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Nyt fra best5rrelsen

lJr  i  Kerteminde Sel l -
k lub.

Indneldelser
Derhar gennem langerelidhersker Iidrtvivl
om, hvordan indmeldelserne i fbrcningen
skulle händteres. Besryrclsen har nu g€n-
nemdiskulcret proceduren og stäet fast, at
ethven medlem ved ipßre henvendelse iär
lilsendr et vclkomstbrev. Heri tiggerderet
girokonog cn besk€doln, at man ved indbe-
taling af medlemskonringentet, kan berragte
sig som Iuldglldigt medlem afDFAL, samr
al man lärlilsendt vorr sidst udkomne med,
Icmsblad, äl regisr€r samr en mägeshnder.

Vintermode 96
Bestyrelrcn f:ndr frem til, atde vill€ forsoge
at fä vinlermodet nfholdt i Skovshoved Sejl-
k lubden l6.mans. mendaviendnuikkepä
redakrionens slulidspunkt har kunnet fä en
aftale med Skovhoved. kan vi selvfolgelig
hcller ikke vare sikre Dä. at der bliver her.

t _
Endelig indkaldelse iil vinrermodet kommcr
i vores tebruamummer. Vi vil gemc i den

Forsidefoto: S2nrr. i pnsen 1917 - nd for t,utntenationen i Swn?nottebust?n.
''S|ndaßstur 

ned h?lefanilien, bl.e. sonneme Arcloe Harn Holn Pet"tHotü\.erl
nret. Peter Holtns sode t'en tkibstonrct Pehßsoh Car til Alfog tugn Pehrssa ) ses
klare op päfotdakket.

lbrbindelscgore opmsrksom pn, al deadlinc
ril blader nllcrede er dcn t0. jan., og al vj
blivernrrdt til turhotde os meget strnnn ril
d€nne daro, h!is bladet skal nä ar blilc p.o,
duceret. si de1 retlidigt kan udkommc mcd
indkaldelsen ti1 vintcrmOdet.

Husk aremnersom onskeral  b l ive debale-
ret pd vintermodel, og som I onste. skal
v€re alle i hande inden model, ogsä \kal
vare hos redaktioncn senest d. 5. j.rn.

Delie vintermode Eliver sllrli!t intcres,
sanl. da dct bliver lgrsrc gang vi holder en
egentlig gcneralforsamling mcd vrlg af en
ny bestyrelse og formand.

Hvis det kan lade sig go.e at holde nrodcr i
Skovshoved, vil der ogsit blive mulishcd fo.
al besigtige Runa.

Tilsynsbog
Pä sommersrävner i Dagelokke blev vores
nye tilsynsbog prascnreret for et begejsrret
publikum, der dog havde ct par rjlfojelser
bl.a- onskede nogle at derbl!.v opfordret og
afsat plads af lil ar man indsalle iolos af

Bogen rcucs lil og Jens Poulscn indhen,
ter tilbud pä rrykning. sä bogen kan bliv€
1€rdig til en scjlseson.

Dot sk I ü.kit.' ti t ttlre L\ \lultttu

Bestyr€lsen har siden st.cvner i sommcr holdl
et mode- Det var fbrn fästsa( til den t7.
november. men da lä storc dele afDannrark
geml under soeen. sä dcl blev flytter til den

Dusk Itnritq lnt tlrlr. tt\tltrloj.t -

Med til bcst|r?ls?stn0d. btugt, .lens Poulsen en nEkk? billrlet fn et n seun utd.r
oph\sning. H?r ses ,n t?rcn Fli.ku , da hun bl?r sat aI\,?d vtld?nor Skr.

Stevne 1996
I Dagelokke fik vi at vide, at DF,€L lä i
forhandlinser med Dansk Sejlunion om ar
placere vores nasle stavne i Kob€nhavn i
anl€dning afKuhurby 96. Denne plan scrüd
lil at falde i vasken.

Vi vil i sledel forsgge ät lalc ct slevne
rlla Dagelokkc. .rl1sä gemeetlille hyggeligl
sted. FIere äf vor€s habile DF,€Le-nrusikere
lovede ved stßvnet isomm€r. at deg€me vil
siätbrmusikken i 96. og der skal de selvibl-
gcl ig have Io! 1i l .  mcn hvor skal v i  vercl
Sidste är va.vi  inerheden afSj.€l land. d.v.s

Nykobing Falsler, i är var vi i n€rheden af
Fyn. sä mäske det var en id6. at del denne
gang bliver ved dejysk€ kyster.

Er der nogle af vores IESere, der har en
god id6? Sä modlager bestyrelsen den gerne,
sä vihar nogle gode forslag rilendclig vcd
lagelse !'ed vinlcrrnOdcl.

Tysk venskabsforening
Bestyrelsen har modtagel mange venlige
henvendelser  fm vores tyske soster-
organisalion. De indbyderostilat komme til
dcres !'intcrmOdc mcdcn rcpr$scntanl. sllm



- DanJ F, nenirq lor atdre Lts(anajel Duntk t arenih\ lot kldr. t,r:tlurlaJet -

tidig med at O.skerat deltage i vores vinleF
modet.I bestyrelsen var dcr stemning for et
tettere sarnarbejde rned Tyskland, og besry-
rel|ien besluttede om muligt al dcltage med
Jens Poulsen og/eller Henning Wind Han,

DF,€Les rnedlemner blev desuden in
viteret til at deltage i deres sommerstlcvnc
omkring d.23. august. Vivilmodtage n?er
mere besked og vi vj1 samtidigt inviterc den
til al komme til vores stavne. Det skal i
parentes bemrcrkes at de lar invitcrct 1il
vores slavnc i Dagelokke, men ikke duk-
kede op, sandsynligvis p.g.a. vejret.

