
1

   Klassisk

Nr. 115 · Februar 2013

Sommerstævne i Svanemøllehavnen 2013

O.W. Dahlstrøm er en 
del af vores historie



2

Bestyrelsen og kontakt

Formand
Ove Juhl
Udbyvej 37
4780 Stege
5538 8631, formanden@defaele.dk

Catja Beck-Berge
Kildegårdsvej 42 st. 
2900 Hellerup
4026 3839, cbb@defaele.dk

Marianne Bryde Steensen        
Oldermandsvej 29 st. tv        
2400 København NV        
Tlf. 3583 1261
marianne@defaele.dk

Anders Rugaard 
Adelgade 49, 4. mf. 
1304 København K       
Tlf. 2621 3102       
anders.rugaard@gmail.com

Carl Mangor
Søgårdsvej 12 5700 Svendborg
Tlf: 5058 1055
c.mangor@gmail.com

Kasserer 
Medlemskab, m.m.
Poul Klentz
Dalgas Boulevard 1, st.
2000 Frederiksberg
Tlf. 
Email: poul@klentz.net

Indmeldelse
www.defaele.dk
eller til foreningens sekretariat

Nr. 115, februar 2013
Udgives af Dansk Forening for 
Ældre Lystfartøjer  
Udkommer 4 gange årligt.

Redaktion:
Stig Ekblom, (ansvarshavende)
Egelund 42, Himmelev
4000 Roskilde
sekblom@ruc.dk 
tlf. 4675 7070 eller 2625 1917

Eva Noer Kondrup
Carl-Ove Thor
Gorm Boa (layout)

Annoncer
Gorm Boa,
gorm@ boa.dk, 3963 0952
eller bladet@ defaele.dk

Tryk
Svendborg Tryk

Annoncepriser
Halvside 1200,-
Bådannoncer 400 tegn + foto 
500,- kr.
Projektskibe: Pris under 5000 kr. 
gratis

Rabat ved gentagelse.
Medlemmer 50 %, dog ikke 
forhandlerannoncer

Hjemmeside www.dfaele.dk
Annonce gratis i 6 mdr, når der 
annonceres i bladet

Artikler og fotos
Ring eller mail os lige, hvis du vil 
sende artikler eller fotos til 
bladet. Vi vil meget gerne 
modtage stof. Stort som småt.

Forside: Årets store sommerstævne 
foregår i Svanemøllehavnen 4. til 7. 
juli

Lokale initiativer

»Ø-havet«, Sydfyn
Carl Mangor
Søgårdsvej 12, 5700 Svendborg
Tlf: 5058 1055. 
Mail: c.mangor@gmail.com

»Kjøbenhavnske Træsejlere«
Catja Beck-Berge
Kildegårdsvej 42, 2900 Hellerup
Tlf. 4026 3839. Mail: cbb@defaele.dk 
Hjemmeside: 
www.kbh.traesejlere.dk/ 

»Fjordsejlerne«
På og omkring Holbæk Fjord
Simon Bordal Hansen
Bygaden 72, Orø 4300 Holbæk
Tlf. 2298 1674. 
Mail: post@simonhansen.dk

Frederikshavn Træskibslaug
Birger Bredkjær Pedersen
Kong Chr. Allé 11, 9900 Frederikshavn
Tlf. 9843 0731
birger-bp@webspeed.dk
www.skibslaug.dk

Træskibsforeningen i Århus
Torben Moeslund Andersen
Thorsvej 9, 8230 Åbyhøj
2087 7936. Mail: torben@thorsvej9.dk

Hjemmeside: www.tsa.dk



3

DFÆL i ny indpakning.
Klassisk TRÆBÅD – er det ikke det, vi har stået for altid? 

Bestyrelse og redaktion har i mange år ønsket et 
mindre »fælt« image. I sidste nummer forberedte vi 
læserne på en revolution. Resultatet falder forhåbentligt i 
jeres smag. 

Måske genkender du ovalen på forsiden fra vores 
bomærke og standeren, samt mågen der er sluppet fri. 
Bomærket i den originale form finder du på side 2 og en 
gang imellem andre steder i bladet. 

Hele bestræbelsen går ud på at gøre bladet mere 
læseværdigt for vores medlemmer, men også andre 
læsere end. Stoffet egner sig bestemt for en større 
læserskare. Gorm Boa
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Af Carl Mangor

Arkitekt Dahlstrøm havde travlt søndag den 20. maj 1928. 
Der var ikke tid til at hænge over søndagsmiddagen 
længere end højest nødvendigt. Han gik til venstre, da 
han kom ud ad døren fra hjemmet på Sankt Peders Vej, 
og holdt atter til venstre nede ved Strandvejen. Da han 
nåede Onsgårdsvej, drejede han til højre mod Hellerup 
Havn. 

Ude ved havnen vendte han rutinemæssigt blikket 
mod flag og vindposer og konstaterede at vinden blæste 
småt fra syd. Han fortsatte ad Onsgårdsvej, helt ud til  
Sundet. På hjørnet mod nord lå Hendriksens Bådeværft, 
og det var målet for arkitektens besøg.

De sidste par år var man ikke uvant med søndags gæ-
ster på det lille værft. Et par år forinden havde folkene 
hos Hendriksen bygget den første 22 m2 skærgårds kryd-   
ser af den nye nordiske type herhjemme. Interessen 
for båden var så stor, at mester selv holdt åbent et par  
timer hver søndag, så sejlsportsinteresserede kunne følge 
med i bygningen.

Denne søndag var der dog besøg lidt ud over, hvad 
åbent-hus-arrangementerne havde budt på. En større 
mængde gæster var forsamlet på hver side af slæbeste-
det, hvor et langt, slankt mahogniskrog ventede på at 
beddingsvognen skulle køre ned ad skinnerne og ud i 
Sundet. Det skete klokken halv tre. Ingeborg Schørring 
kastede en pøs saltvand på skibet, hvorefter det gled i 
søen under det foreløbige navn “KDY 1928” Under 
talerne vajede såvel Dannebrog, klubstandere og signal-
flag.

Hvis Oscar Wilhelm Dahlstrøm den eftermiddag stod 
og savnede det finske flag i den megen udsmykning, kan 
man ikke fortænke ham i det. Hans 50 års fødselsdag lå 
et par måneder længere fremme, og selv om han i dag 
stod på havnen som dansk statsborger og havde boet i 
landet i halvdelen af sit liv, var der et særligt bånd mellem 
ham, 22’eren ude i bassinet og Finland.

I lighed med ham selv kom typen fra Finland. Det var  

 
hans tredje 22 m2 
skærgårdskrydser 
på lige så mange 
år. I sit arbejde 
som bådkon-
struktør var såvel 
fart som æstetik 
to ligeværdige 
størrelser i Dahl - 
strøms bestræbe-
ser på at tegne 
en kapsejladsbåd. 
Med 22’eren var 
det lykkedes med 
det over al for- 
ventning. 

I de to forløb- 
ne sæsoner havde 
han set, hvorledes 
først “Jasda” og året efter “Ragna II” havde sejlet præmie 
efter præmie hjem, mens de til fulde levede op til tidens 
skønhedsideal.

Wasa over Helsingfors til København
Dahlstrøm kom fra skærgården. Halvvejs oppe ad den 
finske vestkyst, hvor der ganske vist er langt over 50 sømil 
til det svenske fastland, men hvor de hundredevis af stør re 
og mindre klippeøer om ikke forbinder de to nabolande, 
så skaber et ø-rige, hvor behovet for og evnen til at be- 
sejle det er fundamentalt. Inde på den finske kyst ligger 
Wasa, og her var Dahlströms i tidligere generationer 
kommet til fra Sverige. Som søn af svenske immigranter 
fødtes Oscar Wilhelm Dahlstrøm den 26. juli 1878.

Hans far var snedker, hans 8 år ældre bror var sned-
ker, og han selv blev ligeledes snedker, og opvokset i et 
hjem på Strandgatan, i umiddelbar nærhed af havn og 
øhav, lå det lige for at brødrene orienterede sig mod 
vandet. 

Den der er indfanget af havet

O.W. Dahlstrøm som 18-årig i 1896
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Storebroren, Karl Werner, etablerede sig som både-
bygger, og medens Oscar Wilhelm gik på Wasa Tekniska 
Högskolan, havde han sin daglige gang hos broren. Udover 
arbejdet som bådebygger tegnede Karl Werner med 
tiden selv nye fartøjer. I en konkurrence udarbejdet af 
Wasa Segelförening fik han således førstepræmie og en 
kontant udbetaling på 30 mark for tegningerne til 
“Jimojej”, en lille båd på 7,25 meter med et sejlareal på 
27 m2.

På det tidspunkt havde lillebror Oscar Wilhelm forladt 
ikke bare Wasa, men Finland. Han havde det ikke godt 
nok med snedkeriet til at gøre det en levevej, men rejste 
op mod århundredeskiftet til Helsingfors, hvor han blev 
uddannet først som tegnelærer fra universitetet og senere 
som maler fra Kunstakademiet samme sted.

Det Finland, Dahlstrøm blev født i, var ikke bare fattigt 
i økonomisk forstand. Også politisk og kulturelt var der 
tale om udbredt armod. Gennem århundreder havde 
Finland været i klemme mellem skiftevis Sverige og Rus- 

land. I 1800-tallet var overherredømmet russisk, mens 
det officielle sprog var svensk. Personalunionen med 
Rusland indbefattede værnepligt i den russiske hær. Da 
det i 1903 blev Dahlstrøms tur, var det en medvirkende 
årsag til, han valgte at lade sine kunstneriske evner blive 
et springbrædt til Europa. Det var hans ambition at kom- 
me til Italien, men i København ramtes han af sygdom. 
Her knyttede han nær forbindelse med sin logiværts 
datter, med hvem han senere blev gift.

Den første tid i København
Tidligt under sit ophold i København fik han forbindelse 
med professor Hans Jørgen Holm fra Akademiets Arki - 
tektskole. Holm hjalp ham ind på uddannelsen, og 
gennem sine fem studieår på akademiet var Dahlstrøm 
tilknyttet professoren og dennes arbejde med opførelsen 
af Det kongelige Bibliotek. Under sine studieår holdt han 
stadig fast i den malerkunst, der i sin tid trak ham sydpå i 
Europa. Såvel i 1905-06 og 1907 udstiller han billeder på 
Charlottenborg.

Som den første udlænding i Akademiets historie fik 
han i 1908 sin afgangseksamen. På trods af ægteskab 
var den afsluttede uddannelse tænkt som et nyt forsøg 
på at rejse til Italien, men igen led projektet skibbrud. 
Denne gang fordi han indgik en aftale med professor 
Anton Rosen om at være med til udarbejdelsen af 
facaden på Paladshotellet i København.

Da hotellet stod færdig i 1910, blev Italiensrejsen 
heller ikke aktuel. Fru Dahlstrøm var gravid med deres 
første barn. I 1911 får de en søn og to år efter endnu en.

Med en familie at forsørge var indtægten som arkitekt 
mere sikker end som kunstmaler, så da Paladshotellet var 
bygget, blev han i faget og tegnede han bl.a. de såkaldte 
Fyrsteværelser på Hotel d’Angleterre og hotellets Grill-
room. Denne gang tog han sig ikke kun af de egentlige 
bygningsdele, men tegnede ligeledes møblementet til 
rummene.

Det unge par boede de første år på Østerbro, men 
flyttede i 1912 til Sankt Peders Vej 4 i Hellerup. Den 
korte afstand fra bopælen og til, hvad der i de samme år 
var ved at blive til Hellerup Havn, var nok ikke tilfældig, 
og fik samtidig stor betydning for Dahlstrøms fremtid.

