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Historiskdanskbäd
fundeti et skovbryn
AfSimon Hanseh
Päen mark 300 km nordostfor
Helsingborgstä enhistorisk
danskbäd og forfalder.Det er
en afde i alt 5 llavlitt€r. som
blevblggetibegyndelsen
af
ärhundredct.De fire forstc fik
navnene
Ost,Vest.Sydog
Nord, medensdensidsteog
femtc fik navnetNordvest.
Biidenpä rnarkener Vest. og
ejeren,laif Bengtsso4vilgernc s@lgeden eller miiLske
dlmedfor@reden v@k.

Havli| Entypebdd.konstnßret a:fA. Lihdholn 1912.I alt blevfehl
hädebyggetson skoleb/tdetil KAS. menklassenslogikke igennemDen äbneböd havdeGunterrig.
Lengde o.a. 8.00 n. Inngde v.l. 5.00 n. Bredde2.12m.
Dlbtgäende L20 n. Deplaceneht1.520kg. lkjlareal 3l kvtft.

En historiskbld
Havlitten kom til verden,da
KJobenhavns
Amtor-Sejlklubi
l9l2 udsendte
enny entvpeklasse.D€n ny, hurtigekapsejladsbäd,skullefung€resom
skolebädi klubben,menrar
ogsätenkt somstartenpä en
n),klasse.
Konstnrktionstodkammerjunkcr A. Lindholm for, og biäd€ne
kostedgden gangomkring
1.500kronerhverat bygge.
Om d€ fem bädeb€retterbogen
Hvid€ Sejl sädan:

"Sportslig setvar Baadencen
Sukces,de var rummeligeog
lefteat gore klar til s€jlads,
menman havdeventeten langt
storrreUdbredelseafd€m, end
Tilf@ldetblev.Der er aldrig
sidenblevet b!,ggettil Klassen.
En af Aarsagemohertil nr.äsikkert sogesi, at Baadeneikke
var serlig stabilei Kulingog
So,det er saaled€ssket €t Par
Cange,at cn Havlit under
haardtVejr i Oresundbordi;ldte og sank."
Ingenhavderegnetme4 at nogen afde gamleHavliter stadig
eksisterede.Men her i elleräret
dukkedeen annonceop pä en
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svenskhjemmeside.Noget sä
'En danskskarsjrldent som
gardskrydserfra ca. 1900"blev
sattil salg.Faldiskkunneinteresserede
€ bädenganskcgratis. DF,€L kontaktcdeejcren.
og lidt efter lidt stoddet klart,
at bädenkun kunnev@reHavlitten Vest.
Imidlertid havdeejerennetop
näetat for&re bädenv@lqmen
det lykkedesDFÄL at fl kontak til den nybagteejer. Han
havdeadskillige gamlebäde
stä€nde,og sä gemc,at Vest
kom tilbagetil Danmark.
Vest'sgamleklub,KAs, er
sterkt interessereti, at g b,fulen
hjemtil klubbenigen.Men
klubbenhar ikkepengetil at

rdrr

bekosteen renoveringafb&lon.
Og desv@rreer det ind til dato
ikke lykkedesat findefüvillige, der vil bindean medopgaven. En kontall til Danmarks
giorde
Museumfor L)stsejlads
det klart, at museetdesv@rre
heller ikke har ressourcertil at
tageimod den historiskebäd.
Stlr pl marken og venter
Vest stär stadigpä d€n svenske
mark og venterpä en ny ejer.
Billedemeviser, at bädenhar
6st rufpa, og at den i det hele
tagettr.engertil engrundig
renovering.Men opgavener
ikke storre,end al nogleentusiastervil kunnegoredetselvfor
smäpenge.
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Denoprindelige
Gunter-rig er fors!1rndet.
Men den kan genskabes
vedhjelp af nogleovergivne tr@master,og
demligger der en del af
rundt om i mast€skurene. Gunterriggenhar
somgafrelriggenen
gaffel, menden peger
lige op, og sejlet mind€r
derfor om et bermudaseJl.
D@kketer stadigaf
planker,soml|ar veret
d@kketmed l@rred.
Kigger mannojereefter, kan mans€den fine
profil pä br@ddemes
underside,en säkaldt
perlestaff Sädanskal
gamledeksplankcrse
ud!
Hvis det kibler i fingrene pä bladotsl&sere,
kar de kontake den
nuverendeejet lrif
Bengtssontelefoniskpä
004670524130t.

