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Ny redaktion 
ved roret 
Som ny redaktion har man altid mange og 
ambitiøse planer for, hvordan bladet skal bli
ve endnu bedre, kønnere og mere interessant. 
Det har Gorm og jeg også - men vi holder 
dem for os selv og håber, de fremgår af bladet 
efterhånden. En ting vil vi dog gerne love, og 
det er at gøre alt, hvad der står i vores magt, 
for at bladet fortsat skal udkomme til tiden de 
.fire gange om året. 

Den vågne læ er vil opdage, at der allerede er 
ket noget med layout'et - og at vi at er pL at 

bringe mange illu trationer. Derfor vil vi og å ger
ne appellere til medlemmerne om at sende GODE 
billeder ind til o . Det kan være ejl-billeder, tem
ning billeder, havneliv eller forår klargøring; bar 
det har med vore fine både at gøre. Eth ert offent
liggjort billede belønne med en Måge-stander -
men hu k at kri e navn, adre e og tlf nummer 
på billedet amt hvad det fore tiller. 

Artiklerne i nærværende nummer har næ ten givet 
ig elv; men eller er vi meget intere erede i 

gode ideer, tips og artikler fra medlemmer i hele 
landet. Så hvis du har en god ide eller vil ~krive 
en artikel til bladet - om alt fra lokale DF ÆL
initiativer og prakti ke tip til en u ædvanlig båd
hi torie eller en ærlig god ferietur - å tø ikke 
med at ringe til redaktøren! Deciderede debat-ind
læg omkring foreningens virke modtage ~elvfølge
lig også med intere e. 

Vi håber på rigtig meget intere e omkring bladet 
- kun i en vek elvirkning mellem læ~er og redak
tion kan vi få et levende og veclkommend blad. 

Gorm Boa 
an ne \Vittrup 



 

 

Spændende nye aktiviteter skal 
puste tiltrængt liv i foreningen 
- Det er bydende nødven
digt med en beslutning 
om at forhøje kontingen
tet til foreningen med 100 
kroner - ellers vil vi først 
kunne få gang i nogle nye 
aktiviteter om 1_ år. Og 
det er altfor sent, sagde 
den nye formand Philip 
Brand i sin barske 
begrundelse for at indkal
de til en ek traordinær 
generalforsamling i forbin
delse med sommerstævnet 
på Fejø. 
Og så gik han ellers i 
gang med at fremlægge 
en hel række nye ideer til, 
hvordan vi kan få drejet 

vore forening fra at være 
en hygge-forening i uhyg
gelig tilbagegang - til at 
blive en rigtig interesseor
ganisation, der bliver 
uundværlig for alle træbåds
ejere. Hoved-ideen er at 
få højnet anseelsen 
omkring de ældre lystfar
tøjer, så de ikke blot frem
står som en billig (men 
besværlig) måde at få båd 
på, men at det at eje en 
træbåd med sjæl og hi to
rie ER noget gan ke peci
elt, om og å kal af pejle 
sig i pri en, n r di e bå
de handle . En lag lieb
haveri om man vil. Men 
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Ekstraordinær general
forsamling bakkede op 
om ny strategi og 
vedtog at forhøje 
kontingentet med 100 
kroner 

Ekstraordina~r 
generalforsamling: 



 

Nej, vi har ikke reg
net forkert 
Snart vil giro-kortet fra 
DF ÆL igen smutte ind af 
brevsprækken og beløbet på 
bundhnien vil - til nogens 
forbavselse måske - vise 
350 kroner. 
Forklaringen er dels en kon
tingentforhøjelse på 100 kro
ner, vedtaget på den eks_tra
ordinære generalforsamling 
(se andetsteds i bladet) -
dels et ENGANGSBELØB 
på 50 kroner til trykning af 
den frivillige syns og notat
bog (vedtaget på de~ or9i
nære generalforsamling 1 
vinter). Derfor. 

meg t mere om det e
nere: 

Phtlip Brand er marke
ting mand og havde tar
tet m formand karriere 
med at analy ere forenin
gens problemer og beho . 
Han kom frem til, at fore
ningen forholdsvis let får 
nye medlemmer, men at 
vi ikke kan finde ud af at 
holde på dem. 34 pct. har 
vi mistet fra 94-registret til 
'95-regnskabet, og ialt 54 
pct. af samtlige indmeldte 
fra foreningens start. 

Han havde så kigget på 
hvilke fordele, man har af 
at være medlem af DFÆL: 
4 årlige medlemsblade, et 
fartøjsregister fra 1994, en 
blå stander og et årligt 
træffestævne. 

- Hvis vi skal holde på 
vores medlemmer, må vi 
give dem nogle reelle 
medlemsfordele. Og det 
vil være interessant for os 
alle, hvis bådene kunne 
blive solgt til en rigtig og 
højere pris - ligesom for 
eksempel veteranbiler. 
Som det er nu med lave 
priser betyder det, at en 
træbåd er en billig måde 
at få båd på, så vores 
både købes ikke nødven
digvis af folk, der vil ved
ligeholde og passe dem. 
Og det er synd. Vi burde 
for e~empel kunne inter
essere -gør det elv--fol.k -
og ikke nødvendigvis 
inkarnerede ejlere - i at 
overtage de gamle både, 
når vi elv tvinge til at 
ælge. 
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Ph111p mener, at I bl a 
g nnem en fælle annon-
enng på en fa t plads på 

bådsiderne hver Iordag 
hen ad vejen kan opn 
højere - men ikke ublu -
pn er for bådene. Der 
kal å udarbejdes et pro

fessionelt algs-materiale 
for hver båd med bådbyg
ger-attest med videre, å 
køberne kan være sikre 
på, at når de køber en 
DFÆL-båd, så får de kva
litet. 

Og netop denne salgs
hjælp vil efter formandens 
mening være en reel for
del, som ALLE medlem
mer før eller senere får 
gavn af og som vil k'UMe 
få medlemmerne til at bli
ve i DFÆL. 

- Og hvis købs- og salgs
situationen fungerer godt 
har vi også de nye købere 
som medlemmer, sagde 
Philip. 