Endelig ha. vi fraTyskland modtaget en
meget stor og flot kalender tbr 96 med
mangc flotte fotos afgamle tyskc sejlskibe.
Kalenderen vil bliveh€ngt op pä nuseet pä
Tesinge.

Forsikringer
DF,€L har modtagei er opleg 1il tilbud om
forsiknngaf voresbäde liafi rmaer'Allianz".
Bestyrellen vil forsoge at invilere en reprue-
sen tant fra firmaet til vores vintermode, sävi
kän fä en n€rmerediskussion afforsikrings-
!ilkärene.

'T)en gyldne pullert"
Pä vo.e! sL€vne i Dagelokke btev "den gyldnc
pullert" uddeh for forste gang. Pullcrlcn er
lk€nket afLisbeth og Per Bierk6n, og udde
les tji et medlem for cn usadvanlig indsats
fbr fbreningcn. Forste gang var det overho-
,redct ingen tvivl. den blev rildelt lbrcnin
gcns ltifter og formand gcnncm mange är;
Bent Aaff€. Vi villc gcme her i bladet have
bragt et billedc af Bent Aar|e med pullertcn,
men vi har desverrc intet.

Bcstyrelsen fik til opgave al udarbejde
statutter for den gyldne pullen. De er som
l9lgende:

'Den gyld,ne pullert"

L Den gyldne pullelt er en historisk pullert
udi9rt i poleret bronze anbrägl pä en mä
hogni treplade.

2. Denne pullert (pokal) er en evigl vand
rendc premie udsat af DF-€LS bcstyrelse og
kan rildeles medlemmer ibren periode af I
är hvertmedlemkanfädentildelteengang.

3. "Pullcrten' tildeles et medlem son änd
erkendelsc for en usadvanlig indsxls lbr
DFEL,

4. Motiveret forslag til uddcling kan frem-
settes lor bestyrelsen afallc medlemrner.

5. Tildclingen udpejes af DFiELs besty-
relse. Hvis afgorelse er endelig og inappella-
bel. Beslyrelscn er frit stillet med hensyn til

6. Pullertenkan. men skal ikke uddeles hvert
är.

Säledet w.ltaget i Ke enüde nov 1995
red. Hanne Nielsen

God jul og godt nytär
gnskes alle vore l&sere

OBS!
Deadline ruzste nummer

10. jan. 1996

To besog pä vordende museer
Museet for danske Lystfartdjer
I efteräret 94 blev DF.€L inviterel ti1 dclta-
gelse i repr€ sentantskabsmode i Muscet for
Danske Lysfanojer i Hobro. Henning wind
bad mig som den nermestboende at deltage

Det var med stor spendirg, jeg drog nord
pä. for det litdjo, efter hvad der havde stäel
iaviserne. somen konkuncnt ti I det museum
jes var klar over nosle af vor forenings
medlemmer havde arbejdet med siden t 990.
Efter en forudgäende telefonsamtale med
Bent Aärre, kunne jeg dog forstä, at man
ikke betragtede Hobro som en konkunent,
men snarere häbede päetgode samarbejde.

Fpr model blcv dcr vist rundt pä haven i
Hobro i 1o tidligcrc pakhuse, der när de
engang ersal ishnd. skald
museel og 1uris6ürcau. konlormv. Der va-r
megel plads i dc sp:endcndc huse. der var
lavet udelukkcndc äf trzc. Huscnc i sig selv er
virkelig bevaringsvardigcrcpr.esentanterf or
dansk industribyggcri äf 1ra.

Museet ejer folgende fartojer:
Svenskbygget krydsjagt (nu ketchrigget),
Silvana
26 m2 MSJ Hansen spidsgatter
16 m2 Berg spidsgä(er.l'ru Jensen
Folkebäd FD 81, Syvstjernen
Uiir Fox l,l-
Oprirnisüol le Ho l8
Optinisdolle (glasfibet
okjol le
Si€bejolle til Silvana
MahogniseJl jol le

Detvar lankcn al Silvana skulle halc fäs(
plads pä land i ct stortvejkryds vedhavnen,
som varetegn for muleet. Jeg lillod nig at
foreslä ar den i stedcl blcv sat i vandel om
somncren.daskoget harbed(af det, ogdel
har vi daogsäi sommcrkunnetkonsratere er

Som en lidcbemt'rkning vilJeg sige. ät
detville v€rc m€rfteliglrned el udenlandsk
bygget erhvcrvstärtoj mcd uoriginäl rigning
som varetegn for et dansk mLrseum lbr lyst-

Besty.else virkede ncger entusiastisk.
men nok mest for turismcn i Horbro.

Danmarks Museum for
Lystsejlads
Detvar €n meget slor og positiv oplcvelse
ibrleden, ät ailagge besog pä Danrnlrks
Museurn fbrLystsejlads pä Valdema.s slo1.
Jens Poulsen (Ambition) vlste mig rundtog
ibrfbrklarede med sin glodende interessc
orn de kommende planer.

De bygning€r der er stilettil redighed cr
i god sland,lagene er tlatte. og .ummencd
slorrclsc lilladcr opstilling af enhver ten ke
lig äfl lydlbAdc, og materiale om lystlejlads.

