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Mangespidsgattereer
solgttiludlandet.
HerS38D24,Astral,
somerflyttettilKiel.
Læsside22
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Nårmannuinteresserersigforgamletræbåde,løberens
blikuvægerligtsøgenderundtblandthavnensmasterved
anløbetafennyhavn.Skullederværeentræmasteller
to?

Detersværtatblivesiddenderetlængeibåden,når
manharsetenoftehøj,slankogagterlænetrig–ognår
mansågårefterden,opdagermantit,atbådennedenun-
dererlavogfyldigmedtospidseender.Deternæsten
altidetdejligtsyn–ogheldigvisikkesjældent.

Dererikkemangedanskehavne,derikkerummer
mindsteenspidsgatter.Detertydeligtatdermåvære
byggetrigtigmangeafdem,ogatdemåhaveenstor
overlevelsesevne–menogsåatdetildelesmegenkærlig
omsorgafderesejere.

TilvorestræfiDFÆLfylderspidsgatternegodtopi
billedet,ogdetermegetoftespidsgattere,derløbermed
plaketterforgodbevaring–ogharpunloggen.

Dereridetheletagetnogetoverbevisendeover
spidsgatterensudseende.Denserhårdførogrobustud–
bortsetfrariggen,derofteeroverraskendehøjogspinkel
iforholdtilbådensstørrelse.Jegharnukunieettilfælde
hørtomatnogenharsejletenvelpassetmastoverbordi
enspidsgatter,sådetkanikkeværenogetudbredt
problem

Somblotfåafmangeeksemplerkandetnævnes,at
deri1935kunvartobåde,dergennemførteSjælland
Rundtimegethårdtvejr,nemlig30m2’eren”Ibi”og
45’eren”Vagant”–altsåspidsgattere.

MangeafosharvelisintidåndeløstlæstRené
Sobiecki’ssmukkeogdramatiskeberetningom30m2
spidsgatteren”Heady”,deri1968bragte3ungedanske
guttertilSkotland,gennemCaledonia-Kanalenog
videreopforbiOrkneyøernetilFærøerne–oghjem
underkraftigevejrforhold.Mankanfindeberetningenpå

nettetpåhttp://www.sobiecki.dk/rene/Faeroernerundt.
pdf

IUSAhar”thedouble-ender”opnåetnogetnærden
sammelegende-statussomfolkebådeniTyskland–herer
mansikkerpåatdenkanvindeenhverkapsejladsog
klareethvertvejrlig.

Spidsgatterenkanforekommeosudenforståendesom
nogetnæretmytiskvæsen;respektindgydende,menogså
såyndefuldidenskurvedeskrogformer–ikkemindst
kanmanpålandtilbringemegentidmedatbeundreen
spidsgattersundervandsskrog.

SomperiodiskdeltageriKjøbenhavnskeTræsejleres
pragtfuldetorsdagskapsejladserharjegkunnetbeundre
ikkemindstdestørrespidsgattereskraftfuldegangisøen
–brusendefremmeddramatiskopstemtvandomkring
sig.Altfortitharjeghovedsageligkunnetdyrkederes
skønhedagtenfra–fordeerjooverraskendehurtige!Det
mårepræsenterehøjdepunktetafbådingeniørkunst,at
deterlykkedesatfåsådannefyldigerumfangtilat
passeresåhurtigtoguhindretgennemvandet.

Deterderfornokhellerikkenogentilfældighed,atde
trestorespidsgatter-konstruktørerBerg,UtzonogM.S.J.
Hansenallebeskæftigedesigprofessioneltmedskibskon-
struktion,ogallevaruddannedesomskibsingeniører.

Detegnedederesbådemedforskelligetypisketræk,
sårigtigekenderekanderforudenviderefastslåkon-
struktørentildeklassebåde,demøder–mendererjo
ogsåenmægtig”underskov”afuklassedespidsgattere,
hvorogsåandrekonstruktørerhargjortsiggældende.

