbejdeblevfærdigiforåret85.Vi
havdehafthelekølenaf,oggennemgåetdødtræet,som
varOK.Nukunnederikkeværemere,dabådenskullei
vandetiforåret86,mentejeg.

Menjegblevklogere!
Ugenføratvognmandenskullekomme,knækkede

toppenafroret,efterdetvarsatpåDetvistesig,atdet
gamleegetrævarsortindvendigogvarnærmestsom
muld.Detvaretheldformig,atdetikkesketeunder
sejlads,såjegkøbteetnytrorhosBrandtMølleri

Frederikssundfor4000kr.
Nuskulleengodsejlersæsonbegynde,menvandet

fandtstadigvejomkringmastesporet,sånuvarjeg
skakmat.Jegsejledemedproblemetindtilefteråret92.

Isommeren87gikhulkehlenpådengamlemast,som
varaforegonpine,istykker.JegkøbteennyhosUlriki
Rungstedfor9000kr.Sånubegyndtelommesmerterne
atbredesig.Imellemtidenhavdejegogsåmåtteofrenye
sejlogspilerstage.

DajegskullesejlefraKastruptilMiddelfarti1990,
havdejegnærmistetGill.JegsejledeoverKøgeBugtilet
vindogkomindiFaxebugt,hvorvindenblevmegetfrisk,
heropdagedejegpludseligatvandetstodheltoptil
dørken.

Dajegsejledealene,fikjegtravltmedatpumpe
samtidigmedatholdebådenpåretkurs.Såsketeder
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ogsådet,atpumpenrevsigløs,sånuvarderkunpøsen
tilbage.Jeghavdekunetitankerne,atkommeindtil
soldaternevedBøgestrømmenogsættehendepågrundi
detdetrenesandder.Minetokammerater,somvarsejlet
iforvejenienBandholm27,låogventedepåmig,da
deresmanifoldlækkede,ogdemente,atjegkunne
trækkedemindgennemsoldaterne,davindenvarivest.

Jeghavdeikkehafttidtilattænkepåatløfteknoglen
tilVHFanlæggetogkaldedem,sådevarnogetforbav-
sede.Jegfikdeneneafdemoveroghjælpemig,såjeg
trakogsådenandenbåd,indtilhankunnesættesejligen,
ogvinåedevelbeholdentilNyordkl2omnatten,hvor
jeghavdeenstærkhovedpine.

NæstedagblevGillsejlettilPræstøtilbådebygger
PoulHansen.Hvorforvikunnesejledenderovervar,at
sålængeviikkehavdesejletoppe,togbådenikkevand
ind.

Detvistesigatdervarbrugtnorskespiridenederste
kølbordi1941,nogetmangjordedengang.Allehavde
ellerssagt,atnårbådenermedkobbernaglererderingen
farepåfærde,menmankanaltsåikkebrugekobberi
egetræ,såderfor.

PoulHansenslognyespiriogkalfatrede,noget
BrandtMøllerkritiserede.Hananbefaledemigat
forstærkemedrustfriskruer,såiforåret91blevde
nederstekølbordforstærketmedrustfriskruerindi
kølsvinet,fribordetistævnenogagterfikogsånyeskruer
i,sånuvardensideafsageniorden.

JegfikMogensHansenmedmigudeatsejleisomme-
ren92.Hanfandtudaf,hvaddervarivejenmedutæt-
hedenomkringmastesporet.Viaftalte,athanskullehave
bådenhen,nårdenskullepåland.Det,derskullelaves
var,atmastesporetskulleopoghvilepåtonyebund-
stokke,såtrykketblevfordelt.Svøbenevedrøstjernene
skulleogsåskiftes,samttonyerøstjern.Allebordeneblev
gennemgået,ogderkomtonyeknæunderdækketi
sidernevedmasten.

Åretefterblevderlavettonyehylderisiderindei
kahytten,ogkølenblevafmonteretigenogfugetom,
ellersvaraltOKfraMogens’side,ogdetvistesigogsåat
holdestik,fornufikjegproblemermedstøvmiderne.

