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Billedet på forsiden: Søl

e under sejl skitse af Karin og Ole Toft Jacobsens søn Jonas Toft Jacobsen

Vind-Hansen
krydseren

SØLVE
Af Simon Bordal Hansen

Skipper Ole ved roret,
lige dér hvor han elsker
at sidde, fotograferet af
ægtefællen Karin på en
af de utallige langture.
Foto: Karin og Ole

I
fik en af Københa ns succesfulde bådkonstruktø
rer E Vind-Hansen opga en med at tegne en sejlbåd til
en ngre mand ed na n John Berg Han ar i rig sejler
og søn af en smedemester med en god økonomi Og i
de år ar Vind-Hansen lidt af en guru for de ngre sejle
re i Københa n
Hans elegante fartøjer akte opsigt Så nu ar tiden inde
til at få b gget det fartøj John Berg ha de drømt om og
forestillet sig gennem mange år En kombination af god
turbåd men allige el hurtig og elsejlende Der skulle
ære god plads om læ så en besætning på fire personer
fik god komfort
Konstruktør, bådebygger og ejer i samarbejde
Vind-Hansens forslag skulle ise sig at bli e en af hans
irkelig ell kkede konstruktioner Det isuelle design

Den smukke Sølve ejes af Ole og Karin Toft Jacobsen.
Båden hører hjemme i Svanemøllehavnen, København, og
er optaget i DFÆL.

Foto: Karin og Ole.
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bådens sød gtighed og sejle ne gik op i en højere enhed
Og der ble ikke sparet på materialerne da K HellerPetersens ærft i Kastrup tog fat på opga en Et arbejde der
foregik i tæt samarbejde mellem ærftet konstruktøren og
køberen
John Berg arbejdede i sin fars smede irksomhed der ar
specialiseret i rustfrit smedearbejde og det kan ses på Søl
e De håndsmedede rustfri beslag sidder stadig på båden
og st rker indtr kket af høj k alitet side om side med teak
træet i ruf cockpit lønninger og dæk- og mahogni til apte
ringen

Den oprindelige sumlog i et håndlavet hus af rustfrit stål.

At Knud Heller også b ggede møbler og kabinetter til de
store radio-grammofoner der ar moderne den gang kan
man måske godt ane når man ser de s ungne linier der
præger Søl es kah t og cockpit Forrest et af bådens irkeli
ge karakteristika den rundede forende af kah tten en pille
æske som man sagde i gamle dage Og så cockpitkarmene
der er b gget lidt længere ud på dækket med rundede hjør
ner Endelig de meget elproportionerede induer i kah t
og doghouse doghouset signalerede ha kr dser sådan
som også i
erne Poul Molichs ha kr dsere ha de
doghouse En ganske tidst pisk detalje

De originale beslag til bakstagene er stadig i brug.

Længden o er alt er
m
medens andlinien er
Bredden
m d bgangen
deplacementet
ton
Den oprindelige sejlplan på
k m er modificeret en lille
smule nu i ø rigt den eneste
bet dende ændring i denne
stort set originale båd
Et design der forfører
Når Søl e str ger forbi ude på
andet eller når hun ligger
fortøjet ed broen er ind
tr kket en lang slank båd
med forholds is la t fribord
Men Vind-Hansens isuelle
design sn der en smule
Se på tegningen af båden og
læg mærke til den store bred
de i forskibet Det ser man
ikke og måske fordi ka
h ttens afrundede forende
gi er et let og elegant ind
tr k og doghuset længere
agter samler båden hér
Men bredden i forskibet er
grund til at Søl e aldrig tager
en sø ind o er heller ikke i
groft ejr Hun arbejder godt i
søen sådan som en god tur
båd skal kunne på sommertur
fra Københa n til den est
s enske skærgård når e
sten inden s nes at den skal

Sølves rundede kahyt, giver båden sit helt særlige ud
tryk. Ole har udsmykket lugen med en halvmodel af
båden under sejl. Den vækker opsigt, når Sølve ligger
fortøjet i en gæstehavn..
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friske forholdene lidt
rigeligt op
Da bunden var utæt
Skrogets r grad er af
eg med s øb af ask
og klædningen af
førsteklasses Kal
marf r I dag kan
man om interen
finde Søl e på sin
faste plads på KAS
landplads H ert år
sliber Ole hele bun
den og så bli er den
smurt og malet af
Karin De to mener
sel at det er S ane
møllens flotteste
bund

De smukt afrundede cockpitkarme
har fået en lille sidde-karm påmonte
ret. Så kan Ole sidde der og styre
uden at skulle have fat i æsken med
Panodiler bagefter.

Men sådan har det
ikke altid æret For
da Karin og Ole køb
te Søl e i
ha
de båden stået på
land for længe og
uden ordentlig af
dækning Resultatet
ar ganske store
åbninger i nådderne
Efter studier i dati
dens bådmagasiner
algte Ole at f lde
re nerne op med en
blød Sikafle Ikke

noget godt alg for allerede på hjemturen æltede andet
ind og båden kom på land hos Helges ærft i Kalundborg
Her ble den klistrede masse fjernet og skroget nænsomt
kalfatret Og siden har det æret tæt
Original ned i detaljen
Når man er ombord på Søl e er det påfaldende så godt
båden er be aret helt ned i detaljen Ændringerne er små og

ubet delige jo der er b gget et køleskab ind i et hulrum
under bordet i pantr et men umiddelbart ikke til at se og
det gamle olief rede kogeblus er skiftet ud med et mere
nutidigt En rustfri ask har også sneget sig ind Begge dele
fint skjult under det oprindelige pantr bord af mahogni
Det med at be are bådens originalitet har ind i mellem ud
fordret Karin og Ole For Ole er jo i bund og grund en opfin
der og en ud ikler og der har æret enkelte ting han gerne