Detkanmanlæsemegetmereomi”Bogenom
Spidsgatteren”afBentAarrem.fl.Bogenkanendnulånes
påmangebiblioteker,menerp.t.sågodtsomumuligat
opdrivetilegeteje.

Spidsgatteren 
når enden er god  AfStigEkblom
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Henrikharskabtkontaktertilspidsgatter-ejereiadskillige
landeogharsamletoplysningeromogharskabtoverblik
oversågodtsomalleklassespidsgatteresskæbne–ogen
stordelafdeøvrigespidsgatteres.

HenrikEffersøelæggerudmedatbetoneathans
familieiligelinieharsejletspidsgatteregennemdesidste
1130år.DeførsteårivikingeskibeiIsland,senerei
færøbåde–ogdahansforfædrekomtilDanmark,vardet
kragejolle,derblevsejleti.Henrikkøbteselvsinførste
klinkbyggedespidsgatteri1984,mendader5årsenere
varetparnyefamiliemedlemmerpåvej,nemligtvillin-

gerneDorteogMarianne,købtehansinnuværendeM.S.J.
Hansen-spidsgatter”BelAmi”,somerbyggeti1936med
sejlnummeretD1–altsådenførste38m2spidsgatter,der
blevregistrerettilklassen.

Henrikerenmand,derharhaftfatmangesteder.
Indenforvoresregikandetnævnes,athanharværet
formandforKjøbenhavnsAmatør-Sejlklub(K.A.S.)–og
harværetenafprimusmotorerneomkringrenoverings-
projekt”OuiOui”,densmukkeK.A.S.-ejede6meterR,
somvandtHarpunloggen2009påDFÆL-TræffetiStege.

Hanharværetmedifrontvedudformningenog
indførelsenafNNL,dermedudgangspunktidekendte
KjøbenhavnskeTræsejler-sejladserharbredtsigtilhele
DFÆL.OgsåSvendborgClassic,derharstorinternational
deltagelse,anvenderdennemåleregel.

SomtidligerenævnterHenrikbidtafengalspidsgat-
ter–oghansigermedudgangspunktiegengrundig
erfaring,atderermindstligesåstorsportsligoplevelse
vedatsejlekapsejladsispidsgattersomforeksempelien
6-meter.

HenrikEffersøeersåledesenafdefasteogmangeårige
initiativtageretilafholdelsenafkapsejladserneiKøben-
havn,ogerdermedmedtilatøgedensportsligeoplevelse
afatsejletræbåd–ogikkemindstspidsgatter.

”Spidsgatterenerundervurderetfordenssportslige
egenskaber.Densejlerbådehurtigtoggodt,ogdenhar
domineretkapsejladsbanerneligesidendeførsteklasser
blevoprettetislutningenaf20’erne.Detkanmanbare
kiggeikapsejladslisternefra1930’ernefremtil1960forat
overbevisesigom,”sigerHenrik.”Menspidsgatterenkani
modsætningtildeoprindeligtsamtidigeklasserogsåbyde

Et sejlende leksikon
For at komme nærmere på sandheden om spidsgatteren, 
har jeg haft en spændende snak med Danmarks – ja vel nærmere verdens – 
mest kompetente kender af de danske spidsgattere, 
nemlig Henrik Effersøe, ejer af  38’eren ”Bel Ami” gennem 21 år.  AfStigEkblom

MangebådebleveksporterettilUSA–herafendelfine
spidsgattere.Herer30m2”Rollo”D8påvejafstedtilnye
eventyri1960.
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Treklassespidsgattereved”træbådsbroen”iSvanemøllehavnen.Fravenstre”BelAmi”S38D1,”Kiva”S45D19og”Ursa”A45. ➔
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pågodfamiliesejlads.Detvarførstmedfolkebådenes
fremkomst,atdennedimensionforalvorbredtesigtil
andreklasser.”