DaDanmarksMuseetforLystsejladsåbnedei1996på

ValdemarSlot,føltejeg.atdetvarenpassendeanledning
formigatstoppe.Gillhavdejegiforvejentestamenteret
tilmuseet,såvejenvarikkesålang.

Jegeridaggladfor,atjegharlavetdenklausul,at
bådenskalværesejlende,såmanhvertårharkunnetse
bådenvedDFÆLsstævnedenandenweekendijuli
måned.

Otto Aabjergs beretning
Jegkanogsåfortællelidtombådenidentid,jeghavde
den.Denhavdeellersfåetmahognyruf,menkistebæn-
kenevarlavetafmassivmahogni,menretspinkeltlavet–
sometskabmedrammerogfyldinger,såendaghvorjeg
rigtigskullehaleindiskødetogstemteføddernemod
kistebænk-siden,røgfodenligeigennem,såjegskiftede
desmukke,menuhensigtsmæssigesiderudmedma-
hognyfiner.

Bådenvarnæstentæt,dajegfikden.Denhavdei
mangeårikkesejletkapsejlads.Mankunnesedetbl.a.
ved,atdenhavdetungespringmadrassermedjern-
ramme.Menjegsejlededenialslagsvejr,ogsåhavkap-

HagberdtKnudsen,somharpasset”Gill”såomsorgsfuldt,indtil
hanoverdrogdentilDanmarksMuseumforLystsejlads.

➔
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sejlads,ogi1965,trorjeg,idetmegetstormendevejr
SjællandtRundt,fikbådenlidtafetknæk–blevfor
øvrigtnr.5.Menbådenvarmereellermindreutætefter
denomgang.Mereellermindresigerjeg,fordetvarkuni
hårdtvejr.Jegforsøgteselvfølgeligaltmuligtforatgøre
dentæt.

Dækogrufblevpraktisktalttæt,menjegforstårnu,
atdetdervirkeligvargalt,detvartæringafkølboltene,
isærdeforreste,somjodengangikkeblevlavetafrustfrit
stål.Trængersaltvandind,såvildetiforeningmed
egesyrenhurtigtgøredetafmedjernet.

SjællandRundt1966knækkedejegmasten–detene
vantknækkede.DetvarpåkrydslidtsydforStigsnæs.
Dengamlemastvarellersensmukkraftig(mensikkert
ogsåtung)oregonmast.

FD2vistesigpåtrodsafalderenatværehurtigog
kunnedengangudmærketklaresigpåkapsejladsbanerne.
Menssejlenevarnye,fikjegmangegodeplaceringer,
isærandenpladser.Engangblevdetendogtilenførste
pladsogoveraltsejrHesselørundt,i1970.

Sagen om FD 2
Detkannokundre,atGillkunnefåsejlnummeretFD2,
nårdennukomfraSverige.Menbådenvarjotoårældre
endFD1”PeterPan”,sådetvarjoheldigt,atdervaret
hulirækken,somdenligekunnesejleindi.

ISejlogMotorsfebruarnummerfra1943findesen
notitsomeninitiativrigbådebyggerGehringiMarstal,
der,strakstegningerneblevtilgængelige,erbegyndtat
byggeenfolkebåd–altsåsamtidigmedatBørresengåri
gangmed”PeterPan”.Manharvelsåreserveretsejlnum-
meretFD2tildennebåd,mensenerehardetvistsig,at
denaldrigblevklasset.

JørgenHeidemannstødtepåbådeniNyborgHavn,
hvordenlåpålandienusselforfatning–undernavnet
”RødeOrm”.HanfikkontaktmedHenningBlix,som
havdeskrevetenartikelombådeniNyborgSejlklubs
bladi1997,mensdenlåvelholdtogfinihavnen.Han
fortæller,atbådenblevbyggeti1943iMarstal–af
kalmarfyrpåask.Denblevaltsåbare10cmforlangog3
cmforbred–ogBlixgætterpå,atdetmåskebareerfordi
bådbyggerenharvilletudnyttededyrematerialerfuldt
ud.Somhanskriver:Detvigtigsteforham[bådbyggeren]
harværetatbyggeengod,solidbåd.

Mendeteraltsåsandsynligvisårsagentil,atbåden
ikkeharkunnetbliveklasset,forogsådengangvarman

retstriksemed,atklassebestemmelsernenøjeskulle
overholdes.