Jcg syncs vi i DFÄL skal v€re glade for
at de1 cr lykkcdcs at lave rammer for et
landsd€kkende museurn lbr lysts€jlads pä
valdenars slo!. Her til komncr i tbrvejen
mange besogende. og det er hcll oprimalt
som sejlende turist. at det kunne fo.ttjc vcd
sloitels bro, og gä pä heffegärdsmuseet. gä
turc vcd dcn dcjligc skov og strand, besoge



Museet ejer fglgende faretojer:

RUNA.lystkutter l9 l0
MISS SELANDIA, Hacker crafi, 1920
FREJA, skolebäd, l9l4
VEB,7 m€ter R, l9l  3
SVIP, 26 m'] Berg - spidsgailer
Sejlkajat, ca. 1940
CILL, nord. Folkebäd I94l (testamenre)

28'motorbäd, l93l
Optimistjolle, ca. 1960
FLICKAN, inl. 5 rnerer. 1943
OK jolle

Rojolle, l4'

Int. Moth jolle, 1978
BB jolle, 1959

Finnjoll€, 1959

Motorbäd, 1936

Sejlkajal (Skelet)

Int. Moth jolle (skif)

Olynpiajolle

Juniorbäd

Optimistjolle (länt)

SejlbrPt (Fynsk Forär)
Uffa Kin&jolle l2'
Skydepram, I928
Priraljolle, (D2). 1945?

Udover alle disse bäde ejer museet:
Helmodeller 8 stk.

Donator

Museet for Lystsejlads

Iuel -Brockdorl, Valdemaß slol
Kjobenhavns Amalor -sejlklub

Nykobing s. Konmune
Knud Erik Gleie. Kgs Lyngby
Nykobing s. Kommune
Hagbardt Knudsen. Kastrup

Peler Nordbjerg, Skovshoved
DMFL

Nykobinc S. Kommune
luel -Brockdrof, Vaidemltrs slor
DMFL

Assens Sejlklub
DMFL

Kbh. Yacht - og Motorbädsv€rft

Aksel Urup. Randeß

Henrik Jensen

Erik Jensen
P. Odd€rsborg

Karsten Müll€r, Täsingc
Ditlev Ramvad
Tlsinge

Halvmodeller 17 stk

Dunsk Forenins fot el.lre Lrsia.bjel Ddklk l:oreniry [0t tldrc Lrs(nnafu -

Skibene beqynder at ankonne til Valdemar Slot, hvor de ril komme unde I bndis behondlins
pä.let aftejdende nuteunsbädebygqeri. Het set ri.let Jorhenw rcn le sejleßkoleskih SVIF.

den hyggelig rcslaurant. eller bestige de
godt 20 forskellige fanojer museet forelo-
big har.

Desuden findes mange forskellige ef-
fekter,  bOger, blade, fotos, f i l rn og
konstruklionstegninger. Et varkst€d med
alle nodvendig€ maskincr er opsrill€r, og
John Walsted er ansat som bädebygger pä

J€g vil pä det kraftigsle anbetäle de af
vore medlemmer der endnu ikke er slotte-
medlemm€r for museet al melde sig. Forjeg
rror, sredet vil blive et verdifuldl videns,
center omkring vor slore interesse, ikle
blot det precise historiske. men ogsä sejl'
teknik, händverk og lcknik i ovrigl.

Der ingen tvivl om. at der her er skabt en
sevErdighedskingle tbr Iystsejlere.

Peter Lorin Rasmussen, SUSAN



_ trntsk ti,(üinq lt)r l,l.tk, r.tifartai, IrütL taturiry r)t dltltl l-\\tLltttUtt -

Danmarks Museum for Lystsejlads' Dansk F orening for eldre Lystfartlj er
vandrepokal

Pii DF,€L-s st€vne iDagelokkc. lejlede vifor forste gang om kap mcd vidcn om, at !inderen
modlog Danmarks Museum ior Lystsejlads'vandrepok.rl. Vjndcrcn htcv i itr Jens poulsen
med Ambrlion. Jenserhisr(fisk konsulcnr tir Danmarks Muscum tor Lysrsej lrds og hornu

Vandrcpokalen er skcnket af N iels lcnsbaron I uc I Broc kdorff. Pokalen blev j I 900 v undcr
afen s l€gtn ing l i l  lcnsbaronen ved cn kapsej l rds i  K iet .

Nic ls  lensbaron Iuel -Brockdor l l  onskede.  r t  pokalen sku e Sä t i t  den hunigs(  se i tcnde
DF.4iL-bäd. DF.4Ls benyrclse vedtog p:r !)mmeßtircvncr slrlurLcr tit vandrcpokalen.
säledes at dcn hven andcL är gir lil henholds!is den huflj8\tc kuner ellef spidsgauer. Nir
solvpladen er fyldl mcd navne, skal pokalen tilblgc rit Dannrarks Muscünr litr l_ysrscjLrds.

Red.

I

- nye navne til et blad
I sid\lc nunrncr al DF,€L li)rc\log Hcnril
E l lcr \oc,  a l  !orcs l j l lc  b lad l ik  c t  nyt  n. r rn.
Vig ik  s t r rks |ncd p i r  id icn.  Vihar l : rcrct  par
l i ) rs lag in . l  os hrr  or \ i  sc l \  c t  par  \ lykkcr .
F ' r \ r  scnl t l ler  ! i  Hcrr ik \  lbr \ lag og s i  lo l

lcr  dc ovr igc ink lus i !  beg.undcl \cr .

P,,f,LEORMFJN
Fors l : igsst i l lc r :  I  lcnr i l  E l lcrsdc

MAGEREDEN
I ior \ laSssr i l lc r :  Phi l l ip  Bf t  ndt ,  Havtruen

Sidcn lofcs l ; rcn ings srr r t ,  har 'MAcl l
STANI)ERI-:N !.tret lorcs n inctuldcnde
\ymbol .  Del \  som eo -b l rndt  sL j lcrc  kcndr
\randcr pij !ofes blide. og dels som logo ti
dct  h idt id ige b ladhovcd.  og vcd sk i l tn ing pü
udst i l l ingcr .  og p: i  lbreninscns prp i rcr  m. \ .

Og \om sadan. har del rn\endtc m:igc
l(rSo. i god synrbolsk berydn inS. \prcdt sinc
bcskyrtcndc \ ingei over r o.cs llidc .rl grmlc
lclholdlc l!slbitde bylgct rl rflr.