Deterforbløffendefåklassespidsgattere,dererblevet
huggetop–detdrejersigformentligkunomenhåndfuld
udafca.120byggedebåde.Henrikfortæller:

”Demåværebyggetmedenmegetsolidkonstruktion,
dergiverbedremulighedforgodbevaring.Konstruktø-
rernefulgtebyggeriernetæt,ogdevillekunladebådene
blivebyggethosdygtigeogansvarligebådebyggere.At
forholdsvisflereklassespidsgattereharoverlevetend
uklassedeharnoknetopdenårsag”

Henrikfortælleromsinkontaktmeddeamerikanske

spidsgatter-ejere,oghvordanhanharkunnetbrugedisse
kontaktertilatfådenberømte45m2klassespidsgatter
”Fri”hjemigentilDanmark.

”LigesomiDanmarkvandtdenbådaltovreiUSA
gennemmangeår,ogdeternokénafgrundenetil,at
amerikanerneregner”double-enderen”somnogetnær
DenperfekteBåd.Menogsådet,atmangeafdemer
konstrueretafUtzon,sompågrundafsønnenJørnUtzon
eretmegetkendtnavn”overthere”,kanværemedtilat
spidsgatterenidengradersatpåenpiedestal.”

”NuerbådenejetafPerBruun,somdesværre–helt
meningsløst–harbelagtbådenmedepoxy,såskrogethar
mistetsinfleksibilitetogtræetikkelængerekan”ånde”.
Syndogskamforsåfinenbåd”,sigerHenrik.

Voresspidsgatter-ekspertfortæller,atderstårnogle
interessantespidsgattererundtomogventerpåatkomme
udatsejleigen.Hannævnersomeksempler:”Oppeved
GillelejeBådebyggeristårfaktiskdeneneste”rigtige”
55m2klassespidsgatter,derertilbageiDanmark,nemlig

HenrikEffersøeharoftehaftrollensom”mentor”fornye
spidsgatterejere.Herses”BelAmi”sammenmedM.S.J.Hansen-
26m2-spidsgatteren”Fri”,derblevtotalistandsatafdennyeejer
RenéGordoniårene1998-2001(medskipperkasketpå).
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D1”Undine”.Denharståetpålandienårrækkeogeret
pragtfuldtskib.”

”OgiKastrupstårselvestemesterenM.S.J.Hansens
egen26m2klassespidsgatterD13”Glory”påland.Den
varisintidenfuldblodskapsejler,kunindrettetmed
rørkøjerogyderstspartanskapteringforatsparevægt.
Detvilleværespændendeatmødedenigenudepå
kapsejladsbanerne”.

I”BogenomSpidsgatteren”–derformangestårsom
”spidsgatternesbibel”–kanmanlæseenmasseom
bådtypensfremkomstogudvikling,menmanfårikke
mangeoplysningeromdemangespidsgatteresvidere
skæbne,ogdetermangejointeressereti.Bogenblev
udgivetforsålængesom27årsiden.

”Ja,denbogerikketilatfåfati”,sigerHenrik
Effersøe,”jegharværetudeforatdererblevetbetaltop
til950kr.forsådanén,menhvadhjælperdet,nårder
ikkeernogentilsalg.”

”Derforharjeggennemetparårarbejdetpåatudgive
ennybogomspidsgatterne,hvordefejlderersmuttet
med,kanbliverettet,oghvorvikanfølgebådeneideres
senereforløb.”

Jegsvarer–ogsikkertmedmangeafdetteblads
læseresopbakning–atdenbogservifremtil!

 StigEkblom

Samme”Fri”vedSanFranciscoBayi1960erne.
Denfortsattemedatvindeenrækkekapsejladserderovreogvar
medtilatopbygge”double-enderens”højestatusiUSA.
Utzongenbrugtemangeårseneredenmegetvellykkede
”Fri”-tegningsomgrundlagtil”Lene”-bådene,dersenereblev
anvendtsomformtil”Sagitta30”iglasfiber.