Sådetmegetlavesejlnummerharbareståetogventet
påatgamle”Gill”komtillandetengangi50’erneog
kunneblivetilFD2….

”RødeOrm”somdensåud,daJørgenHeidemannfandtdenpå
NyborgHavnsoplagsplads.Detvidesikke,ombådenerblevet
gjortistand–ellerskrottet.Ærgerligt–bådenerjobestemtet
folkebådshistoriskkuriosum…
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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.
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Scene: 
Drejøgamlehavn,torsdagden8.august2009.4folke-
bådeholder”stævnemøde”førSvendborgClassic
Regatta.

Snakkengår.ThomasSuwelak,ejerafdenOveKaae-
byggedeFGER252”RedFox”,spørgermig,omjegved,
omOveKaae’sværkstedfindesendnu.

Måsvare,atdetanerjegikke,mentror,jegkenderen,
somgør.

Intetkunneværerigtigere:TomAndersen(S38D21,
”Saga”afSvendborg)harhaftetmegetnærtbekendtskab
tilognaboskabmedOveKaae.
 JørgenHeidemann

Fortællingen om Ove 
Kaae

AfTomAndersen

OveKaaeharjegkendt,sidenjeggikmedkortebukser.
Hanvaregentligsnedker,menarbejdedesombådebyg-
gerforHenryRasmussenogsenereAageWalsted.Han
byggedebådeisinfritid.Dervarenlærlingpåværftet,
AageBirch,hanbyggedeendrage,ogdetinspirerede
Ovetilogsåatbyggeendrage.Denblevsolgt,oghan
byggedeen30m2Utzon,»ROSAMUNDE«,meddenblev
hanoveraltvinderaf”TåsingeRundt”idenførstesejlads
meddennyebåd.

Jegstodsammenmedminfarpåmolenvedden
rundehavn,dadekomklarafSkansen.Førstkom

Ove Kaae –  
folkebådebygger 
fra Svendborg

”Gill”–”RedFox”–”Scherzo”–”Kokyta”

RedFoxpålæns
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seksmeteren»CAPRICE«,ogligeefterkom»ROSA-
MUNDE».Dervarmangemenneskerpåmolen,ogder
giketsusgennemtilskuerne,somnårderbliverscoretet
målienfodboldkamp.

SenereblevOveselvstændig,påettidspunkthavde
hanenlærling,menellersklaredehandetalene,byggede
mangefinefolkebåde,juniorbådeogpiratjoller.

I1965byggedehanetfolkebådsskrog,enfolkebåd
medmotorogenfolkebådtilleveringtilpinse.Hanvar
bagud,ogderforsattehanenannonceiavisen,vel
vidende,atderikkevarenledigbådebygger,mendetvar
foratvisesingodeviljeoverforkunden.Jegvarligevendt
hjemeftereteventyrmedennorsktankbåd.Detvarmin
brorIb,dergjordemigopmærksom,ogjeggikopforat
hilsepå,ogdetendtemed,atjegblevansat.Detvar
noglegodeoglærerigemåneder.

VærkstedetvedTværvej74låikkevedhavnen,menet
godtstykkederfra,såbådenemåtteslæbes2,3km
gennembyen(Porthusvej-Overgade-Lerchesvej–
Havnegade).

OvergadeogLerchesvejvarensrettede,såderblev
kørtimodfærdselsretningen.

Ovebyggedeenhelseriefolkebådetiltyskekunder,

BilledetaftransportenertagetpåLerchesvej,medØrkildsgade
ibaggrunden.DetvarengammelScanialastbil,dertrak.Der
blevikkebrugtruller,menentretommerbøgeplanke,derblev
fornyet,nårdenblevfortynd,ogdervaringensmørelse.

detvarenReimer-Sørensen,dersolgtebådene.Deter
derforikkesikkert,at»REDFOX«haretdansknummer.

I1969komLisogjeghjemtilSvendborgefteretpar
åriJulianehåb,ogvikøbtedethus,vinuboriogblev
dervednaboertilOveoghansfamilie.Pådettidspunkt
varhanstoppetsomselvstændigogvaransatforskellige
steder.Vivarmakkerepåværftetnoglemåneder,
omkringtiårsenere,davirenoveredesøværnetsmine-
strygere.

