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På baggrund af vedholdende rygter om en lang 
slæde på værftet ude på det yderste af Stub-
ben ved Nordhavnen, kontaktede jeg Køben-
havns Yacht og Motorbådsværft – og ganske 
rigtigt, her har 95 m2 skærgårdskrydseren 
”Gain” haft til huse gennem en årrække. Båden 
er over 16 meter lang og 2,8 meter bred og er 
tegnet af August Plym, bygget på hans eget 
værft Neglingevarvet, Stockholms Båtbyggeri i 
1916.

AfStigEkblom

VærftsejerMorteninviteredemigtilatkommeogkigge–
ogdetvarikkeenmulighed,jeghavdelysttilatladegå
framig.GåturenfraNordhavnensStationudtilFiskeri-
havnenerlang,menvistesigvirkeliginteressantogværd
attage.Nuerdetogsåenæreatkommesådanetsted,
værftetharjoældgamlerødder.Herfraermangtetstolt
fartøjsejletud,feks.enrækkeafdemestevindende6-
metereigennem1920’erneog-30’erne.Værftetbrændtei
1936sammenmedendelprægtigefartøjer–blandt
andrekongens10-meter”RitaV”,mendetblevgenop-
byggetogharleveretogrepareretmangebådesiden.

Idenlavloftedesidehalkunnejegnubeundredenne
skønhed,somefter5årsrestaureringgerneskullevære
klartilsøsætningnutilsommer.Værftetharståetfor
reparationerpåskroget,mensejeren,somerudlandsdan-
sker,selvarbejderpårestaureringenafdendemonterede
aptering,somerheltoriginal.

Herharværettaleomdensædvanligehistorie.Det
megetsmukkeskibblevkøbtiNorgeogsejlethjemtil
København,hvormansejledeensommer.Menved
førstkommendeforårsklargøringvardernogettrevleri
vedrøstjernene,såbådenkomligeovertilMortenpå
værftetforatbliveordnetfordennebagatel.Mendet
vistesigatværeretomfattende,ogderåbenbaredes
hurtigtmangeflereproblemer,daderførstblevgået
grundigereefter.Dervarfeks.blevetlagtettyndtlagfrisk
træudenpådetdårligetræikøltræogstævne.

Forstævnenvarifyrmedstålskinnerforovenogforne-
den,boltetsammenmedetutalafbolte–sådanvarden
lavetoriginalt–mentræetbladredefuldstændigopog
faldtfrahinandendaMortenskarlidtidet.

Helekøltræetog8meterstævnmåtteskiftes–samt
rorstævnen.Dækketvistesigatværeråddentikanterne,
cockpitkarmeneligeså.Derblevlagtnytdækioregon-
pinepå,nyecockpitkarme,oglagtetlag3mmmahogny-

Anvendt litteratur: 
Alla våra skärgårdskryssare, Per Thelander, 1991
100 år under segel, svensk segling 1905-2005, 
Svenska Seglarforbundet, 2004
Hvide Sejl, Einar Olufsen, 1964
Nordens Båtar, Bind I, Otto Lybeck, 1939
Danske Lystbåde, Jan Ebert, 1986
Svenska Skärgårdskryssare Förbundets hjemmeside:  
http://www.sskf.se

Anbefalet litteratur, som jeg dog 
ikke har kunnet anvende, idet de 
danske biblioteker ikke har den:  
Jubileumsboken "The World of 
Square Metres" - om skärgårskrys-
sarens utveckling från 1908-2008.
Den kan bestilles gennem Svenska 
Skärgårdskryssare Förbundet fra 
deres hjemmeside – koster 400 SKR

En skønhed på 
Københavns Yacht- og Motorbådsværft
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finerudenpårufsiderne,sådepatineredeindersiderfra
1916kunneblivebevarede.Detsernaturligvisaldeles
vidunderligtud.Somgavefraværftettilejerenersåvel
forlugesomagterlugemedkarmeblevetudskiftet–to

”Gain”ansåssomdenmestvellykkede95’erfraPlymshånd,og
varmeddenberømtesejlerJohn”Glas-Calle”Carlssonvedroret
altvindendegennemåreneindtil1918,hvordennyeSalander-
tegnede”Gerdny”komtiloggav”Gain”kamtilhåretde
kommendeår.

Som”Gain”såudvedSandhamsveckan1916–herdystende
medsinforgænger”Inga-Lill”,ogsåafPlymshånd,ogsomi
1914vardenførsteskærgårdskrydsermedkrumbyggetmarconi-
mast.Beggevarmegettidligtpådeniovergangenfragaffel-til
bermudarig,mensomdetses,endnumeddetlaveogmegetbrede
sejlplan,derprægededeførstebådemeddennyerigtype.

”Gain”simponerendefordæk,fotogra-
feretdahunefterløsningenafdestore
opgaverblevflyttetfradenstore
værftshaloverisidehallen.
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lær-

Detoprindeligeproblemvedrøstjerneneløstes
medindskarredestykkerafbord–derhvorde
gamlerøstjernsammenmeddetnedsivende
vandhavdeforårsagetrådiklædningen.

Nytkøltræ,nyforstævnogrorstævn,nye
bjørneogbundstokkeognyestålbundstokkeog
endelsvøb.Deterdavistgodtatderfindes
værfter,derkanendnu…

”Gain”,somhunsåud,dahunfærdedesidenordligere

farvande,hvordennuværendeejerkøbtehende.Deter

endnuuvistomyawl-riggenskalbevares.Mortenhar

ventetmedatgennembrydeoregon-dækket,førejerenhar

besluttetsigendeligt.Detvilledaogsåklædedettesmukke

fartøjmedenkutterrig,ikkesandt?