O.W. Dahlstrøms forældre i barndomshjemmet 1908
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Han brugte meget tid på havnen, og han brugte mund 
overfor de lokale sejlere. På hans lidt komiske tungemål 
måtte de høre hans skråsikre og kritiske udtalelser om 
sejlads i almindelighed og deres sejlads i særdeleshed.

En udfordring
En dag blev han på havnen præsenteret for, hvad nogle 
lokale sejlsportsfolk kaldte en “hypermoderne” yacht. 
Lige importeret og tilmed fra Finland. Med det, der i dag 
nok kaldes selvfed arrogance, stillede han sig noget ufor- 
stående overfor nyhedsværdien i båden. Den type var 
han fuldt ud bekendt med hjemmefra. En af de lokale, 
der efterhånden var noget træt af hans bravader, tog 
bladet fra munden og sagde, at “så var det nok med alt 
det pral. Vis hellere hvad De duer til! Byg en båd og lad 
os se Dem sejle den”.

Det gik hans ære for nær. Hans kone, der måske anede, 
hvad det indebar, forsøgte at bagatellisere det, men Dahl- 
strøm handlede resolut og tog det som en udfordring. 
Han kontaktede udlejeren af den ejendom, de boede i 
på Sankt Peders Vej og traf en aftale om, ved først givne 
lejlighed, at flytte op på den noget billigere kvistetage i 
samme opgang. Hans tegnerekvisitter var herefter ikke 
længere forbeholdt møblerne på Hotel d’Angleterre, 
men blev brugt flittigt på at tegne linierne til en 22 m2 
skærgårdskrydser. Endelig gik han til den lokale 

trælasthandler, Hjalmar Christensen for at udse det 
tømmer, han skulle bruge…

I et skur nede ved havnen strakte han kølen. Gennem 
to år stod arbejdet på. Arbejdsdagene startede kl. halv 
fem om morgenen og gik til klokken 8. Herefter stod 
den på morgenmad og fra 9 til 16 passede han jobbet 
på tegnestuen. Efter aftensmaden kørte han på igen, til 
han ved 22-tiden listede hjem til Sankt Peders Vej for at 
holde fyraften.

I to år byggede Dahlstrøm på sin båd. Derefter kunne 
den ikke komme i vandet. Der var sol og sommer ved 
havnen, og båden var klar til at gå i vandet. Der var bare 
ingen til at hjælpe med det fornødne. Det er nærliggen-
de at forestille sig den faste stok, der først måtte høre på 
pralerierne, og dernæst må se på at pralhalsen rent fak- 
tisk levede op til første del af sine store ord, måske ikke 
helt havde lyst til at bidrage med en hjælpende hånd. 
Dahlstrøms egen opfattelse var dog, at de andre på 
havnen ikke ønskede at se ham blive til grin, og at de 
derfor, ved at undlade at give ham den fornødne hjælp 
til søsætningen, kunne – om ikke redde, så dog udsætte 
hans nederlag.

Endelig efter tre uger fik han en lørdag trommet folk 
sammen på havnen i Hellerup, her i blandt to af tidens 
dygtigste sejlere, brødrene Christian og Valdemar Nielsen. 
På trods af tiden i den bagende sol flød båden udmær-
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ket, og den døbtes “Singlan”
At båden var bygget og at den tilmed flød, var kun 

en delvis indfrielse af løftet. Tilbage stod om “Singlan” 
og dens rapkæftede ejer også kunne sejle. Ved en officiel 
kapsejlads i KDY senere på sommeren havde Valdemar 
Nielsen udsat et stort flot krus som præmie til den 
sejrende båd. 

Det viste sig at “Singlan” og Dahlstrøm også indløste 
den resterende del af løftet, og vandt kruset og ikke 
mindst æren tilbage, bl.a. foran den tidligere nævnte 
Christian Nielsen.

Flere slags formgivning
I mellemtiden havde han fået nyt arbejde. Han var blevet 
ansat ved Ingeniørkorpset, hvor han bl.a. var med til at 
tegne flere kaserner i provinsen samt alt snedkerarbejdet 
til Garnisonssygehuset på Fælleden.

Der var også andre opgaver han tog sig af på det tids- 
punkt. I 1915 var han med til at stifte Hellerup Sejlklub. 
Klubben fik et par år senere af Gentofte kommunes sog- 
neråd tilsagn om en grund og 500 kr. Sammen med 700 
kr., som klubben selv havde indsamlet, gav det mulighed 
for at opføre et hus ved havnen til de landværts aktivite-
ter. Dahlstrøm leverede tegningerne til det første klubhus, 
som blev opført af snedkermester Aage Balslöw og blev 
indviet allerede i maj måned samme år.

Også klubbens stander satte han sit præg på. Helle-
rup Sejlklubs oprindelige stander var et gyldent anker på 
en firkantet dug bestående af skiftevis tre hvide og to blå 
striber. Klubben ønskede både at få en trekantet stander, 
som det var kutyme hos de lokale klubber, samt undgå 
den blå farve, der ikke var specielt holdbar overfor sollys 
og saltvand. Dahlstrøm tegnede en ny stander, som 

stadig benyttes: det røde Andreaskors på hvid trekant.
I samme periode tegner han i eget regi en stor villa til 

opførelse på Tesdorpfsvej på Frederiksberg. Bygningen er 
senere blevet præmieret af Frederiksberg kommune.

De første både
Succesen med “Singlan” ansporede ham til at fortsætte 
med bådkonstruktioner. Året efter “Singlan” gik i vandet, 
byggedes en “Singlan II” hos bådebygger Svendsen i 
Kastrup. 

Igen en lille kutter, denne med en overalt længde på 
6,78 m og en bredde på 1,88 m. Den var gaffelrigget 
med et sejlareal på 22 m2

Det var kun ganske få danske konstruktører der gjorde 
sig gældende på markedet. 

Længst til venstre Dahlstrøms egen konstruktion og 
bygning ”Singlan”.

I midten med dens oprindelige højt pikkede gaffelrig

Og her til højre ses ”Singlan” med ny og moderne 
bermudarig
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Med ønsket om at øge interessen for denne side af 
lystsejladsen udskrev K.D.Y.s Forening til Bygning af 
Sejl-Yachter i 1919 en konkurrence om tegninger til både, 
og indbød derfor danske konstruktører og andre af 
dansk nationalitet til en konkurrence om tegninger til en 
30 kvadratmeterbåd med kahyt, samt en 7 Meter S-båd.

1. præmien var på 1500 kr, og 2. præmien å 500.
Mod forventning indløb ikke mindre end 20 tegnin-

ger, fra lige så mange konstruktører. Dommerkomiteen 
bestod af Alfred Benzon, Werner Hansen og Ado von 
Lindholm, samt en gæst fra den anden side af Sundet, 
Tore Herlin.

Dahlstrøm indsendte tegninger til 30 kvadratmeterbå-
den. Førstepræmien blev dog ikke uddelt. Dommerkomi-
teen valgte derimod at dele den samlede præmiesum 
med 1000 kr. til hver af konstruktørerne O.W. Dahlstrøm 
og Henry Hansen. 

Meter efter meter (I)
Et års tid efter afslutningen på den første verdenskrig, 
fandt den internationale sejlsportsverden tiden moden til 
at genoptage de aktiviteter, de havde ligget stille under 
krigen. Det fælles målesystem, R-regelen fra 1906, skulle 
kun være gældende i en 10-årig periode, og den var ud - 
løbet i 1917. De skandinaviske sejlere stod uden for krigs- 
handlingerne i Europa og havde i mellemtiden udviklet 
deres egen S-regel som en nødløsning til bedre tider.

Gode tider eller ej så kunne man efter voldsomme 
diskussioner på en konference i London efteråret 1919 
konfirmere en nye R-regel, hvor ikke mindst Alfred Ben- 
zon, Danmark, og Johan Anker, Norge, havde stået fad- 
dere. 

Den nye R-regel satte gang i byggeriet. I England 
byggedes der nogle få Seksmetere, i Norge en enkelt, 
mens der hen over vinteren 1920-21 blev bestilt og 
bygget ikke mindre end syv 6-metere til danske kunder. 
Konstruktøren var for alle bådenes vedkommende Johan 
Anker, og bådene blev ligeledes leveret fra samme værft, 
nemlig Abeking & Rasmussen i Tyskland, der med den 
tyske marks ringe stilling på valutamarkedet, gjorde det 
attraktivt for danske ordrer.

På samme tid havde KDYs byggeforening udskrevet 
en konkurrence om en dansktegnet og -bygget Seksme-
ter til deltagelse i den kommende sommers sejlads om 
det Skandinaviske Sejlerforbund Guldpokal.

Ved fristens udløb var et overraskende højt tal blevet 
indleveret. Ikke mindre end 11 konstruktører bidrog med 
forslag, hvoraf dommerne udtog A. Witt som vinder. 
Uden for konkurrencen var dog kommet en tegning af 
Dahlstrøm, som dommerkomitéen ligeledes fandt 
værdig. 

Den blev bygget i mahogni hos Brødrene Svendsen 
på Refshaleøen til en pris af 8.850 kr. uden sejl. 

Ved auktionen samme år solgtes Seksmeteren D 9 til 
blikkenslager L.V. Olsen og fik navnet “Briand V”
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Også i 1922 byggede Brødrene Svendsen en ny Seks- 
meter fra Dahlstrøms hånd, D13 “Christian”, og igen var 
det KDY’s Byggeforening, der stod bag ordren. Denne 
gang til en sum af 6.300 kr. uden sejl. Efter nogle ved- 
tægtsændringer i Byggeforeningen, havde bestyrelsen 
fået myndighed til at bortlodde fartøjerne. Lodtræknin-
gen blev foretaget i juni måned og vinderen blev en ame- 
rikansk sejler, der overlod båden som gave til KDY’s 
Byggeforening. En efterfølgende auktion indbragte 
foreningen 7.100 kr. ved salget af “Christian” til Svend 
Sarup.

“Christian” vandt den første sejlads, og på trods af 
bl.a. to fjerdepladser lykkes det Christian at vinde forsik- 
ringsselskabets Dansk Merkurs ærespræmie overfor de 
to Anker konstruktioner “Star V” og “Oui Oui”.

I den første sejlads under Seksmeterugen i 1923 lagde 
begge Dahlstrøms både ud med at besætte de første 

Værftet på Refshaleøen byggede samme år endnu en 
6-meter efter tegning af Dahlstrøm: D10, “Swan” til Arnold 
Jensen  

Under Øresundsugen i juni samme år levede ”Christian” i 
den første sejlads op til forventningerne om en dansk 
konstruktør, der kunne hamle op med især Johan Anker.

Dahlstrøms succes med “Christian” har antageligt været 
medvirkende til, at Byggeforeningen til sæsonen 1923 lod 
konstruktøren tegne “KDY 1923”. Den blev nummer D 17 
og navngivet “Fakir”, og igen stod brødrene Svendsen på 
Refshaleøen for byggeriet.
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pladser. De så dermed ud til at skulle indfri de store for- 
ventninger, der var om endelig, at Danmark kunne stille 
med en konstruktør, der matchede andre sejlsportsnatio-
ner. Efterhånden som ugen skred frem, skuffede de dog 
fælt og Guldpokalsejladserne to uger senere demonstre-
rede blot, at Anker, Fife og Estlander var danskeren 
overlegen.

Nye bådtyper
I sejlerkredse havde der længe været et ønske om en båd- 
type, der dels var mindre og dels havde længere levetid 
end de både, der blev bygget til henholdvis R-reglen og 
Skærgårdskrydserreglen. Begge ønsker med det mål for 
øje at holde byggeprisen nede.

Dansk Sejlerdag vedtog i starten af 1922 nogle bygge- 
regler og bestemmelser for to Sydskandinaviske Klasse-
både, A og B. Fra Malmø gav de sydsvenske sejlere deres 
tilslutning til intentionen om et fælles kapsejladsfartøj for 
området. Dog uden det fik nogle konsekvenserne 
overhovedet, i og med at klasserne hverken blev bygget 
i, eller importeret til Sverige.

