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Der var engang en Drage
– og den er her endnu…
For 81 år siden udskrev Göteborgs Kungliga Segel Sällskap en konstruktionskonkurrence for en billig eentypebåd, der skulle kunne serieproduceres af hensyn til prisen,
så den kunne bruges i ungdomssporten. Den skulle være ”en relativt hurtig, tilpas
stor og sødygtig kølbåd med et tiltalende ydre”
AfStigEkblom

DeførsteDragerhavdekahyt
medkøjerogvarbetragtetsom
entur-ogkonkurrencebåd.
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Dragens mål, som de er idag:
Længde overalt
Længde i vandlinien
Bredde
Dybgang
Deplacement:
Kølvægt:
Storsejl
Genua
Spiler
NL-mål

8.90 m
6.20 m
1.95 m
1.20 m
1.7 t
1t
16 m2
11.7 m2
23.6 m2
5.2

Dendengang57-årigekendtekonstruktørJohanAnker
indsendteetforslagtilensådanbåd,ogdenblevubetingetudvalgtsomGKSS’snyeeentypeklasse.Bådenblev
alleredefra1929byggetistorttaliSverige,tætfulgtaf
danskerne,ognogetsenereogsåistørreomfangaf
nordmændene.EtafdeførstelandeudenforNorden,der
togklassentilsig,varmærkeligtnokHongKongallerede
i1931,ogindenandenverdenskrigvarDragenvidt
udbredtiEuropa.
BentAarreskriveribogen”DanskeLystfartøjergennem100år”atDragernemedtilnavnet”desmåkloge
både”vartænktsomenslagsfolkebåd,idetdenkunkostede2.500kr.atbyggei1930.Samtidigbemærkerhan,at
detaltsåsvaredetilenårslønforenfunktionær.Bådens
sødygtighedimponeredemange,fortsætterhan,forden
kunnei16m/smed4,5m2fokog4reb-omgangepåbommenholdesigpåbenenemedenkrængningsvinkelpå45°.
Sejleneharudvikletsigmegetsidendengang.Idag
kanenDragenøjesmed15°krængningvedsammevind,
menmedfuldtstorsejloggenua!
I1937begyndtemanatsejleomdeninternationale
”Guldpokalen”oghargjortdetligesiden–dogafbrudtaf
verdenskrigen.
Idecembernummeret1944af”SejlogMotor”spåede
denførendekapsejladskommentator”Mascot”klassens
undergang,idetriggenvarforgammeldags,ogbådenfor
dyratbygge.Detvaregentligunderligt,forvedDrageklubbensKapsejladsstævneiIsefjorden1943deltogder
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”SejlsportensVenner”udloddedei1944dennenybygningfra
Børresen–endragemeddoghouse.Foreningenkaldtebådenfor
”DanmarkssmukkesteDrage”,ogdereringentvivlom,atden
varsmuktbygget,menudformningenmådetvistoverladestil
læserenatbedømme….
ikkemindreend33Drager.
I1943varder65DrageriDanmark,mensderi
NorgeogSverigevar350tilsammen–ogderblevbygget
pålivetløs.Samtidigforberedteledendenordiske
kapsejlereenændringafriggen,sådebredesalingshorn
blevsmallere,oggenuaenstørre–ogsåmanmåttesejle
medspiler.

➔

ItresserneindførtesVerdensmesterskaberhvertandet
årogEuropamesterskaberhvertår,såudoverdenationalesejladserideenkeltelandeharderværetnokaf
mulighedforatdysteiklassen.
I1972røgDragenudafdetolympiskeprogram,og
mangetroedeatdetvarendenfordenneklasse.Her
begyndteBørgeBørresenimidlertidatproducereDragen
iglasﬁber,ogdettebetødennyfremgangforklassen,så
denidagleveribedstevelgående,mensombekendtikke
såudbredtidenssmukkestefremtoningsomtræbåd.Men
Dragensoprindeligeformålsombilligungdomsbådkan
detvistikkesiges,atdenopfyldermere.DenfremtrædendedragesejlerLarsStenfeldtHansenskriverom
Dragen,atbådenerpopulæriSkandinavien,selvomden
gårforatværeénafdedyrestemindrebådtyper.På
engelsksigermanisejlerkredseatDragon-bådener"The
KingofBoats–andTheBoatofKings".
IanledningafDragens75årsomklasseudgav
Aschehougi2004etﬂot220sidersbilledværk”Dragon–
Seventy-ﬁveyearsofTraditionandDevelopment”med
engelsk,tyskogdansktekst.Herkanetvældafgamleog
nyebillederafDragernenydes.