Den lille skibsjolle ligger og vugger her ude agter.
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ille skifte ud til noget lidt mere praktisk Men Karin er en
be arer og det er derfor de fine gardiner i doghouset er
bådens oprindelige Så de to sejleres kompromis ar meget
nemt der skal ikke ændres noget bådens originalitet skal
ærnes og er det nød endigt at skifte noget skal det ære
så tæt på original som muligt
Masten knækkede og senere blev sejlplanen modificeret
Det ar nød endigt at skifte hele den løbende rig for der er
jo brugsgenstande der slides ge aldigt på en båd der bli er
flittigt brugt Og faktisk er bådens originale mast også
skiftet For på sel e jomfruturen i
t ærs o er Kattegat

til Strandb h or John Bergs gode enner og familien skulle
se det fine fartøj ble hjemturen mere oldsom end Søl e
kunne klare og masten brækkede midt o er i oprørt ha ud
for Gilleleje Heldigt så at Søl e ar født med en for den tid
stor indenbordsmotor en -hestes Albin Så har Søl e sin
originale mast
På den aller første tur med Søl e ople ede Ole og Karin at
båden irkede tung på roret og sejlene af bomuld ar godt
hulede Så n e sejl og måske nogle modifikationer af riggen
lå lige for
Det ble en af S anmølleha nens d gtige sejlere og tillige
sel lært men derst k ndige Finn der løste opga en Efter
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Der er godt styr på elsystemet i Sølve. Alle kabler er nøje dimensi
oneret til den opgave, de skal klare. Og selve elskabet sidder let
tilgængelig for enden af kortbordet.

Sølve er tæt, og under dørken er der plads til
lidt af hvert. Her er det nyttigt tilbehør til ma
den, ketchup f.eks.

Kortbordet i styrbord side,
lige ved nedgangen fra
cockpittet. Her er god plads.
Bemærk de stribede gardi
ner, de sad i båden, da Karin
og Ole overtog den, og som
alt andet i båden, bliver de
passet godt på.
Det ville jo lysne meget i
kahytten, hvis ruftaget blev
malet lyst , sige Ole.
Men de originale lister er
smukt lakerede, og det ori
ginale udseende skal ikke
ændres.

grundige studier af bådens skrog og så idere foreslog han
en sejlplan med en
dels rig og med fokkestaget ført
helt ud til forstæ nen Oprindelig stod det nogle fod inde
på dækket Storsejlets bomlig ar kortere end på VindHansens tegning for Ole har afkortet bommen en lille smu
le Den s ingede nemlig tæt hen o er rorgængerens ho ed
og ar farlig under sejlads Samlet passede de n e sejl bå
den særdeles godt Så den lille ændring som Vind-Hansen
nok kan tilgi e og måske endda billige har bragt Søl e
tættere på bådens oprindelige formål En elsejlende sø
d gtig tr g båd smuk og elegant Som de skre i
i Sejl
og Motor

Fartøjet er en fryd for øjet, velformet, velproportioneret
og med en effektiv rig, der virkelig kan bruges og give god
sejlads.
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Sølve
Fakta
Illustrationerne er fra omtalen i Sejl og
Motor. På den oprindelig rig gik fokkesta
get ned på dækket et stykke inde fra stæv
nen. Nu er det ført ud til stævnen, og bå
den har fået bedre balance og går bedre
på kryds i tungt vejr..

Konstruktør: E Vind-Hansen
År:
Værft: Heller-Petersen Kastrup
LOA:
m
LVL:
Bredde:
m iflg tegning men b g
get bredde er
m
Dybgang:
m
Sejlareal tegning: k m
k m
Deplacement:
ton
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Najaden
Fakta

Ole og Karin i Sølves
cockpit, læg mærke
til den rustfri dorade
ventil, et af de mange

Da skæbnen sendte Ole
i fa nen på Karin og Søl e

D

et er ikke så tit et portræt af en prægtig båd
beg nder med en tur på en -gears Puch knal
lert Men det gør fortællingen om Søl e Karin
og Ole For der er nemlig mange igtige detaljer
i det finurlige spind som skæbnen har lagt ud for til sidst at
kn tte de tre uadskilleligt sammen Vi skal også se nærmere
på en sel b gget glasfiberbåd inden i kommer til det Søl
e Men lad os beg nde med Ole
Vi er tilbage i
erne og Ole er i lære som tømrer Han
bor hjemme far dri er et gartneri på forpagtet jord et sted
i nærheden af Hørsholm Øresund ligger lige derude ed
Strand ejen og det er på den at Ole finder på at køre ind
mod Københa n for at kigge på smukke både Og altså for
første gang ser Søl e
Bedstefars redningsjolle
Inden Puchen kom ind i Oles li ar kærligheden til andet
og sejladsen allerede sået Måske fordi Oles bedstefar oppe
i Harboøre h er sommer tog Ole med ud på Gulfbåden Det
ar den der sejlede omkring til kutterne med brændstof til
maskinerne Og Ole kom med bedstefar ombord på utallige
kuttere hørte lige så mange fiskerskrøner og fik drukket
endnu flere soda and
Så fiskere følte Ole sig hjemme hos og der ar mange fiske
re i den lokale ha n i Vedbæk den gang
”Der lå kuttere og så en del spidsgattere”, husker Ole Det
er i netop i de år at samfundsøkonomien tager fuld fart og
at glasfiberen så småt slår igennem Bare et årti senere il
rigtig meget ære forandret
Men Oles far o ertager bedstefars gamle redningsjolle der
kom ned i ha nen og ligge I den n e tid skulle alle kutterne
skifte redningsjollerne ud med redningsflåder Også bedste
far Så jollen kom til n tte og glæde ikke mindst når Ole og
hans kammerater sejlede hjemme i ha nen i Vedbæk med
de skibsmodeller som de sel ha de b gget
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Juniorgast på i -meteren Cutty
Oppe fra ha nemolen holdt de gamle l stsejlere øje med
h ad knægtene foretog sig og ideen om at la e en junioraf
deling opstod Sådan gik det til at Ole og hans kammerater
snart ar faste gaster ombord på de ældre sejleres både
Ole ar så heldig at ha ne ombord på meteren Cutt der
nu år senere er under reno ering i S endborg Og det er
med alt det i blodet bedstefar træjollerne modelskibene
kapsejladsen med seniorsejlerne - at Ole træder på Puchens
kickstarter og sætter kurs mod storb en h or de rigtig
spændende både ligger
”Jeg ble meget betaget af Søl e og en anden båd Spar
Senere forstod jeg at begge ar Vind Hansen konstruktio
ner og de ar ualmindelig smukt b gget begge to Og sel
følgelig på enh er måde helt uden for række idde for mig”,
siger Ole Talentet for hånd ærk måtte Ole så rette mod det
mulige i h erdagen Puchen skilte han ad sleb den helt ned
og malede den h id ”Så ar den jo pænere”.
Drømmen om at bygge en båd
Husb ggeriet ar beg ndt at tage fart i lokalsamfundene
omkring Hørsholm H or der før ar landbrug og gartnerier
skød nu små parcelhuse rækkehuse og sågar almene boli
ger i flere etager op Hånd ærkerne kunne få alt det arbej
de de kunne o erkomme Så at bli e tømrer irkede som
en lokkende fremtid for den unge gartnersøn Det gik også
fint både med hånd ærket og at læse de tekniske tegnin
ger lige ind til Ole som årig får en al orlig arbejdsskade
R ggen il aldrig mere ære til tømrerarbejde