Ideen var kommet fra England, hvor en ”restricted 
class” havde været praktiseret i nogen tid. Der var ikke 
tale om entype- 
både i moderne forstand, men dog et fartøj med 
byggeregler, der var meget strammere end de kendtes 
fra R- og X-reglerne. Med en regel, hvis levetid blev 
fastsat til 10 år og bestemmelser, der stillede krav om en 
rigelige godstykkelser, udtrykte Sejlerdagen et ønske om 
kapsejlads, der i lige så høj grad kunne afgøres på vandet 
som på tegnebrættet. 

Efter de nye bestemmelser byggedes der i vinteren 
1922-23 fem SSA-både af lige så mange konstruktører. 
På foranledning af KDY’s Forening til Bygning af Sejl-
Yachter blev der bestilt to både. 

I det hele taget fyldte Dahlstrøm en del på Refshaleøen 
den vinter: Hos Jacob Svendsen lagde han linier til endnu 
en Seksmeter, bygget til et konsortium ved Arnold 
Jensen, D 18, “Tornado”.  
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Byggeforeningen allerede havde bestilt en Seksmeter 
hos Dahlstrøm, men oven i denne fik han en altså endnu 
en ordre. 

SSA-båden blev købt af direktør Ole Sundø, Køben-
havn og navngivet “Ragna”. Den var i de følgende år en 
meget vindende båd på kapsejladsbanerne.

Til samme sæson havde Dahlstrøm leveret tegninger 
til yderligere en SSA-båd, den senere “Skjoldungen”. 
Københavns Amatør Sejlklub havde bestilt og fået den 
bygget hos Svendsen i Kastrup. Båden var anskaffet med 
henblik på bortlodning. Salget af lodder gik ikke helt som 
forventet, da kun lidt over halvdelen af de 1800 lodder 
blev solgt. En privatperson stillede dog garanti for de 
resterende lodder på klubbens vegne, med det resultat 
at klubben vandt sin egen båd. KAS havde dog ikke inter- 
esse i at beholde fartøjet, men solgte den ugen senere 
på auktion.

Samme år blev starten lagt til et næsten 30 år langt 
samarbejde med bådebygger Knud Jensen i Roskilde. 
Kutteren “Pepita” – senere “Helge” blev af datiden 
kategoriseret som en Terne. Det var en klasse, der ikke 
var bygget til siden starten af århundredet, og da Ternen 
var tegnet af Alfred Benzon ud fra ønsket om at skabe 
en entypebåd, var der ikke tale om en klasseregel med 
rige muligheder for fortolkninger. 

Under alle omstændigheder havde “Pepita” en vis 
lighed med Ternen. En længde på omkring de 9 meter 
og en bredde på 2,25. Ternens gaffelrig var dog erstattet 
af den mere tidssvarende bermudarig.

Arven fra Finland
Den senere populære Nordiske 22 m2 startede som et 
finsk projekt. Skærgårdskrydserreglen medførte ikke bare 
længere og smallere både, men også en manglende 
interesse for både af den type. De finske sejlere var, på 
trods af at meteorologer kunne dokumentere flere 
vindstille dage end i de andre nordiske lande, blevet 
trætte af at sejle rundt i “saltvandsbadekar” med masser 
af vand både i og udenfor båden. Et af de mere ekstre-
me udtryk for denne regel sås i svenskeren Yngre Holm 
22 kvadratmeter skærgårdskrydser, der havde en overalt 
længde på 11,20 meter og en maksimal bredde på 1,65 

meter. I kølvandet på afmatningen opstod der i Finland 
en række mindre småklasser, som den finske landsklub, 
Nyaländska Yachtklubben, ville kvalificere ved at skabe 
en fælles regel. I denne nye regel fra 1923 var længden 
stadig fri, men med en bredde og et deplacement der 
forøges med længden. Ved en fastholdelse af et sejlareal 
på 22 m2, lå der en indbygget garanti mod at typen ud- 
viklede sig mod ekstremerne som i skærgårdkrydserreg-
len. Dahlstrøm havde fulgt med i diskussionerne om 
skærgårdskrydserne i sit hjemland og indsendte et bud 
på finsk 22’er. Det blev hans “Wasa” der blev antaget, 
med bl.a. Bjarne Aas, Norge på en delt andenplads. 

Nyaländska Yachtklubben fik båden bygget på Nystads 
Båtvarv med ganske få ændringer. En af disse var en æn- 
dring af sejlet, der som den senere Nordiske 22’er, fik en 
høj og smal rig.

Dahlstrøms hjemmevante færden i den mere nordlige 
del af Skandinavien fik også betydning for ham med 
andet en skærgårdskrydseren. Ismasserne ved vintertid i 
Den Botniske Bugt var en del af hans erfaringsgrundlag, 
og ved en mellemkomst af sejleren Valdemar Nielsen, 
blev han bedt om at tegne en isbåd til kongen. Den blev 
bygget hos Knud Jensen i Roskilde.

Dahlstrøm tegnede yderligere en SSA-båd, den senere 
“Skjoldungen”. Københavns Amatør Sejlklub havde 
bestilt og fået den bygget hos Svendsen i Kastrup.
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Meter efter meter (II)
1924 var et godt år for Seksmetere. På trods af en pris på 
mellem 12.000 og 20.000 kr. byggedes der dette år fem 
nye både. 

KDY’s Byggeforening gik i denne omgang uden om 
Dahlstrøm som konstruktør. 

Det gjorde fabrikant Hasselbalch imidlertid ikke. Han 
lod Dahlstrøm tegne “Star VI”, der fik nummer D 20. 

Båden blev i lighed med to andre 6-metere af den 
årgang bygget hos Københavns Yacht- og Motorbåds-
værft.

Ved årets olympiske sejlader, der afholdtes i Le Havre, 
blev det dog William Fifes konstruktion ført af William 
Wett, der repræsenterede Danmark og opnåede en sølv- 
medalje. I samme konkurrence deltog dog også en 
anden dansk båd, nemlig den tidligere 6 D 9, “Briand V”, 
Dahlstrøms konstruktion fra 1921, der sejlede under 
portugisisk flag og under navnet “Almogavar”.

Med O.W. Dahlstrøm som arkitekt og hans placering i 
Hellerup Sejlklubs bestyrelse, var det naturligt, at det 
også blev ham, der kom til at tegne ombygningen og 

udvidelsen af det kun otte år gamle klubhus. Huset blev 
af datiden karakteriseret som “et smukt lille hus, der var 
meget praktisk indrettet”. Arkitektens erfaringer med at 
skabe plads i mindre fartøjer fornægtede sig ikke. Rummet 
kunne udgøre een stor sal, men var ligeledes i stand til at 
opdeles i to selvstændige værelser mod øst og vest med 
et tredje værelse imellem. I årene 1924-28 var han 
indvalgt som medlem af bestyrelsen i Hellerup Sejlklub, 
hvor han senere udnævntes som æresmedlem.

KDY’s Byggeforening ønskede at være klar med endnu 
en Seksmeter til sæsonen i 1925. Dommerkomiteen, be- 
stående af Alfred Benzon, Ado von Lindholm og Gerhard 
Rønne, kunne derfor allerede inden årsskiftet meddele 
hvilke af de ni indleverede forslag, man ønskede at 
præmiere. Valget faldt på “46 m2”, som i øvrigt fik den 
bemærkning med, at hækken ud fra et skønhedsmæs-
sigt synspunkt, godt kunne have været afkortet noget 
for at skabe større harmoni mellem længderne på for- og 
agterskibet.

Dahlstrøms “46m2” blev for en pris på 10.600 kr. sat i 
ordre hos Christian Andersen på Frederikssunds Skibs-
værft under navnet “KDY 1925” – senere “Nix”. Tegnin-
gerne angav udelukkende en konstruktion på svøb, hvil- 
ket Byggeforeningen fik ændret til såvel spant som svøb. 
“Nix” levede ikke op til forventningerne. I 1925 deltog 
den i 19 stævner, hvor der hjembragtes to 2. præmier 
samt en 5. og en 6. plads. Året efter gik det ikke bedre. 
Ud af 22 stævner vandt den to andenpræmier samt en 
enkelt tredjepræmie. KDY havde udvalgt “Nix” til at 
deltage i sejladserne om Guldpokalen i Norge: Resultatet 
var imidlertid for ringe til, at man senere ønskede at lade 
båden repræsentere Danmark ved årets Et-tonnersejlad-
ser i Holland.

Den nye 22 kvadratmeter
I 1925 opnåede den finske 22 kvadratmeter at blive en 
fælles skandinavisk klasse, og ikke mindre end otte 
danske sejlere gav ordre på hver en båd efter tegninger 
af Gustav Estlander hos Ingmar Holms værft i Nortälje 
ved Stockholm. En brand på væftet ødelagde fire af 
bådene, mens de resterende fire kunne repareres, så de 6 meter Star VI
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med nogen forsinkelse kunne vise sig på Øresund i 
sommeren 1926. 

Interessen for den Nordiske 22’er slog også igennem 
hos KDY’s Byggeforening. Hos Hendriksen i Hellerup lod 
foreningen efter tegninger fra Dahlstrøm en 22’er bygget 
i mahogni på eg.

Der var fra starten søgt at skabe interesse om den 
nye bådtype. Det var opsigtsvækkende i sig selv at 
fremsende en samlet ordre på otte fartøjer i Sverige, 
ydermere i en bådtype der endnu ikke havde sejlet i 
Danmark. Omkring den danske nybygning sørgedes der 
også for opmærksomhed: man havde således inviteret 
presse som andre interesserede til at besøge Hendriksens 
værft for at inspicere nybygningen inden stabelafløbning.  
For at holde interessen i kog, var der åbent de følgende 
søndag formiddage på værftet.

Ved selve søsætningen i juni var alt hvad der kunne 
mønstres af honoratiores omkring KDY, Byggeforeningen 
og Hellerup Sejlklub mødt frem. Klokken 16 kunne 
bådebyggerne lade Byggeforeningens nybygning 1926 
glide i vandet. 

De tilstedeværende kunne konstatere, at de linier, 
Dahlstrøm havde sat på papir også lod sig se på vandet. 
Tilbage var blot, om den nu også kunne hamle op med 
den mindre flåde, der var tegnet og bygget i Sverige. 

Båden købtes af direktør Jansen i og blev hjemmehø-
rende i Hellerup – ganske som de fire svenskbyggede 
både. 

Under navnet “Jasda” blev den en kendt båd på 
kapsejladsbanerne, der godt og vel kunne måle sig med 
Estlanders. 

På baggrund af interessen omkring klassen i alminde-
lighed og Dahlstrøms succes med “Jasda” i særdeleshed, 
var det naturligt, at Byggeforeningen igen lod Dahlstrøm 
tegne en ny 22’er, denne gang bygget hos Jensen i Ros- 
kilde for en sum af 5.350 kr. uden sejl.

Der var ikke tradition for, at byggeudvalget fik tjent 
pengene ind ved de efterfølgende auktioner, og fra 
starten nærede byggeforeningens formand, bagermester 
Valdemar Nielsen, en vis frygt for det mulige i at få et 
fornuftigt bud på båden. Frygten blev dog gjort til skamme, 
idet buddene hurtigt faldt op til de 4.500. Herefter aftog 
lysten noget, men det lykkedes at få et bud hjem på 
5.625 kr., omtrent 400 kr. fra de samlede udgifter til 
båden. 

Højeste bud blev givet af yachtmægler Schlütter i 
København. Båden var dog ikke til eget brug, men hjem- 
taget i kommission til en aftager, som yachtmægleren 
ikke ville afsløre.