Denstærktvindende45m2Utzon-klassespidsgatter
Fri”(D14)underkapsejladsiDanmark.
FotofraSejlogMotor1953

➔
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HerpåmaterielpladsenvedGillelejeBådebyggeriharDan-
marksenestetilbageværende55m2-klassespidsgatter”Undine”
D1liggetiendelår.Kommerhunmonsnartivandet?

Hækkenafenspidsgatterunderrestaurering–godtmedlinolie,
uhmm…
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Kravelogklinksamtbermudaoggaffelmødes
ligenordforSvanemøllehavnenkortfør
startentiltorsdagskapsejladsentruttesigang.
Deførstespidsgatterevarjoklinkbyggede,
gaffelriggedeogblevkaldtkragejoller,men
detændredesigefterhåndenframidtenaf
20’ernesåalleblevkravelbyggedeogbermu-
dariggede.Deter”Octavia”fra1980erne
(replicaafØresunds-kragejolle)ogBelAmi
fra1936viserpåbilledet.

➔
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Bemærkdenmegetlangebompå”BelAmi”.HenrikEffersøe
harforlængetbommen,sådenharfåetsinoprindeligelængdepå
4,90mtilbage.Hansiger:”Mangespidsgatterefikafkortetderes
bommemeddenbegrundelse,atdevaraltforluvgerrige.Jegtror
nunærmereatdetskyldtesdeoftetemmeligudslidte(ogderfor
hule)bomuldssejl,mansejledemediåreneefterkrigen.Mine
modernedacronsejlbetyderihvertfald,atbådenoverhovedet
ikkeerblevetmereluvgerrigmedsitoprindeligesejlareal,og
sådanvardetnokogsåmeddeoprindeligeognyebomuldssejl.”

Henrikfortæller,
atderidagfindes
klassespidsgatterei6
landeiverden:
-nemlig8iUSA,8i
Tyskland,4iSverige,
1iCanadaog1iNorge
–ogrestenherhjemmei
Danmark

Dereriøjeblikket5
klassespidsgatterepå
danskemuseer,nemlig
to26m2M.S.J.Hansen,
én30m2Utzon,
én30m2Bergog
én45m2Utzon

Faktaboks: 

HenrikEffersøegiver
nedenforetlille
overblikover,
hvormangeklassespids-
gattere,dererbygget,
oghvorafhovedparten
stadigeksisterer:

Størrelse Bygget

20m2  5
26m2  20
30m2  50
38m2  27
45m2  19
55m2  2

Godkendelsenafspids-
gatterklasssernesom
”NationalKlassebåd”
komifiretempi:

1927:30m2og45m2

1933:20m2

1935:26m2og38m2

1936:55m2

Denstørsteogden
mindsteklasseblev
aldrigsærligtudbredt;
såledesblevderkun
byggetto55m2ereog
fem20’m2ere.

45m2Utzonklassespidsgatteren”Can-Can”(D6)blevfundeti
enusseltilstandogernuvedatblivegjortistandiCalifornien.
Deflesteafdeamerikansk-ejedespidsgattereerovenudvelholdte.

➔
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At skifte båd
En af spidsgatterne, 38 kvadratmeteren 
Astral har fundet vej til Kiel i Tyskland. 
Den tyske ejer Jens-Peter Burmester 
erklærer her sin kærlighed til bådtypen

Pånogetubestemttidspunktkomtankenomfremtidenpå
bordet–detvaromkring2004eller2005,dajeghavde
sejletgennemdedanskefarvandeimangesomre.Min
gamlejollekrydserLilleØhavdetjentsomhyggeligog
stærktsejlendefartøji20år,ogideflestefarvande,som
kunnebesejlesnemtmeddenneslagsbåd,havdeviværet
fleregange.Omikkeatsige,atdetvarblevetkedeligt–jeg
måtteindse,atvejretvarblevethådere,enddethavde
væretfør,ogisærvejretsforandringerfragodttildårligt

Maren og Jens er ved at rigge Astral af efter kapsejladsen med Kjøbenhavnerne
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varblevethurtigeremedvanskeligesituationertilsøssom
følge.