I stedet ælger Ole at uddanne sig til lærer og beg nder
studierne på seminariet På pulten har Ole sine bøger og
skitsebogen Så mens Ole l tter er en anden del af ham i
gang med at tegne skitser til en sød gtig langkølet sejlbåd
Ole har nemlig besluttet sig for at b gge en sejlbåd sel

Den helt korte historie er sådan
tegner Ole båden
møder han Karin og b gger støbeformen
stø
ber han skroget
bli er han lærer og tar båden ud af
formen
lægger han dæk og apterer og Karin føder
deres barn
søsættes Blå Peter
Blå Peter og et lille barn
”Jeg ar meget interesseret i forskellige bådt per og jeg
beg ndte at la e skitser på det der ble til Blå Peter”,
fortæller Ole Arbejdet med Blå Peter stod på i næsten s

Oles illustrerede logbøger
Ole fører logbog Det beg ndte da projektet med at
b gge båden Blå Peter beg ndte Næsten som i en teg
neserie er forløbet tegnet og beskre et
Logbøgerne fortsatte også da Ole og Karin skiftede Blå
Peter ud med Søl e Men illustrationerne ble lidt færre
med årene Heldig is er logbøgerne godt be arede Her
iser i nogle få eksempler fra Blå Peters tilbli else

år inden den satte sejl for første gang Hjemme i fars gart
neri lånte Ole plads til at b gge en støbeform til glasfiber
skroget Og det tog langsomt form samtidig med at Ole
fortsatte studierne på seminariet Det ar dér Ole mødte
Karin De kendte hinanden lidt i for ejen men nu ble det
mere al or Som Karin sel siger det
”Han sagde han ar ed at b gge en båd og det lød da
spændende Jeg anede ikke den gang h ad det kom til at
indebære”. Midt i det hele kom der så et n t familiemed
lem og den lille familie købte et hus Arbejde lille barn hus
nok at se til og de små st kker af fritid gik med at få Blå
Peter b gget færdig
Så fulgte årene med familieli og masser af sejlads Lange
ture med S erige og skærgården som fa oritmål Blå Peter
iste sig at ære en rigtig ell kket konstruktion Oles første
og nok eneste Den kommer til i den sene del af perioden
h or glasfiber erstatter træ og skre sig fint ind i gruppen af
traditionelt designede sejlbåde med skrog af glasfiber og
resten af træ som f eks Bandholm
der kom til erden i
Men h is i ælger at tro på skæbnen så ar Blå Pe
ters irkelige mission i de næsten år på togter med den
lille familie allige el en helt anden Nemlig at sejle Ole og
Karin hen til Søl e
Blå Peter finder Sølve
”Sjo t nok ar det på ores mange skønne ture med Blå
Peter op i den s enske skærgård at i ble mere og mere
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fascineret af de klassiske l stbådes linier”, fortæller Ole
Mødet med de mange lange og slanke træbåde drejede
langsomt men sikkert Ole og Karins båddrømme æk fra Blå
Peter og o er mod noget andet sådan én som Søl e
I
hører Ole gennem en gammel træsejler at båden
Søl e ist skal sælges Ejeren ar ble et
og tiden ar inde
til et ejerskifte Men Ole kom for sent En anden køber fik
båden
”Jeg fik sagt at h is han nogensinde ille sælge båden igen
så ar jeg interesseret Han fik mit na n og telefonnum
mer”, fortæller Ole
To år senere ringede telefonen Og i
ble Karin og Ole
ejere af Søl e Og et helt n t kapitel i sejlerfamilien kunne
beg nde Det er stadig i gang nu med Ole og Karins søn som
skipper på Blå Peter og forældrene bag roret i Søl e Side
om side ligger fartøjerne til skue i S anemølleha nen
Så det ar historien om h ordan Ole fra barn næsten ar
bestemt til at ære Søl es skipper og plejer hånd i hånd
med Karin og sejlet lige til målet af den gode glasfiberbåd
Blå Peter

Her ligger de så
side om side
Til enstre Oles egen konstruktion
Blå Peter fra
og Vind Hansens
konstruktion Søl e fra
til højre
Blå Peter har glasfiberskrog men dæk ruf og kah t
og hele apteringen er i træ udført helt traditionelt
Søl e er helt traditionelt b gget Kalmarf r på eg

Marstal

Tek
gf
P ebe S e e

g Si

B da Ha e

På trods af stærk nord estlig ind som satte kapsejladsen
skakmat ble sommerstæ net i Marstal en stor succes An
det steds i bladet kan du læse Jørgen Heidemanns beretning
fra den mistede kapsejlads på Bredningen ud for Marstal
fartøjer ar tilmeldt stæ net og med få afbud på grund
af den stærke ind endte Bro i Marstal L stbådeha n med
en sand parade af det fineste DFÆL kan b de på Folkebå
de Nordiske Kr dsere Spidsgattere Ya ler motorbåde
kragejoller og mange andre De ar der i alle udga er og i
imponerende stand

God stemning og rart samvær
Sommerstæ ner handler måske først og fremmest om at
ære sammen Det er her træsejlerne mødes man får hilst
på gamle enner og bekendte og møder n e ansigter
Det ga stæ net i Marstal rigtig god lejlighed til Fartøjerne
ar samlet langs den samme bro så at gå ud til sin båd ar
ligesom at gå på tur mellem enner
Kapsejlads aflyst og en god aftenfest
I dagene op til stæ net lå der et højtr k i s d est som ga
øgende ind fra nord est Med m s i stødende ar der
des ærre ikke så meget at gøre Kapsejladsen ble indstillet
til stor skuffelse for mange Til gengæld ble der tid til flere
besøg i fartøjerne og gåture i Marstal