“KDY 1927”, der indtil videre var bådens navn, fik 
noget af en ilddåb på vej hjem fra Roskilde. Det var Knud 
Jensen selv, der sammen med sin kone sejlede den til 
København. Ned gennem Sundet løb den ind i et kraftigt 
uvejr, med noget der en overgang nærmede sig storm-
styrke. Fartøjet bjærgede sig dog udmærket og kom vel 
til København.

Den køber, som yachtmægler Schlütter havde i 
baghånden, viste sig at være Ole Sundø. 

Jasda II



14

Han havde siden 1923 haft stor succes med sin 
tidligere Dahlstrøm-konstruktion, SSA-båden “Ragna”, 
der havde gjort sig ualmindeligt godt på kapsejladsba-
nerne i de følgende år. 

Ole Sundø sprang på den nye 22 m2-klasse og hans 
nyerhvervelse blev nummer D8 med navnet “Ragna II”.

En epoke rinder ud
Vinteren 1927-28 blev travl for O.W. Dahlstrøm. KDY 
havde forventning om, at der i Gøteborg ville blive ud- 
skrevet pokalsejladser for 22 m2-klassen. Med et tilbud 
fra Bådebygger Hendriksen i Hellerup på 5.350 kr. afgav 
Byggeforeningen en bestilling på en 22’er.

“Et yndigt lille Skib…” skrev Dansk Sejlerblad, der 
havde taget turen til Hellerup, mens det stadig var under 
bygning, “…der til Sommer skal boltre sig med sine 
slanke Søstre i den elegante Leg, som kun 22’erne kan 
opføre, en Dans så let som springende Søløver.”

”Ragna II” ses til venstre som forside-pige på Sejl og Motor 
1941

Herover ses Dahlstrøms linietegning til ”Ragna II”

 Dahlstrøms 22’er Nina
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Det var denne søndag sidst i maj 1928, Dahlstrøm 
kunne se sin nyeste 22’er glide i vandet.

Den solgtes senere ved en auktion til et konsortium 
for 4.300 kr. og blev nummer D 22, “Nina”. 

Der var dog ikke tid til at opholde sig for længe på 
Hendriksens Værft. Klokken 16.30 den samme dag skulle 
han være i Kalkbrænderihavnen på Københavns Yacht- 
og Motorbådsværft, hvor det der skulle blive hans sidste 
Seksmeter – den senere D 37 “Ping” – stod klar til 
afløbning. 

Båden var blevet til ved tegnekonkurrence på initiativ 
af Byggeforeningen. Et konsortium omkring foreningen 
fik financieret de nødvendige 11.400 kr. for en båd uden 
sejl. Ved en auktion senere på året blev den bortloddet 
til apoteker Niels Benzon. 

“Ping” var Dahlstrøms sidste opgave for KDYs 
Byggeforening; og det var hans sidste Seksmeter. 

Otte af slagsen var det blevet til på syv år. 
Når Dahlstrøms konstruktioner gang på gang blev 

udvalgt af dommerkomiteen, var det i forvisning om, at 
hans båd ville kunne gøre sig gældende. 

Alligevel lykkedes det kun undtagelsesvis at kunne 
hamle op med især englænderen William Fife og nord-
manden Johan Anker. 

Til historien hører dog, at det var den bådtype, som 
den internationale kapsejladsverden dystede i, og som 
følge deraf den klasse, de fremmeste konstruktører 
interesserede sig for. 

Placeringen mellem nummer 1 og nummer 10 var 
marginal i en Seksmeterstart i 1920’erne.

Som bådtype var Seksmeterne nok tiltænkt en glor- 
værdig tilværelse, men uden forventninger om at den 
også skulle blive lang. Med en hel kapsejladsverdens 
bevågenhed blev der udviklet nyt fra år til år, med den 
konsekvens, at det hørte til sjældenhederne, hvis en 
konstruktion kunne gøre sig gældende på topplan i flere 
sæsoner.

En ting var dog at være udrangeret på Øresund. I pro- 
vinsen var gamle meterbåde med nogle år på bagen stadig 
interessante. I farvandene mellem det sydlige Jylland og 
Fyn, kunne Seksmeterne stadig gøre sig gældende. Horsens 
var i sidste halvdel af 1920’erne hjemhavn for tre Dahl-

strøm-seksere: “Fakir”, “Tornado” og “Nix” samt Fife- 
båden “Bonzo” der havde vist sig yderst velsejlende både 
på Øresund og i udlandet. Længere sydpå, i Lillebælt, lå 
en Anker-båd, “Oui Oui”, og holdt fortidens sejre i hævd 
under diverse provinskapsejladser.

Den eneste, der antageligt er tilbage i dag, er “Star 
VI”. 

Den forblev i Øresundsområdet under skiftende ejere, 
bl.a. under navnet “Blix”. 

Kapsejladsen trådte mere og mere i baggrunden, og 
den udstyredes i 30’erne med et ruf. 

“Ping” var Dahlstrøms sidste sidste Seksmeter. 
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Så sent som i 1980’erne kunne den ses i Svanemølle-
havnen. 

I dag hedder den atter “Star VI” og er hjemmehøren-
de i Dellach am Wörthersee i Østrig.

  
Småtingsafdelingen – og det helt store
De sidste år i 20’erne og et godt stykke op i 1930’erne 
var Dahlstrøm tilbageholdende på konstruktionsområdet. 
Han blev i 1926 ansat ved Stadsarkitekten i Københavns 
Kommune; en stilling han beholdt til pensionsalderen. 

Tillige virkede han stadig som selvstændig arkitekt og 
tegnede bl.a. et bådehus til Hellerup Roklub.

Interessen for maleriet, som i sin tid var billetten til 
Europa, havde Dahlstrøm holdt ved lige siden den første 
tid i landet. I 1930 og 1932 havde han lærreder med på 
Den Frie Udstillingsbygning i København. Hans regnska-
ber – dokumenteret i en lille linieret notesbog – indehol-
der nøje opgørelser over de arbejder han har ydet hen 
over årene, her iblandt antallet af solgte malerier. Det var 
i øvrigt ikke kun malerier Dahlstrøm beskæftigede sig med. 
Han havde fattet interesse for fotografiet, og benyttede 
ivrigt dette medie.

Det værktøj han havde benyttet i sin tid som snedker, 
holdt han i nogen grad ved lige ved bygning af halvmo-
deller af flere af sine konstruktioner, ligesom han lavede 
egentlige træskærerarbejder. 

I denne kategori var en model af barken “Margrethe”, 
som Dahlstrøm lavede til filmselskabet Palladiums film af 
samme navn. 

Der blev både tegnet og bygget adskillige Seksmetere 
i Danmark i 30’erne, men Dahlstrøm holder sig væk. Til 
gengæld fik han i 1935 en opgave ud over det sædvanlige: 
sejleren Ole Sundø havde god erfaring med Dahlstrøms 
konstruktioner. Hans første “Ragna” var Dahlstrøms 
SSA-båd fra 1923, og “Ragna II” var Dahlstrøm andet 
forsøg i 22 kvadratmeterklassen. Herefter havde Sundø 
hentet sin “Ragna III” udefra. 

Endnu en”Ragna” skulle tegnes af Dahlstrøm, men i 
en hidtil ny størrelse for konstruktøren. Med sine 57 tons 
fordelt mellem en længde på 22,5 meter og en bredde 
på 5 meter, blev den Dahlstrøms største opgave. Det var 
ejerens ønske, at “Ragna IV” skulle bygges både til 
atlanterhavssejlads og tillige kunne gøre sig gældende i 
kapsejlads.

Den var bygget til Veritas klasse 1, hvilket stillede store 
krav til bådebygger Carl Andersen i Faaborg, der varetog 
projektet. Alene det at finde et velegnet stykke egetræ 
på 12 meter tog bådebyggeren tre måneder. Klædningen 
skulle også være i eg, men her kunne man nøjes med 
planker på otte meters længde. 

Om støbningen af jernkølen fortæller Dahlstrøm selv 
til “Dansk Arbejde”s medlemsblad i 1937, at 

Her pryder ”Blix”, ex. ”Star VI” forsiden af Sejl og Motor 
fra 1947
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bådebyggeren havde fulgt modellen så nøje, at da 
jernstøberiet i Odense mødte op med den 15 tons tunge 
køl, vejede den 90 kg for lidt.  Det svarede lige præcis til 
vægten af køl boltene, så da de kom på plads, blev 
kølvægten på de planlagte 15.000 kg.

Tema med variationer
Drømmen om at skabe en interskandinavisk båd, der på 
samme tid både var økonomisk overkommelig og 
velsejlende, var ikke helt gået i opfyldelse. Trods tiltag 
gennem nogle årtier havde de nordiske sejlere ikke 
helhjertet og i længere tid for alvor kunnet sige, at 
båden var fundet.

I marts 1941 indbød Skandinavisk Sejlerforbund til en 
nordisk konkurrence om tegning af en mindre folkebåd. 
Da fristen var udløbet to måneder senere, havde 58 for- 
slag nået dommerkomiteen. Ikke mindst på grund af 
verdenskrigen havde dommerne ikke de nemmeste vilkår, 
så det blev hen på efteråret, før der kunne sættes navn 
på vinderen. 

Og det kunne man end ikke, da ingen af de indsend-
te forslag fuldt ud levede op til komiteens forventninger. 
Dog havde man udvalgt fire både som fortjente præmie-
ring. Ved ikke at uddele en førstepræmie blev det til en 
delt anden- og tredjeplads, samt en delt fjerde- og 
femteplads.

Dahlstrøm deltog i konkurrencen med “Snipan”, der 
indbragte ham den delte fjerde- og femteplads og 500 
kroner. Ordet “Snipan” refererede til den traditionelle 
nordiske bådtype: snipa, sjægte, eller snekke, afhængig 
af lokal oprindelse, men med den spidse stævn både for 
og agter. Denne klassiske bådtypes tidssvarende udgave, 
spidsgatteren, var langt fra interessant for Dahlstrøm. 
Han fandt, at dens agterparti ikke bare fordyrede bygnin- 
gen af båden, men at den også lå mindre godt i søen 
med den manglende hæk. Med navnet “Snipan” var det 
ikke ønsket om at videreføre bådtypen som sådan, men 
udelukkende idéen om en ny fælles nordisk bådtype.  

Dahlstrøms konstruktion overskred klart på flere 
områder den øvre ende af de retningslinier, komiteen 
havde opstillet. 

Den var længere end de 8-9 meter, man ønskede. Sejl- ”Ragna IV” på beddingen og fuldt oprigget og udhalet
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arealet ligeså, og når det endelige resultat blev gjort op i 
kroner og ører – hvilket var et væsentligt element for 
idéen om en folkelig båd – var “Snipan” den absolut 
dyreste med en forventet byggepris på 6200 kr. – eller 
henholdsvis 3000 og 2000 kr. dyrere end de to konstruk-
tioner, der gik videre i konkurrencen.

Tegningerne til “Snipan” varierede han i de følgende 
år på forskellig vis. De fælles træk for konstruktionerne 
“Snipan”, “Snipan II”, “Albatros” og “Fair” var en kutter 

på mellem 30 og 32 fod, med rimelig god plads til 4. 
Allerede hen over vinteren 1941-42 ændrede Dahlstrøm 
lidt på tegningerne til “Snipan”. Det førte til en “Snipan 
II”, der det følgende forår blev bygget til Holger Christen-
sen i Aarhus. For at holde prisen nede gennemførtes 
bygningen som et delvist amatørarbejde. En lokal skibs- 
tømrer stod for opspantning og klædning, mens Christen- 
sen selv tog sig af dæk, aptering og beslag. Bygget på 
den måde stod den færdige båd i 5-6000 kr. – med en 
tilsvarende byggeproces udført på en århusiansk værft 
havde prisen ligget på omtrent 10.000 kr.