- Men vi har ingen penge 
i kassen lige nu - kun 
lige nok til at opdatere 
registret hvert 4 år. Vi 
HAR prø et at øge tip . 
og lottomidler og fået neJ, 
og vore chancer for at få 
penge fra kib bevaring -
folden er meget må å 
det er medlemmerne, der 
må holde for, vurderede 
Philip. 

Profes ionelt 
alg materiale 

Philip gennemgik et for
lag ul en OFÆL-annonce, 



 

om det er tanken hver 
lørdag kal pla ere ved 
hip O'høJ- 'iderne, og 

han v1 te et ek empel på 
DFÆL' kommende alg -
matenaler å la det, 1 er 
hos en ejendomsmægler 
med et fint farvebtllede af 
båden og en tekst, der 
fortæller om den. På bag-
1den vil der blive plads til 

et finan iering for lag og 
til en kommende DF ÆL
Bådebyggerattest, og sik
kert også ttl nogle få gode 
detailb1lleder fra båden. 
Philip fortalte, at han var 
parat til at lave disse 
opstillinger grati for de 
med lemmer, som, af den 
ene eller den anden årsag, 
får både til salg, og som 
et led 1 det, han kaldte: 
•Et professionelt hjælp ttl 
elvhjælp -program•. 

Og Se gennemgik han et 
oplæg til et led agebrev, 
stilet til de interes erede, 
som reagerer på DFÆL's 
kommende annoncering. 

Brevet tænke vedlagt et 
16 1der ærnummer af 
vore blad, som indgåen
de og 1 let tilgængelig 
form behandler alle ider 
af det at være træbådseier 
og medlem af DFÆL, hge-
om ærnurnmeret og å 

vil komme al at handle 
om DFÆL's nye medlem -
fordele Herunder og å en • 
omtale af DFÆL' nye 
• yn -og otatbog•. 

Og å et udkast ul ær
nummeret blev v1 tog 
gennemgået, og Ph1l1p 
fortalte, at det kan produ
cere omko tningsneutralt 
for DFÆL, fordi det er 
planlagt, at det 1 før te om
gang skal indgå om en 
del af en lettere udvidet 
normaludgave af vores 
medlemsblad. Derefter 
enere at blive genoptrykt 

som et egentligt æm,um
mer, forhåbentligt på bag
grund af en udefra kom
mende økonomi, etableret 
gennem et amarbejde 
med en eller flere pon o
rer. Philip håbede, at ær-
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Gene-ralf orsamlingen lå 
sammen med stævnet 
på Fejø 



Den _nye generation nyder også 
livet ~mbord p_å Spid_sgåtteren 

. A_ST ;3f,Skels~øf 



nummeret kan nå at blive 
færdigt så betids, at det 
allerede kan indgå i vores 
decemberudgave, men 
ellers senest i vores febru
arnummer. På denne 
måde vil alle vores med
lemmer også blive grun
digt informeret om de nye 
medlemsfordele og aktivi
teter, der skal være med 
til at genrejse foreningen. 

- Alle disse planer vil jeg 
gerne have jeres accept af 
og - hvis I synes, det er 
den rette vej - også en 
kontingentforhøjelse på 
100 kroner, sluttede for
manden sit omfattende 
indlæg. 

Så var der 20 minutters 
pause, hvor deltagerne 
havde lejlighed til at se 
nærmere på det nævnte 
materiale. 

Professionel video 
på programmet 

Efter pausen lige en kort 
orientering fra formanden, 
der havde glemt at fortæl
le om det igangværende 
video-projekt, som heller 
ikke kommer til at koste 
foreningen noget videre, 
idet bestyrelsen og filmfol
kene vil prøve at få pro
jektet sponsoreret. Filmen • 
skal blandt andet kunne 
vises ude i sejlklubberne 
som en slags appetitvæk
ker til kommende bådeje
re. 

Endvidere havde han 
glemt at nævne, at bladet 
har fået ny redaktion. Det 

er Gorm Boa (Nirvana) og 
Sanne Wittrup (Trio) og 
formanden, der indgår i 
redaktionsudvalget. 

Blandet medlemsdebat 

Så var det medlemmernes 
tur. Helge, "Spray'' åbnede 
ballet med at nævne, at 
MANGE stadig ikke får 
bladet. Han håbede, at det 
ville blive bedre. Så mente 
han, at meget få personer 
har tid og håndelag nok 
til at holde en træbåd og 
ville også gerne vide, om 
foreningen stod uden for
mand, hvis kontingentfor
højelsen ikke kommer? 

Philip kunne berolige Hel
ge med at han ikke går, 
men at han så ikke rigtig 
kan se, hvad han skal lave 
- uden midler. 

Et nyt medlem, Sven Erik, 
"Gefion" synes meget 
godt om formanden, men 
mente, at det var lidt trist 
med al den snak om at 
sælge sin kære båd? 

Philip gav ham ret i, at 
det er trist at skulle sælge, 
men situationen havner vi 
næsten alle i - og der kan 
foreningen så give med
lemmerne den reelle for
del, som måske vil afhol
de dem fra at melde sig 
ud af foreningen igen. 

Carl, "Juvel" fandt at far
tøjs-registret er for flot til 
foreningens økonomi. 
Man kunne spare penge 
ved at sende det ud som 
løsblade i forbindelse med 
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Koster 62 kroner at 
betale for sent 
Ja, 62,50 kroner er den net
te sum, som banken 
opkræver i gebyr AF FORE
NINGEN for hvert for sent 
indbetalt medlemskontin
gent. Derfor - vær rare at 
betale til tiden, beder for
manden: Foreningen har 
brug for HVER en krone til 
alle de nye aktiviteter! 



Fåborg i 1997 
Hvor - i 1998? 
Fåborg har meldt sig som 
arrangør af sommerstævnet 
1997, så det ER på plads. 
Alligevel er det tiden at over
veje, hvor vi skal dreje stæv
nene hen ad i 1998. Så alle 
gode ideer og forslag - eller 
eventuelt konkrete tilbud -
modtages med kyshånd af 
formanden. (Adresse og tlf. 
nr i kolofonen) 

me<llemsbladene, foreslog 
han. 

