
NR 34 FEBRUAR 1992



Forsidebilledet:
"Havfruen", 30 ^2 B"rgspidsgatte r fta 1946

Læs artiklen inde i bladet (side 11)

§=



Træffestævne
1992

o
i Abenrå

9 r L2. juli
Som det fremgik af årmØdet i København i

1991 har vi lagt dette års træffestævnet i
Sønderjylland.

Vi skal være gæster hos Åbenrå Sejlklub,
som er bosiddende i lystbådehavnen, lige syd

for industrihavnen.

Programmet for stævnet vil ligne de tidligere
stævner.

41. oplysninger om tilmelding, prograffi, 
-priser, m.m. bliver bragt i næste nummer af

bladet.



Vi har fået tilsendt
fglgende "udklip" fra Vindqie4
oktober 1991 (Kastrup sejlklub)

DF,f,L træbådstræf i
Kastrup

38 træbåde bemandet med entusia-
stiske sejlere mødte op i Kastrup i
weekend'en 6-8. septembr.

Der kom både så langt som fra Jyl-
linge og PræstØ, og en enkelt svensk
deltager var også med. Kastrup
sejlklub havde i år fået overdra§et
opgaven at holde det traditionelle
efterårs-træbådstræf for Dansk
Forening for Ældre Lystrfartøjer.
Havnekontorets personale havde
stillet sig meget velvillige og skaffet
fripladser til bådene og mange KS-
sejlere hjalp til med at få arrange-
mentet til at fungere.

Vejret var - bortset fra lidt rigelig
blæst lørdag formiddag meget
flot, og resultatet blev da også et
godt og vellykket stævne med kap-
sejlads om lørdagen "Forterne
rundt" og fællesmiddag om aftenen
med musik, dans og fællessang
ledet af et 3-mands orkester.

Ind i mellem blev der tid til at hyg-
ge sig i klubhuset og i bådene, og
der blev udvekslet erfaringer om
træbådenes vedligeholdelse, og
hvad der i øvrigt er af interesse for
sejlere, der har træskibe som hobby.

Alt i alt et vellykket stævne. Det
forlvder. at næste års sommerstævne
skai foiegå i Åbenrå, men det er
ikke endelig atgjort endnu, så nær-
mere herom vil nok blive publiceret
på et senere tidspunkt.
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Festugetræf og Rummelpotræs 1991
Jeg lærte noget på DFÆL's festugetræf
1991. Jeg lærte, at i en ung men traditions-
rig forening er en enkelt gang nok til at
skabe en ny tradition. Ætså bliver kapsej-
ladsen igen i år refereret fra "Ingelil".

På skippermødet kl. 1200 blev det - under
hensyntagen til vejrudsigten, der forudsag-
de 5-10 fra NV drejende N - besluttet at
sejle bagbords rundt om banen og fuldende
"cirklen" ved at krydse startlinien igen som
mållinie. Dommerbåden "Trine Sønder-
vang", der havde understreget sin sans for
timing og præcision ved at komme gliden-
de ind i Å,rhus havn to minutter i tolv, blev
budt velkommen,

Sejladsen tog en uventet drejning på flere
punkter. For det første var vinden umaner-
lig lunefuld, ofte sejlede flere både på hver
deres halse og alligevel på samme kurs. Det
var et fomnderligt syn. Men hellere en lys-
tigt springende vind end de perioder der var
helt uden vind.

Under disse betingelser sejlede vi på det
første ben kryds ud for at runde en grøn
bøje, som ingen rigtigt kunne få øje pL,
men den måtte jo være derude et sted i fel-
tet af X-79'ere. Denne farvelade af spilere
umuliggjorde enhver orientering efter far-
vede bøjer.... Klokken blev 1430 før den
første båd "Ran II" rundede den grønne

bøje, og da det jo ikke engang var halvde-
len, var gode råd d1're. Gril)en skulle tæn-
des kl. 18fi). Feltets bageste båd Elisa-
beth", der ombord havde de to grilltændere,
rendte sammen med feltets foneste båd og
med en rask beslutning beslutning blev det
vedtaget, at afslutte sejladsen ved en nær-
liggende gul bøje. Unægtelig en streg i
regningen for os, der havde Iagt strategien
efter, at de fire foranliggende både skulle
hentes på sidste ben.

AIle fik en orientering af "Elisabeth", und-
lagen "Trine Søndervang" der Iå og ventede
ved den oprindelige mållinie, de må have
undret sig noget over hvad poklier, der
foregrk

Der bler sejlet i 10 k-lasser, og overalt vin-
deren blev samtidig vinder af sin klasse -
en flot præstation af SSB'eren "Jan" (bille-
de). Dernæst kom 7 m R båden "Ran II"
skarpt forfulgt af vinderen i klassen af
uidentificerede spidsgattere "Susan". Som
fjerde båd i mål kom SSB'eren "Bellina",
der samtidig sikrede sig andenpladsen i den
største klasse. "Ingelil" løb af med sejren i
Iøbet for bitte små spidsgattere og nød dys-
ten med vinderen af Molich one design
klassen "Emma". Syvende båd i mål var
vinderen blandt folkebådene, "Kirsten", der
betænksomt placerede sig midt i feltet for
at kunne tage de bedste billeder. Dernæst
var det vinderen af spidsgattere med
mahogni spiler, svØmmepØl og kælder
"Amfitrite" i hændeme på både den tidli-
gere og den nuværende ejer. Trods den
sene starl vandt "Niner" i klassen af små
spidsgattere, men om "Malik" vandt Knarr
løbet eller opgav før mål vides ikke med
bestemthed. I Klassen for langsomme
spidsgattere vandt "Elisabeth" suverænt.

