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De unges ibne kapsejler

Tekst: Simon Hansen

I sidste nummer af bladet fortalte vi om SSB-biden,
og nu er turen kommet til SSA-biden. Som navnet
forteller, er de to bidtyper i familie med hinanden.
De er nemlig begge born af en beslutning i 1922 pL
Dansk Sejlerdag om bestemmelseme for to Sydskan-
dinaviske Klassebaade, A og B. Det var imidlertid
kun A-klassen, der blev bygget til i de fsrste ar.
Til forskel fra SSB-biden, blev SSA-bidene ikke
bygget som dntypebide efter samme tegning. Til gen-
geld var byggeregleme og bestemmelseme meget
strenge, og derfor blev den lille snes byggede SSA-
b&de da ogsA ganske ens.
Navnet til trods slog biden ikke igennem i Sverige.
Den forblev et rent dansk projekt, hvor det isar var
hos de yngre sejlere, den fik succes. Den ibne, slanke
bid var som skabt til kapsejlads. Biden var efter dati-
dens begreber forholdsvis billig at bygge, og den var
sterk i sin konstruktion.
Med irene svandt den aktive klasse ind, og nogle bi-
de fik bygget et ruf pl.
Der dukker stadig enkelte SSA-bAde op i bidannon-
seme. Det er ikke si lenge siden, en paen SSA-bid
kunne ksbes for 15.000,- kroner. Utrolig meget bid
og sejlglade for s& Il penge.
Vi horer geme fra lasere, der har en SSA-bid, og vi
er interesserede i gode fotos af biden. Mail dem til
redaktionen. Les ogs& kommentaren pL side 22 til
vores artikel om SsB-baden i sidste nummer.

Kilde: Hvide Sejl, Gjellerups Forlag 1947

Her dyster SSA D6, Slgjoldungen, med Maagen "Jenten"
Som man tydeligt ser, kan SSA-bdden holde bedre hojde
end den gaffelriggede Maage.
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Sydskandinavisk

Klassebaad A
D 16, Navira

Konstruktion O.L. Sperling
Bygget af K. Mikkelsen, 1936

Langde o.a. 7,80 m
Bredde 1,88 m
Deplacement 1.170 kg
Lvl5,42 m
Dybgiende 1,09 m
Sejlareal23,7l kvm.
Nl-mil 6,1
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