Formanden vil gerne 
overveje sagen samn1en 
med bestyrelsen. 

Dirigenten alias Henrik, 
"Bel Ami" foreslog, at man 
kunne udsende fartøjsregi
stret som et 5. nummer af 
bladet via avispostkonto
ret og på den måde spare 
po1to, men det afviste for
manden: Det har vi ikke 
råd til lige nu, sagde han. 

Mor Elisabeth, "Elisabeth" 
mente, at vi skulle trykke 
så mange eksemplarer af 
særnummeret, at det kun
ne gives til alle sejlklub
ber. Eventuelt støttet af 
sponsorer. 

- Der er mange potentiel
le bådkøbere i sejlklub
berne i Århus, sagde hun. 

Formanden var rørende 
enig og synes, det var en 
god ide. Han forklarede, 
at det var tanken at tage 
10 kroner pr. hæfte - for 
eksempel til bådudstillin
ger. For det kommer til at 
koste, hvis vi skal trykke 
flere eksemplarer. 

Referenten tog selv ordet 
og opfordrede folk til at 
kommentere på hele for
mandens oplæg. Synes 
selv, at det var et flot 
oplæg og at hun gerne vil 
betale de 100 kroner mere 
om året. 

- Herregud; det er jo bare 
godt 3 pakker smøger -
eller 3 flasker vin, sagde 
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hun - og det bifaldt for
samlingen 

KDY eller museet 

Så fulgte en snak om, 
hvor foreningen skal høre 
til rent økonomisk/admi
nistrativt. Peter Lorin 
"Susan" mente, at vi skulle 
tilstræbe et nært samarbej
de med museet på længe
re sigt; måske som en 
slags støtteforening, så 
museet og foreningen 
ikke kommer til at bejle til 
de samme penge. 

Henrik, "Bel Arni" ville 
ligefrem at foreningen helt 
skal droppe vores forbin
delse med KDY. 

Formanden var enig i, at 
vi på længere sigt skal 
knytte os tættere til muse
et, men anførte at vi ikke 
kan få meget sekretariat 
for de 18.000, vi nu beta
ler KDY. Han ville ikke 
bryde med KDY lige her i 
vadestedet, som han 
udtrykte det. 

Henrik, "Bel Arni" mente, 
at formanden skulle slå i 
bordet, så vi fik noget for 
vores 18.000 kroner - og 
Egon, ··Teisten" troede_ da 
bestemt, at vi kunne fa 
flere medlemmer, hvis der 
ikke står KDY på vores 
brevpapir. 

Johnny, "Swell" foreslog, 
at alle medlemmer af 
DFÆL bliver medlemmer 
af museets støtte forening 
for bare 100 kroner - og 
det forslag støttede for
manden. 



Carl,"Juvel" roste forman
dens oplæg og pegede på 
de enkelte praktiske ting, 
som endnu ikke var afkla
ret: Hvem skal lave båd
bygger-attesten og hvor
dan? Hvordan skal vi 
tackle en dårlig båd?? 
Peter Lorin, "Susan" mente 
ikke, at man skal udeluk
ke dårlige både. Det skal 
bare fremgå af attesten. 

- I rører ved nogle vigtige 
punkter, der skal afklares 
nærmere, sagde forman
den. Det skal ske i en 
række udvalg og han invi
terede straks Carl med i 
bådebygger-attest-udvalget 
og Peter Lorin til at tage 
posten som formand i 
samme udvalg. 

SÅ ebbede talelysten ud 
og vi skred til afstemning: 

For kontingentforhøjelsen 
stemte 38. Imod 2 - og 
formanden takkede så 
meget for den store 
opbakning. 

97-stævnet 

Fåborg indbyder til stæv
ne i 1997. Helge "Spray" 
bad om, at vi får lov til at 
ligge HELT inde i det 
inderste havnebassin. 

Sanne Wittrup 
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Harpun
lo gen 
gi til 
en 
søløve 
Årets harpunlogvinder 
blev en pragtfuld 26 
kvadratmeter M.S.J. 
Hansen spidsgatter, D 5 
ved navn "Søløven". 
"Søløven" er hjemme
hørende i Langø Havn i 
Nakskov Fjord og ejes 
af Anne og Arne Olsen, 
som købte båden i dette 
forår på Thurø. Båden 
er bygget i Kastrup i 
1937. 

"Søløven" blev gennem
gået af bådebygger Knud 
Olsen, Bandholm og 
vores formand, og de var 
straks klar over, at her var 
et oplagt emne til årets 
mest originale og smukke
ste båd. 

Og ejerne blev selvfølge
lig meget glade for den 
store anerkendelse, selv
om de også vidste, at der 
var tale om hyldest til de 
forudgående ejeres 
omhyggelige og nænsom
me vedligeholdelsesind
sats gennem rigtig mange 
år. 

Philip kan i øvrigt fortæl
le, at Søløven i mange år 
sejlede på Øresund under 
navnet "Kent" og med 
hjemmehavn i Sundby. 
Her blev den sejlet HVER 
dag i sommerhalvåret -
uanset vind og vejr. Og 
dens ejer, der var meget 
maritim og brun som en 
indianer, var så omhygge
lig og nænsom med sit 
velholdte klenodie, at han 
altid tog filtovertræksko 
på, før han steg ombord! 

Samme ejer har også for
talt, at han fik lov at låne 
et stel brugte sejl af selve 
konstruktøren, M.SJ. Han
sen, da han ikke selv hav
de råd til sejl i de først år 
med båden ... 

6 plaketter uddelt 

Der blev i år fundet 6 far
tøjer, der skønnedes vær
dige til at få en plakette 
for god bevaring. Det var: 
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Typhon - 30 kvadratme
ter Utzon spidsgatter, byg
get i 1945. Ejeren er John 
Garling. 

Bedømmelse: En velbeva
ret båd, hvor ejeren bør 
fjerne uoriginal klampe på 
fordækket og udskifte 
andre uoriginale detaljer -
og så gå igang med rufsi
derne. 