Mcd MAGtiRhDEN .  \on)  nr !n r i l \o
.cs mcdlcmsblad.  mcner jeg,  at  dercr  lagt  op
til. rr idecn med mlgest.rmderen og stmbo
l ikken b l i !er  t rdere lor( .  En acccpt  r l  dct tc
hft lag \ j1 dcrlar udrrykkc kontinuiLcl i rela-
l ion t i l  lbrcningcns mals.c ln ing C)8 en i rc-
ccpl vi1 dcdi)r ogsri noxe den kontinui(cr.
dcr  l i rgcr  i  nredlcmmcnres mcger ! : rd i
lu ldc best f€beiser  omkr ing dcrcs cgne h i r

I  nrcdlemsblade( NIACIRI ]DI- -N" v i l
dcr  l i l rog c l icr  udgi \c l \crnc (h\  is  l l \ i rdc[c

navnclors lag h l i rcr  ! !1gr  l )  b l i rcr  ' rugct '

ovcr  og "udkhkkcr"  cn masse nye gode
ideerog rankef .  { ,n  i . rn ik lerog indlag v i1
Iicnnnc litreningcns lDilsrlning og mcd
lcmnrcmes lntercsscr.

Og ril sid\r: Vurdcrct ud lh cn grafisk
\ynsvinkel. vilcn konrbinrrion dl mäSelogo€t
og "MAcEREDI.;N üuronrilisk resulrere i
en €s le l isk oplevelse-  $m nb!( tu l  legnerel
v€rd igt  b i l lede afde unikke bäde.

Dcr cr cn utrolig god idi Henrik. Bel
Anri , har udklckkel. nerDlig den. al vores
ncdlcnrsblad skal  hrve et  egenl l ig l  navn.
Mcn icg syncs r i l  gengßld.  at  del  er  v igt ig l ,
a t  v i  l indcr  l icD t i lc t  navn.  $nr  v i l  - ! ive os
et  godt  inragc.  Dct  handler jo ik te mindnonr
udadvendr PR.. .  del  v i l  s ige:  om vores onr-
donrme blandt  sc i lere. . .  ( ikke igamle hal ! -
ridne og orni$drc bäde, men i snukke vel-
holdte vcrcfunl-rrlrler l) Desuden nräviogsi.
o i rnavnct  \kr l rc lges.  t :€rrke päde s ignalcr .
dc l  la letc  navn v i l  udrende i  .e lLr t ion t i ldc l
n lc  muscum pi l  Täsi rge.

SE.'LEREN
ForshgssLi l lcr :  Pctcr  t -or in .  Susan

Mnngc r t  vorc mcdlemmer kender s ik-
kcf l  Knud Ponropf  idansbog.TILSOS MED
MARIANI l

Dct  cr  hySgel ig t  at  l t rsc onr  Scj lcrcn og
Jorgen\en.  og h lcnr  r l  o \  hcr  i tkc drnget

t )aml le l ler  t i l  vorc cgcn opl ! \ 'c lscr .  b idc pä
! in tcrphd\cn or  pü \andct .  Jcg vcd.  v i  a l lc
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cr seJlcre, uanser hvilken bädrype vi kornmer
rundt i. og der er mit indrryk, ar änden i
ovennavnte bog hersker i de nesre bäde, sä
det er mit forslag. ar vores blad kan hedde:
SEJLEREN,

SPANTET
Forslagsstiller: Hanne Nielsen

Hvad adskilier vores skibe fra andre, del
g0r spantet, jeg syner, a( blad€ls navn skal
vrse, hvor det er vi horer til. Spaniet er
skibets skelet. der kan ogsä ver€ der vi
bygger vores anikler op pä.

MAGESEJLEREN

I'ETERANSEJLEREN

"De fele"

BADEN

MAGEN
Forslagsstillcre: Bestyrelsen

Supplerende forllag efter en brainstorm i
bcstyrelsen. Hervarder storenighed om, ar
vi selvfolgelig skal kunn€ bevare vores
MAGE som foreningenr symbol. Desu.len
ville bestyrelsen geme have el navn. der
d€kked€ over bcgge typer sejlere. bäde
motorbädssejleme og sejlbädenc.
Nu er det sä op til jer käre lssere, hvilkel
navn vores blad skal have. Send nedensrä
ende stemmeseddel til redaktionen indcn d.
5. jan. 1996, hvis I ikle onsker ai klippe i
bladcl, er I selvfolgelig ogsä velkommen ril

Red.

Stafttten(2)r

. Stemmeseddel til nya navn til vores blad :

: Hvad skal bladet hedde set öt kryds :

! Q Peleormen Q Veteransejleren :

I Q Mägereden Q 
'De fele"

: O Seileren Q Bäden

i 3 sp"nr"r Q Mägen :
! Q Mägesejteren .

. Snd slcnm?rcdhn 1: Dan\k Fnrcnin| fürol.trc Lt\tfdrroict :
aAu.H"nntnsWinJ.Han\cn, l .A. l ' t \cn\ teJ5.5t )uK. t tcnnde \cn?, tJ .5. jan tueö. .