Aftenens fest med o er
tilmeldte bragte mange fine
indslag med sig Præmieringer skulle uddeles og enkelte
talere ble der også plads til Marstal Småborgerlige Sang
forening ga morsomme eksempler på shanties og lokale
Marstal-sange og aftenen endte med en munter og smålum
mer trio på sa harmonika og guitar
Præmieringer
I løbet af fredagen ha de DFÆLs urderingsud alg gennem
gået fartøjer og resultatet ble præsenteret under lørda
gens fest
Den mest fornemme pris Harpunloggen ble tildelt den
fods sejlkutter Søl e Præmien for god be aring af motor
båd Skruen gik til snipaen Micka Plaketter for god be a
ring gik til Rosa Scher o Vi a og S ea med h er en pla
kette
For at komme i betragtning til en præmie skal fartøjet i
for ejen ære tilmeldt den gennemgang og urdering som
en gruppe k ndige fagfolk foretager i løbet af stæ nedage
ne

Her ligger den smukke Nordiske Krydser
Svea med sjask vådt dæk. Slaaby-Larsen
tegnede den, og den blev søsat i
.
Nu ejes den af Martin Hamborg sammen
med kæresten, som havde sejlet den lange
vej helt fra hjemhavnen i Nibe til stævnet
på Ærø.
Svea blev belønnet med en plakette for
god bevaring. Det er en båd, der holder i
absolut bedste stand, og det er der da
også givet flere præmier for i årenes løb.
Harpunloggen i
, og plaketter for god
bevaring i
og
.

Tak!
En stor tak til alle for at gøre stæ net til en minde ærdig
ople else Og en særlig stor tak til arrangementskomiteen
for en ell kket af ikling Et fint samarbejde mellem DFÆL
og Marstal Sejlklubs fri illige i samspil med Marstal Ha n
Næste år
Best relsen er gået i gang med at undersøge mulige ha ne
til næste års stæ ne Flere muligheder er i spil men intet er
besluttet endnu

Til venstre i billedet ligger årets vinder af Harpunloggen,
Vind-Hansens mesterværk, krydseren Sølve fra
. Den
ejes af Karin og Ole, som har båden liggende i Svanemøllen
Havn. Læs mere om Sølve, Karin og Ole i artiklerne i dette
blad.

Til højre er det folkebåden D
Zara som ikke deltog i
stævnet, men tilfældigvis lå lige der.
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Harpunloggen
Til venstre: En meget glad Ole
modtog stævnets mest fornem
me pris for det utrættelige arbej
de med at holde Vind-Hansen
krydseren Sølve i absolut bedste
og stort set originale stand.
Her får han overrakt prisen af
DFÆLs formand, Simon.

Nederst: Det er lørdag aften, og
maden er ved at blive sat frem.
Der er fulde huse i Marstal Sejl
klubs dejlige gildesal med udsigt
til hele havnen.
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Skruen og musikken
Tiil højre: Lone blev helt overrasket
over, at hendes fine arbejde med at
restaurere snipaen Micka ligefrem
skulle belønnes. Men det blev det,
da Lone fik tildelt Skruen. Her får
hun et par ord med på vejen af
DFÆLs formand, Simon.
Øverst: Det herlige lokale sangkor,
Marstal Småborgerlige Sangfor
ening, sørgede for, at aftenen virke
lig blev en fest.

Snipaen Micka blev præmieret med Skruen, og båden tilhø
rer Lone, der har den liggende på det lave vand ved motor
bådsklubbens lille bro nord for Hvidovre havn.
Micka kommer langt omkring hver sommer, og den har vist
sig at være søstærk, også ude på mere åbent vand.
Vi har i et tidligere nummer af Klassisk Træbåd KT
skrevet om Micka og Lones arbejde med at få båden bragt i
den gode stand, som man må sige at Micka er nu.

Micka har to tidligere ejere, begge i Halmstad i Sverige, og
det er lykkedes Lone at få kontakt med dem begge. Båden er
bygget lidt længere nord på hos en lokal bådebygger.
En meget typisk og klassisk Snipa, solidt bygget i eg på eg
med kraftige spanter og solide bord. En pålidelig hestes
Nanni dieselmotor driver Micka frem, også når søen rejser
sig.

Den smukke Lynæsjolle var stævnets absolut mind
ste båd. Den tilhører Preben, der har båden liggende
ved Karrebæk Fjord. Han havde set frem til kapsej
ladsen, hvor han jo var sikker på at blive bedst i sin
grupp; der var kun én båd. Men selv for en Lynæsjol
le var vinden lidt for skrap, og jolle og skipper blev i
havn.
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Kuling over Marstal
blæste kapsejladsen væk
Af Jørgen Heidemann
Kapsejladsansvarlig ved sommerstævnet
Herude skulle i ha e kapsejlet Ude i det far and nord for
Marstal ha n der lokalt kaldes ”Bredningen” pudsigt nok
sejlede i også i ”Bredningen” sidste år ed Frederiks ærk
Har i flere steder i landet en brugbar ”Bredning” ?
Til ”Nissum Bredning” får i ist kun beskeden deltagelse så
i finder nok et andet nærmere sted som måske hedder
noget med ”Vig”. Det ides ikke bestemt endnu
En grænse for vind
Men ind i o ermål førte til at annullere i år det ar en
ærgerlig men nem opga e
Ved planlægningsmøde i Marstal
for at få sejladsbe

stemmelserne ”r stet på plads” og tilpasset de lokale for
hold spurgte ore lokale kræfter om i har en grænse for
ma ind Ho det ha de i jo ikke men fik med det sam
me fastsat en
Udfra at i i min bådklasse h or man ”går til stålet” i DM
har en grænse på ma
m sek i pustene enedes i med
det samme om at ore ældre både og til dels ældre sejlere
ille ære bedre tjent med en la ere grænse på m sek i
pustene det er såmænd rigeligt frisk nok endda Min per
sonlige komfort grænse til det brug er nok snarere
Mon i fremtidigt skulle sætte en m sek grænse
i
sejler jo ikke sportslig kapsejlads snarere regelret præsen
tationssejlads med lidt konkurrencemoment i
Med udsigt til - m sek allerede arslet om fredagen
ar det på den baggrund des ærre nemt lørdag morgen at