Peti - en Peti-sloop. Ejer 
Lars Dideriksen. 

Bedømmelse: En smuk og 
omhyggeligt holdt båd 
gennem ti års ejerskab. 

Fri - 30 kvm spidsgatter, 
tegnet af Aage Olson. 
Byggeår 1956 og ejer Ben
dix Andersen. 

Bedømmelse: En båd, der 
lover godt for fremtiden. 
Er i dette forår blevet red
det efter at have stået på 
land i 8 år. 

Aramis - 30 kvm M.S.J. 
Hansen Springer-spidsgat
ter. Ejer: Ove Bernhard 
Jeppesen. 

Bedømmelse: En i alle 
detaljer original og godt 
vedligeholdt båd af 1. 
springer-generation, hvor 
ejeren dog bør ændre far
ven på ruftaget - og ellers 
gå igang med at kæle for 
ruf siderne. 

Fortsættes side 12 



 

Årets Harpunlogv1nder: 
»Søløven « af Langø 



 

 

»Nattoralik« fungerede 
som dommerbåd ved Fejø
stævnets kapsejlads 

-

Nattoralik - Motorbåd 
ejet af Bent Brogaard. 

Bedømmelse: En stor og 
utrolig flot velholdt båd 
med så megen velplejet 
mahogni, at den nok kun
ne levere træ til tre-fire 
"normale" DF ÆL-både. 
Og så skulle ejeren have 
haft en plakette for flere 
år siden! 

Runa - Danmarks ældste 
Runa-båd, tegnet af Ger
hard Rønne og bygget i 
1910. Ejer: Danmarks 
Museum for Lystsejlads. 

Bedømmelse: En totalre
staureret båd, næ ten i 
fuldkommen stand, som 
har kostet fire-fem mand 
blod, sved og tårer. Det er 
en doneret båcl, om i dag 
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fremstår om et syn for 
guder. 

Tak til 
vurdering mændene 

Jobbet med at finde de 
bed t bevarede kibe på 
stævnet blev i år varetaget 
af 5 kompetente bådebyg
gere: Knud Ol en, Band
holm. Ejnar Morten en, 
Fejø. Edvin Mortensen, 
Gilleleje amt Mogen 
Peter en og onny Johan-
en. 

Foreningen kylder dem 
stor tak for dere medvir
ken - og kan kun håbe, 
at vi må fri til dem en 
anden gang! SW 



 

Velbesøgt Fejø-stævne 
i køligt sommervejr 

Inderbassinet i den lille 
Dybvig havn på Fejø var 
brolagt med mågestander
både, der puttede sig i det 
blæsende solskinsvejr -
og det var som sædvanligt 
et meget flot og farverigt 
skue. 
Her var læ til at hygge sig, 
møde gamle venner og få 
nogle nye, sådan som det 

altid sker på sommerstæv
nerne. 
Programmet for dagene så 
også ud som det plejer 
med velkomst torsdag. 
Bedømmelse og medlems
møde fredag. Kapsejlads 
og fest lørdag og hjemad 
søndag. Og alt i alt et 
meget velarrangeret og 
hyggeligt stævne. 
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Mange droppede 
kapsejladsen og blev i 
læ 

Der var 58 tilmeldte både 
- heriblandt en del første
gangsdeltagere samt to 
pragtfulde tyske både fra 
Kiel. Desværre fik det 
noget friske vejr om lør
dagen mange til at blive 
på deres plads i den lune 
havn, så kun 13 både stil
lede op til kapsejladsen. 

Til gengæld fik de 13 en 
meget fin sejlads, der star
tede med høj sol og frisk 
vind, som fik bådene til at 
tage sig rigtig godt ud. 
Senere blev det mere sky
et, og vinden tog efter
hånden mere af, men sej
lerne, der efterhånden 
entrede havnen, var 
alligevel noget våde af 
den friske sejlads - og 
regntøj til tørre prægede 
kikket ud over havnen 
resten af eftermiddagen. 

Som noget nyt blev der 
arrangeret sejlads med de 
deltagende motorbåde ud 
til kapsejladsen for alle, 
der havde lyst til at beun
dre bådene på vandet. En 
rigtig god ide! 

I år skulle Danmarks mu
seum for Lystsejlads' van
drepokal tilfalde den hur
tigste spidsgatter - og det 
blev D24, Astral, en 38 
kvadratmeter klassespids
gatter med skipper Jens 
Poulsen. SW 



 

 

Festlig og stilfuld indvielse af 
Danmarks Museum for Lystsejlads 

Indvielsen af museet på 
Valdemarsslot på Tåsin
ge Søndag den 2.juni 
1996 blev i sandhed så 
festlig -og så bredt 
omtalt i medierne -
som nogen kunne 
ønske det. Ikke mindst 
fordi Hans Kongelige 
Højhed Prins Henrik, 
som skulle foretage ind
vielsen, havde taget sin 
kone og deres lystyacht 
med den dag ... 

Bent Aarre fulgte Dronning 
Margrethe fra the-pavllonen 
og hen til museums
bygningen 

Det plev en fantastisk flot 
start på festen, da konge
skibet Dannebrog - ledsa
get af en hel flåde af lyst
både fra sejlklubberne i 
Svendborgsund - i det 
disede solskinsvejr stille 
gled ind i Lunkebugten og 
ankrede op ud for Valde
marsslot. Så blev chalup
pen sat i vandet og anløb 
den lille bro ud for slottet, 
som prydedes af Runa, 
Folkebåden Gill og 7-
meteren Ambition. 
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På broen sagde Baron 
Niels Juel-Brockdorff og 
vores gamle formand, 
Bent Aarre, velkommen til 
de kongelige og under 
festlig musikledsagelse 
det hen til et telt foran 
den lille the-pavillon for 
enden af slotspladsen. Her 
foregik så den officielle 
indvielse - og hele fore
stillingen blev nøje fulgt 
af flere hundrede menne
sker, der udgjordes af en 
skøn blanding af DFÆL'e-
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re, andre sejlere og lokale 
interesserede. 