. . . a . . r r r t r . .

l 0 l l

Lidt betragtninger om mit liv -
og mit skiv: SPRAY af Svendborg

Ved vort dejlige stevne i Dagelokke nevnte
H€nning (fonnand) problemet mcd mäng,
Iende indlag til vorl hyggeligc blad (hvad
del sä ellers skal hedde?). Har forelagde
id€en med at shne en "Stafef'. - hvor med-
lcrnmerpäskift skullebidrage, - og herefter
lade opfordringen gä videre. Dajeg i Dage-
lokke, mens vi hyggede os ; solen med en
bajer, hone om dette, syotesjeg da, ar der
var en god ide!- Uden at tenke over. at man
mäske selv kunne risikere ath€nge pädenl

Mit liv - og pä vandet
Som bam bocde vi lige ned til Svendborg
Sund med pram og sejljolle for enden af
haven. Jeg fik derfor lert at ro og rikke en
jolle, indenjeg lerte at kore päcykel. Hver
sommer lilbrägte vi onbord hos nin far, -
forst inskekvasen Heimdalog senere ifragt-
fart med galeäserunder 2. verdenskrig. Efter
skoleliden bl€v jes dos ikke selv ssmand,
p.g-a de usikre forhold i krigens sidste är.
Som nygift, og hjemmeflyttet til Svendborg,
bl€v jes pansejler i en l8 fods kag€jolle
sammen med min lillebror os min far. Jeg
overtog jollen og byggede. som absolut ikke
fagmand, kahyt päjollen og fik sparet sam-
men til ct stel nye sejl, og jeg fik plads i
Svendborg lystbädehavn i 1953.

Slocums situation gentaget
I 1957 blev jeg ejer af Spray, d€r pä det
tidspunkt stod. n€slen som et vrag, pä blde
pladsenog ikke havde veretvedligeholdt i7

Spnr - klat til sOsetning, fortu I 994.
BAmebomene er altid ned, ntu bedstelars

Sä et .let feststemnins lot hele fanilien!

ä-r. D€ fleste har sikkeß last Captain Joshua
Slocums bog "Ene mand om bord", hvorhan
ovenog et vrag, som han satte i stand og
herefter s€jl€dejorden rundl alene, - bäden
h€d SPRAY.

Slocum var sikken cn bedre händverker
endjeg, - menjeg var ung og fonrostnings-
fuld. Jeg havde brug foren lidt slorre bäd. sä
jeg kunne sejle med min kon€ og 3 bpm "+
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Ddnsk forcning Ior eldte Ltsfartojer

een mere pä vej". Mange nutidige plaltic-
sejl€re undrer sig, närde hor€r al vi sejlede
rundt med 4 bom underd€ snavre og primi-
tive fbrhold. Det har dog givcr et godi
familiesammcnhold, og selv mine voksne
bom nu s€lv sej ler i nyere glasfibersej lbäde,
erdedog voksetop i den god€ ganle sejler-
änd. Vi havde det dejligt, - men der var
adskillige tons vand vi pumpede igennem
skivet i de forste är! Vi sejl€de dog ikke
jorden rundt!

Hjelpen dukker op
Vi här i vor forening en not gaffelrigget
spidsgatkr "Bon-Ami" (harpunlogvinder i

1987). Skibstonmer Erik Nielsen her i
Svendborg, der byggede Bon-Ami iil sig
selv i 1948, fattede interesse for mig og mit
skiv, og har veret en uvurderlig hjslp for
Inig. Vibegyndte med kolbordene. og igen
nem en ärrekle bl€v d€tgaml€ egeträ, bord
efter bord udskiftet med prima larketr€.
Stavn blev repareret, et spant her og der,
maskinfunda-menter m-v. Og i 196l , den
helt store tur, hvorhele skivet blev forhojer
med et bord, spanteme og slevne forlangel
og dekket blev reparer€l.

Til orientering blcv dekket belagt med
härd masonitplader, som blev maler, (nu
senere med Decolay). og del ligge.fi ntendnu.

sä denne merode kan godr anb€fales. när det
laves omhyggel igt .  Der fandtes ikke
glasfiberbelsgning dengang. Sidste ston€
r€paration fbregik i 1982, hvor der blev
udskiftet 6 bord iBB sideog 4 iSB side fra
st€vnen og agterud. "Erik Bon-Ami", som
han blev kaldther iSvendborg, er desverre
dod nu, - nen det eri hoj grad hans fonjene-
ste at Spray lever endnul t

Jeg mindes med gläde när vi arbejdede
sammen. "Bare hug del gamle vek", sagde
Erik. Og med el minimum af verkroj,
tuchssvans, stemmejem, hammer, hovl og
ikle mindst skaroksen/samt et godl gjernäl)
fbregik arbejdet pä bädepladsen uden mo-
dem€ hjelpemidler, og af og til i regn og
slud! Jeg nindes ogsä 0mme musklerefrerar
have ligget krumbgjet og ni(er et utal af
kobbemagler. ellersavet nye bord igennem,
pälangs med fuchssvans pr. händkafl, efter
de slreger Erik havde släet. (Det varn€mlig
mit arbejdel)

Spray's historie fra starten
Dimensioner: Lsd. 7,20 mtr., bredde 2,80
(typisk forFrederikssundbäde og Lynasbäde
- stor bredde iforhold til lengden) Dybgang
1,25 mtr. Bygget i Frederikssund ca. är 1900
afeg pä eg afen bädebygger Julius Poulsen
til en havnemester Bonde i Kobenhavn. Jeg
har i 1973 mgdt en gamnel skibsbygger i
Frederikssund, der havde kendtJulius Poul,
s€n, og kunn€ anvise mig den have og det
skur, hvor Spray blev byggel i sin tid. Han
fbrtalte ogsä. al omtalte bädebygger, der
arbcjdede pä Frederikssund v€rft, havde
nange bom og derfor bygge bäde i sin fritid,
for ar fä Okonomien til a1 lobe rundt

Capt'Slocum havde jo i slutningen af
forige ärhundrede netop gennemfort sin

SPRAY.ftu n\ bund, fotär t969.
Skibstünrcr Erik (Bon Ani)

solosej lads rundt i en bäd ved navn SPRAY.
Denne bedrift gikjo verdenrpressen rundt.
og jeg er overbevist om. al n€vnr€ havne-
mester Bonde gav sin "nye bäd navn efter
delle, og det har den heddet sidenl

Hvor l€nse han havde den. ved jee ikke,
mcn de neste oplysninger fik jeg af dcn
kendte (nu afdod€) danske sejlspo(smand
Axel Holm, hvis far Peter Holrn ejede Spray
under L verdenskig.