Starten grt H. 13 og var en ren opvisning i,
hvordan noget sådaut skåI gores. AIle både
lå og Iurede omkdng startlfubn parate til at
reagere på stary[gq. Ja eller i hvert fatrd
10 af de deltagende 11 b&le. 'Niner" kou,
lidt senere end i sidste øjeblik til starten.
Turen fra Ebeftoft må have taget længere
end beregnet"
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Med et gevaldigt klemt fra skibsklokken
gled grillmaden og præmieovenækkelsen
over i aflenens seriøse indslag. Førsle
punkt på dagsordenen var overgivelsen af
Kort 112's ærespræmie "Rummelpolten".
Formanden for rummelpotlauget Erik Staal
redegjorde i en tilpas Iang tale for valget af
overkanon6r Niels.

Peter Lorin stod for næste indslag, idet han
som den eneste tilstedeværende havde del-
taget i DFÆUs træffestævne i København i
sommer.

Angående vintermøde: Der blev i Køben-
havn udtrykt ønske om, at vintermødet
91/92 holdes i Åtrus. Kort 112 arbejder
videre med sagen og er posiliv overfor ide-
en, specielt når vi får den fornødne tid til
forberedelserne.

Angående lokalforeninger under DFÆL:
Lokalforeninger faldt åbenbart ikke ubetin*
get i god jord i København. I sagens natur

er vi jo dybt uenige i dette synspunkt i Kort
'1.12.

(Referenten kan her helt for egen regning
tilføje, at hvis der ikke havde været en
"kort 112", havde "Ingelil" sandsynligvis
ikke stået i DFÆL's fartøjsregister. Det er
jo netop de Iokale initiativer, der giver en
landsorganisation sin berettigelse og styr-
ke.)

Efter disse meddelelser bekendtgjorde
Marianne og Bent, at de i den nærmeste
frerntid får mere end rigeligt med huset,
båden, haven og hinanden, eller med andre
ord, de træder ud af bestyrelsen. En noget
forbløffet besætning fra "Ran II" blev kup-
pet ind som Bent og Mariannes efterfølge-
re.

Rheinlænderpolka, klaverspil og hyggeligt
samvær afsluttede aftenen.

Helle, "Ingelil"



Arrangementet aflroldes i Marselisborg Havns klublokale ved siden af
restaurant Navigator. som vil sørge for vor forplejning.

Kl. 1100 ca. anliomst. r'i ser på den nve havn. og snakker over en kop
kaffe mens de sidste rejsende kommer.

Kl. 1230

kl. L400

frokost- ta' selv bord

VintermØdeo
i Arhus lørdag den 29.

februar L992

foredrag om skibsrestaurering ved Klaus Heeding fra
Fregatten Jylland. (lysbilleder)

videofilm fra PræstØ, og måske billeder fra tidligere stævner.

Der indkaldes til

dagens afsluttes med hyggeligt samvær og muligvis et lokalt
sejlerorkester - tag selv instrument med, det er meget
velkomment.

kI.1500

kl. 1700 ca.

Praktiske oplysninger
Transport: DSB færge fra Kalundborg og IC-3 tog.

Ebeltoft Sj. odde 86 34 L6 00
bådHydrofoil

Flv:
86 18 10 11
86 t3 L2tl
8612 4122
86 t4 44 tt
86 13 11 11
8620 20 58
86 34 10 99

Hoteller: Ansgar
Marselis
Atlantic

Restaurant Navigator
Fregatten Jylland
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Tilmelding til vintermØde i Årtrus
Iørdag den 29. februar 1992.
Undertegnede tilmelder deltagere til frokost og vintermøde
i Marselisborg havn.

Pris pr. person kr. L00 som dækker hele arangementet incl. kaffe
og frokost.
Drikkevarer betales særskilt.

Navn:

Adresse:

Telefon:

sendes til: Peter Lorin Rasmussen
Egehor,edet 41, Hov
8300 Odder

tlf. 86 55 64 00

sendes senest fredag den?l. februar 1992

Betaling foretages efter spisningen
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Da Carl genså sin
første rigtige båd

(en " fæl " skipper-beretning fra 1988)
Iad mig aflægge en sandfærdig beretning
om en sejler, der sammen med sin tvillin-
gebror i 1945 tog det dengang ret så dra-
stiske slridt til at kontakte ingeniør Georg
Berg, for hos ham at bestille et sæt kon-
struktionstegnilger or er en 30 h'adratme-
ter spidsgatter. Geore Berg skulle, om
muligt, tage bel,orjet hensr n rrl deres helt
personJige kap: ej lad: - intent iLrner. der b,l, a
gerne skulle ende med at de kom ril at se.;le
en af limfjordens hurtigste både.