Både Bent Aarres og Ba
ron Niels' taler var præget 
af stor begejstring over at 
målet nu endelig var nået 
og af stor tak til museets 
medarbejdere, Jens Poul
sen og John Walsted, som 
havde knoklet nat og dag 
for at få det hele færdigt 
til indvielsen. 

Prins Henrik, som også er 
museets protektor, sagde, 
at der trods alt endnu er 
mange skønne klassiske 
både tilbage i Danmark, 
som med tiden - efter 
lang og tro tjeneste hos 
deres ejere - nu vil kunne 
finde en sikker havn på 
Valdemars Slot. Han håbe
de også, at museet ville få 
plads til dansk sejlerlivs 
mange personligheder og 
ikke mindst til vores inter
nationalt berømte kapsej
lere. 

Så fik de kongelige en 
special-rundvisning på 
museet, mens kameraerne 
snurrede og blitz-lysene 
blinkede - og kort efter 
forsvandt de sammen med 
initiativtagere, museets 
medarbejdere og specielt 
inviterede ind til frokosten 
på slottet. Imens kunne 
alle vi andre specielt invi
terede - det vil sige støtte
medlemmer og folk, der 
havde leveret ting til mu
seet - få et kig på muse
et, inden det for alvor blev 
åbnet for offentligheden 
kl. 15. 
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Og man må sige, at det er 
et flot museum, vi har fået 
- og fået på rekordtid. 

Det store udstillingsrum er 
uhyre smagfuldt og pro
fessionelt indrettet i en af 
staldlængerne til slottet 
tæt på anløbsbroen. Og 
her er både effekter, 
modeller samt en lille 
plancheudstilling om sejl
sportens historie. Her er 
masser af fine træ-joller, 
både til kapsejlads og ti I 
dagture. En flot Hacker
Craft motorbåd, landets 
ældste skolebåd, gaffelrig
geren Freja fra Køben
havns Amatør Sejlklub og 
meget mere. 

Man har også indrettet et 
spændende lille hjørne 
med afdøde bådkonstruk
tør Slåby-Larsen's arbejds
bord med tegninger, red
skaber og modeller. 

Nede ved Museumsbroen 
ligger museets folkebåd, 
Gill og Runa-båden. 
Udenfor museet venter 
yderligere et par både på 
at blive sat i stand, og 
lover stadig fornyelse i 
udstillingen. 

Som noget helt specielt er 
bådebygger Jørgen Jensen 
igang med at bygge en 22 
kvm skærgårdskrydser, 
tegnet af Harry Becker, i 
en anden af slottets læn
ger. Båden klædes op i 
diagonallimet mahogni, og 
ideen er, at den skal ud
rustes topmoderne og 
bruges til kapsejlads og 
opvisning i, hvor godt de 



gamle både egentlig ejl r. 
Projektet finan ieres delvis 
af EU-midler som en slag 
beskæftigel es-projekt. 

Og der var åmænd også 
tænkt på bespisning af 
alle de mange gæster og 
støttemedlemmer, som var 
konunet langvejs fra for at 
være med til indvielsen. 
Baronessen havde stegt i 
hundredevis af frikadeller 

' som sammen med kartof-
felsalat og øl blev indtaget 
i den gamle hestestald 
overfor museet. Jo, det 
var en meget festlig og 
vellykket dag ... 

HVIS man skal tage de 
konstruktivt/kritiske briller 
på, så bliver det til et 
ønske om, at man hen ad 

v:jen lægger mindre vægt 
pa de mange (flotte) joller 
og mere vægt på at for
t':lle om håndværket bag 
badene; om konstrukti
ons-metoder og om bådty
pernes udvikling. Måske 
skal man ligefrem i pæda
gogikkens tjeneste skære 
en båd igennem, så folk 
kan se HVOR fint et hånd
værk, der er tale om. 

Men ellers et ønske om alt 
mulig held og lykke til det 
ny museum, der nok er 
værd at besøge lige midt i 
tursejlernes mekka. Muse
et er åbent i weekenderne 
resten af september må
ned. Herefter lukker det 
for vinteren og åbner igen 
til 1. maj næste år. SW 
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Ved landgangsbroen lå -
forrest Folkebåden Gill så 
Runabåden og endelig 
?-meteren Ambition og 
pyntede 



Hvem 
vil være 
med til en 
spænden
de udvik
ling? 

Formanden opruster! 

Som det fremgår af refera
tet fra generalforsamlingen 
på Fejø, var der et over
vældende flertal for besty
relsens oplæg. Kun to 
stemte imod. At der allige
vel - efterfølgende - blev 
tale om 100 % opbakning 
til bestyrelsens planer skal 
med som en vigtig kends
gerning! De to, som under 
afstemningen stemte 
imod, ændrede (på min
dre end 24 timer) deres 
holdning. Det fik jeg at 
vide dagen efter af den 
ene af dem. Fint nok! 

Som sagt: 100 % opbak
ning til arbejdet med at 
gennemføre nye, reelle 
medlemsfordele, som vi 
alle sammen har behov 
for. Tak for det ! Den 
positive opbakning gi'r 
mod på det fortsatte arbej
de! 

Men INTET i denne ver
den kommer jo af sig selv! 
Bestyrelsen far bmg for 
femten suppleanter til for
skellige udvalg, der besid
der en kombination af lyst 
og evner, for det er NU, 
skuden skal vendes! Som 
det fremgår af Fejø-refera
tet, skal DFÆL justeres fra 
alene at være en meget 
hyggelig forening til både
nes bevarelse over i ret
ning af en egentlig inter
esseorganisation for alle 
ejere af bevaringsværdige 
fa1tøjer bygget af træ, og 
det betyder, at femten 
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DFÆL'er nu kal trække i 
arbejd tøjet med henblik 
på at bistå be tyrelsen 
med at oparbejde de nye 
reelle medlem fordele, 
som både gamle og nye 
medlemmer nødigt vil 
undvære. 

De nye udvalg, som skal 
nedsættes, skal afdække 
•alle relevante aspekter« 
omkring opgavernes 
løsning. Og det kan 
ethvert DFÆL-medlem 
bidrage positivt til ved 
bare at investere lidt af sin 
fritid til fordel for »almen
vellet«. 