træffe en ærgerlig men indiskutabel beslutning om at bli e
inde - både i og dommerskibet samt følgebåde
Så s net af o enstående del af det s df nske øha måtte
ente til efterfølgende dages sejlads hjemad eller idere ud i
sommeren
Til enstre i billedet ses et fremspring fra Ærøs NØ-ende ed
Ommel nord for Marstal og midtfor ses Halmø
Herimellem kan man med lidt held jeg ed ikke h or skarpt
tr kket bli er se forskelligt fjernere land der kan ære
Drejøs estende eller A ernakø og i det fjerne anes måske
højland på Faaborg-egnen
Imellem Halmø og højre kant af billedet ses Birkholm og bag
den lidt af Taasinge og højland på S endborg-egnen
H is man kan skelne en lille rød prik lidt til højre for Halmøs
østende er det stedet h or i skulle ha e mødt dommerski
bet Men også det gik i glip af at møde derude

Det smældede lystigt fra signalflagene på selve dagen.

Tid til at se på FIRE BRØDRE
De som gik en tur imod nord langs ha nen fik måske allige
el set det det er noget helt særligt
Det hedder ”DE FIRE BRØDRE” og er en rekonstruktion af en
jagt af samme na n b gget
af b gmester Hans Christi
an Friis til skipper Hans Jochum Hansen i Marstal og ble
formentlig na ngi et efter skipperens sønner der med tiden
skulle o ertage driften af skibet
Skibet forble i familiens eje i mere end generationer og
ar hjemmehørende i Marstal gennem år frem til
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Derefter skiftede det ejer nogle gange indtil det
sank
ed Middelfart som ANNA af Vejle
På det tidspunkt ar jagten Danmarks eneste sejlskib uden
motor og Marstal Søfartsmuseum fik mulighed for at købe
skibet for at be are det for eftertiden Man ble ikke enige
om prisen så skibet gik des ærre tabt
Heldig is fik Nationalmuseet opmålt jagten forinden
Disse opmålinger skulle ise sig at ære særdeles n ttige da
en kopi af skibet ble bestilt hos Ebbes Bådeb ggeri i Mar
stal Ebbe mødte i jo som en af de meget hjælpsomme
lokale stæ nearrangører
N b gningen der tjente som l stfartøj fik na net ”DIE ZWEI
SCHWESTERN” og ha de hjemme i Flensborg indtil den ble
solgt til et Faaborg-ægtepar der passede på skibet i en år
række under na net ”DE TO SØSTRE”.
Marstal Søfartsmuseum o ertog skibet i
på grund af
dets unikke historie og tilkn tning til b en
Der er dannet et skibsla som edligeholder og sejler med
skibet der nu er opkaldt efter sit oprindelige opha
Bemalingen er inspireret af et maleri fra
Traditionelt banemærke: Jolle med flag
Vores lokale arrangører er godt forankrede i l stsejladsens
historie og de ha de forberedt et banemærke af den gamle
slags
Banemærke B udfor Ommel skulle nemlig ha e æret en
jolle med Dannebrog på en stage netop sådan som det er
på dette bille fra en W-bådssejlads i
et andet sted i
kongeriget Samme traditionelle mærke som på udsnittet af
Niels Hansens maleri ”Kapsejlads ed S endborg”.

Åh ja det ar en kapsejlads i irkelig gik glip af men stæ
net i Marstal står allige el tilbage som et af de bedste

Rede penge, naturalier og hårdt arbejde:

Najaden
sejler
igen
Af Carl Mangor
På ha nene har der træbådsfolk imellem erseret en del
forl dender om en gammel skærgårdskr dser der lå under
reno ering i Åbenrå Med tiden ar nogle af de bedste næ
sten okset til det m tiske Båden i sig sel konstruktøren
bag og b ggeprocessen har bestemt også de nød endige
elementer til at skab en god historie
I lighed med eth ert andet ha neareal ligger der også lidt

småskure på ha nen i Åbenrå Et af dem ha de den lokale
ha nefoged og en god bekendt set sig lun på det lå det
rigtige sted og passede fint til deres formål Der ar bare et
enkelt problem det husede en noget bedaget sejlbåd Der
ha de den stået nogle år og sel om udtørringen ar godt i
gang ar det ingenting mod den skade der ille ske h is
den ble forhalet til en plads under åben himmel
Det kom sejlere fra Åbenrå Sejl Club for øre og med en
indsats på øre fra h er købte de fartøjet i

RENOVERING

NAJADEN

lut og borgmestertale Des ærre tillod co id restriktionerne ikke den planlagte fejring men her den
anden eekend i august
er den i centrum for Åbenrå
Sejl Clubs
års jubilæum med deltagelse i klubbens sej
lads for in iterede træbåde Bjarne Jensen fra kredsen om
kring Najaden er en tra l mand under arrangementet men
det er l kkes at få ham sat i stæ ne på den båd han har
æret en del af de sidste år Vi sidder i Najadens rumme
lige cockpit Alt er n t gedigent og flot De første folk fra
den besætning der skal sejle båden under kapsejladsen

Fordækket under renovering.
Inden renoveringen.
Med et minimum af edtægter i bagagen ble der dannet
en forening og - akti e ga sig i kast med det erklære
de formål ”at renovere den gamle skærgårdskrydser
Najaden tilbage til dens oprindelige udseende , som det
ble formuleret i edtægternes

Den slags er set før Entusiaster der aner mulighederne i et
bogsta elig talt gammelt skrog og med lige dele optimisme
og gå-på-mod stiler efter at føre det tilbage til fordums
skønhed De mest succesfulde projekter er oftest dem der
med en rigelig portion penge som ballast lader et ærft om
at klare opga en Andre så el enkeltpersoner som grupper
får ad åre arbejdet n t li til gamle både Og så er der des
ærre en stor del h or intensionerne stille og roligt fordam
per med tiden måske uden at en n søsætning er kommet
æsentligt nærmere At Najaden igen er sejlende efter en
reno eringsperiode på år er det derfor interessant at se
nærmere på
Under sejl på ny
For sejlende er den Sidste år ble den søsat med kanonsa

Cockpitkarmene er
de originale.