DennetegningafAndreasLaursenibogen”DanskeLystfartøjer
gennem100år”beskriverganskegodtdenforandringafriggen,
dersketei1946,ogsomsamtidiggjordedetmuligtatsejlemed
spiler.
I1946vedtogIYRU(InternationalYachtRacingUnion)
ændringenafriggenoggodkendtesamtidigdragensom
internationalklassemeddeltagelseideolympiskelege.
NukomdervirkeliggangibyggerietafDrager.Børge
Børresenvarenafdeførendebådbyggereindenfor
klassenogsatteenutroligthøjstandard.Imodsætningtil
Dragerneførkrigen,dersomregelvarbyggetifyr,var
dragernubyggetimahognypåsmukkestevis.Ialt
byggedeBørresensværft326trædragerfra1936ogfrem
–ogendnuﬂereafplastik.
Iårene1953-70kometandetbådbyggeripåbanen
medDragerafhøjesteklasse,nemligPedersenogThueseniBramdrupdamiJylland.Dissebyggede97drageri
perioden,herafmangetileksport.
Førsti1953blevdettilladtatbrugeskødespiliklassen,ogfra1969kunnemanskiftetræmastenudtilen
aluminiumsmast.

DragerihavnunderetEuropaMesterskab–fradengangda
bådevaraftræogmændaf....?
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Dragen har virkelig levet op til sine oprindeligt
krævede egenskaber som ”sødygtig og hurtig”.
I den stormfulde Sjælland Rundt i 1961 satte
Aksel og Harry Holm omsejlingsrekord med
Dragen D162 ”Maj-Britt” på 34:44 timer – en
rekord som holdt i en længere årrække.
Harry Holms herlige beretning herom kan
læses i ”Til Søs” 1963. Båden sejler endnu i dag
og gør sig helt til tops i kapsejladser med Frank
Berg som ejer og skipper, nu under navnet
”My-Britt”.

Dragensskeletskitsererdenssmukkekrop,førdenbliverklædt
opiﬁnestemahogny

Dragenharaltidværetetyndetmotiv.
HerenrækkeforsiderogfotosfraSejlogMotor
1943-45

➔
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Johan Anker blev født i en velhavende familie i
1871 og døde i 1940 kort efter den tyske besættelse af Norge af leukæmi. Han tegnede og
byggede sin første båd som 17-årig – hjulpet af
to tømrere. Med den blev han som 18-årig
nummer 4 i en landsregatta i Moss, og 6 år efter
vandt han suverænt i Landsregattaen i Larvik. Så
var hans skæbne beseglet – og besejlet.
Han gjorde sig derefter som fremragende rorsmand i en lang række kapsejladser med forskellige både som han selv havde tegnet og fået
bygget, men i 1898 gjorde han sig særligt kendt
med en ekstrem og kortkølet racer, ”Brand” –
helt i stil med de andre racere i netop i disse år.
I 1905 gik han i kompagniskab med bådbygger
Christian Jensen i Vollen og to år efter skiftede
værftet navn til ”Anker & Jensens Baadbyggeri”.
Anker ﬁk lynhurtigt slået sit navn fast både som
konstruktør og sejler, og fra hans hånd ﬂød nu
en lang række smukke og vindende sejlbåde ud i
verden. I alt tegnede han mindst 395 både,
hvoraf 355 blev bygget på hans eget værft. Men
hertil kommer jo de mange Drager, der er blevet
bygget rundt omkring i verden, så Anker har
virkelig fået sat sine spor i verden. Rig blev han
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ikke, tværtimod
ruinerede hans
glødende interesse
for kapsejladsbåde
ham stille og roligt
gennem livet, så der
ikke var meget
tilbage af familieformuen, da han døde.
Egentlig var Anker principielt imod eentypebåde,
som han fandt var hæmmende for udviklingen af
kapsejladsbåde, men da Dragen var beregnet
som en prisbillig ungdomsbåd, kunne han godt
stå inde for den alligevel – heldigvis.
Her i Danmark sejler en hel del af Ankers både
rundt endnu, blandt andre 75 m2 N-krydserne
”Cam-Bai” og ”Mistral” begge fra 1916, og en
række meterbåde, heriblandt dette års Harpunlogvinder, 6. meteren ”Oui Oui” fra 1922. ”Mistral” og ”Oui Oui” er bygget hos ”Anker &
Jensen”.
Skulle du have lyst til at læse mere om denne
geniale konstruktør, ﬁndes der en glimrende
biograﬁ:
”Johan Anker, Linjenes Mester” af Elin Kragset
Vold og Ole Engen, Cappelens Forlag 2003.