Nu handler min beretning mindre om
bestillingen, og om bådens bygning, og om
de fjorten år, som de to brødre havde båden
i, men så meget desto mere om den ene
brors uventede gensyn med den ... mange
år senere.

Den specifikke hændelse, der danner
grundlaget for min beretning, indtraf på
vores tredie sommertogt med Havfruen i
1988. Om "Havfruen" skal nævnes, at hun
som sagt er en 30 kvadratmeter spidsgatter,
som måIer 7,50 x 2,40 x L,25 meter, mål,
der afslører, at der altså ikke er tale om en
egentlig klassebåd, men i højere grad om
en ægte individualist blandt Georg Bergs
mange spidsgattere.

Hun er, synes jeg naturligvis selv, et kle-
nodie skabt af Georg Berg's sikre hånd. Og
så sejler hun fremragende. Faktisk som en
rigtig hadrue. Hun er smuk, hun er lang og

slank, hun er hurtig, og så har hun masser
af det, som alle rigtige havfruer efter
sigende skulle have meget af ... personali-
ty!

Der er i hvert fald kun bygget en af slagsen
efter de foreliggende tegninger. Det sk-ulle
jeg bl.a. hilse at sige fra ham, der sammen
med sin n'illingebror, i sin tid afgav bestil-
iingen. font til Berg og senere til BrOdrene
Årdersens Bådebi ggeri i Thisted.

Ved sosætniagen i 19-16 blev hun døbt Fri,
et nairr hun sejlede med på Limforden i
sine første fjorten levefu. Nemlig indtil hun
blev solgt i 1960 til en kontorchef, der
overførte hende til Skovhoved. Her blev
hun omdøbt til "Hadruen". En narnefor-
andring, som han fandt nødvendig, fordi
der i forvejen sejlede en anden (Utzon)
spidsgatter på Øresund under navnet ,'Fri',.

Vi overtog "vores" drømmebåd i
marts 1986.
Oven i handelen fulgte en del originale,
gulnede papirer. Gamle toldsedler, gamle
kapsejladsopmålinger, og bl.a. en pertentlig
ført tilsynsbog for ti-årer 1960-1970 (som
også to senere ejere har ført notater i,
omend de er knapt så pertentligt førte som
kontorchefens).

Selvfølgelig var vi stærkt interesserede i alt
det historiske omkring nyerhvervelsen. Så

I



inden marts måned i 1986 gik over i april,
havde vi telefonisk talt med bådebyggerfir-
maet, Brødrene Andersen, og tillige med
hovedpersonen i min beretning ... Carl
Jensen i Thisted. (Carl's tviJlingebror leve-
de desværre ikke mere).

Vores opringning dengang var, sagde Carl.
"Det bedste der er hændt mig i mange år".
(fænk også, at høre godt nyt om sit livs
første "rigtige" skiv!) Desværre vil det her
føre alt for vidt at referere alle samtalens
mange oplysende, og for os, meget vigtige
detaljer. Derfor indskrænker jeg mig til kun
at medtage Carl's meget kraftige opfor-
dringer til "at lægge vejen forbi Thisted",
og lil "... endelig at ringe forinden ... når i
kommer !"

Vi blev næsten blæst hele vejen til
Thisted.
Efter nogle meget gennemgribende klargØ-
ringsprocesser i foråret 87 og 88, var
"IlavfTuen" omsider blevet så flot, at hun

Carl Jensen. Oprindelig ejer
af "Fri" fta1946 til 1960.
Her fotograferet ombord på
"Halfruen" i Thisted
lystbådehavn i juli 1988.

sikkert aldrig ville komme til at stå mere
præsentabelt på et senere lidspunkt. (troede
vi altså!). Så derfor besluttede vi, at årets
sommertogt skulle gå til Limforden ... op
for at præsenlere "Havfruen" for Carl i
Thisted.

Men vi besluttede også, at vi ikke ville
advisere på forhånd. Tænk hvis vejret blev
umuligt, og vi ikke nåede frem! Dog, det
viste sig heldigvis, at vi slet ikke havde
behøvet at være bange for ugunstigt vejr,
for vi strøg afsted med østenvind hele vejen
til Thisted Bredning. Og derfor med slæk
på skøderne det meste af turen. Først fra
Lynetten (vores hjemhavn) til Helsingør
nordhavn, og derefter til Anholt, og dagen
efter fra Anholt på en torrygende, 12-1,4
sekundmeter, lænser til Hals, og herfra
videre gennem Langerak helt til ÅIborg. En
drømmesejlads i højt, flot solskin der indtil
Hals foregik i kæmpebølger - bølger som
vi aldrig vil glemme synet af!

.t.



Nå d*ls:ruu=ni rl.!enIå de sidste dagesIange. da=smil .p:... r i ar gå på uAfi-s jmoerhainen efter Carl s håd. der seJ, folÅ_Iig hedder Fri-tr f , ,un,.a. 
-in;:':;*

husker jUie enlie.l:hiJ jrn:. Og r i har deikke sovepiJler behor.