Dervaretpartilfælde,somgavblodpåtandeni
denneudvikling,ogjeghavdeikkemegenlysttilatprøve
meduforsvarligeoplevelser,somdethavdeværetf.x.på
EckernførdeBugt,daderkomkulingmedkrappesøerpå
ettidspunkt,hvordetpåingenmådekunnenydes...Nej,
deterjoikkesådan,atjegerbangeforaltformeget,men
enjollekrydservarikkemereentilstrækkeligtsikkerbåd
påØstersøen.

Dajeghavdeværetundervejsidedanskefarvandei
mangeår,havdejegforelsketmigidenmestdanske
bådtypenogensinde–spidsgatteren!Spidsgattereialle
størrelserhelelandetrundt–énsødereenddenanden!
Ogallesyntesatværesødygtige,velsejlendebåde.En
spidsgatterskulledetvære!

Ettilfældekomtilhjælp–jegfiketnytjobmed
akvisitionindenfordendanskeindustri,ogdetvaren
chanceforatkommerundtilandetpåennemmådefor
atsepåalledespidsgattere,dervartilsalg.Ogdervar
mangeafdem.Rethurtigtfandtjegudaf,atdetskulle
bliveenUtzon,helstpå38kvm,altsåenbåd,kunlidt
størreendminjollekrydseriskroget,menmedlidtmere
plads,detdobbeltesejlarealogeftersigendemeget
sødygtig.Ogsåkørtejegrundt,kiggedepåflereog
sejledeenkelteafdemtilprøve.Alle,næstenalle,fine
både.Detvarsværtatsige,hvilkenvardenbedste.

Såvarderendnuentilovers,liggendeiBandholmpå
Lolland–dajegsåden,vardetstraksklart–dennefine
bådskulledetvære!Lidtskuffendevarbådensaktuelle
tilstand,meddensmegetslidtelakering,manglende
fenderliste,delvisgennemrustnedemotordelesamt...–
menproportionernevardekønneste,ogjeghavdelæstpå
internettet,athunmåttehavdeværet”enafdehurtigste
spidgattereiØresundsregionen”.Dervarikkemulighed
foratsejledentilprøve,selvombådenvarivandet–men
jegsyntes,atdetskulleikkeværenødvendigt.

SåbesluttedejegmigatovertageAstralsåfremtdet
lykkedesatsælgeminegenbåd–noget,derskulle
kommetilatværeetlangvarigteventyr...

Fordetførstemødtejegenvirkeligattraktiv,ung
kvinde,derledteefterenerstatningforsingaffelriggede

træjollepåElbefloden,somvarblevetlidtfor”studen-
tisk”ogdermedikkemerehelttidssvarende.Menligeda
hunhavdebesluttetsigatkøbeLilleØogbegyndteat
glædesigtildette,blevhungravid–ogsyntesatensådan
bådvarikkenogettilsinungefamilie.Såkomnogle
andre,derhavde10ogendnufleretommelfingere,eller
dehavdeikkenogenerfaringermedtræbåde,atdetvar
sletikkenogetfordem,detkunneses.Dervarendogen
fraalperne,dervillelagrebådenheleåretrundtpådens
trailer,forkunatsøsættedenforatsejleafogtilhereller
der.Etandetbegrebfordettevar”mord”påbåden.Mord
påensærligtbrutalmåde.En70årgammeltræbåd...