I 1944 udskrev Svenska Kryssarklubben en konstrukti-
onskonkurrence om en kystkrydser beregnet til det, der i 
Sveriges kaldes “turist- og långfärdssegling”. Et af kravene 
var, at konstruktionens agterskib skulle udføres i tre for- 
skellige udgaver: som hækbåd, som spejlgatter og som 
spidsgatter. For den resterende del af skroget skulle 
udformningen være stort set identisk. 

Dahlstrøm deltog i konkurrencen med en konstruktion 
hvor han ved 14 ud af de 20 spanter opnåede den 
efterspurgte ensartethed. Dahlstrøms kutter, “Albatros”, 
havde en overalt længde på 10,26, en bredde på 2,36 og 
et sejlareal på 46 kvm.

“Albatros” kom dog aldrig i spil, hverken som kutter, 
spejlgatter eller spidsgatter. Dahlstrøms projekt var ind- 
sendt under pseudonym (hvilket var almindeligt, for at 
dommerkomiteen ikke skulle lade personlige interesser 

Snipan, Dahlstrøms bidrag til konkurrencen 
om Folkebåden

Dahlstrøms eget maleri, forestillende ”Jette”, der senere 
blev omdøbt til ”Frigg”.
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spille ind), med en navnekonvolut med samme pseudo-
nym som tegningerne. 

Der skete imidlertid det mærkelige, at Dahlstrøm, alle-
rede inden tidsfristen for konkurrencen er udløbet, fik et 
brev fra Svenska Kryssareklubbens ledelse med en fore- 
spørgsel, om han efterfølgende ønskede sine tegninger 
returneret? Dette brud på deltagerens anonymitet med- 
førte udelukkelse fra konkurrencen.

Dahlstrøms sidste konstruktioner, “Snipan II” og 
“Albatros”, var begge tænkt som både, der var beregnet 
til mere end dagture, med et behov for at opholde sig 
længere tid ombord. De var tegnet med et lidt rundere 
forskib, der gjorde det muligt at forsyne dem med et lille 
ruf foran masten. Det gav siddehøjde i forrummet og 
udgjorde derved en hel lille kahyt i sig selv. Det lille forruf 
tog han med på sin følgende konstruktion, kystkrydseren 
“Fair” fra 1945, hvor en anden detalje fra “Albatros” 
også gjorde sig gældende, nemlig forsejlets skødning 
ved hjælp af en Peterbom.

“Fair” blev bygget i to eksemplarer, nemlig een til 
Dahlstrøms søn, Sven Dahlstrøm, bygget hos Knud Jensen 
i Roskilde, og en til smedemester Børge Pihl i Stege. Sidst- 
nævnte blev bygget på Stege Bådeværft og navngivet 
“Jette” efter bådebyggermesterens datter.

Båden sejler i dag i Svendborg, ejet af forfatteren til 
denne artikel, Carl Mangor  

Dilemma i skyggen af et Mesterværk 
I 1949 fik Dahlstrøm igen mulighed for at tegne et større 
fartøj. Ketchen “Akela” var ganske vist et par meter 
kortere end “Ragna IV” fra 1937, men var med sine godt 
20 meter trods alt et stort fartøj. Arbejdet blev udført 
hos Knud Jensen i Roskilde, der tidligere havde omsat 
Dahlstrøms tegninger til skibe. Med bygningen af 
“Akela” var de også en forbindelse til KDY. 

Ejeren var Sven Bøgelund-Jensen, der i den periode 
var formand for KDY. Akela blev bygget med køl og spant 
i eg, mens klædningen bestod af lærk under vandlinien 
og mahogni over, og endelig med teak som det foretruk-
ne materiale til dæk, ruf og aptering. 

Bygningen af “Akela” blev ganske bekostelig for både- 
bygmester Knud Jensen. Efterhånden som arbejdet skred 

frem, var der dele af det udførte arbejde, der ikke fandt 
nåde for Bøgelund-Jensens blik. Det lille værft i Roskilde 
fik på den måde et stort ekstra forbrug af mandetimer 
og især oversøiske materialer, der stadig her i årene efter 
verdenskrigen var vanskelige – og derfor bekostelige – at 
erhverve. 

Roskilde Bådeværft endte med at gå ned økonomisk. 
Håndværkeren bukkede under i købmandens verden. 
Dahlstrøm havde det skidt med dette udfald. Han havde 
nok talt for, at Knud Jensen, som han havde respekteret 

Det gennemførte materialevalg og eksemplarisk vedlige-
hold siden søsætningen i 1951 har medført at “Akela” i 
dag kan beses i København, hvor den fremstår i god 
stand.



20

og været bekendt med gennem mere end 25 år, skulle 
være den, der byggede hans hidtil mest eksklusive kon- 
struktion og formåede at gøre det. Og han må samtidig 
have været tæt på Bøgelund-Jensen mens udarbejdelsen 
af tegningerne stod på. Han havde ikke andel i tvisten 
mellem de to stridende, men han var dybt berørt af den 
behandling Knud Jensen blev udsat for. 

Heldigvis blev det dog ikke enden for Knud Jensen. 
Det lykkedes senere at genrejse Bådeværftet, så der atter 
kunne bygges både ved Roskilde Fjord.

Klare bud på nye muligheder
Mens arbejdet med et af hans største projekter skred 
frem i Roskilde, var han selv ude og investere, men i den 
helt anden ende af skalaen: en jolle på omkring 12 fod. 
Han havde købt den fra ny, og den var tegnet af, hvem 

han kaldte “verdens bedste konstruktør”, Henry Rasmus-
sen. 

Dahlstrøm havde stor glæde af jollesejladsen. 
Ud over at han nød at være på Sundet og kunne 

håndtere jollen egenhændigt, var det med til at binde 
hans liv sammen; fra barndommens jollesejladser i Den 
Botniske Bugt til alderdommens ditto på Øresund.
Ugebladet “Familie Journal” fik sidst i 1950’erne den på 
det tidspunkt 3-dobbelte guldmedaljevinder Paul 
Elvstrøm til at tegne en jolle til de unge, der er vokset ud 
af Optimistjollen. Den interesse, der var om denne 
“Elvstrøm Junior”, inspirerede påny “Familiejournalens” 
ejer, Aller Press til at gentage ideen med et lidt større 
fartøj. 

En familiebåd der skulle kunne rumme far, mor og et 
par børn. Aller Press lod O.W. Dahlstrøm løse opgaven. 

Jollen til venstre var Dahlstrøms første båd i 
mange år. Efter “Singlan” havde han tidligt i 
1920’erne en 45 m2 kutter, “Blink”, men ellers 
sejlede han hos andre, bl.a. Ole Sundø. 

Dahlstrøm nyder sejlerlivet på et større fartøj, 
tydeligvis en gaffelrigger og ved roret i en 
ukendt båd 
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Han var på det tidspunkt godt og vel rundet de 80, men 
gav sig i kast med udfordringen og resultatet blev 
“Seniorbåden 1960”.

Konstruktionen var end ikke en meter længere end 
Juniorbåden, men havde et fribord, der i højden minde-
de om Folkebådens. Ifølge Dahlstrøm selv gav det så 
megen siddehøjde i kahytten, at det var muligt at sidde 
om læ og drikke en øl – så længe man drak af glas og 
ikke insisterede på at drikke af flasken.

“Seniorbåd 1960” skulle i forhold til anskaffelsespris 
ligge i den billige ende. Byggemetoden var enkel; tresidig 
knækspant og lettere materialer, her i blandt krydsfiner 
til klædning og spanter og diverse bjælker delvis i fyr. En 
jernkøl på 500 kg og 18 kvm sejl.  
Konstruktionen blev kun bygget i et eksemplar, “Pollux” 
fra 1962.

Med en alder godt oppe i firserne kunne Dahlstrøm 
godt tillade sig at lade blyant og lineal ligge. Alligevel lå 
der stadig et fartøj på tegnebordet. En 8-meter Cruiser-
racer, der både skulle kunne benyttes til langturssejlads 
som til havkapsejlads, der på det tidspunkt nød stor 
bevågenhed. Af hensyn til havkapsejladsen var RORC-
reglen tænkt ind i båden, der til sin længde på 11,80 me-
ter havde 60 kvm sejl. I materialevalg lå den langt fra det 
gængse i slut-60’erne. 

Båden skulle klædes op af Hondurasmahogni på køl 
og spant af eg og med et dæk af Bangkokteak. Båden er 
aldrig bygget, men kan ses som den gamle håndværker 
og æstetikers kommentar til støbeformens og polyeste-
rens konforme og til tider lidt uskønne frembringelser, 
der dukkede frem i den periodes bådkonstruktioner.

Hvad der også lå fremme på tegnebrædtet som det 
sidste hos Dahlstrøm, var en udvidelse af Hellerup Lyst- 
bådehavn. En sådan havde ligget ham på sinde siden star- 
ten af 30’erne, hvor hans første udkast forelå. Planer om 
markante ændringer af Hellerup Havn først i 1960’erne, 
hvor bl.a. opfyldning af bugten og etablering af en kanal- 
forbindelse fra havnen og til Sundet indgik i projektet, fik 
ham til at spidse pennen påny. Han udarbejdede et alter- 
nativt forslag, der både medtænkte plads til den øgede 
interesse for lystsejlads med bådepladser af varierende 
størrelse, mulighed for parkering samt tilstedeværelse af 
en badestrand i umiddelbar nærhed.

Dette projekt blev aldrig realiseret – det blev planerne 
om opfyldning i bugten heller ikke.

Den sidste tid
Selv da han rundede 90 år i 1968 var der et fartøj på 
tegnebrædtet. Igen en havsejler, denne gang tegner til 
RORC klasse IV.

I forbindelse med selve fejringen af 90-årsdagen 
modtager han fra bl.a. sejlerkammeraten fra Hellerup 
Sejlklub, Axel Holm, nogle meget pæne ord. De må have 
glædet ham meget, for et par uger senere sender han 
følgende til Axel Holm:

Kære Axel Holm

Den, der er indfanget af havet
det stille smilende,
det stormfuldt krævende
beslutsomhed og handling,
dets rigdom på skønhed
til glæde, gavn og lyst,
den, der har modtaget og forvaltet
himlens og vindens gaver,
Den er ven med havet.O.W. Dahlstrøms eget foto af hjemmet i Hellerup
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Modtag min hjerteligste tak for de smukke og velvalgte 
ord, som De sendte mig på min fødselsdag.

Deres O.W. Dahlstrøm
 

Hans aktiviteter bevidner, at han såvel fysisk som mentalt 
var ikke var så trykket af alderen, som det kunne forven-
tes af en 90-årig. 

10 år tidligere, da han blev 80, blev det sagt, at han 
let ville kunne forveksles med en 60-årig. Allersidst i 
1960’erne var mætheden dog ved at æde sig ind på 
ham.

Over en periode ryddede han grundigt op i sine 
mange værktøjer, rekvisitter og resultater af sit arbejde. 
Tegneredskaber blev brændt. De skulle ikke kunne føres 

videre og bruges af andre, da den indtægt de kunne 
indbringe hverken var til at leve eller dø af. Pensler blev 
omhyggeligt rengjort, pakket ned og lagt bort. Lærreder, 
tegninger og skitser blev stillet væk, og Dahlstrøm selv 
lagde sig til at dø.

Men døden indfandt sig ikke. Og mens han lå der, og 
altså ikke kunne dø, har nye projekter nok stille og roligt 
sneget sig ind i hans bevidsthed. Hænderne, der altid 
havde været knyttet om det ene eller det andet redskab, 
har ikke kunnet forblive uvirksomme, og en dag rejste 

“Ragna IV”– Ole Sundøs store skonnert – sejler i Middel-
havet som “Orianda”, indregistreret i London. Den har 
også gennemgået større renoveringer undervejs, og er i 
dag stadig så velbevaret, at den har papirer til at sejle 
med charterturister. 
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han sig igen, gjorde et nyt lærred klar og vendte i det 
hele taget tilbage til livet.