P..19try ny morgen med hoj soJ og blæst a,

11 
a]rrr!*d.:n. og efter morgenmaden, ogden sædvan-lige renselsesprocedure, grk j.ispejdende rundl i havnen for at se nm io^kunde finde "Fri_II,,. Fr" ;il-;.;.;Jr':

samtale med C_arl i marts g6, hrrk;; ;;;,
:1]1r, havde forratr mig, al han nu ,e;i.A?
run_dt r en rigtig kummefryser ... vistnok enLM'er.

Yi v.ille igennem, simpellhen! Vi krvdseOeog krydsede, og vi måtte rihnJ';;;
motoren for at trodse både blæst, "; ;;;flere krob kraftige modstrøm i d.tt.";;_re. srromfyldle farvand. Endelig, langt omtænge, nåede vi ud i A., aU]r. 

-ff,irr.å
bredning, hvor vi med en liX, .;;^;j;;
på skoderne kunne stappe lld;d;;;t";ilr'ds o'er mod den sri *.r., r,øiå;;;ffitl
[]il,-{:!;l t' nordsiden',r M;;,
r rir J\ rc ta\ ede \.t en sidsle slag\.ending. ogk,nat htreftcr meu :lek på :*;;;:' ;ituærs or er tr:,lnilEen. oE Jrekre Lnl i fui_
lr*rrn lil selre .l.rsrbådeha..n.n j n,i.,;lHer i forhar.nen smed r i rer så ,O_;;.;.
a.lle de r,åde klude ... både H"rf^.;;:';;vore egne.

)_1 
nærmel jeg mig Iangsomr, men sikkertdel centrale i min bereLirg,'..;- j"_ ,ii

]lg:'.:lo* en sans, srge rak rit skipper osskrpperkone ombord på a.n '[*aii
DFÆL-motorbåd, ,';sri", der, i .;;;
fjeUtlt vi lagde an rit den før.t. ogi"Åt.fortdninSmulighed på yd.rkrj;,""il.;
atene tog imod vores f*ririri.i ,1"også bød på kutsort kaffe og ;l111i rr;;i;:gl Trg:r på krysralfod,. ajorig ,r"'rr.'"i
hårdere!

,ferJå Sodt.nok el par LM,er i havnen, men
Jeg kunne ikke identificere nogle af demved navn. Vi besluttede os m at?miae i#tøjningerne ude i forhavn., 

"g liri. irålaen-af de Iedige pladser inde i ,.fr. frrÅi_dehavnen. og nu er jeg så ko;;,'i;;,
centrale: Vi så en båd glide ua fr" .n-a,f
*S:*., og i det samme læste jeg ,.rr.i"Fri II på bagen af en LM,er. å., ia ri""red siden af den plads, O.r r.top ,rr;;:.;ledig. Hvor heJdigr! Og ril min ,;;r;;;
saede jeg: !'i tar, den pt.A, a., * ;;;
TO-.,,, hvorefter.r j gea' inO ,.f l.riffi_
::."^g 

r-g.".rlpå på siden ar ,,m ri,,l Og ictet samme duklede en nydeJig, frviAnarEt,slank hene op fra LM'erens cockpit ...

S_ka' jeg gi' jer en hånd ?
-?"1rå gy meger gerne,,, svarede jeg, som
g-å_ der ridspunkr srod ude i ,i";:;;;
"{lil:il;,jni:ffi i:åIa;;.1::i
hvidhårede, slanfe hene undersøgende nedover "Havfruen, og udbrød: ,H;;i;;
dog fået den skønnÅkude fra?,,

Jeg var med det samme klar over, at han

!i,rx"':f*".1ffå:ilii["JJ,t,å::som bekendr skiller fiuø åiefuil ;;Thisted bredning.

I:r,-"Ol defie meger smalle sred _ drejede
len hårde vind, så vi nu fik den ind ; i;;:fra på kursen ned gennem det smalle far_vand.

Hvor alt på turen hidtil havde været derbedst tænkeligt, blev alt nu til d;t;;h:-r{.Irg". Bortset fra havari og foUis, slmvi heldigvis blev skånet for.



iHie kendte, eller genkendte, "Havfruen"'
og I et kort sekund indså jeg, at hll.io
uåmærket godt kunne være en tilfældig
gæsr omboid På Fri II' og som sådan

irårt" itt" den Carl, som jeg håbede at

møde, så jeg svarede, sådan lidt prøvende:

"Ja, det ei io et godt spørgsmål' men- hun

stammer altså heifra Thisted"' Imens holdt
jeg naturligvis skarpt Øje med hans ansigts-

,irwt ogJeg uemærkede straks en pande-

rynken .. en skæ1pet iagttagelse "' men

også noget, der ligrrede et forvinet' vantro'

g;"otL.iO" blik, åer alene blev rettet mod
iHavfruen" ... og det føltes grangiveligt'
som om tiden stod stille "'