Densidstebådbyggedehantilsigselvafresternefra
tidligerebyggedefolkebåde.Denvarklari1980.Detvar
ikkeenudsøgtklædning,menflottelinjer.Klædningen
blevlimetsammenmedskumlim,ogdadenvarklædt
op,rensetafogpudsetmedsandpapir,komhanindforat
snakke»skiv«.Hanglædedesigoveratsedeperfekte
linjer.Detvaretheltlivserfaring,detvarflotatse,der
varingennagler,kunskruerneistævnogkøl,denfik
navnetFD793»SIDSTPIGEN«.Detvardenyngste
datterskælenavn,hunvarenefternøler,såhunvar
moster,dahunblevfødt,devartisøskende.

Detvarenhurtigbåd,oghansejlededeninogleår,
mendetknebmedatfindegaster,sådenblevsolgttil
Tyskland.

Ovelevedefra06-11-1925til27-04-1998.Handødeaf
enhjerneblødning,ogdergiketparårførEllaKaae
solgtehuset.Ensønbadmigvurdere,omdervarnoget
bevaringsværdigtiværkstedet.Jegforeslog,atdekontak-
tedemuseetpåValdemarsslot,hvorefterMartinStock-
holmhentedeetparlæs,medenstortrailer.Dervar
blandtdeting,derkompåmuseet,byggeskabeloner,
værktøjogetparkølmodeller–ogsåetkøl-ogspanterids
til»ROSAMUNDE»,tegnetifuldstørrelse,påperga-
mentpapir,rulletoppåenrundstokogsigneret”Med
venlighilsen,AageUtzon”.

Enafkølmodellerneerderenhistorieom.Denlavede
hanpåbestillingtilOleAndreasentilfolkebåden
»ELEFANT«.Oleerjoenstorhyggeligbamse,såhan
villehavekølenoptimeretmedvægtensålangtfremsom
muligt.Detblevenmegethurtigbåd,menkonkurren-
terneforlangteommåling,ogdetviste,attolerancenvar
overskredet,såkølenblevkasseretogerstattetmedenkøl
fraBørresen.
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afVillyKongeskovKlausen 
 

Farvel til FD 524, og FD 10 på museum
I2004sattebestyrelseniDFÆLetskibisøen,somgikud
påatregistreredelystfartøjer,somvarforladteogstodog
giklangsomtiforfald,minopgaveimitområde,somer
Nordvestsjælland,varatafdækkeOddenNykøbing
SjællandogRørvighavne,ogdestederiområdetvarder
mulighedefteraftalemedejerneatregistreredefartøjer
somstodihaverogpåsommerhusgrundem.v..

Detvarenspændendeopgave,iKlintfandtvien
måge,somSimonHansenogHenrikEffersøevaroppe
ogbesigtigeogfandtsærdelesinteressant.Mågenfor-
svandtfraområdetdabådebyggerenHenrikfraNykø-
bingrejstetilCanada,hanhavdeimellemtidenerhvervet
mågen,somhavdeetlavtnummer,densskæbneeruvis.
Genereltmåjegsigeatomikkenedslående,såerdet
faktiskikkelykkedesatreddenogenafdefartøjer,som
jegregistreredepådaværendetidspunkt.

Ejernefinderindledningsvis,atmanharnogetaf
værdi,sommanharholdtmegetaf,ognårdervisersig
enkøber,sættesprisenofteforhøj,ogkøberforlader
forhandlingerne.Langsomtmensikkertforfalderfartøjet,

dadetfordetmestestårhenudenvedligeholdelseofte
ikkeafdækket,ogderforkræverbådemegettidogmange
pengeforennyejeratgåikrigmedden,ligesomvær-
dienerfaldetvæsentligt.