Dog kun for en tid. O.W. Dahlstrøm dør i Hellerup 
den 17. april 1970.

Arven efter Oscar Wilhelm Dahlstrøm
Træ er et forgængeligt materiale. Uden det nødvendige 
vedligehold i selv kortere tid, vil det hurtigt sætte sig 
eftertrykkelige spor. I hvilket omfang der skal vedligehol-
des er et spørgsmål om tid og penge, men det er mindst 
i lige så høj grad et spørgsmål om kultur. Når KDY’s 
Byggeforening varetog tilstedeværelsen af moderne kap- 
sejladsbåde, var der ikke forventninger om, at bådene 
skulle kunne være interessante i mere end en sæson eller 
to. For andre end kapsejladsbådene har forventningerne 
set anderledes ud. Her har tidsperspektivet nok været 
længere, men til gengæld har tidernes gunst og ugunst 
spillet ind. I krisetider har det ligget lige for at spare på 
både hold og vedligehold af en sejlbåd, når andre mere 
grundlæggende behov var truet. 

Da tiderne for alvor ændrede sig i økonomisk forstand, 
medførte det også omvæltninger på det kulturelle område, 
hvor polyester værdsattes højere end træ. Der er derfor 
begrænset, hvad der med sikkerhed er tilbage af Oscar 
Wilhelm Dahlstrøms arbejde.

Af de otte Seksmetere han konstruerede findes en 
enkelt endnu. “Star IV” har fået sit gamle navn igen, og 
er efter en større renovering hjemmehørende på Wörter-
see i Østrig, hvor den som i gamle dage på Øresund 
jævnligt indgår i et større felt af europæiske Seksmeter 
R-både. 

En af de sidste SSA-både blev tegnet af Dahlstrøm i 
1940. Den hed “Tarzan” og står i dag i vestjydske under 
tag. Kølen er afmonteret, og der er indkøbt tømmer til 
udskiftning af køl, spant og klædning.

Fra Dahlstrøms periode med “Snipan” findes kystkryd- 
seren “Jette” Den hedder i dag “Frigg” og er hjemmehø-
rende i Svendborg.

Endelig er der “Akela”, mesterværket fra Knud Jensen 
i Roskilde. Gennem alle årene er den blevet behandlet 
ønskværdigt og har gennem mange år ligget på sin faste 

plads ved Frederiksholms Kanal i København. Også den 
benyttes til chartersejlads.

Sådan ser den materielle arv efter Dahlstrøm ud. Efter 
hans eget skøn har han leveret tegninger til omkring 50 
både der kom i søen, så det er 10 % der er tilbage. 
Måske beskedent, men sikkert ikke atypisk for den 
periode. På det mere abstrakte plan har Dahlstrøm med 
sine konstruktioner bidraget til den høje standard i dansk 
bådebyggerkultur. At han otte gange på mindre end et 
tiår, med sine forslag til henholdsvis Seksmetere og 22 
m2 var i stand til at lægge sine streger så overbevisende 
på papiret, at de respektive dommerkomiteer faldt for 
linierne, er ikke en tilfældighed.

Hans særegne blanding af håndværker, designer, sejler 
og æstetiker har gjort det vanskeligt at komme uden om 
hans både.

Mange tak til:
Nina Dahlstrøm
Olle Martonen, Wasa Segelförening
Heidi Hummelstedt, Österbottens museum
Jan Gottschalck-Andersen, Hellerup Sejlklub
Svendborg bibliotek

O.W. Dahlstrøm som 86-årig i hjemmet 1964.
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Den første kendte danske “kortplotter” 
hed Jens Sørensen og var Søkortdirektør. 
Han opmålte med simple redskaber hele 
Danmark til vands såvel som til lands.
Her følger et uddrag af hans notater fra 15. 
juni 1703:

Læsø Trindel
“Efterm. Kl. 3 med Chalupen foer til Trindelen, havde 7 
Fv.,(…) her paa 100 Fv. nær Trindelen, nok 5. Fv. paa 50 
Fv. nær Trindelen, og strax ved Grunden 3 og 2 Fv.

Trindelen er 3kantig. (…) Dybet paa den øster Pynt 
knapt 1 Al. dybt og brantdybt derhos, 2-3 Fv., staar stejl 
og brant som et Tag; idel smaa Stengrusel, som Nødder 
og Æbler store, som Æg og som Næve store, og nogle 
iblandt store som Hoveder, nogle faa som en Skæppe 
store; adskillige Kulører: brune, blaa, graa, hvide.”

Fv.: favn = 1,883 meter, Al. : alen = 62,77 cm, 
Brant: brat, Skæppe: rummål for en tønde korn = 17,39 
liter

Med passer og transportør  
fra navigationens historie
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Vind en DFÆLE mulepose
Saml bogstaverne ved de røde tal og mail ordet til gorm@boa.dk inden 10. april 2013. 
Husk navn og adresse

n n n n n n n n n n n Der bliver trukket lod blandt de rigtige svar. 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Krydsord for træbådsfolket
Du kommer nok til at finde bådbiblioteket, flagliste og leksikonet frem. 
Nogle af svarene skal findes der.

1

2

3

4

10

11

5

6

7

8

9

Urter Rovfugl      
Dreng

Dreng
HusalterTrimline Forkort. Blad

Pige
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mod 

Rusland
Stokken

Lille fl ag i 
stævnen

Hvidt lys 
360°

Sand 
vind + 

fartvind
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Mønt2 ens

Skib

Udgangs-
punkt

Pige
Fribytter

Land-
arbejder

Spise

Romertal

Løn

Kompo-
nist

Frister-
inde

Tempe-
ratur Kompas-

kurs

Lugte

Ligatur

Os Begiven-
hed

Pige
Pige

Konsonant

Fyord

Post

▼

▼

▼ ▼

▼
▼

Samstem-
mende

Morgen-
mad

Pige

Mål
Køretøj

Smøring

Drik

Syn

Styre mod 
luvart

To vinkler

Avis for-
kortelse Mad

Dreng

VægtBinde-
ord

Indviklet
person 

Arbej-
dende

Dyr

Ytring 55

3 alen

Køretøj

1000

Uddan-
nelse

Stabile

Vægt for-
kortelse

Udråb

1

3

1 Hvilken udmærkelse modtog VIFFERT i 1998?
 
2 Kendingsbogstaver for fi skerfartøjer, der er registreret i Næstved

3 Nedhalerline til for- og agterlig. Bruges ved rebning

Ældre 
middel 

mod ma-
vekneb

2

▼

Kurs

Dreng

Vinder af krydsord i nr. 113: Klaus Petersen
Vinder af krydsord i nr. 114: Dick Petersen
Præmierne vil blive sendt til de heldige vindere
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Af Eva Noer Kondrup

Desværre, det må vi nok se i øjnene, kan det blive 
sværere og sværere at få fingre i reservedele til de gamle 
både.

Alene næb til fokkestagen er svære at fremdrive. Den 
klassiske slags er gået ud af produktion, og selv folkebå-
dene har jo dårligt nok mulighed for få suppleret op.

Det varmer derfor, når nogle butikker kerer sig om 
det sortiment, som hedder beslag, lak og andet godt til 
træbåde.

I de sidste par år har jeg været heldig at besøge et 
par slikbutikker af denne slags, og jeg synes lige, at de 
skal have et par ord med på vejen.

Den ene er ”Toplicht” i Hamburg. I kender sikkert 
kataloget, det grove, brune omslag og de mange, mange 
valgmuligheder med alt tilbehør til klassiske både og 
skibe.

Selve butikken er et meget appetitligt overflødigheds-
horn med høflig tysk betjening og efter danske forhold 
rimelige priser. Vi købte fx en større mængde tonkin-lak, 
og endte der på 2/3 af danske priser.

Den anden butik er beliggende i Skåne. Den hedder 
”Ystad Skeppshandel”, ligger på havnen i Ystad lige ved 
Bornholmerbåden, og forhandler ”tackel och tåg”. 
Butikken har en blanding af nye og brugte varer. En del 
af varerne har butikken i kommission, det er således 
muligt også at afsætte varer dér.

Shopping for viderekomne

Heidi og Michael 
er begejstrede for 
udvalget hos 
Toplicht i Ham-
borg
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Hele herligheden ligner en god gammeldags blandet 
landhandel. Jeg skulle have nogle blokke af etronax, det 
brune bakelit, og da sættet inde i butikken ikke var 
komplet, gik ejeren resolut ud bagved og rodede skuffer 
igennem, til han fandt sidste manglende del af en 
hanefod.

Dejlige rodekasser, fx en hel kasse med gamle 
spilhåndtag uden spil. Rart at vide, da spilhåndtag godt 
kan gå tabt.

Også en kasse med brugte spændebånd(!), hvoraf en 
del var rustfri. Og de er altså meget dyre fra ny af, men 
meget bedre end de ikke-rustfri.

Også gængse varer som tovværk, taklegarn og 
malingsprodukter fylder butikken.

Endvidere er der en stor afdeling med brugte og nye 
bøger og søkort og en masse merchandise indenfor 
søromantik: fyrtårne til pynt og mange petroleumslam-
per og messingaskebægre. Næppe noget der vil interes-
sere træbådsejeren så meget, men måske eventuelle 
ledsagere.

Og så er der stemning og hjælp til at finde de gode 
konditorier i Ystad.

Den svenske kronekurs er stadig i danskernes favør, 
”danskerdollars” er altid velkomne, og kombinationen 
med brugte varer gjorde, at jeg fandt ”det hele til det 
halve”.

Disse butikker anbefales varmt til alle som skal 
renovere lidt og/eller vedligeholde deres båd, og altså 
især klassiske både.

Catja fanget i 
mørket hos Ystad 
Skeppshandel

Nogle af os ville gerne lære at splejse wire. Selv skal jeg 
lave ny stående rig til gaffelriggeren Spray, og har mod på 
at lave arbejdet selv. Derfor spurgte jeg Gorm Boa, som 
er en eminent tovværkssplejser, om han også kunne 
splejse wire. Jo, det kunne han. Og så var det oplagt at 
høre, om andre ville være med. 14 mand tilmeldte sig en 
lørdag med wiresplejsning.

Kurset blev holdt i sejlklubbens Frems undervisningslo-
kale i klubhuset på Svanemøllehavnen. Tusind tak til Frem 
for lån af lokalet.

Det blev en vældig rar dag, hvor vi lærte at lave en 
Liverpoolsplejs, en Marinesplejs og desuden kunsten af 
klæde wiren med bånd og merling.

Gorm Boa er med i Kjøbenhavnske Træsejlere og 
layouter desuden DFÆLs medlemsblad.

Tak til Gorm for en meget udbytterig dag. Og tak til 
Peter Blumenssadt, der tog billederne!
Simon, Fjordsejlerne

Splejsekursus 
den 19. januar 2013

Der blev 
gået til 
stålet og 
tjæregarnet 
på træsej-
lernes 
wiresplejse-
kursus
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Svendborg Classic Regatta 2013
Den årlige sejlads for klassiske træbåde i Svendborg har 
sine traditioner, men dog ikke mere end der kan ændres 
i programmet. I år løber det af stablen i dagene 8. til 10. 
august, men det bliver uden temaet med særligt invitere-
de bådtyper, der tidligere har været et markant islæt i 
stævnet. Til gengæld bruges den frigjorte plads på Lunke- 
bugten til en kapsejlads mellem kadetter fra de nordiske 
lande, der i den samme periode gæster Svendborg med 
det stort anlagte “Nordisk Kadetstævne 2013”.

Regatta-touren må man ligeledes kikke langt efter 
ved årets arrangement. Deltagelsen har de seneste år 
været så begrænset, at gennemførelse ikke tjent noget 
formål. Ikke-kapsejlende fartøjer er dog i lighed med 
tidligere meget velkomne og har naturligvis også adgang 
til stævnets øvrige aktiviteter.