Axel Holm har fonah, at han her ombord,
sammcn med sin bror Harry. fik sin foßte
sej lererfaring. Endvider€ bereller han at bly
kglen var solgt, og Peter Holm, derengang
varmurersvend selv stobre en jem ogc€ment-
kol. (Den sidder pl endnu).

DünJ fot.nins lnr ellre L\\|an!fu -

I

I

l

Erik, Bon Ani sldr bonuld i . ved de rye bord i st7vnen, 1982

t2 t l



f

- Daxsk Foreninq Jot tldre Lrsfa okl

Ved slutningen af L verd€nskrig blev
Spray solgt ril en aporekersOn i Frederiks-
sund. P.g.a konjunktureme underkrigen fik
Peter Holm sä mange penge for skiver, $
han kunne stane som selvstendig murerme-
sl€r. Spray har säledes €n lille andeli,,dels
udviklingaf dygtige s€jlspoßfolk,som srart-
kapital for en virksonhed, dersenere udvik-
Iede sig til en stor entreprenorfonetning.

Hvor l€nge Spray var i Frederikssund
vedjeg ikke, men i en ganmel 'Kendings

bog for danske Lystfanojer fra 1937", er
navnt ejere: Bendtsen, Kobenhavn og Mä,
skinist Waker Skou, Helsingpr.

Iflg. oplysning, fra en gammel bädebyg
geri Strandhuse ved Sv€ndborg, komen ung
ingenior sejlende henil i Spray fra Koben-
havn kort efter 2. verdenskdg, og han märte
efterlade bäden her p.g.a afdärligt vejr.

Spray blev säkobtafen styrmand Eckhoff,
men pä grund afhans erhverv. lä den mest
stille for anker i Thurgbund. Fä är efter blev
Spray kobt af en (meget lidt sejlkyndig)
kunstmaler her fra egnen. En gämmel hav,
nefoged pä Thuro har fonalt rnig, at han
rnindes m€d forferdelse de manovrer der
fandt sted, da maleren afsejlcde fra Thurg.
Nä, Spray overlev€de dog, rnen det &iorde
maleren ikke. idel mannogen tid efier fandt
ham liggende dgd ombord! mens Spray drev
herrel9s rundt i farvandet.

I perioden 1950-57 tilhone Spray en iso-
lalor Jorg€nsen i Svendborg. men den nk
kun nodt0rftig vedligeholdelse og sejlede
ikke meget i den periode.

Som navnt blevjeg ejer afSpray iforäret
1957, -  dengang rned 36 kvn. gamle
bomuldssejl, 4 cyl. Ford T motor og med
ljprelappcr i bunden. og i hven fald ikkc

"helt tEf'! Alleredc ärcl efter blev Forden
smidt ud og en 5 HK rolakt Fjellcbro moror
nonteret. Samtidig blev den lave egetrss,
kahyt forlang€t med doghouse. I 1967 rnon-
ter€s en brugt 6 HK 4-takt Marslalmotor,
som igen udskift€s med en ny 14 HK 2 cyl.
Maß1al i 1977.

Igennem ärene skete $ udskifhing af
bord, reparationer og fomyelse som tidli-
gere navnt. Alle vEsentlige €ndringer/for'
nyelseri Inin tid er noteret ned, og vil blive
fgn ajour, när vi fär den nye syns- og notat-
bog.

SPRAY med "nye sejl"! 1971

100 ärs dagen nelmer sig
Om nogle fä är kan Spray altsä fejr€ 100 irs
fodselsdagl Jec häber da at jeg, trods min
egen fremskedder(68) kan klar€ al vedl;ge
holde os sejle skivet en del är endnu!

Set i relation iil universels alder er 100 är
jo ing€n ttd. men for en bäd rnä det siges at
v€reb€tragteligt!MEN derkoster"knokkel-
arbejde" at hold€ sädan en gammel oldsag.
Jeg kalder det som regel en Livsstill

Nä hvad er TID?? - Jeg fOlte i hven fald
tiden m€get knap. farjeg modtog bladet 7.
okl., med opfordring om at ind*nde el ind,
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l€g til naste blad med deadline 20. okt.!
Hvad g0r man säl '' Skriverom noget man
kender, - sig selv og sig skivl

En tak for sidst
Til den forrige 'Stafet-skivel' vil jeg sige:
Kare Sleffen, - d€rfikdu mig!MEN det skal
vere dig tilgivel, närjeg tenker lilbage pä
den dejlige sejlturvihavde sammen i Sind-
bad ved kapsejladsen i Dagelokle.

Ny stafetl

Det er mig herefter en fomojelse at sende
stafetten videre til BENT og/eller MARI
ANNE fra 'ELISABETH i Ärhus. Deadline
10. jan. 1996-

P.S. Udovcrmin b€retning folerjeg trang til
at cilerc sidste vers afen gammel |ang fra
sejlklubben FREM, ' S€jlerskolens Vä$ang:

Men om kvalden när solskiven dukker
ned i vest - i€l luende bä|,
og de bolger sä sagtelig klukker,
har mäske du sä näet dit mäl?
Skib€t at sejle - Lykken at pejle.
Guder! om gunsl vi ej bejle.