Det er altså DIG, kære 
læser, DFÆL har bmg for 
i en overskuelig periode! 
Jeg vil derfor kraftigt 
opfordre dig til at vise, 
hvad du står for ... 
blandt fæle folk! 

Vi skal have nedsat føl
gende fem udvalg. Opga
verne er ikke færdigt-for
muleret. Men kedeligt bli
ver det ikke: 

♦ Et Bådebyggerattest-
udvalg 

♦ Et Aktivitetsudvalg 

♦ Et Udstillingsudvalg 

♦ Et Redaktionsudvalg 

♦ Et Vurderingskriterie-
udvalg 

Opgaverne vil i høj grad 
være tjent med at blive 
forberedt decenu-alt, fordi 
der er behov for koncen 
tration, fordybelse og 
udredning. Og decentralt, 
for at mobilisere mange 



gode hjerner omkring 
udformningen af vores 
nye medlem fordele, hvor 
det helt klart vil være en 
stor fordel, at der bliver 
taget højde for så mange 
synspunkter som muligt. 

Og da 15 DFÆL-hjerner 
tænker femten gange så 
mange tanker som en, må 
du endelig ikke holde dig 
tilbage. Ring til mig, og 
fortæl mig hvilket udvalg, 
du kunne tænke dig at 
ind gå i! Jeg skal i det føl
gende forsøge at skitsere 
de forskellige udvalgs 
opgaver. 

BÅDEBYGGERATfEST
UDVALG 

Vi skal have blotlagt de 
forskellige aspekter 
omkring indførelsen af en 
DF ÆL-Bådebyggerattest. 
Her har Carl Bisgaard, 
{UVEL", Falsled, allerede 
givet mig tilsagn om at 
medvirke. Carl har telefon 
3311 2615. 

Gennem lidt opsøgende 
aktivitet og samtaler med 
nogle bådebyggere, skal 
dette udvalg finde ram
merne og konditionerne 
omkring et generelt sam
arbejde mellem bådebyg
gere og DFÆL. Opgaven 
går bl.a. ud på at formule
re samarbejdsgrundlaget 
mellem DFÆL og både
byggere over hele landet, 
som mod normal betaling 
skal stille deres ekspertise 
til rådighed for DFÆL. 

Bådebyggerne efter yn 
og gennemgang af peci
fikke både skal honorere 
af de medlemmer, om 
hen ad vejen ætter deres 
både til salg. Men det vil 
ske via foreningen. 

Indførelse af DFÆL-både
byggerattester vil skabe 
goodwill. For vores sæl
gende medlemmer bliver 
der tale om en ringe 
salgsomkostning, som skal 
vejes op imod et hurtigere 
salg og opnåelse af bedre 
priser. (Priser, som hen ad 
vejen vil komme til at stå 
i et fornuftigt forhold til 
medlemmernes investerin
ger. Bl.a. fordi en DFÆL
bådebyggerattest i forbin
delse med al handel vil 
skabe tryghed og tillid 
omkring DF ÆL-bådes 
sundhedstilstand. Men 
også fordi planerne om en 
kollektiv annoncering og 
de foreningsproducerede 
salgsoplæg vil gøre vores 
både nøjagtig så attrakti
ve, som de i virkelighe
den er!). 

AKTIVITETS-UDVALG 

DFÆL får brug for gode 
folk, (en lokal DFÆL
repræsentant for hver af 
vore lokal aktiviteter!), 
som vil være med til at 
løse de praktiske arbejds
opgaver omkring opfølg
ning på DFÆL's løbende 
annoncering på Politikens 
Ship'O'Høj sider - og 
omkring det, der skal til
rettelægges i forbindelse 
med fremvisning af den 
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videofilm, som professio
nelle filmfolk og be tyrel
sen for øjeblikket arbejder 
med at finde spon orer til. 

Der kal også igang ættes 
en opsøgning af beva
ringsværdige både (og 
især af deres ejere), som 
ligger rundt omkring i de 
fleste danske sejlklubber. 
(Her tænkes der især på 
en effektiv distribution af 
det planlagte særnummer 
af vores medlemsblad, 
som indholdsmæssigt vil 
blive målrettet mod de 
træbådsejere, som dårligt 
nok kender os. 

Men hvordan skal vi helt 
konkret bære os ad? 

UDSTILLINGS-UDVALG 

Vi får brug for tre aktive 
medlemmer i Trekantsom
rådet og tre i Storkøben
havnsområdet, som vil 
være med til at planlægge 
og gennemføre DFÆL's 
deltagelse i udstillinger på 
de to bådudstillinger i Fre
dericia og Bella Centret. 

Begge steder skal vi hver
ve nye medlemmer, og vi 
skal sælge vores særnum
mer og hen ad vejen vise 
videofilm og i det hele ta
get sørge for, at nye gene
rationer bliver •bidt af de 
fæle!• 

Bent Brogaard "NATI'ORA
LlK•, Fredericia, har allere
de meldt sig, så det er da 
en tart. 

Fortsættes næste side 



UDENFOR 
UDVALG 
Hvem tager initiativ til at 
organisere et planlæggende 
samarbejde om ministævner 
forår og efterår i Storkøben
havnsregionen? 
Det har været fint nok med 
spontane initiativer i Hundie, 
Dragør, Kastrup, Helsingør, 
Lynetten og Svanemøllen, 
men lad os nu se et friskt 
initiativ til en koordineret 
indsats! 

REDAKTIO S-UDVALG 

Sanne Wittrup, »TRIOw1 

som er journalist af pro
fession, har givet tilsagn 
om at fungere som vores 
nye redaktør. Og Gorm 
Boa, »NIRVANA", som er 
grafiker, har givet tilsagn 
om at layoute bladet og 
stå for selve produktio
nen. Jeg selv vil bidrage 
med nyt omkring de man
ge nye tiltag og med ~Sid
ste nyt fra bestyrelsesmø
derne«. 