Søren og Dragerne
Der er bemærkelsesværdigt få Drage-ejere,
der er eller har været medlem af DFÆL,
men Søren Eyrich Jensen har både været
trofast Drage-ejer siden 1977 og trofast
medlem af DFÆL lige fra foreningens start
i 1978.
AfStigEkblom

Sørensførstedrage,D39”Marianne”fra1937
SørenkøbtesinførsteDrage”Marianne”D39i1977.
Bådenvarfra1937,såligesomdeﬂesteandretidlige
Drager,vardenindrettetmedkahytogkøjer.Hanﬁk
pladstilbådeniSejlklubbenEnighedenvedKøbenhavns
Sydhavn,ogdahanaldrigbrugtedenmedfølgende
påhængsmotor,såﬁkhandavirkeliglærtatkrydse,når
hanskulleudogindderfra,somSørenselvsiger.
SørendeltogiDFÆLsallerførstetræfiFåborgi1980,
mendeternuogsådenenestegang.Forherskalnok
ﬁndesenafforklaringernepåderetfåDrage-medlemmer
iDFÆL.DaDrageklubbenvågnedetilnydådi1980
efternogleårsstilstanddeltogSørenaktivtidemange
kapsejladserogsammenkomster,somklubbensattei
gang.HanvarmedtiltræffestævnetiKorshavni1981,og
harhaftprogrammetfyldtopmedDrage-aktiviteter
siden.
I1983købtehanoppeiLjungskileiSverigedennoget
mere”racede”Drage”Twist”.Denvarbyggeti1962af

”Smaug”underNordiskMesterskab1998
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➔

Dragen ”Smaug”,
bygget hos Bjarne Aas i
Norge i 1962 til olympiadevinderen Thor
Thorvaldsen.
Oprindeligt med sejlnummer N 230 og
navnet ”Twist”.
Senere solgt til Sverige
og sejlet under samme
navn med nummer
S 247.
Købt 1983 af Søren
Eyrich Jensen, hjemmehørende i Roskilde.
Sørenvedroreti”Smaug”i1984
BjarneAastildenﬂeregangeolympiskemesterog
Guldpokalvinder–norskeThorThorvaldsen,dervandt
Kongepokalenmeddeni1963.Sørenﬁkdetdanske
sejlnummerD229ogdøbtebådenomtil”Smaug”–
dragenfra”RingenesHerre”–ogdeterjoegentlig
utroligt,atingenførSørenharfåetdenidé.Bådenhavde

alu-rig,kundetmeremoderneogkorte,åbnerufogvar
toptrimmettilkapsejlads.MensomSørensiger–han
troedeegentligathanssejlvarudmærkede,ogathans
bådvarﬁnttrimmet,indtilhanmødtedeførendedanske
ogudenlandskedragesejlereførstegang.
I1984deltoghaniGuldpokalsejladsenvedSkovsho-

”Smaug”,dragenkanselvfølgeligogsåﬂyve.Herhængerden
underåget,hvormanfritkannydeskrogetsﬁneharmonimed
denfuldendteunderkrop.
Etutætdækerikkeatspøgemed.
Tilhøjresesdenindvendigebådefteratdækketerfjernet..
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Drageklubben
AfStigEkblom

Drageklubbensformand,
LarsHendriksen
Formanden,LarsHendriksen,harselventrædragefra
1958,”Eva”,somhanselvharrestaureret.Denerfantastisksmuk,ogsomLarssiger,såerdetdejligtgangpå
gangatslåglasﬁberdragernemedenældgammelmahognidrage.”Viernogenstykker,dersværgertiltrædragerne–joældrejobedre–ogsomnyder,nårdetoptrimmedeglasﬁbersejlereslårsigforpandenogsiger,atdet
kandaikkeværerigtigt,atsådanengammelslædeskal
slåvoressplinternyevidunder…”
Påspørgsmåletom,hvorforderegentligersåfå
dragesejlere,derermedlemafDFÆLsvarerLars:
”Mankanikkenådethele;derersåmegetatgøre,
nårmansejlerDrage–selvomvigerneville.”Lars

”Eva”,somhunserudidagmedLarsHendriksensvedroret.
”Eva”erbyggethosPedersenogThueseni1958.Larsfandtden
iSkotlandogbragtedentilbagetilDanmark,hvorhanhar
udsatdenforengennemgribenderenovering.Densigesatvære
enafdehurtigstedrageroverhovedet–vandtforeksempel
DragonGoldCupi2007ogØresundDragonChampionshipi
2008.Ogdeneriøvrigtdaogsåretsmuk,ikke…

HendriksenvarmedlemafDFÆLidenperiode,hvor
hanejededenNordiskeKrydser”Lola”,mendahan
solgteden,genindtrådtehansomformandforDrageklubben–ogsåerderingentidtiloversmere.

OgsåPrinsHenrikdeltagerogvinderindimellemistoreinternationalekapsejladsermeddenkendtegamleOL-vinderbådD166
”WhiteLady”fra1962–dengangejetafdenlegendariskeOle
Berntsen,dervandtOLiTokyoi1964.
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