Men da han stadig intet sagde, men blot

stirrede og stinede på "Havfruen"' forsøgte

jeg mig piøvende med nogle løst henkaste-

ie"ueåårrninger ... "den er bygget nede

hos BrØdrene Andersen!! "' men da der

heller ikke denne gang kom noget svar fra
den hvidhårede, tilføjede jeg: "Det var to
wltlingeUrøAre, der lod den bygge "' den

ene hå Tage, og den anden hed Carl" ""

Her skulle der bare ha' været
YIDEO På...
Kære fæle]. jeg kunne unde jer, at I havde

set den nydelige, hvidhårede, slanke henes

forbløffeie ansigtsudtryk "' og hørt hans

abruPte tale:

Jam-jam-jamen, det-det, det er "' det er

mig, der.i C"rt ! ! ! Pause, rnens jeg iagttog'

fråiOun tvivlen stadig rasede i hans sind "'
og så ... "Det er da løgt" "' pause tg:n-:"
"fræh, nu har jeg aldrig i mit livs skabte

dage" ... ny pause ... "Næh, nu hører al ting

ooi" ... "ei ået virk'li "Fri" ???" ... "del ka'
O" i*" være rigtigt "' jamen' du milde
Mor.r, er Oet virtr'ti' sandt ? Er det virk'li
iFri" ?... "Du godeste !!! "' så var det altså

dig, der ringede for nogle år siden? Jamen-

Hold-Da-Helt-Ferie ! Det-Er-Dog-Det-
Mesl-Fantastiske t ... Jeg har aldrig ketdl
mage !!!"

At betragte Carl's overraskelse over at gen-

se sit gainle skiv, det skiv, som han i 1960

- otto"og tyve år forinden - tog definitivt
afsked Åd" og som han dengang' med en

klump i halsen, så forsvinde i kimingen

"for evigt", ja, det var ganske enkelt en

oolevelse af den slags, hvor ord næppe

evner, fuldt ud, at beskrive mandens kom-
plekse forbløffelse. Men prøv at !e IieSs
iæle fantasi og forestillingsevne til hjælp!

Her, lige foran ham, lå altså hans gamle

.t ir., il*t gamle kærligh"d"' og med

tusindvis af sejladsminder' Men - besyn-
derligt not - iå så det altså meget mindre

ud, fortalte han senere, end han huskede det

fra "den gang". Og dog "'her, lige foran

hans fødder, var jo alt del, som hans egte
hænder selv havde forarbejdet og vedlige-
holdt gennem fjorten år, mens han endnu

var en ung mand!

Det samme smukke rorhoved! "' Det sam-

me coc§it! ... De samme smulil buede

mahogny-ruflister langs ruftaget! ."' .og
Oog, J"in"t" så alligevel "anderledes" ud "'
og hvorfor? Jo, fordi det hele jo kommer an

oå øinene, der ser' Tilhører de el ungt men-

n.tX", a"t lever i 4O'erne og 50'erne' elle:

tilhører de et ældre menneske i 1988' son

pludselig og uforberedt først skal genkaldt

sig fordums sYnsindtryk'

Men langsomt blev "Frii, træprop for træ'

prop og 
-Xl"tnpe for klampe altså g*nryld

b"n "t"m* Carl'su indlevelsesevne i de

aktuell-e virkelighed skulle "Her & Nu

panes med alle irindringsbilleder' der i 
.si

iiO uttu oplevet gennem den "unge Carl's

nethinder.

.*\'
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Og så r'æ der også en anden lille ting' som

,.iitert spillede en stor rolle' Hvad der den-
grog ,'ri store og attraktive både, er jo'
Jtri a"g.nt standard, kun at sammenligne

med rene plimsoller. lntet kan jo nu om

stunder blive stort nok. (Selv omjeg hver-
ken skal ønske mig noget, der er stØne eller

mere komfortabelt end "Havfruen" !)'

Det helt uventede gensyn' og de mange

tågede erindringer fra dengang stillede
niturligvis store krav til hukommelsen' Og

det er egentlig ikke så underligt, når man

tænker goOt 
"ftar. 

Tiden "dengang", kan,vi
jo i dag roligt sammenligrre med den tids-
'årrd,simMåødor-serien bød på da den for
få år siden rullede over skærmen'

Med til min "fæle" beretning om Carl's

gensyn med "Havfruen" ex' "Fri" hører

også
fø'lgenOe pudsige replikskifte mellem Carl
og en af hans garnle klubkammerater' som

kom forbi et Par timer senere'

Carl - stolt pegende på "Havfruen": "Kan
du se den båd der, ved du, hvad det er for
en båd? - det er Tages og min første rigtige
båd ... det er gamle "Fri!" - hva' sir' du så ?

'Kubkammeraten,fiedet 
skæl't blik til "Fri

II": "Er det det, Carl ... der har du sku' gjort
et dårligt bYtte!"