Denne sons er nenlis skreret fot nan8e,
Mnqe tu s iden af "Matska en af Isefroden"
- den i nin berctninq neüte Eamle sejler
Pe ter H otm. ( Kil.le: sej I os notot, juli I 945, -
anikel i anledning of Peter Holns 65 ärs

Helge, SPRAY, Svendborg

Drn\k fntenrnr l, 't qldte t.lstJübkt -

I Crcnä, sonneren 1993, "Stema" 30m2 spidssattet Jru Nappedan, Sprcr, Svndbory 08
Elßabeth 38n2 spidseatte rfra Ärh s. AUe pdwj til stßyne iNrkObine Moß,-somkunblev
näet over lani p.s.a. kulines|eh.
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DF,€L i Bella Centret
d.23.-25.feb. & d. 1.-3. marts

Dansk Forening fbr eldre Lystfartdier
har flere gange fäet tilbudl cn srand pä
bäd-messerne i henholdsvis Margrelhe
Hallerne i Fredericia og i Bella Cenret
pä Amager. Denne gang er det Dan-
marks Museum forLystsejlad\, der invi

Muscel har phner on ar opsti l le
''Runa" og en motorbäd om muligl p:r
standen. DF,rELs beslyrelse ser naturlig-
vis gerne, at vi ogsä er rcpriesenteret.
men som med sä megetandel kreverdet
enekstra indsah. at fä nogct sädanr op al
stä. Vi vi1 derfor hcr megel opfi)rdre ril.

at nogle af jer melder sig osJcns Poülsen
forat vere medlilat muliggore. al DF,€L
viser sil ansigl til sä mange sejlere som
muugI,

Vi du rekke DF,€L en händ i fbrbin-
delse med udst i l l ingen, vr.e med l i l  a1
bygge udst i l l ingen opel lerpasse en vagt.
kontakt da:

Jens Poulsen
Sdr. Porthus, Valdemar slot
Troense. 5700 Svendbo.g
T l f . . 6 2 2 2  6 7  8 7

Vurdering af foreningens bäde

I somnrcr ble! jeg lbrespurgt,
omicg v i l lc  v :crc mcd i  dcn
gruppc dcr skullc bcsiSriSc
bädeoe iDagelr rkke.

Del vrr mcd lidl hlandcde
lblelser Jeg accepterede, da
jcs ikkc roler, jes pä nogen
mäde skal !.crc dommer over
tur lieesindedc scilervenners
bäde, men pä dcn anden side
vr. dct en inle.essrnt chance
tilat se sä manSc forskellige

Foreningensridliger€ formand Bent Aarre er
nok dcn. der kender bäd€ne bedst. og del var
da ogsä Bcnrdcrudstak retningslinieme for
besigtigelserne.

Vi vnr i ah seks der fordelte bädene i lre
grupper imellenr os. Hven hold bestod af el
fbr€ningsmedlem og en brdebygger ellerpä
anden mäde bädkyndig.YYE:57

=ilv=rTwl

&rrntim9l
Hollandsk lak og malirg. kendt
lot gad Ude og holdbahad.
Ring aftet gratis btochure om
vadtigeholdalse af bäden, og
$ oplyst nemdsta lorhandleL

Har du reparationsproblemer,
med tr@ eller glasfber?
"Gsr det solv" med West System

Byggetanker?
Sä er West System, sammen med Ceder Strp
den hurtigste og billigste losning.

H.F HARIilE
n. 62 2121 2l . joL 62 2125 75

ikkc cr iler€ vurderingspr€m icr, lirr der var
bcsteml mänge der var i fin (and.

Jeg vil her prove at givc mine personlige
retningslinier for. hvordan man kan be-
domme en bid der skal prnmieres i DFAL
reSi:
Der skalahid tages et ! ist  hcnsyn t i lbädens

^:r 'kJl !urdere\:
Etreren l !nr  dur  mcJ megersnulor  münge : '
notur..,noat". u; ,tt" tg- ril den indelige A lilsland B endringer c frcmkaden

evaluering sidstpltctlermiddagen. Alle bäde Folgende punkler er i p'nrritercl rakkef0lge:

genn€mgäs. og hvor €r det nu sven al udlage L Skrog og d."k A,B.C
de länojer der fofljener en pramie mesr. 2. tbr sejlbäde

Harpu nlog! indereo vallog r kke svlcr. Ping- Ris A B C

! inen var dets velholdr og veludrusrr, og sä 
lirr motorbäde

!J '  drn u\ummcnlrgnütrg mcJ rnLtre, t r t r r  
V ' r " r  A tJ  c

"" ' . .  
J, a*. '  r" t"" i l -e.r 'p.. i . tr.  '* n I Ruf' tg lJ'mr A B c

i,"r,, ;u.n* 
""ä" 

r,"- lunroemodr,ue' { AprerinE A B C
5. Ud.r)f A.B.C

De ovrige pr€miedellagere fändles ud fra el lbr sejlbäde originalircr afsejl
velargümenteret skon, clter flere gennem- jbr molorbäde originalilcl rl motor
sy n ai drgcns nol,rtcr. Dcr cr .crgcrligt. al der p€ter Lorin Rasmusscn, SUSAN
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Kcre venner i DF,EL, 
'olby' den 5 iuli 1995

Det er med et rist vemod, vi skriver disse ord tiljer.
Vi, d.v.s. gamle ,lenni's besetning er ,,gäet over til fienden,, og har
udskiftet vores gamle trofaste "hule tr@pind,, med en Finsaikr 35
moto rsej le r af g la sf be r.

Gamle Jenni kan ifremover mpde i Holbtek under navnet BETHY, - del
er gafile venner afos, der har ovenaget hende.
Ittd os ved denne lej lighed takke for alle de dejli ge st@vner, vi harv@re
sammen med jer.

Vi häber dog stadig, at I vil vinke til os, när vi mpdes pä vandet, og
navnet Jenni, har vi ove rf4rt til vores nle bäd, sddereregentliS kuntale
om gammel vin pä nye flasker.

Heh slipper Idogikkeforos, davi lader os registrere somst^ttemedlem,
og I skal ikke blive forbavset, hvis vi kommer snigende til nogle afde
kommende stevner.

