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skiftet e.iermand til Ole Hors-
bol, og klubstanderen er fia
KAS.
"En sjov l i l le bäd'', siger fblk.
der kommer tbrbi. De skulle
bare vide. at Tumlaren en
gang var en international suc-
ces. tilmed konstrueret afen
dansker. Tumlare er det sven-
skc ord for Marsvin. givet til
en bädtype mange är f'or
plastikbäden af samme navn

Reimers og Estlander
Historien om Tumlaren be-
gvnder i 1932 Den 26-ärigc
danske bädingenior. Knud IL
Reimers, havde veret ansat i
to är hos Sveriges nok mest
beundrede bädkonstruktsr,
Gustaf Estlander Reimers var
trods sin unge alder allerede
dybt involveret i ledelsen af
Estlanders virksomhed, og da
Estlander dsde ijanuar 1931,
ovenog
Reimers
ansvatet

e dl de

Da han derlbr i l9l2 blev bedt
om at udvikle en hutlig Lrdga-
ve af den traditionelle svenske
spidsgatter - kosteren var
det som Estlanders efter{olger
og 1äglige arvtager.
Pä det tidspunkt havde Rei-
mers allerede konstrueret en
r.qkke 22 kvm. og 30 kvm
skegärdskrydsere i samarbej-
de med Estlander. Den nye
hurtige spidsgatter blev derfor
ogsä i begyndelsen opfattet
som Estlanders vark. selv om
han var dod. da opgaven blev
stillet, sä bäden var helt og
holdet Reimers kreation. Pä
mange mäder kom den nye
bäd, Tumlaren, til at reprle-
sentere det, der blev Reimers
kendetegn som konstruktor:
hurtige og sosterke bäde

En anderledes spidsgatter
Reimers nye bidrag til spids-
gatterlamilien sä helt anderle-
des ud, end ddtrede og sindi-
ge bäde, som vi kender dem
fra den danske tradition og fra
den svenske vestkysts kostere.
Mange tror, at spidsgatteren er
et rent dansk faenomen. men
den er snarere nordisk som
vikingeskibet.
Tumlarens mäl forleller, at
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Spidsgatternes slonke rocere
I )e :l unkc, l7u rt igc spiLl.t-

EdU(ft ttuq dlLlrtg ngltg
an i Danmark. 'lumlaren

ar ln a/ slagsen...

Af Sinon Hansen
Sidste är ijuni mäned stod en
lille annonce i DF,TEL-bladet

"Tumlar-spidsgatter til salg".
Og pä bladets forside ser man
et bil lede afen l i l le og meget
slank spidsgatter pä kryds
med rebet storsejl. Det er Sni-
pa, en Tumlare som i mange
är var ejet afden legendariske
Svend Guntofte, ogsä kaldet
Snipa-Svend. Nu har Snipa sä
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her har vi en slank hurtigsej-
ler Med en lengde pä 8.3 m
og en bredde pä 1,9 nr lod det
mere som en slank kutter end
som en spidsgatter Dybgan-
gen mälte 1.3 m og displace-
mentet näede 1.9 ton. blyko-
len vejede tet pä I ton Sejl-
arealet var 20 kvm. med en

lilnlot'c fil t'clnLls og til lutids

efter tiden hoj og smal rig.
Bommen mälte kun 3 m,
medens masten var l0,l m
over dek
Tumlaren blev i lobet afde
kommende är udbredt t i l  lan-
de som Sverige. Danmark.
Norge. Finland. Holland,
Amerika, Brasil ien. Australi-

I

en og Schweitz De storste
fläder var i 1915 at f inde i
Geneve, Stockholm. Odense
og Aldeburgh Hven sted
var der mellein 5 og 8 Tum-
lare

Hurtigere end en Drage
Det engelske sejlerblad,
"The Yachts-man". bragte i
19ä5 nogle bud fra Reimers
pä, hvorfor den lille spids-
gatter var blevet sä populer i
sejklubberne
En fbrklaring var bädens
simple konstruktion. der
gjorde det muliugt for ama-
torer at bygge bäden Bäden
var ogsä fbrholdsvis bil l ig at
bygge. og sä var den efter
tiden smart og moderne med
en hoj. slank rig. Med fuld
siddehojde om le. var det jo
ogsä en rummelig bäd, frem-
hcvede Reimers. Han havde
selv konstateret. at Tumlaren
faktisk var hurtigere end
Dragen og at bäden klarede
sig fornemt pä kryds

Spant afjern
Tumlaren blcv bygget som
en kompositkonstruklion
en tekiik Reimers har set

I)e ne lilnldr hleN oprindc-
lig hygget ilittgktntl, sejler i
dog i lysklartd og harer
nawa Isle of llight. Iir re-
no|crcl IiI |f-slaut.l.

praktiseret t i l  fLldkommen-
hed. da han som helt ung
blev uddannet hos det legen-
dariske Abeking & Rasmus-
sen Spanterne var säledes
lavet afjern" med to svob af
tre mellen1 hvert spant
Kledningen kunne vere vae-
re Oregon pine el ler mahog-
ni, alt efter pengepung
Drkket afplanker med ler-
red og overbygningen i ma-
hogni
Nogle är efter introdullio-
nen udviklcde han en storre
udgave Bäden blev fem lod
lengere end'lumlarcn Rei-
mers gav konstruktionen
navnet Albatros. men sejler-
ne kaldct den i stedct Stor-
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Tumlare. I dag er der ikke
mange Tumlare i danske far-
vande, men i udlandet er bä-
den stadig popular. En afde
stsrre fläder finder man i
Melboume, Australien.

Ardre slanke spidsgattere
De hultigq slanke spidsgat-
tere slog aldrig rigig igen-
nem i Danmark, selv om de
fik lldig omtale i datidens
sejlerblade og -bsger. Den
norske konstruktion
"Skarpsno", en 19,5 kvm.
spidsgatter, fik disse ord
med pä vejen i bogen
"Hvide Sejl" fra 1947:
"Dens sej levn€ er utvivlsomt
fremragende, og det havdes,

den kan bere fuldt sejl i
vindstyrker helt op til 15
m/sek. Skarpsnoen var kon-
strueret afErling L. Kristof-
fersen i Oslo. Bäden var 8 m
lang, 180 bred og stak 1,3 m.
Deplac€mentet var 2,2 ton
med en kolvegt pä hele 1.3
ton.

Ivcrsens 19,5 kvm
Til samme sejlstorrelse, 19,5
kvm, tegnede den norsk-
svenske Jac M. Iversen ogsä
en bäd. Han kaldtre kon-
struktionen for "Jarl". Det
var sä tidligt som 1924. Bä-
den var som Skarpsnoen 8 m
lang men kun 1,7 m bred og
den stak kun 1,1 m. Men sä
havde den ogsä kun 400 kg
ksl og et deplacemenl pä 0,9
ton. En helt anden bäd, men
stadig samme familie - den
slank€, hurtig€ spidsgatter.

Ki lder:
Classic Boat sep. 2002
Hvid€ Sejl, 1947
Bogen om Jac M. Iversen
Intemettet
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Den norske Skarpsno.