Om aftenen blev vi inviterqt til middag
hjemme hos Carl og kone' Og vi tilbragte
rn O.itig lun juliaften på deres tenasse' der

uådeiå-nøjt og sydvendt, og som bød os på

er meget attraktiv {ordudsigt ned over del

smukk-e farvand, som "Hadruen" ex' "Fri"
havde sejlet tyndt i sine første fjorten
leveår, og *"rt Carl og hans broer endnu

u", orgt. Og naturligvis blev der fortalt
tnrng"n en god skipperhistorie, mens

minderne om mange vundne kapsefladser
væltede frem.

En af dem som Carl og hans bror i sin tid
havde sejlet om kaP med, var, foruden

"Bageren", "Sadelmageren" også "Biograf-
direftøren" i Thisted, fortdte Carl' Og
pludselig slog det mig, at min mor havde

irrtt "n 
fætter, der havde været biogafdi-

reliør i Thisted. Så da jeg spurgte C;arl om

biografdirelcøren mon tilfældigvis hed

fÅ nefternavq ja så viste det sig at Carl
rent faktisk sad og talte om min mors

kødelige fætter. Kom derfor ikke og påstå'

at Danmark ikke er et "Bette land"!

Og iøvrigt er der heller ikke nogen, der skal

tJmme og Påstå, at vi ikke har et af
verdens tlOste sejlerfarvande' og heller
ikke, at gode gamle Danmark ikke for ca'

100 år siden har opfostret nogle meget

dygtige bådkonstruktører. BådkonstruktØ-
,*r, tå* stad§æk sætter deres umisken-
delige præg på vores farvande, og som der-
for, omend indirekte, stadig er gode for en

"fæ1" beretning eller to. Tænk Berg vat 73

år gammel, da han tegrede "Havfruen"'

Og her kipper skipperen på "Havfruen"
mid flaget for både Berg, Utzon, M'S'J'
Hansen og endnu flere. Ingen nævnt ingert

glemr! Og så s§nder han sig også at tilføje

På gensyn derude - snart er det forår!

Philip Brand

+-



Til Salg platgatter ,,Skarven,, (ridl. ,,Visitor,,)
19f.8, 2§ tod,,4 tons, lærk & mahogny/eg, crab cabin heater,walker log, 8'pioner,_ iggel motor : uåa""6ygg;;t*i _ siiiioo, _
Peter Jacobsei 42 36 50'10



Georg Berg
Lidt historie om Berg, og hans søstersøns

arbejde med at lave t" åu*Iing af hans
tegninger.

Der har gennem lang tid i forbindelse med

iltpdJ om bådkonstruktørcn G' Berg

le franslpiAsgattere været henvist til un-

å3rr"gntaå angående oplysninger'

Her er, hvad jeg i store træk kan fortælle

medlemmerne om min onkel:

Min morbror Georg Berg' sØn d apole\er

il;H;;;*, u""idd"*et skibskonstruk-
trÅr oo var før første verdenskrig beskæfti-

"o ,? ri.rtuorg Skibsværft' Senere flyfle-
il',å;-.J,in"t miu" til skånegade 1o På

i.ug"tUro til en mindre lejlighed'

Jeg kan huske hans arbejdsværelse her'

;&;, et smalt kammer til gården PL?'?
-J*, ,g O.t var dog her' at han tegnede de

n*ti"'urlint spidsgattere' Georg Berg var

,"rotiOig skibskonstruktør på B & W,. hrrgr

ffi;,il;idt i 3oerne' da han mistede

åt:,i" [o,'o"r en krise' Herefter klarede

i* tig rOtl'kkende som bådkonstruktØr'

Han brugte således vinlerhalsårene til at

tegne næste sæsons konstruktioner' her i

blandt også mange større typer' hvoraf flere

ui., Jn:iiil amirihanske millionærer' Han

"", *"i., omhyggelig med disse nykon-

struklioner og tygged"e nøjagtige idtll
"f 

-Oirr. til afprøvning' hvoraf jeg som

åt""g ri* en nåt skonnirtmodel (Hero).på

;;;t længde' Den valle stor oPsigt'

når vi sejlede med den i Svendborg' Jeg har

åå 'ådG to"g uden sejl) 9q "l:s'1 i
i.troJ.i"i ai "i rt' skalamodel af sLroget

;i";; mz sPidsgatter' en af hans første

modeller.

Berg flyttede sidst i 3Oerne til det roligere

Srårfåt, Kobækvej nr' 9' for at nyde sit

;it*.-n; tegnede stadig bådelil:lt 1tj"
"ii.t. f. "ut. 

ie specielle et-sejls olebåde'

,orn h* selv i flere stadig mindre versioner

seilede Danmark rundt i om sommeren rol

;;:;li, .i". **g" "unger"' som han kaldte

;;;åd., der var under bYgning På de man-

gt Årg*g eksisterende bådeværfter' De

Bieu tit"siJst de ganske små "belle Ole"-

i'aL,-.pt"i.ft til dn-mandssejlads' han sej-

lede rundt i.