Omkringslutningenafhalvfjerdsernekomenkønog
velbyggetfolkebådtilklubben(NykøbingSjælland)Bøje
Tommeruphedbådebyggeren,ogskulleviststammefra
Limfjorden.Bådenvargrønogdeltogmegetikapsejlad-
ser,ogsåiDMsomjodenganghavdeendeltræbåde
med.SelvsejledeLisbetogjegrundtiminfarssidste
fiskerbådpå16”byggetiSnekkerstenmedrødesejlog
byggetegpåeg,megetromantisk.Menvidrømteom
nogetstørre,senerefikvienHelsingørjolle”Amanda”
byggetpåAarøsundi1976,ogvibegyndteatsejlei
klubben.Viklaredeosgodt,oghavdegodkontakttil
folkebådssejlerne.FD524varstadigenmegetaktivbåd,
senereskiftedeLisbetogjegtilFolkebådFD450i1987.
Etlillepæntfeltkunnevimønstreiklubbenmed5
træbådeogenfiberfolkebåd,menistartenaf1990’erne
forsvandtFD524frakapsejladsbanen.Fraomkring1997,
jegveddetikkeheltpræcist,hardenståetpålanduden
presenning,mangehartilbudtsigsomkøbere,menuden
atopnåenaftale.Ejerenvarpådetsidsteparattilat
forærebådenvæk,mendetdetlykkedesikke.

JegkiggedeofteforbiFD524somstodforladtpå
havnepladsen,tingvarogsåblevetfjernetfrabåden,og
mankunnese,atdentilsidstvarmegetforfalden.I
december2009vardetslut.FD524,varblevetskåretop
medenmotorsav,kunkølenstodtilbage,ogmange
tankergikgennemmithoved,bådedetsmukkesynda
hunkomtilklubben,oplevelsernepåkapsejladsbanen,
registreringenafdetforsømtefartøj,ogejerensomjegjo
kendtesometbehageligtogimødekommendemenneske.

Minegenkonklusionomkringældrefolkebåde,er
ligesommedveteranbiler:derskalforsvindemangefør
debeståendefårenhøjværdi,ogsåskaldeværevel-
holdte.Detførsteeralleredesket.

Forfald og bevaring

DetsidstesørgeligmindeomFD534West-Wind
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FD 10 Helen
EnanderledeshistoriefølgernueftermedFD10Helen,
somdeterlykkedesatreddeforeftertiden,dogikkeuden
sværdslagmedOdsherredKommune.KristianJensen,
somerfødti1930iKildehusenesydforNykøbing
Sjælland,ønskedei2008atafhændesinvelholdtebåd.
Hanhavdeerhvervetdeni1973,såderhavdekunværet
toejeresiden1946.FørdentidhavdeKristiansejletBB
jolle,ogendelandrefartøjer,ogaltidværetenpræmie-
slugeridefartøjer,hvorhansadmedrorpindenihånden.

Daminpensionstilværelsejonærmedesig,udsprang
dersigenideomatopretteenveteransejlerskole,evt.
ogsåmedandrefartøjer.StartenskulleværeFD10og
minegenFD450,detskulleoprettessometkulturelt
projektiOdsherredKommune,ogskulleværeiRørvig
Havn,somharstorpublikumstilstrømning.Havnefoge-
denoplyste,atkommunenhavdeensagsbehandlerpå
området,somjegskulleansøge.

Jegformuleredeenansøgning,menhørteingenting.
Jegkontaktedefleregangeforvaltningen,menfikendelig
atvideatdennævntesagsbehandlerhavdeorlov,ogjeg
skullevente,ogdetgjordejeg.1oktober2008havdejeg
overtagetFD10efterKristianJensen.Endeligidecember

fikjegetmødemedsagsbehandleren,hunmødtemig
udenforsitkontor,oghavdeintettiloversforprojektet,
altgikgalt.Havnefogedenbragtenusagenopibrugerrå-
detiRørvig,jegvedikke,hvordandetblevfremlagt,men
brugerrådetvarklartimodatnogenforsøgteattrængesig
ind”ogkrævehavneplads”.Jegkunnekommepåventeli-
steefter70andre,somstodførmig.