Jegsendteflereinteressenterbort–jegvilleikkese
bådenogtilmedmitarbejdegennem20årødelagtinden
fortoellertresomre.Ogsåkomvinteren,entid,hvorder
ikkekansælgesbådeogsnartkomforåret,tidengik
hurtigtogkøbetafAstral–omikkeatsigespørgsmålet
omdensfinansiellerealisering–rykkedenærmereog
nærmere.Forejerenogjegbesluttede,atjegskullestarte
medvinterarbejderne,nårjeghavdelystogmeningtil
det,udenatsalgetvarafsluttet.Efterhåndenplanlagte
forejerenderudoveratflyttebortfraLollandsamtikkeat
tagebådenmed–jegskulleovertagedenellerej.

Jeggjordevinterarbejderneienugeiaprilmånedog
forejerenforberedtesinflytning–menjeghavdeendnu
ikkekøbesummenparat.Hjemmelåjostadigmin
jollekrydserventendepåsinny–stadigukendteejer.Jeg
havdealdrigplanlagtatdanneetrederi,menså?

Etandetproblemvarmotorenstilstand.Vihavde
aftalt,atderskullespørgespåfabrikken,hvadreservede-
leneskullekoste,ogdennesumblevfratrukketbådens
pris.Svaretlød7000kr,ogmitsvarpådettevaratlede
efterennymotor,somkostededetsamme.Jegfandten
Volvo,tilbudtfor7000krinyopbyggetstand,altsåen
encylindretdieselvsdengodegamleMarstalF2,båden
havdeendnu.Jegtogtilsælgerenafdenvalgtemotori
Jylland,vitalteom,hvordanmankunneskiftefraentil
andenmotortypeibådenogsælgeren,enklogmandsom
vidstemegetomemnet,anbefaledeikkeatskiftemotor-
typenmenistedetatskiftebaremotoren,såatjegkunne
brugesheleinstallationibådenvidere.Ogselvfølgeligt
havdehanbl.a.ogsåenudmærketrenoveretMarstalF2 ➔
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ståendeisitværksted.Købesummen:7000kr.Denblev
tilminnymotor–ogenstorglædeoptilnu...

TilbagepåLollandmåttebådensøsættes.Forejeren
flyttedeligesammedagbort–hankunneikkevente.Jeg
sagdetilham:”Hvordankanjegtagedinbåd,duved,at
jegharendnuingenpengedertil?””Ha,Jens,”svarede
ham,”deterikkesåsvært–jegharset,hvordanduhar
arbejdetpåbåden,duerdenrigtigetilden.Iskalvære
tilsammen–tagbådenhjemogsejlemedden,ognårdu
harsolgtdingamlejollekryder,såmødesviigenogdu
givermigpengene.”Sågjordevidet,hansejledemed
færgen,jegsøsatteminnyebåd,dervar(utrolignok)tæt,
ogsejledemodKiel.Herligt!

Dadengamlemotoribådenikkevirkede,måttejeg
sejleforvind.Enukendtbådmedukendte,uvante
egenskaberiukendtefarvande,jegvarenemedbåden,
mendenhjalpmigpåsinegenmåde:Hunsejlede
udmærket,stærkt,sikkert,nemtoggodtpåroret.Vitog
fraBandholmnordomLangelanddenførstedag,oghen
modaftenenblevdetmereogmerestille.Lidtoverkl.11
omaftenen,fuldmåndenogstjerneneskinnedefraden
klarehimmel,varviforanDageløkke,somlåendnui
mørkenudenmolefyrellerlignende.Jeghavdealdrig
væretiDageløkkefør–mennuskulledetvære:Ukendt
båd,ukendthavn,ligeførmidnat,eneogudenmotor,
kunfordensvagevind,derkomfrasøsiden.

Dervartilsidstikkesåmangeegenskaberafjolle-
krydseren,somjegkomtilatsavne–bortsetfraisær
dennesmulighederforatmanøvrereundersnævre
pladsforhold.