senere på dagen er allerede mødt frem og er så småt ed at
rigge til Den n e gaffelrig hænger o er os og hækflaget
blafrer lige nok til at gi e forhåbninger om bare en smule
ind Det il ære til glæde både for den kommende sejlads
men også for at s ale lidt i de graders arme der ligger
o er Åbenrå Fjord

Mange bække små
I kredsen omkring Najaden ar der rigeligt med faglige kom
petencer fortæller Bjarne Jensen Bare ikke inden for både
b gning Og bådens stand efterlod ingen illusioner om at
det ikke ille bli e et ret så omfattende projekt Så mens et
hold indledte arbejdet med at fjerne det lag af glasfiber den

ar ble et forhudet med sad
andre med regneark og spon
sorater
Budgettet opererede med et
beløb på
for hele
arbejdet Det kunne umiddel
bart s nes som et stort beløb
at samle sammen men ud fra
princippet om de mange
bække små ar der en ud ej
Sponsorer kunne b de ind
med bidrag på flere forskelli
ge ni eauer
Platin-udga en h or man
som minimum stillede med
kr Guld h or belø
bet gik fra
kr til
kr Søl -udga en fra
kr til
kr og
endelig Bron e med bidrag
mellem
kr til
kr

Genbrugsmast...

Sponsoraterne faldt også
indenfor flere t per Naturlig
is som regulære danske kro
ner h or en række fonde
firmaer og enkeltpersoner
sørgede for at der i alt indløb
en god hal million af slagsen
på foreningens konto
Naturalier udgjorde på sam
me is et område man kunne
bidrage til fra bron e til pla
tinni eau Her bogførtes alt
der på den ene eller den an

den måde kunne bruges på Najaden lige fra teltet den stod
i o er liftudlejning og til restaurations irksomhed Under
samme faneblad bogførtes tillige kno ho Under ejs i
forløbet har mange enkeltpersoner bidraget med unikke
arbejdsopga er der har æret med til at indlemme dem i
den store sammenbragte familie der udgjorde Najadens
sponsorer
Bådebygning mellem og
Mens økonomien grad ist kom på plads ar akti iteten ikke
mindre på bådepladsen I teltet bag sejlklubben mødtes de
fri illige tirsdag og torsdag mellem og
Som næ nt ar
der ingen bådeb ggere iblandt men Walsteds Båd ærft ar
konsulent under hele processen som et sponseret bidrag
Efterhånden som de fik glasfibermåtterne skrællet af skro
get kunne de starte med at forn bordlægningen Det ble
foretaget i etaper for at fastholde Najadens form trods den
manglende bordlægning I samme omgang ble der sat ska
beloner ind de steder h or bundstokke og spanter stod for
udskiftning Og det ar i realiteten næsten alle Dødtræet
ar heller ikke meget be endt Det ble udskiftet med et n t
af iroko Da jernkølen ar afmonteret stod en sponser i Ribe
klar til at udbedre o erfladen inden den ble sat på plads
igen
Masten ar en foræring Den kom fra et andet et fartøj En
limet mast der ar for lang og så ar den o al Den ble
skåret op på langs og fik fjernet de midterste mm h or
efter de to skåle ble limet sammen
Renoverings-blues
Arbejdet har dog ikke bare æret een stor succesople else
h or alt har flasket sig Men en akti itetsperiode på år
opstår der naturlig is anskeligheder under ejs Den første
opstod ret hurtigt fortæller Bjarne Jensen Nemlig i køl an
det på finanskrisen Uro på de store markeder har det med
at forplante sig til de mindre og Najaden stod i stadig i op

startsfasen h or det pludseligt ar anskeligt at indhente
sponsorater i både kontanter og naturalier Det satte nok
arbejdet ned i gear men da både teltet pladsen som det
stod på og sel elforbruget ar sponseret kom det aldrig til
en situation h or arbejdet måtte stoppes som følge af pen
gemangel Det gik bare ikke så hurtigt
Nedtur af en helt anden slags opstod da projektet nærmede
sig sin afslutning Midt i glæden o er et arbejde der ar
udsigt til at ære el gennemført kunne Najaderne lige
pludselig se ind i en fremtid uden et gammelt træskib at
reno ere på De to formiddage om ugen ar nok til at finde
beskæftigelse til Værre ar det med at und ære fællesska
bet og de mangeartede opga er Najaden ha de samlet del
tagerne om Fællesskabet er dog ikke bare ble et opløst I
dag er opga erne bare fl ttet på andet h or der i stedet
arbejdes på ikke bare at få Najaden til at sejle men også en
lang række af akti iteter der sommer og inter fokuserer på
emner om hånd ærk teknologi og kultur med udgangs
punkt i Ene old Hansens fartøj fra

Derfor lykkedes Najaden
Pladsen bag Åbenrå Sejl Club er ikke det eneste sted der
har æret hjemsted for en bådreno ering Med nogle min
dre heldige af slagsen i erindringen er det jo interessant at
høre om h ordan det også kan l kkes når jeg nu sidder
sammen med en der har æret med til det
”Der er flere bud men jeg er sikker på” kommer det fra
Bjarne Jensen ”at or edtægtsmæssige bestemmelse om
at der ikke må stiftes gæld har æret en stærk faktor”. Og i
Najadens tilfælde skal gæld ikke bare forstås som lån af pen
ge Det går langt idere fordi det også indebærer fra ær af
både husleje og andre faste udgifter Begge dele kunne ha e
medført en sørgelig udgang for Najaden da finanskrisen
bankede på
Sponsorerne ha de stor bet dning De tog sig pænt af Naja

God plads, især i

.

