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Havli| Entypebdd. konstnßret a:fA. Lihdholn 1912. I alt blevfehl
häde bygget son skoleb/tde til KAS. men klassen slogikke igennem-
Den äbne böd havde Gunterrig.
Lengde o.a. 8.00 n. Inngde v.l. 5.00 n. Bredde 2.12 m.
Dlbtgäende L20 n. Deplaceneht 1.520 kg. lkjlareal 3l kvtft.
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"Sportslig set var Baadenc en
Sukces, de var rummelige og
lefte at gore klar til s€jlads,
men man havde ventet en langt
storrre Udbredelse afd€m, end
Tilf@ldet blev. Der er aldrig
siden blevet b!,gget til Klassen.
En af Aarsagemo hertil nr.ä sik-
kert soges i, at Baadene ikke
var serlig stabile i Kuling og
So, det er saaled€s sket €t Par
Cange, at cn Havlit under
haardt Vejr i Oresund bordi;ld-
te og sank."

Ingen havde regnet me4 at no-
gen afde gamle Havliter stadig
eksisterede. Men her i elleräret
dukkede en annonce op pä en

Historisk dansk bäd
fundet i et skovbryn
AfSimon Hanseh

Pä en mark 300 km nordost for
Helsingborg stä en historisk
dansk bäd og forfalder. Det er
en afde i alt 5 llavlitt€r. som
blev blgget ibegyndelsen af
ärhundredct. De fire forstc fik
navnene Ost, Vest. Syd og
Nord, medens den sidste og
femtc fik navnet Nordvest.
Biiden pä rnarken er Vest. og
ejeren, laif Bengtsso4 vilger-
nc s@lge den eller miiLske dl-
med for@re den v@k.

En historisk bld
Havlitten kom til verden, da
KJobenhavns Amtor-Sejlklub i
l9l2 udsendte en ny entv-
peklasse. D€n ny, hurtige kap-
sejladsbäd, skulle fung€re som
skolebäd i klubben, men rar
ogsä tenkt som starten pä en
n), klasse.
Konstnrktion stod kammerjun-
kcr A. Lindholm for, og biäd€ne
kostedg den gang omkring
1.500 kroner hver at bygge.
Om d€ fem bäde b€retter bogen
Hvid€ Sejl sädan:
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svensk hjemmeside. Noget sä
sjrldent som 'En dansk skar-
gardskrydser fra ca. 1900" blev
sat til salg. Faldisk kunne inte-
resserede € bäden ganskc gra-
tis. DF,€L kontaktcde ejcren.
og lidt efter lidt stod det klart,
at bäden kun kunne v@re Hav-
litten Vest.
Imidlertid havde ejeren netop
näet at for&re bäden v@lq men
det lykkedes DFÄL at fl kon-
tak til den nybagte ejer. Han
havde adskillige gamle bäde
stä€nde, og sä gemc, at Vest
kom tilbage til Danmark.
Vest's gamle klub, KAs, er
sterkt interesseret i, at g b,fulen
hjem til klubben igen. Men
klubben har ikke penge til at

bekoste en renovering afb&lon.
Og desv@rre er det ind til dato
ikke lykkedes at finde füvilli-
ge, der vil binde an med opga-
ven. En kontall til Danmarks
Museum for L)stsejlads giorde
det klart, at museet desv@rre
heller ikke har ressourcer til at
tage imod den historiske bäd.

Stlr pl marken og venter
Vest stär stadig pä d€n svenske
mark og venter pä en ny ejer.
Billedeme viser, at bäden har
6st rufpa, og at den i det hele
taget tr.enger til en grundig
renovering. Men opgaven er
ikke storre, end al nogle entusi-
aster vil kunne gore det selv for
smä penge.

Den oprindelige Gun-
ter-rig er fors!1rndet.
Men den kan genskabes
ved hjelp af nogle over-
givne tr@master, og
dem ligger der en del af
rundt om i mast€skure-
ne. Gunterriggen har
som gafrelriggen en
gaffel, men den peger
lige op, og sejlet mind€r
derfor om et bermuda-
seJl.
D@kket er stadig af
planker, som l|ar veret
d@kket med l@rred.
Kigger man nojere ef-
ter, kan man s€ den fine
profil pä br@ddemes
underside, en säkaldt
perlestaff Sädan skal
gamle deksplankcr se
ud!
Hvis det kibler i fingre-
ne pä bladots l&sere,
kar de kontake den
nuverende ejet lrif
Bengtsson telefonisk pä
0046 7052 4130t.