PålænssejledeviforforsejletindiDageløkkeHavn
mellemmolerne,ogjegkunnebemærkehvortung4,5
tonsersammenlignetdenenligeton,jegvarvanttil!
Forsejletblevbjærgethurtigstmuligt,såkomdennæste
opdagelse:Jegvarvanttilatroretkunnelæggesmed
næsten90grader–nuvardernæppe20grader,som
rorpindenkunnelægges,halverettil10graderafden
agterudskrånendeagterstævn!Detvarrigtiggodt,at
havnenvarendnunæstenfuldstændigtom!Såfikjeg
pladsnoktilatmanøvreregennempælerneindtilvikom
tilatliggeienboks–udenatnogenkomtilskadeeller
bådenblevtoucheret...Menspændendevardetalligevel!

NæstedagtogvikuntilRudkøbing,vindenvarfor
svagfordenlangevejtilKielerfjorden.Davisejlede
gennemRudkøbingLøb,komderenmegetmoderne
sejlbådopmedosogsejledeenlillesmulestærkereend
Astralgjordedet.Dabådenvarpåligehøjdemedos,
kobledejegskrueakslenfragearkassen,såatpropelleren
kunnedrejemed–Astralacceleredelidtogdenmoderne
bådvarikkemerehurtigere.Jeghørte,atdenanden
styrmandskonekommenterededettemednogensjov,og
styrmandenvarikkefornøjetomdet–jegsagdetilham:
Ja,ja,dengamleÅgeUtzonhartegnethurtigebåde
dengang..!

JegnåedetilKielforførstegangimidtenafMaj
måned,dennyeMarstalkomnæstensamtidigogvar
færdigilagtenmånedsenere.Forsentforatdeltageiden
denganggennemførte”ClassicWeek2006”,mendetkan
jogentagesnæsteår,nårdethedder”ClassicWeek2010”!

Detlykkedesefterhåndenatsælgebådentilnogender
planlagteatsejlemedbådenpåvadehavet–nogeten
jollekrydsererudmærketegnettil.

ImidlertidfikAstralvedsidenafsinnymotor,som
brugeskunsjældent,nyefender-samtfodlisterafgen-
nemgåendesapeli,denslidtelakeringfornyedesfuldstæn-
digt,nyereforsejlkunnefindes,en”pølsebod”tilcockpit-
tetkomtilogmegetandetgrej,bådenkannuansessom
kompletogsmukigen–menhvordansejlerdennu
sammenlignetmeddevanteegenskabermedbåden,jeg
havdefør?

Førstogfremmestmåsiges,atdererstørreforskel,
endjeghavdeforventet.

Astralerminførstekølbåd,alleandregennemnæsten
40århavdeværetsværdbådeudenfastballast.Træbåde
hardeogsåalleværet,menspidsgatterener–nogethelt
andet!

Manskaljoaldrigglemme,atderermereenddet
dobbeltesejlarealogvægtenerfiredobbelt,selvom
skrogeterkun20cmlængereog30cmbredereendfør!

Jegmåttevænnemigbl.a.tildensror.Dennebådtype
måsejlesogstyresheltanderledesendenletjolle.Båden
skalværemegetgodtdvsneutralttrimmet,denmåvære
kunmegetlidtluvgirig,fordideflestekursændringerskal
gennemføresmedsejleneogskøderne.Deterjonæsten
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umuligtatfaldeafmoddenskæmpestorsejl,ogforat
anduvevedlæmærketskalmanbarehentestorskødeti
tiden–rorpindenkannæstenglemmesidettesammen-
hæng!Bådengiverdenbedstefart,nårdenersejletpå
dennemåde...

Dererdentårnhøjemast,hele14,5mmåltfra

vandlinien,entrofastdanskgroetgran,derstadigdrejer
sigmedsolenomdagen.Deterutrolignok,menendnu
bedreeratse,hvaddenkanklare,nårdetblæser!Min
jollekrydserhavdetovanterpåhverside,denøverste
endogmedsalingshorn.Dertilkomforstagogselvfølge-
ligtagterstag,ogderudoverendiamantimastetoppen,

AstralifriskvindvedkapsejladsiSvendborgSund
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dvsendobbeltjumperstagfremadmeddetsammetil
siden.Helemastenvar”kun”10,2mhøj,måskenoget
spinkelmengodnoktilatoverlevede70år.