Indsatifoto:Påsjöhistoriska
muséetiStockholmkanman
hentePlymsoriginalerigtegning,
hvisdetskullehaveinteresseved
enmuligændringafriggen.
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lingeharnemliggennem
årenelavetdemsomsvende-
prøverogdervedbidragettil
detutroligtsmukkeresultat.

Nårmannuvarigang,
blevallederustnestålbund-
stokkeudskiftet,ogklædnin-
genrepareret,hvordetvar
nødvendigt.Desudenerhele
skrogetblevetnåddelimet.

Nustårbådenaltsåhelog
flotigenogifinesteform.
Problemetervistbare,hvor
denkankommetilatfå
havnepladstilsommer–men
enhverhavnmådaværestolt
afathusesådanenskønhed?

VærftsejerMortenSørensenpådetkæmpestorenylagteagterdæk
i6meterlangeoregonlister.Dækketerlakeretmedcoelan–og
Mortenfortælleratdetvoldtestorebesværlighederatlakeremed
coelan’en.Tilsidstvalgtemanathældedetpåogfordeledetmed
pensel,mennuserdetogsårigtigtflotud.

Foranværftetstår8-meteren”Unda”,dertrængertilen
gennemgribenderestaurering–derernogetrådideforreste
understebordogbundstokke,sådenharikkeværetudeogsejle
nogleår–projektetstårvistlidtistampe…

VærftsejerMortenvisersitrigholdigetrælager.Hanfaldtoveretstørrepartimahognyogeg–
beregnettilbygningenafen40fodsbåd,somaldrigblevbygget.Fornemtogvellagrettræ,derkan
findeanvendelseinyerestaureringerafvoresejlendekulturskatte
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”En skønhed på Københavns Yacht- og Motorbåds-
værft” – skrev ”den gamle redacteur” i dette blad i 2011 
(nr. 110, dec. 2011) og fulgte op med en beskrivelse af et 
igangværende restaureringsarbejde af skærgårdskrydse-
ren ”Gain”, tegnet af August Plym og bygget på hans 
værft Neglingevarvet ved Stockholm i 1916.

Restaureringsarbejdet er nu tilendebragt, og lørdag d. 
3. september 2016 blev der afholdt ”åben båd” ved 
Mortens værft: ”Gain” var nu søsat og lå ved Mortens 

95 m2 skærgårdskrydser 
”Gain” søsat
Af Ole Toft - Sølve

”Gain”, som hun så ud, da hun færdedes i de finske 
farvande, hvor den nuværende ejer købte hende. ”Gain” 
ansås som den mest vellykkede 95’er fra Plyms hånd, og 
var med den berømte sejler John ”Glas-Calle” Carlsson 
ved roret altvindende gennem årene indtil 1918, hvor 
den nye Salander-tegnede ”Gerdny” kom til og gav 
”Gain” kam til håret de kommende år. 
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bro i fiskerihavnen, færdigrestaureret, med flag over top 
og blev fejret med sit 100 års jubilæum.

Og hvilket imponerende skue. Med en overaltlængde 
på over 16 meter måler den ”kun” 2,8 m i bredden. Den 
var oprindelig slooprigget med 95 m2 i sejlareal, men 
blev for 50-60 år siden rigget som yawl. Og sådan har 
ejeren ønsket at bibeholde den.

Men bortset fra dette er ”Gain” så oprindelig som da 
Plym afleverede den for 100 år siden. Dæk, ruf, luger og 
cockpit er nænsomt renoveret og genopbygget, rorpin-
den er den originale snoede, udskårne, som Plym prakti  
serede det. Masterne er nye, fra Mortens værft.

Om læ får man et sus af forne tiders sejlads: hele 
apteringen er elegant renoveret og holdt i originale 
træsorter, listeprofiler, skabe med originale beslag – og 
alligevel så enkelt og funktionelt – som det var tænkt af 
mesteren selv.

Stor respekt for ejeren. Imponerende at det lykkedes 
at gennemføre projektet, og at vi nu kan glædes over at 
se denne repræsentant for noget af det ypperste af 
nordisk bådbyggerkunst i vores farvande.

Og stor respekt for bådbygger Morten Sørensen og 
hans stab af håndværkere. Hvor herligt at se, at hånd-
værket lever – at man stadig behersker at kunne håndte-
re materialer og teknikker som på Plyms tid.

Ikke så mærkeligt at det var en festdag med blafren-
de flag og masser af besøgende – venner, bekendte, 
Kjøbenhavnske Træsejlere, bådbyggere og lokale fiskere 
samledes i Mortens værft og på bådpladsen, ejeren og 
kæreste trakterede med delikatesser, som kunne skylles 
ned med hjemmebrygget øl – Gain-øl!

Bemærk ”Plym-bølgen” i stævnen. Den har Ole rekon-
strueret ud fra gamle billeder og skåret ude hos Morten 
sidste år (Red.)

Der blev serveret 
hjemmebrygget 
Gain-øl ved  
søsætningen

Rorpinden: Ejeren er meget stolt 
over at selveste ”Glass-Calle” 

sad med den i hånden og 
sejlede Gain til sejr i 1916! 