Nustodjegtilbagemedenvelholdtfolkebåd,somjeg
ønskedeskullebevares,menreeltikkehavdenogenplads
til,ogkommunenhavdeskudtmitprojektisænk.Jeg
indgikiforåret2009endrøftelsemedOdsherreds
KulturhistoriskeMuseumom,atFD10vederlagsfritblev
overdragettilmuseet.Enbetingelsesommuseetopsatte
var,atderskulleværeetlokaltislæt.Kristianvarfisker-
sønfraKildehusenesydforNykøbingSjælland,ogHelen
FD10havdesejletpåfjordensiden1973medKristian
somskipper.

MuseetsagdejatilatovertageHelen.
NuerHelenigodehænder,ogjegermediden

maritimearbejdsgruppepåmuseet.Tilkommunenschefi
forvaltningensvaredejegtilbage,atjegikketogafslaget
personligt,menvaropmærksompåattræskibsfolk
generelthavdesværevilkårivoreshavne.Mangeholder
aftræskibe,menfåvilreeltgøreenindsatsforatbevare
voreskulturarv.

HELENFD10islutnin-
genaf2009
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AfStigEkblom

Iforbindelsemedfolkebådensjubilæumeftersøgtenogle
afdeledendemedlemmerafSvenskaFolkbåtsförbundet
verdensførstefolkebåd,FS1,derblevsøsat23.april
1942.DenblevfundetiSpanieni1991ienusseltilstand,
ogmanforsøgteatkøbedenpåenauktion–menen
spanskvelhaverløbafmedden.Hanfikdennødtørftigt
istandsatogsejledemedden.Åreteftervillehansælge
denfor50.000kr.,mendetvarderingen,dervillegive
forden.Nogleårsenerefikmanenmailfraenanden
spanier,derenddakunneoplyse,athanfåetbådensførste
sejlfra1942medikøbet–ogathannuvarigangmedat
restaureredengennemgribende.Alttyderaltsåpåat
dennebåd–dervarprototypenogblevmodellenforalle
fremtidigefolkebåde–sejlerdendagidag,næsten60år
efteratkølenblevstraktiSverige.

De første svenske 
folkebåde
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DennødtørftigtistandsatteFS1,sommanfandtdeni
1991idenspanskehavnBenaldena,Fuengirola.

Den næstældste svenske folkebåd S2 ”Jo-Jo”
NårdetnuikkelykkedesforSvenskaFolkbåtsförbundets
historiskekonsulentAndersOlsen,somogsåerkendt
somerenafmedforfatternetildensærdeleslæseværdige
bog”Folkbåten–enmodernklassiker”atfåfatiden
allerførstesvenskefolkebåd,såkastedehansigistedet
overS2”Jo-Jo”.

Denblevudsatforengennemgribenderestaurering,
derkostedehamtreårsarbejde,omkring1500arbejdsti-
merog150.000svenskekr.

Hanskiftedekølplanken,for-ogagterstævn,7
bundstokke,13svøbog35meterklædning.Nytdækog
ruftag–samtnyforlugeogaldæksaptering.Nymastog
bom–ogror.Altsåennæstennybåd,menaltførttilbage
ioriginaltilstand.

Herover:
IntetunderatGormBoablevhelthimmelfalden,dahanhelt
tilfældigtmødte”Jo-Jo”påUtöi2008ligeeftersøsætningen.
Herdeltogdeni”Vikingaregattan”forfolkebådeogfikengod
placeringikapsejladsen.

Fravenstreses”Jo-Jo”igangmeddenomfattenderenovering

Derefterbilledefrasøsætningenijuni2008.

3.billede:TordSundénssønStureSundénvartilstedeved
søsætningenogvistedenallerførsteoriginaltegningtilfolkebåden
–efterAndersOlsensmeningerdetførstegangnogensinde,at
dennetegningervistfremforoffentligheden.
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Nuerdetallersidstioktober,deflesteandrebådei
havnenerpåland.Liggernulidtensomtogprøverat
fortsætteentradition,derstartede,davivar3folkebåds-
sejlereiFaldsled.

Detbegyndtemed,atdaminandensæsonvarvedat
væreovre,ogjegbegyndteatsnakkeomatbestilletidtil
optagningmidtioktober,sagdedeherrerGunnar
(”Påfuglen”)ogAnders(plast-attrappen”SparKnægt”):
Detbehøverdudaikke,vikansagtenssejleetstykketid
endnupågodedage.