Sejladserne om Sophus Weber Pokalen foregår uæn- 
dret, ligesom det efterhånden traditionsrige motorbåds-
løb og de andre aktiviteter af både formel og uformel art 
på havneområdet vil finde sted.

Som noget nyt – og i regi af KDY og Svendborg Sund 
Sejlklub – vil der afvikles match-racesejladser lørdag den 
10. og søndag den 11. august. Banen ligger umiddelbart 
udenfor Svendborg Havn med mulighed for at følge 
sejladserne på endog meget tæt hold.

Der er således god grund til at sætte kursen mod 
Svendborg i 8. til 10. august!

Tilmelding kan ske fra 1. april på:  
www.classicregatta.dk

Sejlerhilsener  
Svendborg 
Classic Regatta

Det er et meget 
blandet kapsej-
ladsfelt, du kan 
opleve i Svend-
borg Classic
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Efterlysning af oplysninger om Knud Degn
Som tidligere omtalt er franskmanden Jacques Taglang i 
gang med at skrive en bog om den kendte sejler Gerhard 
Rønne – kendt fra lystfartøjsmuseets flagskib, sejlkutte-
ren ”Runa”. Den er jo konstrueret af Gerhard Rønne og 
hans ven og muligvis svoger Knud Degn i fællesskab, byg- 
get som tvillingebyggeri i 1909-10 sammen med søster-
båden ”Ran II”, dengang ejet af Knud Degn, og stadigt 
livskraftigt gørende sig i Århus. 

Knud Degn (1880-1965) deltog i OL i Paris 1924 og 
var med til at vinde sølv med 6-meteren ”Bonzo”, og var 
fremtrædende og aktivt medlem af KDY. Han sad gennem 
årene i diverse regel- og udvælgelseskomitéer blandt 
andet ved etablering af nye bådklasser. 

Jacques Taglang har meget få oplysninger om denne 
herhjemme i sejlerkredse så kendte mand, og han mod- 
tager alle oplysninger med stor taknemmelighed. Send 
dem direkte til ham på engelsk på mail jacques.taglang@
free.fr – eller send dem til dette blads redaktør, Stig 
Ekblom på sekblom@ruc.dk så skal jeg nok oversætte 
dem og sende dem til ham. 

Knud Degn til venstre. Han står sammen med Valdemar 
Nielsen og Ernst Wedell-Wedellsborg. Fotoet er sikkert 
fra 1925, hentet i ”Danske Lystbåde” af Jan Ebert

Månedens fugl

Rødben
Tringa totanus

Almindelig ynglefugl, fuglen træffes på strandenge, 
men også i indlandet.

Rødben er urolig og temperamentsfuld og flyver 
meget omkring, den lander typisk med vingerne 
højt løftet.

Æggene lægges medio april og udruges på 24 
dage, skiftevis af hun og han, ungerne er flyvefær-
dige efter 25-35 dage.
Foto. Helge Sørensen
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Generalforsamling 2013
Der indkaldes til generalforsamling i Dansk Forening for Lystsejlads.

Søndag den 10 marts 2013 kl. 1330
I Assens Sejlklub, Næsvej 25, 5610 Assens

Flg. bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Catja Beck-Berge Carl Mangor
Begge er villige til genvalg.
Dagsorden, beretning mm. kan ses på hjemmesiden.

I lighed med tidligere år vil der være spisning kl. 1200 til 
100 kr. pr. person.
Tilmelding til spisning:
Marianne Steensen m.b.steensen@gmail.com eller tlf. 
35831261
Såfremt du ikke kan komme på hjemmeside kan Marian-
ne også sende dagsorden mm. pr. post.

Så mødes vi igen i Assens. Spisningen 
kommer til at foregå indendørs, medmindre 
vejret er lige så flot som ved dette sommer-
stævne

Kalenderen 
22. - 24 februar og 1. - 3. marts Boatshow i 
Fredericia 
10. marts Generalforsamling i Assens 
17. marts. kl. 14.00. Åben båd i Svanemøllehavnen 
4. til 7. juli Sommerstævne i Svanemøllen 
8., 9., og 10. august. Svendborg Classic Regatta
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Sommerstævnet 2013

Forberedelserne til sommerstævnet i Svanemøllehavnen 
skrider planmæssigt fremad, og vi kan med glæde løfte 
sløret for det foreløbige program.

Sommerstævnet åbnes torsdag den. 4. juli kl. 1700. 
Standeren hejses med musik, sang, taler og kanonskud. 
Derefter tændes grillen.

Fredag mødes vi til morgenmad og afholder umiddel-
bart efter et kort sommermøde.

I løbet af dagen vil der være bedømmelse og måling 
af bådene samt masser af andre aktiviteter, blandt andet 
stumpemarked (båd-jumble), hvor alle er velkommen til 
at medbringe stumper. Der vil også være en spændende 
guidet udflugt til mindelunden, og vi arbejder i skrivende 
stund på et børnearrangement.

Eftermiddagen byder på kapsejlads og om aftenen 
tænder vi op i grillen.

Lørdag vil der umiddelbart efter morgenmaden være 
skippermøde for kapsejlads og motorbådstur.

Motorbådsturen bliver en flot sightseeing tur ind til 
Københavns Havn, og på vejen passeres bl.a. Den lille 
havfrue, Amalienborg og Operaen. 

Lørdag aften bydes der til festmiddag i Sejlklubben 
Frems restaurant. Efter festmiddagen uddeles plaketter 
og vandrerpokaler til de præmierede både, og senere 
bydes der op til dans.

Efter morgenbordet søndag er der præmieuddeling 
fra kapsejladserne. Herefter vil der være et par interes-
sante foredrag og en let ”skrub-af-menu”.

Stævnet kommer til at foregå ved Sejlklubben Sundets 
fantastiske faciliteter på Svaneknoppen – som er Svane-
møllehavnens nordmole. Der vil være P-pladser, og 
tilladelse til at sætte telte op for dem som ankommer ad 
landevejen.

For alle tilmeldte både indgår gratis havnepenge helt 
frem til mandag den 8. juli, så man er yderst velkommen 
til at tage en ekstra overnatning.

Tilmelding på hjemmeside eller kontakt Catja på tlf. 
4026 3839
Stævneudvalget

Du kan deltage i to kapsejladsdage på Øresund ved dette 
stævne

Signalflagene bliver set efter. De skal luftes igen 4. juli
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Nyt fra Frederikshavn Træskibslaug

Oppe i det nordjyske er der mange herlige aktiviteter for 
træskibssejlerne. Vi læste i sidste nummer om turen til 
Rønnerne ved Læsø og var vist alle misundelige. Det 
bliver ikke ved det. 

I november 2012 lykkedes det således for træfolkene 
at få adgang til en rundvisning i MOCN, Søværnets under- 
jordiske overvågningcenter nede ved Pikkerbakken syd 
for Frederikshavn – der hvor man overvåger al skibstrafik 
på de nordlige danske farvande. 

I dag foregår det hele gennem radar og AIS – og 
centeret opsamler data, der feks. kan udpege syndere, 
der har udledt olie eller andre miljøskadelige stoffer i 
vandet. 

Frederikshavnerne fortsatte berigede med al deres 
viden til klubhuset på havnen, hvor de skyllede indtryk-
kene ned med kaffe og hjemmebagt kage.  

Frederikshavnere gået under jorden

Frederikshavnerne går i dybden

Træf på Orø 1. og 2. juni 2013
Det begynder at ligne en tradition. Fjordsejlernes som-
mertræf på Orø første weekend i juni. I år kan vejret kun 
blive bedre end sidste år, så sæt kryds i kalenderen. Som 
de andre år, er det gratis at deltage. Man betaler selv 
havneafgift og tager selv mad med. Programmet er 
improviseret men garanteret hyggeligt.

Se mere på www.fjordsejlerne.dk. Du kan også 
kontakte Simon Bordal Hansen på post@simonhansen 
eller telefon, 59161674.

Fra det hyggelige Orø-træf i 2011
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Terje Vigen 
er bygget i Bergen i 1968. 
Oprindeligt byggede værftet 
dorryer (bygget til de hårde 
forhold på den norske vest-
kyst), men i løbet af 60’erne 
blev denne produktion uren-
tabel og man valgte at bygge 
lystbåde på samme skrog.

Båden er 32 fod lang. Klink-
bygget lærk på eg. I motor-
rummet findes en 2 cyl. Saab, 
16 hk - meget økonomisk 
motor med et brændstoffor-
brug på under 2 l/time med en 
fart på 5½ - 6 knob. Vendbar 
blade. Hydraulisk styring.

Terje Vigen er bermudarigget 
med storsejl og fok. Der findes 
også en defekt rullegenua - 
selve rullesystemet er intakt.
I agterkahytten kan der redes 

op til 3 pers. I doghouset kan 
der arrangeres spiseplads til 
6 pers. I kabyssen: vask med 
koldt vand, 2 spritblus og 12 V 
køleskab med lille frostboks. 
I salonen kan der redes op 
til 1 pers. I mellemsalonen 
og forkahytten er der et lille 
lokum (med et campingtoilet - 
det hedder vistnok Porta-Potti 
- jeg har aldrig brugt det) og 
et garderobeskab/oplagsrum 
for regntøj, redningsveste og 
fendere. I forkahytten kan der 
redes op til 3 pers
.
Elektronik: Geonav kortplotter. 
RO4500 vhf-radio. Tennfjord 
rorviser. Ekkolod. HFI-fejl-
strømsrelæ og automatsikrin-
ger på landstrømmen. Kraftigt 
landstrømskabel. SIC batteri-
lader, 30 amp. 2 batterier. 2 
lænsepumper.

I øvrigt medfølger 6 pers. red-
ningsflåde (service bør fore-
tages), bådstativ i træ, samt 
presenning til overdækning.

En fin båd lavet i de allerbed-
ste materialer. Fin til en fro-

kosttur på fjorden. Særdeles 
velegnet til en lille familie. I 
de 5 år jeg har haft båden, 
har jeg sejlet rigtig meget, så 
jeg ved, at det er en særdeles 
velsejlende båd. Jeg sælger 
båden fordi jeg har købt 
større båd, som jeg er ved at 
istandsætte, og orker ikke to 
træbåde samtidigt. Båden ser 
i dag ikke ud som på billedet. 
Den kræver en kærlig hånd og 
knofedt, og sælges derfor til 
en fair pris. 

Ring 40 55 67 44 for aftale 
om besigtigelse.

Pris kr 89.000

31

Finsk kystkrydser, 1906
S/Y HIAWATHA, FINSK KYSTKRYDSER fra 1906 til salg

L 10,65 m  B 2,32, dybgang 1,65, vægt  4t.  
Komplet sejlgarderobe,
Komplet udrustet til såvel kap- som tursejlads, 
inkl pantryudstyr,

4 køjer med hynder, regntøj, ubrugte tandstikkere etc. 
Johnson 6 hk påhængsmotor, solpaneler, VHF-radio, gummi-
båd, jolle, bøjegrej, ja, ALT.

Sælges KUN pga af dårligdom og alder (besætningens).
3 skibshunde medfølger dog ikke, ellers alt.
 
Prisidé DKK 80.000

Ring og hør nærmere!
Vitus og Christina Gottlieb, 
tlf 7536 3503 el 4157 5503
Email: lpgnea@gmail.com

Åben båd

17. marts klokken 14.00. Åben båd arrangement i 
Svane møllehavnen, med efterfølgende humoristisk 
foredrag.