den men om endt tog Najaden sig også pænt af sponsorer
ne Bjarne Jensen fortæller at i mange år har de æret in i
teret på en heldagstur med galeasen Håbet af S endborg
sammen med den faste Najade-stab
”Alt ar sponsoreret Håbet med sejlads Søl st Kro med
skipperlabsko s br ggeriet Fuglsang med drikke arer og
Bol ærksmatroserne med musik Det har gi et rigtig meget
at kunne pleje sponsorer og potentielle sponsor med ca
deltagere pr tur ”
De fri illige kommer man naturlig is ikke udenom De akti e
Najader har arbejdet på skibet af l st De har aldrig trukket
en krone på budgettet men altid mødt op med entusiasme
madpakke og en øl Både til h erdag og fest
Og så ble der passet godt på pengene ”H er gang der
opstod beho for grej ærktøj eller materialer ble det
prø et om i kunne finde en sponsor til det før der ble
brugt penge”, kommer det fra Bjarne Jensen ” og så har
i nok æret gode eller heldige med at finde sponsorer ”
Båden og egnen
Det er nu heller ikke et h ilket som helst fartøj folkene i
Åbenrå trak ud af et skur i
Tegningerne ble gjort at
Christian Ene old Hansen der ar en derst akti person

indenfor danske sejlsport i tiden omkring den første er
denskrig Udo er at ære akti t sejlende og et udpræget
organisationsmenneske irkede han som konstruktør til en
lang række både Hans irksomhed er grundigt beskre et af
O e Juul i Klassisk Træbåd nr
Sel e bådt pen
k m
skærgårdskr dser har så langt fra æret en meget udbredt
klasse i Danmark Et sejlende eksemplar netop af den t pe
og med Ene old Hansen som konstruktør er derfor af stor
bet dning for den sejlende kulturar
I langt o er hal delen af sin tid har Najaden æret kn ttet til
det sønderj ske i almindelighed og Åbenrå i særdeleshed
Efter de første - år i Aarhus under na net Dia kom den til
Sønderborg og omdøbt til Najaden Frem til midten af
1 0’erne ha de Najaden o er ejende ligget i Sønderborg
med en enkelt afstikker til Kolding
I
ble hjemha nen til Åbenrå Tømrermester Vilhelm
Nielsen sejlede den i o er år inden Heinrich Da id ejede
fra
til lektor Calmar Nielsen o ertog den i
Naja
den anslås derfor at ære den l stbåd der i længst tid har
æret hjemmehørende i Åbenrå Måske ikke uden bet d
ning når et lokalområde skal stø suges for sponsorer
Manual?
Om Najaderne i Åbenrå ligefrem har le eret manualen til
h ordan en større gruppe fri illige med succes reno erer en
gammel træbåd er ikke til at sige Sikkert er det dog at de
har arbejdet med nogle elementer der kan bringes i spil
andre steder end Åbenrå Samtidig ar genstanden for re
no eringen dels af en bet delig størrelse
meter og
BRT samt at arbejdsprocessen irkelig ar gennemgriben
de Så der er bestemt noget at na igere efter for lignende
projekter

Dimensioner

Najaden
Fakta

Længde o eralt
m
Længde i andlinje
m
Bredde
m
Deplacement
kg
Jernkøl
kg
Mastehøjde o er dæk
Gaffelrig
m
Storsejl
m
Forsejl
m
Materialer

m

Køl jern - reno eret
Dødtræ afrikansk iroko
Bundstokke n e af krum okset eg
Spanter
n e i lamellimet eg
S øb ask kobbernittet
Klædning lærk limet - bron eskruet
Dæksbjælker eg - reno erede
Rufsider mahogni - reno erede
Cockpitkarme mahogni - reno erede
Beslag justfrit stål

DFÆL
N t fra foreningen

N t fra hjemmesiden
Af Preben Sørensen
Der sker hele tiden små forbedringer af hjemmesiden Her
kommer en lille opsamling af de seneste ændringer
Medlemsprofilen
H is du er medlem af DFÆL og har akti eret din medlems
profil på hjemmesiden har du måske allerede æret logget
på ”din side”, h or i blandt andet iser de kontaktopl snin
ger i har Og med mulighed for at du sel kan ændre disse
Det er altid en god idé i tilfælde af fl tning og den slags Vi
bruger adressearki et til udsendelser af Klassisk Træbåd og
det il man jo nødig gå glip af
Søg andre medlemmer
En æsentlig tilføjelse til indloggede medlemmer er at du
nu kan søge efter andre medlemmer og finde email-adresse
og telefonnummer på ligesindede eksempel is i nærheden
af dig sel Du kan således søge efter medlemmer i den b
du bor i og det er sel følgelig også muligt at søge på na n I
det omfang i har opl sningerne i fartøjsregisteret iser i
aktuelle og tidligere ejerskab på fartøjer for h ert medlem
Vi iser kun aktuelle medlemmer fra registeret Når man
udmeldes fors inder personen fra listen

Flere informationer i fartøjsregisteret
Fartøjsregisteret har også fået et lille løft På b ggested
både ærft konstruktør båd-t pe og -klasse er det nu mu
ligt at få baggrundsinformation om disse
Nogle af ores mest kendte konstruktører og bådeb ggere
kan derfor komme bedre til deres ret Og de mange båd
klasser klan få en nærmere præsentation Best relsens
team som arbejder med registeret er så små ed at komme
i gang med at la e beskri elserne og det il langsomt og
sikkert bli e udb gget o er den kommende tid
Vi søger flere data om ejerskab
Særligt omkring ejerskab har i arbejdet målrettet på at få
samlet den iden der umiddelbart er tilgængelig omkring
os Vi iser tidligere og nu ærende ejere og i det omfang i
har iden om det iser i også perioder for ejerskab Det er
imidlertid et meget omfattende arbejde fordi iden om ejer
skab ikke nød endig is tilfl der os Derfor er der altid en
stående opfordring og in itation til dig om at tjekke og
e entuelt rette de informationer i har i registeret
Vi iser i ø rigt kun na n b og land på ejerskab Men h is
du er logget på hjemmesidens medlemsområde il du kun
ne se om en ejer er medlem af DFÆL eller ej
Tovholder på hjemmesiden er Preben Sørensen..