Han var 81, da han havde den sidste 1

;Å "i disse med I køje' s§d3ruf 3s,e
meget hØj mast langt ftemme' En aI mln

venner har taget nogle fine fotos af h'al

under indsejling til Lohals og troede rKr

,i* .gn" øjne, da han så' at skipper var t

stivbenet olding med snot i skægget und

xr.i.nrn, og itott en islandsk trøje mt

;r;; ;;,; ror den'ar jo svært ror

,"iJ i'hans alder både rt skulle styre

tryl; ,;t. samtidig' "g t "it-I^'jt"::
trods att det nærmeste' Jo Berg blev sano

iin * *vtt blandr sejlerne i sine sidste

ol a.t gii mange historier om ham'



Hans "Olebåd" var så fint trimmet på roret,
som havde blyvægt forneden, at han under
en tur til Limfjorden, efter at have rundet
Kronborg og sat kursen, ganske roligt gik
til køjs og lod båden sejle sin egen sø nat-
ten igennem over Kattegat, for så at vågne
som beregnet ud for Hals-barre næste
morgen. Men det var jo i de dage, hvor de
støne skibe var flinkere til at vige for små
sejlbåde, så han nåede altså sit måI i Lim-
fjorden i god behold og godt udhviler.

På sine "gamle" dage, hvor han måtte und-
være sejladsen, blev han desværre en sær-
ling, der helt isolerede sig i det lille baghus
i Skælskør, og en skønne morgen opdagede
familien, at han i løbet af natten havde
brændt rub og stup af sine tegninger i sin
lille kaklielorr, for som har sagde: Ingen
skulle kunne an'e noget efter ham. nar han
nu snart fik hjemlor' - for navnlis på sine
gamle dage var Berg dr.bt religios.

Det er vel nu omkring 30 år siden min
onkel døde. Det var i januar 1962, han blev
næsten 90 år. Vi mistede helt kontaklen
med ham på det sidste. Synd at han
brændte sit livsværk, men han var stærkt
forkalket på det tidspunkt.

Jeg selv havde dengang kun få af hans teg-
ninger, heriblandt arbejdsregning til en lille
"Olebåd", som jeg desvæne aldrig fik byg-
get, da vi kort efter flyttede fra Svendborg
til Nr. Saltum hvor min far blev apoteker.
Her besøgte onkel Georg os kort efter sin
amerikarejse i 1938, hvor han besøgte sine
børn derovre og sine amerikanske bådkun-
der, han havde således en hel serie spids-
gattertegninger klar til forhandling derovre
gennem sin søn Sven; men så kom krigen

og satte en stopper for disse planer. Hans
y'ngste son Ole. se-rm Olebåden er opkaldt
efter, fik desr =ne unqdomsslovsind i
puberteten, så Berg havde mange sorger i
de år til trods herfor tegnede han mange
både også under og efter krigen, ca. 1500
blev det efterhånden til, efler hans eget
udsagn.

Jeg synes, at vi skylder hans mLnde og
Iivsværk, at så mange af hans tilor.ersbler'-
ne tegninger ikke forsvinder, derfor starte-
de jeg en efterforskning for ca. 20 år siden
hos bådejere og -værfter som har tegninger
tilbage fra hans hånd. Det er efterhånden
blevet til en ret omfattende samling opbe-
varet Iysbeskyttet i cå. 25 paprør sorteret
efter typer og stønelser. De fleste er hans
selvfremstillede solfremkaldte blåtryk og
sortstregskopier, en del originaler er dog
også tundet, og adskillige så gode ar der
har kunaet fremstilles reprofilm af disse.

Jeg sejler selv i en lille 1.l'Lynæs, som jo
ligner en af hans små spidsgattere meget.
Jeg mindes stadig vore ture sammen i det
sydfynske Øhav, som nogle af mine dren-
geårs stØrste oplevelser, selvom del er over
60 år siden vi f.eks. begge måtte i baljen
under sejlads til Marstal for at svømme
Olebåden fri af en muslingebanke syd for
Tåsinge.

Dette er i store træk, hvad jeg kan fortælle
om min onkel.

Jeg efterlyser stadig folk i veteransejler-
kredse og bådebyggere som endnu Iigger
inde med Berg tegninger, såvel Iystryk som
fotokopier og originaler til udvidelse af mit
arkivmateriale.

I
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l:irungerne on:kes kun til låns for evt'
krprering og vil blive returneret evt' med
prrrve på gengivelsen.

Tak til alle som indtil nu har hjulpet mig
med bidrag til samlingen af hans mange

fine bådtegninger.

Med venlig hilsen

Erik Storch
Svalevænget 11
Ukebøl
64N Sqnderborg

ultEzrrr\-ER -e _æ() y-C{{ vÅ'.._C
<rt re ! -\"

g.tr]u- +aÅN DE9E3
pk øsit-v(urTEQ,r'st

\( Wui vl BREL"

7 1

rnE) \-ENL\q *\u§=N
re-\Ht< tgNqFøsKo/

POLTN

NYE

SYET I

e

5EJ

Et c=
!



Velkommen til Sundet
sejlklubben sundet har fået overdraget den store
ære at arrangere Forårstræffet på Øresund i år, så
vi indbyder Jer hermed til at komme til
Svanemøllehavnen i weekenden d. 22 - 24 ma1.