Men da vores blad-mål
sætning går på et virkelig 
godt og læseværdigt blad, 
kræver det redaktionelle 
arbejde faste meddelere 
fra vores lokale aktiviteter. 
Meddelere, der vil indgå i 
et egentligt redaktionsud
valg og i udviklingen af 
bladet fremover. Fra •Ø
HAVET-har Michael Mark 
Christensen, »PASSAT" 
Fåborg, allerede meldt sig 
under fanen. Hvem hører 
jeg fra, når det drejer sig 
om Kort 112, Skarøksen, 
Storkøbenhavnsregionen 
og Nordenfjordsfolket? 

VURDERINGSKRITERIE
UDVALG 

Vi skal have gennemført 
faste retningslinier for det 
bedømmelsesgnmdlag, 
der fører til kåringer på 
vores sommerstævner. 

Og vurderingskriterierne 
skal med i •Syns & Notat
bogenM, (der skal ligge 
færdigtrykt inden jul!). 

Altså: På med vanten! 
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Der foreligger kitseop
læg, som skal bearbejdes. 
Be tyrelsen er involveret. 
Opgaven skal i gang med 
virkning fra og med næste 
års stævne i Faaborg! 

AFSLUTTENDE 
BEMÆRKNINGER: 

Selv om det er alt for tid
ligt at være ude med 
ønskesedlen til juleaften, 
er mit højeste ønske i år 
at "Ædle Quinder og Rig
tige Mænd• i den kom
mende tid ligefrem vil slås 
om at få lov til at være 
med til at dreje DFÆL
skuden ind på ret kurs. 

Hvis DU kære DFÆL-med
lem svigter foreningen på 
nuværende tidspunkt, 
(hvor vi står i en situation, 
som vi for alt i verden må 
se at komme ud af i en 
fart), så svigter du faktisk 
også dig selv og dine 
egne interesser! 

Jeg ser sådan på det, at 
da du nu engang er så 
kløgtig, at du er træbåds
sejler, så er du også kløg
tig nok til at være med til 
at løse nogle vigtige 
opgaver! 

Derfor • Velkommen i 
arbejdstøjet/., 

Med sejlerhilsen 

Philip 
Telefon: 3167 6969 
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Ny lokal
afdeling 
født 
på Sydfyn 

Så er starten gået - til kap
sejladsen på Fejø i år 

D.F.Æ.L. har fået en ny, 
lille lokalafdeling. Den så 
dagens lys 13. marts i Faa
borg Sejlklubs lokaler. Til 
mødet mødte til initiativta
gernes overraskelse 17 
personer op. Hele områ
det, som vi fra starten 
havde ønsket at dække -
nemlig fra Svendborg i øst 
til Assens i vest - var 
repræsenteret. Desuden 
var der flere, der reagere
de pr. telefon inden 
mødet, men som var for
hindret i at komme denne 
aften. 

Vi blev enige om at gøre 
foreningen mere synlig i 
lokalområdet. Vi mener, at 
vi godt kan hægte os på 
den bølge af interesse, der 
ruller i øjeblikket. Her kan 
nævnes Maritimt Center 
Sydfyn og vores flotte ny 
Museum på Valdemars 
Slot. Vi skal ud i medierne 
og slå på, at også vi -
ligesom Træskibsssam
mensl utningen - bevarer 
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1 en kulturarv som ellers let 
kunne forsvinde til et 
købedygtigt publikum i 
udlandet. Men også ind
adtil i egne rækker synes 
vi, at det er på tide at 
vise, at D.F.Æ.L. består af 
helt almindelige menne
sker med det tilfælles, at 
de nærer en stor kærlig
hed til trælystbåde og 
ikke er en lille sam
menspist flok, som det 
somme tider forlyder. 

Vores lokalafdeling fik 
navnet "Øhavet". Vi gør 
opmærksom på, at ALLE i 
D.F.Æ.L. er velkomne til 
vore arrangementer. Nav
net er kun valgt, fordi vi 
kun vil forpligte os til at 
lægge vore aktiviteter i det 
sydfynske øhav, begræn
set af Svendborg i øst og 
Assens i vest. 

Vores første arrangement 
bliver et lille uformelt 
stævne i Korshavn på 
Avernakø, som vil være 
afholdt, når dette blad 
udkommer. Men vi gør 
opmærksom på, at vi 
straks efter det stiftende 
møde i marts sendte et 
indlæg til bladet, som des
værre - uvist af hvilken 
grund - ikke kom med i 
sorrunernummeret. Et refe
rat af førnævnte stævne 
kommer selvsagt med i 
december-nummeret. 

Michael "Marc" Christen
sen "Passat" Faabora 

, ' 0 

Mads Lildholdt, "Nau ", 
Assens 



S 30 - D 38 sælges 

30 kvm M.S.J. Hansen Spidsgatter bygget af fyr på eg/ask 
i 1948 af Brdr. ielsen i yborg. 

Velholdt, sund og smuk klassiker der fremstår 
meget original , ind- som udvendig. 

Mast og bom i oregon-pine, ru tfri rig 
ejl fra 92 og 95. 10 HK indenbords Mar tal benzin motor, 

renoveret i 1996. 

Pris: 60.000 kroner. 

I-I nv. Tlf. 75 61 87 31. 
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Naval Spidsgatter 
Utzon Naval Spidsgatter sælges. Bygget i 1954 med nummer S 30 D 46. 

Blykøl. ye sejl. Meget velholdt. 

Pris: 55.000 kroner 

Tlf. 39 66 16 11. 

Kravel-bygget Folkebådstype 
"Samantha". 25 fod, lærk på eg. 10 HK indenbords motor, VHF. Alt grej til tursejl
ads. Spiler, bomtelt, sprayhood, vinterpresenning fra 1995. 
En velsejlende og køn båd. 

Pris: 40.000 kroner 

T. An.ker Andersen. 
Tlf. 53 43 42 09. 

28 fod PETI 
Smuk, velholdt blank mahognibåd sælges. 

Typen, der er forløberen for Bianca 27, er bygget på Stige Ø Bådebyggeri i 1966. 