Deharlærtmigsåmegetandet,såhvorforikke?
OK,detprøverviså.Jo–derkomflerefinedage

endnu,bl.a.havdevietparovenudvellykkedeweek-ends
udidetSydfyenske,somviersåheldigeatværeprivilige-
redevedatliggeved.

Etparårhengik.Såopdagedejeg,atdetoherrers
bådeblevtagetpålandsammenmeddeandre.Forkla-
ring?–dehavdejolærtmignogetandet.Jo,menbaredu
hardinivandet,harvijostadigenbådatsejlei!

Sandtnok.Herafudvikledesigenmegethyggelig
vanemedattageosengodturendaglangthenpå

sæsonen,nårminforsikrings-
periodesudløbnærmedesig.

Detkunnevære”ØerneRundt”eller–godeår–udaf
”lagunen”,henomhjørnet,udiLillebæltoghilse”Farvel
ogtakforiår”tilHelnæsFyrmedsamtmadpakkenog–
ikkeatforglemme–hjemmetrukketvalnødde-dramfra
sidsteår.

Herefterhjemtilhavnen,direktehentilmastekranen
atafmaste.Detvarherunder,jegafAnderslærteudtryk-
ket:”Atsejlemastenaf”.

NuerAndersherikkemere,ogGunnarshelbreder
ikkelængereshipshape.Menendnu–lidtalene–hilses
deraftilHelnæsFyr,hvisderbliverengoddag.

Derertomtderude.Næsteningensejl–måskeen
enkelttyskerlangtudeibæltet.

Du er ikke helt alene
Ogdogerherikketomt:Nørrefjordenvrimlermedstore
flokkeedderfugle,somnuogdaletterogflyttersigi
ganskelavflugthenovervandet.Henoverhimlengrågæs
påtræk,lejlighedsvismindregrupperknortegæs.Heldige
dagesesdenenemusvågeefterdenandenicirklende
svæveflugthøjtoppe.

TurengårudoverNørrefjorden,imod”Gabet”ved
Illumø.Endnuerhertyst–lystmorderneerikkebegyndt
atplaffestakkelsopdrættedefasanerderovre,selvomdet
udsatteløsdriftskvægerfærgethjemtilfastlandet.

Derernogetsærligtoverenturpåvandetidetsene
efterår,nårsolenstårganskelavt.Bareetparhåndsbred-
deroverkimingen,lysetstårfladtindpåkystbrinkerne
ogkasterandrestederlangeskygger.Ogdannerflotte
reflekserivandoverfladen.

Odense,27oktober2010,JørgenHeidemann
FDEN506”Scherzo”afFaldsled

Postludium – ”at sejle masten af”
Postludium = Efterspil. ...efter en sæson, der er lige ved at være forbi
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TakfordiIristerenrunetilDenNordiskeFolkebådsære
iDFÆL-bladet."Fåbådeharbetydetsåmegetfordansk
sejlsportsomdenne",somsaligBentAarreskrevisin
"Sejlerenshåndbog"fra1983.

Menhvemvardetegentlig,derfiksatgangidet
danskebyggeri?DetvartosejlerefraHorsens:Købmand
KajWolhardt,somvarformandfor"SejlsportensVenner"

ogRolfHaugstrup,somvarredaktøraf"Sejlerbladet"–
enforgængerfor"SejlogMotor".Hanindrykkedeen
annonceisitbladsnr.23den1.december1945med
ovennævnteoverskrift.

Inr.24den15.decemberskriverhan:"Folkebaaden
erimidlertidsærdelesvelegnettilSeriebygning,ogDansk
Folkebådsklub,somerunderDannelse,harderforsatind
foratfaastartetetsaadantByggeriellerretterefremme
det.EnKredsafHorsens-Sejlereharbestilt10Folke-
baadepaaAarhusYachtværft,ogdererhervedopnaaet
enBesparelsepaa10-15Procent.

FolkebaadsklubbenhariøvrigtmødtsaastorInter-
esseforSagen,atmankunnetænkesigatværemedtilat
bestilleyderligere10Folkebaade."

Detblevdogikketilnoget.Mendeterenkendsger-
ning,atderblevbygget10folkebådeiAarhus.