Kapsejladsen afholdes lørdag d. 2A. maj, med
middag, præmieuddeling, hygge og underholdning
samme aften.

Da arrangementet stadig er i støbeskeen, vil der
senere folge nærmere oplysninger om pris og
tilmelding, men da det er fællesskabet der skåber et
godt arrangement, håber vi at rigtigt mange hermed
vil reservere denne weekend.

Med Vindlig Hilsen

Leif Petersen g1 83 gS 19

Steen Rasrnussen g1 TO OZ 7g

Seilklubben Sundet og DFÆL



Vurderingspræmierne
Her
men

følger
bedre

fra sommerstævnet L99l i K.A.S.
så den liste vi "glemte" i sidste nummer af bladet,
sent end aldrig.

Jesper Due, Svanem6llen" 5 meter, T.Holm, 8,70/

Gerda af Nykøbing, Finn Mørup, Nykøbing S, Kragejolle,1920,8,?0145 gaffelrig

Strathendrick, Palle Andersen, Kerteminde, 7 M R, W. Fife, 191'3,'1,1.,56165,7 D 4

Catjana, Ove Sverker Nilsson, Køge, Kystlrrydser, Knud Reimers, 1942
9,90/64, SWD 1

Cutty Sarb Elise & Asger Boa, Skovshoved, Kutter, Arvid Boa, 1956,8,50126,
F 725

Bllx fV,

Galadriel,

BelAmi,

Saga II,

Havfruen,

Bon-Ami,

Malle,

Lea,

Harpunloggen
Marita,

Torben Frank Andersen, Svanemøll en,22# kutter, Slaaby-Larsen,
1956, 7,70127

Henrik EffersØe, Svanemøllen, 38 m2 spidsgatter, M.S.J. Hansen,
1936,7,85138,S38D1

OIe Hendrichsen, Svanemøllen, Spidsgatter, M.S.J. Hansen, 1937,
6,80132,F 9

Philip Lehn Brand, Lynetten, 30 mZ spidgatter, &erg,7946,7,50130,
s30

Søren Nielsen, Kaløvig, spidsgatter, G. Berg, 1947, 8,00143, D 2
gaffelrig

Jens Chr Ishøj, Køge, platgatter, 1959,6,50124

Stephen Rothe Andersen, SvanemøIlen, spidsgatter, Berg, L938,
5,75122

Birthe Mariat, Agersø, spidsgatter, Mortensen, 1935, 8,40/38, rød
fok



Bestyrelsesmedlemmer i
Dansk Forening for ældre Lystrfartøjer

HenningWind-Hansen, KS og KDy, formand
I.A. Larsensvej 5
5300 Kerteminde

tif. 65 341400
arb. 65 321600

rtf. 31 387020

ttt. 42 863707

rlf. 31 385125

ttf.49 202436

r]f.31 181399

tlf. 31 108716

Jørgen Struck, K.A.S., "Gre Ann II,
Sct. Jacobsgade 11
2100 København Ø

Kjeld Søderlund, KDY repræsentant
Havevej 2
2970 Hørsholm

Jens Poulsen, K.A.S., "Ambition", historisk konsulent
Kirsteinsgade 9
2100 København Ø

Birgit Nielsen, [IAS, "Tovei"
Pontoppidansvej 39
3000 Helsingør

Poul Silberg, K.A.S., redaktør
Drejogade :6 B. 601
2100 Kobentrar:o

Morten Miiller, Frem, "Rosa", kon:ulent f register
Genforeningspladsen -17

2400 Københarn NV

Aage Walsted, ThurØ, Konsulent som bådebygger



Lokale initiativer
*SØkort 112" Århus
Bes§relse: Mariane, Benl, Jesper og Christian
Mariane og Bent Sørensen 'Elisabethu
Dronning Margrethesvej 3-2lv,8200 Arhus N

"Skarølsen" Næstved
Lars Jensen, "Skarøksen"
Søgfudsvej 51, 4160 Herlufinagle

" ØresundskaPsejladser" :
Kontakt lris og Gorm Boa Frem, "AsEal'
Emmasvej 1, ?Ån Gentofte

Birgit Nielsen, FIAS, "Toi'ei"
Pontoppidansvej 39, 3000 Hehingor

"Køge Bugt"
BirthJLarsen og Sven D. Hansen. Hundige Bådeklub
Pælestykkeme 31-2 tr', 2630 Tåstrup

Annoncer i DFÆLS medlemsblad

Annoncepriser i bladet er som folger:

Helside: 4m,00 Lr
Halvside: 250,m k
Kvartside: 175,m kr

rlf.86 105478

ttf..53751644

tlf. 31 630952

11f..42102436

11f.42 525360

I priserne er der inkluderet billede eller tegning af din båd'
Såm medlem af DFÆL fhr du 50Vo rabat på ovenstående priser'

Annoncetekst m.m. sendes direkte til redaktøren, Poul Silberg,
hvorefter vi sørger for udsendelse af opkrævning'

%4d{Foreaiqgforæhdren$'{afi øier
K.D.Y. Langeliniepavillonen 2100 Københ avn Ø Tlf' 33121 87 87
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