Der er lagt op til en hyggelig eftermiddag i Svanemøl-
lehavnen d. 17. marts, hvor flere af de Kjøbenhavnske 
Træsejlere vil ”slå presenningen til side”, og invitere dig til 
et kig på forårsklargøringen med større og mindre 
projekter. Der bliver også lejlighed til at se nærmere på 
Kjøbenhavs Amatør-Sejlklubs smukke 6 m R Oui Oui, 
bygget i 1922. Bare to år efter søsætning blev båden 
foræret til KAS som skolebåd, men igen videresolgt få år 
senere. I årtier var bådens skæbne af forskellig karakter, 
men efter 73 år dukkede den op i meget ringe stand, og 
blev købt tilbage af KAS. Igennem 10 år har en hård, og 
yderst kompetent kærne af klubbens medlemmer 
gennemrestaureret den smukke 6 meter, og Oui Oui er 

nu en ivrig deltager ved Kjøbenhavnske Træsejleres 
torsdagskapsejladser.

Når vi har kigget på bådene, er det tid til en kaffetår 
og et stykke kage i KAS klublokale i Jomsborg. Her vil 
Gorm Boa tage os på rejse til sit barndoms land med 
rigelige og morsomme anekdoter fra barndommens 
udflugter i Folkebåd.
Mødested: Svanemøllehavnen, KAS Gammel plads. 
Husk kage.

Oui Oui i sit rette 
element
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Til minde om Flensburger Regattaen i 1855 afvikles 
den klassiske kongelige kapsejlads på Flensburg Fjord 
den første weekend i september. I år starter regattaen i 
Aabenraa og der dystes via Sønderborg til Flensburg.

Her venter der dig en regatta gennem et af verdens 
mest attraktive farvande. Som dengang deltager beva-
ringsværdige skibe og klassiske yachter i kapsejladsen.

Regattaen ledsages af historiske damp- og motorskibe.

I de 3 havne sørger et omfattende maritimt historisk 
kulturprogram med musik, gøgl, historiske udstillinger, 
maritime oplevelsesstationer og meget mere for den ret-
te stemning. 

Mojn og på gensyn til KC 1855 regattaen fra den 
29. august til 1. september.

h a n s  m a j e s t æ t 
k o n g e n

I 1855 skænkede Kong Frederik den VII et værdifuldt 
drikkehorn af sølv som præmie til en regatta for lystbåde.

W W W . K O N G E L I G - C L A S S I C . C O M
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Pepita sælges

Pepita er en 36-fods ketchrigget spidsgatter med kanohæk fra 
1936, den er tegnet af Berg til en tømmerhandler i Vordingborg  
som lod den bygge hos M. Møller i Skelskør. Tømmerhandleren 
leverede selv alt træet til båden og havde den aftale, at når der 
var leveret træ nok, skulle værftet påbegynde bygningen af bå-
den, men de måtte kun bruge kærnetræet, resten måtte værftet 
selv beholde. Det resulterede i at værftet havde træ nok til at 
bygge joller af et helt år efter færdiggørelsen af Pepita

I 1946 blev tandlæge Lehmann, København, ny ejer af båden, 
han sejlede 24 timers distancesejlads i Øresund. Pepita var den 
første båd, der vandt jernplaketten i Øresund.

På en rejse til Amerika var Lehmann ude at sejle, der så han for 
første gang en sprayhood på en båd, den blev tegnet af og da 
Lehmann kom hjem, fik han støbt broncebeslagene til træstati-
vet. Pepita sejler stadig med den første sprayhood, der er lavet i 
danmark.

Båden har været på mange rejser til Sverige, Norge og 
Skotland. Jeg købte Pepita i 1984 af Lehmanns datter. Den er 
præmieret flere gange for god vedligeholdelse i 1982 og 1992 
(harpunlog) samt i 2006. Båden står nu fuldstændig, som da 
den blev bygget i 1936. 

Nye sejl.  Alt udstyr medfølger. 

Længde 10,80 mtr
Bredde 3,20 mtr
Dybgang 1,7 mtr

Pris:  kr. 495.000

Kontakt  Jørgen Jørgensen
 E-mail: jorgen.inge@privat.dk
 Tlf.: 32514432
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REPARATION & OMBYGNING 
 BÅDBYGNINGSKONSULENT

Bådebyggeren tilbyder:

SUNDSHØJ BÅDEBYGGERI 
v/Arne Wahl 

Hovedvejen 66, 
Lunde - 5771 Stenstrup 
Tlf.: 62263030 - 
Fax: 62263040

Aptering
Forsikringsskader 
Skibstømrerarbejde 
Totalrenovering 
Snedkerarbejde

Bådudstyr
Brandsikring 
Kalfatringsarbejde 
Konsulentbistand

Speciale: 
Forbukkede svøb – 
klar til montering 
Ristværk af teak og ask 
Ilægning af motiver – 
luger, døre, borde etc. 
Kobbersøm og klinkeskiver 
Rustfri bolte, skruer etc. 
Finsktjære og tjærekit – alt 

til faget hørende
Savværket tilbyder:
Facongroet dansk egetræ 
(lagret 8-10 år)
Lærk til klædning 
(lagret 3-5 år) 
Ask - elm -kirsebær - 
mahogni - teak m.fl. 
(alle lagrede)
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båden, men de måtte kun bruge kærnetræet, resten måtte 
værftet selv beholde. Det resulterede i at værftet havde træ nok 
til at bygge joller af et helt år efter færdiggørelsen af Pepita

I 1946 blev tandlæge Lehmann, København, ny ejer af båden, 
han sejlede 24 timers distancesejlads i Øresund. Pepita var den 
første båd, der vandt jernplaketten i Øresund.

På en rejse til Amerika var Lehmann ude at sejle, der så han for 
første gang en sprayhood på en båd, den blev tegnet af og da 
Lehmann kom hjem, fik han støbt broncebeslagene til træstati-
vet. Pepita sejler stadig med den første sprayhood, der er lavet i 
danmark.

Båden har været på mange rejser til Sverige, Norge og 
Skotland. Jeg købte Pepita i 1984 af Lehmanns datter. Den er 
præmieret flere gange for god vedligeholdelse i 1982 og 1992 
(harpunlog) samt i 2006. Båden står nu fuldstændig, som da 
den blev bygget i 1936. 

Alt udstyr medfølger.

Længde 10,80 mtr
Bredde 3,20 mtr
Dybgang 1,7 mtr

Pris:  kr. 495.000

Kontakt  Jørgen Jørgensen
 E-mail: jorgen.inge@privat.dk
 Tlf.: 32514432
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Spidsgatter PAN II fra 1937

Skrogets hovedmat.: eg, ask,fyr. L:755  B:255 D:140
Motor: Yanmar 2GM20 (18hk) isat 1997.
Oregonmast m. oregonbom. Rustfri rig.
Sejlene fra 1986. VHF og GPS medfølger.

6 meter R TIT TIT bortgives

TIT TIT er bygget i 1912, tegnet af apoteker Benzon. 
Loa: 9,40 m; Br.: 1,84 m; Dybg.: 1,36; Fribord: 0,34 m.
Sejlnr. 13. Der er foretaget omfattende ombygning, 
idet den nu er belagt med glasfiber. I en form er støbt 
nyt cockpit med luger til stuverum. 
Der er lagt nyt dæk, alle beslag afmonteret, men 
medfølger. 
Rig findes ikke mere.

Pris: 40.000.-

Henv. 
Carl Aage Gerhardt 
tlf. 49 21 20 90 eller 
mail: b.c.gerhardt@
mail.dk
 

Pris uden vogn 2000 kr. 
Med en fin vogn 5000 
kr.

Ring på 25485749 
eller mail 
musikcontaineren@
hotmail.com for mere 
info eller se båd nr. 
0158 i registeret.

35 m2 spidsgatter ARGO Red en båd!
MJS Hansen fra 1932, lærk på eg. Hun er i forbavsende 
god stand i træet og er helt fri for både lak og maling, 
både inden- og udenbords. Der skal skiftes lidt dødtræ 
ved kølen agter, men ellers er skroget i fin stand. Svøb 
og spanter er i eg og fejler intet. Det øverste bord skal 
skiftes. Mange fine sejl og bom i oregon pine. 
Mast mangler, men rig haves. 
Aptering udtaget, men medfølger. 
Vi må desværre hugge hende op og sælge vogn denne 
sommer.

Smuk og unik sejlkutter

L 9,80 B 2,15 D 1,3 tegnet af A Witt. bygget af Wilhelm 
Christensen i 1928 i Middelfart, lærk på eg. Hovedre-
noveret med bla. ny for- og agterstævn, nyt cockpit, 
nyt ruf, ror bundstokke etc. Fik førstepris i 2009 for 
bedst bevarede fartøj. Båden er sejlklar med nyere mast 
og sejl (diamond) samt spiler.
Der er bomtelt, bådvogn kraftig vinterpressening med 
tag. Anker og 5 hk Mariner påhængsmotor.

Pris 50.000.- kr.
Henvendelse 
Lars Klug 
2067 7326
larsklug@hotmail.com

Båden bortgives til seriøs modtager. 
Kan beses i Nordhavn i København efter aftale på 
mobil: 2621 8508
Se også sidste nummer side 20
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Alarmerende meddelelse til søfarende og  
andre brugere af tiden!
Vi må advare: Stå ikke til søs natten 
til d. 30. juni 2012 kl. 23:59! 

Det er ganske vist! Vores tidsregning 
rammer ved siden af og har gjort det i 
årevis – vores ure passer simpelthen ikke 
tiden.

Problemet er, hvis jeg ellers har for-
stået det rigtigt, at vores døgn indimel-
lem er for kort. Og det kan mange af os 
jo sagtens skrive under på. 

Man har siden 1958 kompenseret for 
problemet gennem at regulere tiden med 
et skudsekund – indsat med vekslende 
mellemrum, når de besluttende verdens-
organer finder behov for det. 

Men det medfører ulemper. Stærke 
kræfter arbejder på at afskaffe metoden, 
da den medfører ulineariteter i krystal-
oscillatorer og forvirrer IT-systemer, 
idet deres domain-controllere detekterer 
skudsekundet randomiseret. Det kan 
enhver jo forstå er et problem.

Men det er farligt at ændre kurs.  

Det er fx blevet påpeget, at et de for-
tidige undladelser medfører, at domme-
dagen i den mayanske kalender d. 21/12 
2012 kommer ca. ½ år før – men går det 
som de spåede, elimineres problemet jo 
egentlig af sig selv. 

Således kæmper videnskabsfolk og 
filosoffer nu på højeste plan om den frem-
tidige anvendelse af skudsekundet.

Foreløbig står det fast, at det store 
verdensur i Tyskland på det angivne 
tidspunkt vil blive rykket et sekund frem 
(eller også er det tilbage, det kan jeg 
egentlig ikke helt overskue lige nu…)

Uanset hvad: Bliv i havn den nat 
– også selv om DFÆL-stævnet i Ebel-
toft trækker! Det kan få uoverskuelige 
konsekvenser for sejladsplanlægningen at 
begive sig ud. 
Og kom så ikke og sig, at du ikke er blevet 
advaret! 
 Stig Ekblom

Paul Elvstrøms stopur, som han 
blandt andet brugte ved OL i 1948, 
hvor han jo vandt guld første gang i 
Firefly-jolle. Kan ses på Museet for 
Lystsejlads

Vi står jo allerede  
på skuldrene af hinanden
“Det i vor æt nedarves…”, som der står i psalmen.

De to kreative hjerner Allan Nørregård 
og Anders Thomsen har udviklet en ny 
teknik, hvor de som ægte cirkusartister 
står på hinandens skuldre for at bøffe, 
hvilket giver en funktionel vægtøgning 
på 20%, når der skal balance i 49’eren. 

Måske den dristigste nyskabelse siden 
Poul Elvstrøms hængestropper!

Fra den internationale sejlunion ISAF 
synes man imidlertid ikke om idéen 
“tower trapezing”, og har dømt teknik-
ken ulovlig, primært af sikkerhedsmæssi-
ge årsager.

Men det står enhver frit for at 
eksperimentere, nu hvor vi nærmer os 
DM for træbåde.
Eva N. K.