Båden er med indenbords motor og toilet. Der er ståhøjde i kahytten, som er 
forsynet med pantry. Pris: 98.000 kroner 

Tlf. 65 37 13 86/ 
64 3711 34. 
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Dansk Forening for ældre Lystfartøjer (Om)Registreringskort 

Båd!YQ_e/klasse: 

Byggested/bådebyggeri 

Konstruktør 

L.o.a.: 

Seilbåd 

Motorbåd 

L.i.v.: 

Ri.8!.Y2_e: 

Motorfabrikat/.!Y.2_e: 

Bådens nuværende hiemsted: 

Bemærkninger 

Eierens navn: 

Postadresse 

Postnr.: B 

Medeiere: 

Bådens navn: 

Bredde: Dybgang: 

Seilareal: Mærke i seil: 

HK/KW: 

Seilklub: 

Medlemsnr.: Telefon: 

Bygg_eår: 

DeQ_lacement: 

Findes der Q Konstruktionstegninger Q Bilbrev/tilsynsbog Q Fotos /tegninger Q Historisk materiale Q Andet 

Medsend gerne original eller kopi til registrering og opbevaring i DFÆL's arkiv 



Annoncepriser: 
1/1 side 133 X 178 mm kr. 

2/1 spalter 87 X 178 mm kr. 

1/1 spalte 41X178mm kr. 

1/2 side 133 X 85 mm kr. 

Bagsiden 148 X 170 mm kr. 

Ved forudbetaling opnår medlemmer af DF ÆL 50 % rabat ved private 
annoncer 

NB: Priserne gælder for reproklart materiale leveret som offsetfilm 

750,-

600-
' 

325,-

485,-

925,-

Evt. tekst, repro og montagearbejde debiteres efter gældende normer. 

(Skal aftales med foreningens formand: Ph. Brand på telefon: 3167 6969). 

Betalingsbetingelser: 

Forretningsannoncer:- 30 dage netto kontant -

Private - Beløbet skal altid være forudbetalt inden deadline. 

Afleveringsfrister: 

Annoncebestilling og manuskripter med eventuelle billeder skal senest være 
afleveret 30 dage før bladets udgivelsesdatoer. Al annoncemateriale adresse
res til: 

DFÆL-
c/o Ph. Brand - Høje Gladsaxe 40 - 2860 Søborg - DK Danmark -
Telefon: 3167 6969 

Udgivelsesdatoer: 

15. marts - 15. juni - 15. september - 15. december 
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Her finder du al den atmo fære og origina
litet, der er knyttet til en ægte træmotorb::id 

på 36', bygget et ted, hvor der ikke blev 
paret på grnndighed, kvalitet og de mukke 
materialer. I sine første leveår sejlede båden 

under marinen. Den er bygget af lærk på eg, 
og al aptering står i flot mahogny. 

Og å cockpit, agterdæk og ringdæk står i vel
plejet mahogny, mens fordæk, cokpittag og 

taget over agterkahytten er malet. 
Båden er forsynet med en BMC 70 HK 1,8 1 

die elmotor, som er fer kvandskølet. Den har 
4 cylindre og hydraulisk gear. Den er fra 

omkring 19??. Og hyppigt erviceret. Sta11er og 
går upåklageligt. Skrneakslen og stævnrøret 

blev fornyet for to år iden. 

Der er en ny andfarvet kaleche fra 1995, om 
har vinduer i alle tre sider. I cockpittet er der 
kistebænke i hver side med motorka sen som 
bord mellem æderne. Båden er blevet grnn
digr vedligeholdt gennem alle årene. Og da 
den er olidt bygget og forholclsvi nyrenove
ret overalt er der tale om en •Lækkerbi ken•. 
En lienhaver får her • KIV- for re ten af livet. 
I forkahytten er der marinetoilet. Desuden 
pantry med el-drevne vandhaner, to ga, blu, 
og mange kabe. Et tort bord og to gode 
køjer. .. om dagen fine siddeplacl er. Der er 
ogs~i to køjer i agterkahytten, en i h er ide. 
Der medfølger VHF, Ekkolod, log, ankergrej, 
fendere og fortøjninger. Alt klar til af gang. Jeg 
vil tro, at et DFÆL-medlem kan p:iregne 
finansiering gennem Sejlerfinans. Båclebygger
atteM vil blive be tilt, når båden kommer p~i 
land. 

Prisniveau: 90.000 kroner ved kontant afregning og hurtig handel. 
Kontakt venligst: 

HanneLundhohn,Strandby 
Telefon: 9848 1044 eller: 3099 2191 



 

Postbesørget ' 

Sej/centeret giver op til 
25 % rabat på dine sejl 

Som medlem af DF ÆL får du hele året 20 % rabat på nye ejl 
(i vinterhalvåret kan du få op til 25 %) Du får 10 % rabat på 
reparationer. Du skal bare sige til, når du bestiller. 

Vi kender en masse til træbåde og de helt specielle hensyn, 
der skal tages. For eksempel master uden hæk tag og bag
stag. Bomme og master har ofte specielle beslag, der er van
skelige at få fat på, er blot nogle af de udfordringer, der skal 
løses. 

Sejlets facon er naturligvis en vigtig faktor, når du kal have 
glæde af dine nye sejl. U-e skal konstrueres anderledes end 
sejl til alu-riggede både. Vi har erfaringen fra mere end 15 år 
i træbåde. 

Vores sejl idder på mange træbåde nmdt i hele landet, 
blandt andet på de to 38 m2 spid gattere A tral og Bel Arni. 
Vi har også leveret sejl til Springere, kærgårdskrydsere, Hav
krydsere og mange andre. 

En særlig opgave var at levere sejlene og presenninger til 
museumsbåden Runa med den originale gaffelrig. 

Vi syr kun sejl i god kvalitetsdug og rigtig godt håndværk, å 
uanset hvilken udførelse og kategori du vælger, er du ikker 
på, at sejlene holder i mange år. 

Du er altid velkommen til at kontakte os. Tal med Leif eller 
Karen Boa 

Strandlodsvej 13, 2300 København S. 
Telefon 31 57 71 14 