Kilde:Sejlerbladetnr.23,side553,ogSejlerbladetnr.24,side
569,beggeHorsens,1945.

 VenlighilsenMaxVinnerJyllinge

Redaktionentakkerforderosendeord,ogkansamtidig
understøtteMaxVinnerspåstandmeddenvistekopiafførste
sideiFolkebådsklubbensfartøjsregisterfra1952.Hersesnetop
deomtalte10folkebådesånydeligtoplistetligeefterhinanden;
denførsteafdem,D6”Kuling”,ermedlidtvanskeligtlæsbar
håndskrifttilføjetdentrykteliste.Hvisduvilfindeudaflidt
omdenfolkebåd,duselvharsejletmed(oghvemafDFÆLs
medlemmerharikkedet?),kandugåindpåFolkebådsklubbens
hjemmesideogfindedegamleregistregennemårene.Adressener:
http://www.folkebaad.dk

Redaktionen har modtaget: 

Bådebyggere, se her! 
Hvem kan bygge 10 Folkebåde?
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Redaktionen har sakset følgende fra 
www.fjordsejlerne.dk.

DerbliverstadigbyggettræbådeiJægerspris!
PåBrandt-MøllersBådebyggerierdergangiskarøk-

senoghøvlen,idetderervedatblivebyggetenny
NordiskFolkebåd.

Bådenbliver”stateoftheart”medkølogstævneaf
groetegogIroko,Klædningenbliverknastfrilærkihele
længder.SkrogetbliverlimetmedWestEpoxy,og
klædningenproppet.

Folkebådenervedatværeklædtop,mendermangler
stadigetparbordihverside.

Klædningenbliverlimetsammenogspundingog
spejlbliverogsålimetiWestSystemepoxy.

DetkangodtværeatdetbliverenmoderneFolkebåd,
mendetgamlebådebyggerværktøjerstadigibrug,når
deterdetbedstetilopgaven

Mensdetteskrives,mødesfjordsejlernetilÅbenBåd
oppepåværftet(d.12.februar)ogkansavleoverdenne
smukkebåd–heltfriskfrafad.

Gåselvindpåwww.fjordsejlerne.dkogfølgdette
flotteprojekt.

Mere nyt om folkebåde: 

Månedens motorbåd

Månedens 
motorbåd Mika
Toldkrydseren/chaluppen”Mika”fraFrederikshavner
etvelholdteksempelpådenvelnokallermestklassiske
ogtypiskedanskemotorbåd,somvikenderdenfra
enhverdanskhavnmedrespektforsigselv.”Mika”er

Herses”Mika”påvejindgennemindsejlingentilRønnerhav-
nenensmuksommeraften.Billedeterikkeheltaktuelt,idet
densortegummilistepåfribordetnuerfjernetforskønhedens
skyld–menerhunikkeskønalligevel?

byggetiÅlborgi1953,er27fodlangogerudrustetmed
en4-cylindretPerkinspå48HK–ogdiversemoderne
bekvemmeligheder.Dererfirekøjepladserombord.Derhyggesi”Mika”sammenmedligesindede
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Bådoplysninger 
Evt. bådnr.   

Bådnavn:    

Ex. navne:    

Bådtype:    

Bådebyggeri/byggested:    

Byggeår:    

Konstruktør:    

Træsorter:    

Længde:    

Bredde:    

Dybgang:    

Deplacement:    

 

Sejlbåde:    

Rigtype:    

Sejlareal:    

Sejlmærke:    

Ex. Sejlmærker:    

 

Motorbåde   

Motor:    

 

Både motor- og sejlbåde   

Hjemhavn:    

Sejlklub:    

 

Indsend gerne en kopi

Bemærkninger: Brug evt. nyt papir 

  

 

Evt. medlemsnr.  

Navn:    

Adresse:   

Postnr. og by:    

Telefon nr.:    

Email:   

Sendestil:
DFÆL,BirteMolbech
Holstebrogade4,3.t.v.2100KøbenhavnØ
Email:register@defaele.dk
Medsendgernefotoogbådenspapirerevt.digitaltellerikopi

Hvisdukunændrerbådoplysninger,skaldusendeblankettentil
formanden,OveJuhl
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