Medqnsket om, at I för et kanongodt st(zvne som sedvanligt, sendervi
jer de bedste sejlerhilsneL

Mona & John Wendelboe Rasmussen
ex. Jenni af Marb@k

NB ! Ovenstäende brev blev lest oppästevnet iDagelgkke, menJennis
bes@tning gnskede ogsä, at vi bragte det her i bladet. Det gor vi
selvfolgeligt geme. red.
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DIDA IV - salges
26 fod Strandbykrydser

Byggeär 195?. Kmvelbygget, lerk pä eg, hvidlakeret.

Komplet udstyr til tursejlads.

N'.renoveret Volvo-Penta MD I dielse.

Komplet sejlgarderobe incl. ny spiler.

Genua (19,1) Genua (15,1) storsejl (20,0) Spiler (55,0) samt krydsfok.

Velsejlende stabil turbäd.

Pris: 70.000 kr.

Kontakt: Jens Toßlev: dag 42 86 52 11 aften: 4228 54 88

Jan Otteßtrom: dag 42 19 17 01 aften: 39 62 81 86

Ddnl Foknirylor et.trc L\\tddaJ.t -

l 9
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'Frigd'til salg
175.000 kr.

Spidsgattcr/koster type 8,65 m x ?,62m x 2,52m x 1,6bm
1" $rkledning pä egespant med kobbemagler. Konstrukttr Tore Herlin,
Sverige, bygget i 1961 afEgon Nielsens Bädebyggeri i Nakskov. Mahogni-
ruf og cockpit, teakdek fta 1980, jernkgl (2 tons), meget kraftig og solidt
Dyggei.

Masttop-rig pä silverspruce-mast og bom. Rustfri 8 mm rig og vanteskruer.
Fast bakstag/agterstag, dobb€lt forstag, 2 stk. Barlovr 2-speed spil.
Sejl: Stolsejl (20m,) 1979, fok (17,3 m') 1979, c€nua (26,? mr) 1980.

Spiler (62 m,) 1976, Hurtigreb, sÄvel som r|llebom.
Motor:Volvo MD 7A (14 HK) 1982, ferskvandskolet, batterier 2 x 60 Ah.
4 kojer (V-ktje i forkahyt, skabe i stb. og bb. side. 2 sofa,hedfEldbar k jer,
Pantry med vask, ferskvandsfodpumpe og dobbelt primus, VHF (sailor),
kompas, ekkolod, AP nayigator, 2 ankie (Bruce og Danforth), ankertov med
Dly.

Meget velholdt.

Henvendelse Tlf. 44 65 04 08
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Daask Forenias lot eldre L\stfatt'jel -

S,IELGES: Kragejolle bygget 1909
God stand.

L:7,23 B:2,32 D: 0,97
Vagt: 3,68 t.
GaITelrig, kah)t: 2 kojer +
2 mindre under fordek,
vask, toilet, pantry. 2 ny-
ere sejl m.m.
Pris med motor: 45.000 kr.
uden motor og instrument-
panel: 25.000 kr.
Flemming Larsen
Avernakovej 5c
5700 Svendborg
TIf.: 62 22 02 1.9

Annoncer i DFALS medlemsblad
Annoncepriser i bladet er son folger:

Helside 400,00 k.

Halvside 250,00 kr.

Kvanside I75,00 k.
Som medlem äf DF,€L fär du 50% rabat päovensüende priserved kob/salg af
bäd. I priseme er inkluderet bill€de eller t€gning afdin bäd.
Annoncetekst m.m. sendes direkre til Henning wind-Hans€n. hvorefter vi
sorger for udsendelse afopkrdvning pr. gilo, när bladet er udkommet.

Redakaion: Henning Wind-Hansen & Hanne Nielsen
Ssts & layouti MedieverksFdet, Strandgärd, Ken€minde
Tryk: Kjen€mind€ Avis Grafisk Produktion A-IS, tlf.: 65 32 l0 04
Redaktionens adr€ss€: Henning wind Hinsen, LA. Lanensvej 5,

5300 Kenemindetlt 65 3244 74.
Siof t;l neslc nummer skal vEre os i hende sencst den. l0.janu.r.

23
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Lokale initiativer
'Kon 112"
fuhus bugt-omrädet
Kontaktpersor: Bruno Jcnsn
ACFwj 2, 8260 Viby J

"Skardks€n" N€stved
ls J.nsn, 'StlrttEn"

Sggridskj 5 l. 4160 Hrlufmgl.
rlf. 5) 75 t6 44

"Oresuodskapsejladser" :
Konr.h Iris og Gm Boa FEn,

Enruv.j l, 2820 Crntoft.
di 31 63 09 52

ch4slg%ore4i4gfot'aWenystfattojer

Bestyrelsesmedlemmer i
I

Dansk Forening for eldre Lystfart/jer
Hcnning Wild-HDen, KS og KDY.

tli ,ö. 65 32 :16 @

WilbelD CErzn04 KDY ßpEsenl.nt

dt 42 95 14 83

1t2o Yej]. 6
tti 75 8t 60 5l

d i 8 6 5 5 6 4 m

B.nt Brcged, mororbldsEp6*nhnr

7000 Fcddi.i.
m,  75  94  27  t7

,eni Pouler, KA.s., 'ambirion , histonst tonsul.nt
SrL, Ponhu, Vdd.tu Slot
Tcns, 57m Srndüorg
rtr. 62 22 67 a7

Poul Silbe4, X.A.S. nd.tt r
Dt jdg'a.te 26 i, @l
2lm Kob.nhavn
di 3t t8 t3 99

Mdlcn Mtll6, Fm, 'R$r', (oßul.nt trEgisld
Genf@ningsplad*n 47

tli 3l t0 87 16

Aag! Wal!ßd' Thur9, Komül.nt som Md.byggq

K,D.Y. hngclini€pavilonen 2100 Kobenhavn O Tlf.33 14 8? 67