REGIONALE MØDER TIL VINTER?
Best relsen il meget gerne komme ud og møde medlem
merne i lokalområderne Derfor prø er i om i kan få ar
rangeret en lille håndfuld regionale medlemsmøder i løbet
af interen
Vi forestiller os møder i Nordj lland Østj lland F n
Sønderj lland S d Vestsjælland og Ho edstadsområdet
Nordsjælland
Arrangementerne må gerne ære en kombination et en
lokal frem isning f eks af et reno eringsprojekt og så il i
gerne drøfte tankerne om at klassificere l stbådene efter
be arings ærdighed sådan som Skibsbe aringsfonden bru
ger det
Tovholder på opgaven er Simon Bordal Hansen.
REGISTRINGSBEVISERNE RULLES UD
På sommerstæ net i Marstal meldte fartøjsejere deres
både til at få udstedet et registreringsbe is Arbejdet med
at la e disse be iser er nu i gang og det bli er retnings
gi ende for ores idere arbejde med registreringsbe iser
ne
Vi for enter at kunne gå ud med information til pressen
sejlerorganisationer brugtbådsbranchen og l stsejladsens
interesseorgansationer i løbet af interen Og så håber i
da at så mange DFÆL-fartøjer som muligt il skaffe sig et
registreringsbe is
Tovholdere er Dorthe Christensen og Preben Sørensen.
SKIFT DIN STANDER
En bådstander holder sjældent mere end et år eller to Det
er et hårdt li at ære hængt op under et sallingshorn i al
slags ejr
H is du il sikre dig en årfrisk stander til foråret skal du
kontakte Dorthe i ores medlemssekretariat Det gør du
nemmest med en mail til medlem defaele dk

DFÆL
Tovholderne

NNL bådmåler og register
Jørgen Heidemann
jhe hjem
espeed dk

Formand
Simon Bordal Hansen
formanden defaele dk

Skibsbevaringsfonden
Simon Bordal Hansen
formanden defaele dk

Næstformand
Ole Olsen
stri ole outlook dk

Bådfaglig rådgivning
Ole Olsen
stri ole outlook dk

Kasserer og sekretariat
Dorthe Christensen
medlem defaele dk

Sommerstævne
Best relsen
formanden defaele dk

Redaktion blad og web
Preben Sørensen
bladet defaele dk

Fartøjsvurdering
Ole Olsen
stri ole outlook dk

DFÆL’s fartøjsregister
Preben Sørensen
preben rather dk

Kontaktperson til TS
Simon Bordal Hansen
formanden defaele dk

DFÆL’s bladarkiv
Carl Mangor
c mangor gmail com

Kontaktperson til FKY
Henrik Effersøe
belami
ahoo dk

Bådtællingen
Simon Bordal Hansen
formanden defaele dk

Chilitest
Ole Olsen
stri ole outlook dk
Jørgen Heidemann
jhe hjem
ebspeed dk

Yachtloggen arbejdsgruppe
Dorthe Christensen
dorthe erik hotmail dk
Københavns Havn projekter
Kim H ldig
kimh ldig icloud com

Registreringsbeviser
Preben Sørensen
preben rather dk
Dorthe Christensen
dorthe erik hotmail dk

DFÆL, foreningen
Kalender
Klassisk Træbåd nr.
. november Ek e dead i e
. december O de i g a e
Bestyrelsesmøder
Her plejer du at kunne se h ornår
best relsen mødes i det kommende
k artal
Men i har ikke fået helt st r på dato
erne så i dette nummer må i nøjes
med at hen ise dig til foreningens
hjemmeside
På forsiden af den er der en lille ram
me med igtige datoer OPg her kan
du så finde best relsesmøderne
Du er altid elkommen til at kontakte
en af os i best relsen h is der er no
get du il ide eller ha e taget op i
best relsen

The Folkboat Sister
The boat is design by Danish Knud Olsen as a result of the classical Swedish Folkboat
competition. This design came in second place.
This specific boat is built in Stockholm S eden
Hull in S edish pine
frames in S edish Oak Cockpit in mahogan and oak She has no been in the
same famil for o er
ears She has been full restored and upgraded o er
the ears Completel ne cockpit interial and cabin roof The hole boat has
been refurbished such as under ater bod hull deck and rigging
Since the boat has been used o er the ears sails and engine also been changed
Main from earl
jib from
and gennaker from
Main and jib are
red gennaker hite The engine is a four stroke horse po er Yamaha ell
maintained ith ne impeller
Belo deck there’s berths for t o adults a spirit Sto e and na igation station
The boat is equipped ith coastal life raft for people VHF W solar panel
docking equipment automatic bilge pump
LOA
m Width
m Deep
m Weight
kg
Main area sqm Jib area sqm Gennaker sqm
Located in S eden She’s read to go deli er b sails can be
arranged ithin the Baltic Sea
Price
Euro
Contact Ma Th r ma th r ahoo se
-

Spidsgatteren Aloha
En ægte træbåd Min mor og jeg sælger min morfars båd ALOHA Båden er altid ble et passet godt på som
min morfars kærligste eje Båden lå tidligere i Københa ns ha n på bådplads
h or min morfar brugte
nærmest alt sin fritid og eekender Der er aldrig ble et sparet på materialer Dog trænger båden nu til en
kærlig hånd og n ejer idet min morfar ikke længere er her til at passe på den Der medfølger et spritn t sta
ti som båden står på nu til en ærdi af
kr Motoren har stået i tør kælder Bå
den har træmast og træbom Der medfølger
også originale sejl
Årg
fod
so epladser
Skrog materiale lærketræ
Bredde
D bde
kg
Honda diesel motor
Pris

kr

Ventus er
til salg
Konstrueret af Robert Jensen
der bl a en kendt for at tegne
Nordiske Kr dsere og meget
slanke spidsgattere og b gget
af Bernhard Hansen på sejlklub
ben Frems bådeplads i S ane
møllen
Du kan læse mere om de tre
Øresundskr dsere i Frems jubi
læumsbog ”Øresunds Sejlklub
Frem
år” og i DFÆLs blad
Klassisk Træbåd fra oktober

Jeg må des ærre erkende at
det kniber med at få sejlet nok til at retfærdiggøre den tid
jeg bruger på at edligeholde Ventus Derfor sættes den
nu til salg
Ventus har gennemgået en opgradering i de sidste ti år
h or jeg har haft den
n Vol o Penta motor D n t dæk glasfiber lagt i epo på pl ood
n bompresenning n e kabler og ledlanterner led
pærer i kah t

Årgang
Længde
m
Bredde
m
D bgang
m
Motor Vol o Penta D hk
Sejlareal m
Sejl storsejl fok og spiler alle af ældre dato
Prisforslag: .
DKK
Peter Blumensaadt
Ranunkel ej
Holbæk
Tlf
Email pblum pri at dk

Her er Ole, han sliber bund på Sølve. Det gør han hvert
eneste år i teltet på bådpladsen. Og bagefter stryger Karin
alle småskader med linolie og lampeolie. Måske havnens
flotteste træbådsbund?
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