Astral,somsejlerstadigrundtmedsinførstemast,
kenderbareetdobbeltforstagogtrevanterheltuden
salingshorn.Slut.Jofærrejobedre,sagdeÅgeUtzon.
Intetagterstag,dertilerbommenaltforlang,omikkeat
taleombagstag!Deøverstevanterskrånermed15
graderlidtagterud,mennårdetblæserpålens,erder
faktiskikkeretmeget,derholdermasten.

Somenesteforandringfikmastetoppenenvis
forstærkningmedetsimpeltjumperstag–derhavde

væretnæsten5mfraforstagettiltoppenudennogen
formafafstivning.Toppenstårnulangtbedreafstivetpå
kryds.

Menatafkortebommenbareforatfåmulighedtilet
agterstag–detkanjegikkeforstillemig,selvomjeg
savneragterstagetafogtilisærunderkapsejlads,nårde
andrerejsersinespilereunderhårderevejr,endvikan
magtedet–grundetdenmanglendeafstivningagterud.
Deterafogtilenskam,menAstralsejlermegetgodtlige
påkryds–derliggerdenschancer!

Det,somjeghavdelæstpåinternettet,ersandt:Astral
sejlerstærkt,ogdenvarengodbytte!

Et lykkeligt gensyn 
eller Gammel Kærlighed . . .

AfGormBoa,tidligeremangeåriglykkeligejerafAstral,nuNirvana

Vedafslutningafsommerturen2009stodminkone,Irisog
jegogkiggedepåsolnedgangenoverSundetfranordmolen
iHelsingør.Derblæsteenfinnordvestoglangtoppeved
Ålsgårdepyntenkomenbådmedspiletforsejltilsyne.

Detvarentræbåd,kunnejegsepådenlavefortrekant.
Lidtefterkunnejegse,detvarenspidsgatter.

– Jegskaltagemegetfejl,hvisdetikkeerAstral,
sagdejegtilIris.–Pjat,sagdehun.Detkanduikkesepå
denafstand.–Oghvadskulledenogsåher.Denliggeri
Tyskland.

Jegløbnedoghentedekikkerten,ogganskerigtigt–
detvargode,gamleAstral.

Jegfandtenledigpladsihavnenikkesålangtfra,hvor
vilåogløbudpåmolenihåbom,atdekomindihavnen.
Detgjordede,ogjegfikhjulpetdemindpåpladsen.

Førstdadehavdefortøjet,komjegtilattænkepå,hvad
demonhartænktom»dengamleoriginal«,derfarerrundt
påhavnen.

Jegpræsenteredemig,ogJenssprangoppåmoleniet
stortsmil.Vihavdemailetlidtsammenombådens
historie.Hanhavdefundetmitnavnitilsynsbogen,og
DFÆLhavdeformidletenkontakt.

Jensoghansgast,Maren,blevinviteretoveriNirvana,
hvorvihyggedeosilangtid.DageneftervarIrisogjeg
ovreogse,atAstralhardetvirkeligtgodt.

Vibleveningeom,atJensogMarenskullesejletil
KøbenhavnogdeltageiKjøbenhavnernestorsdagkapsej-
lads.

Ogjegskullesejlemedpåkapsejladsen!
Viafkortedevoressommertur,hvorviellersvillehave

sejletlidtpåsvenskekysten.MenAstrallokkedemere.
Sverigebliver,hvordener.

Vihavdeenrigtigfinkapsejlads,ogjegtror,atbåden
sejlerbedrenu,enddenhargjortimangeår.Ogdenhar
ellersaltidværethurtig.


