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Klassisk
møder nyt ...
og gammelt

NOSTALGI – HJØRNET 2: MIN FARS BÅDE :

Skærgårdskrydseren ”MIKKEL”
Dette navnemærke sad både i stævn og hæk på
”MIKKEL RÆV”

Lisbet Kofoed (”Viffert”) har sendt
os andet afsnit af følgeton’en om
hendes fars og familien Kofoeds
lange træsejlerhistorie

højere, så der var ret god plads i længden. Den havde en
ganske kort køl med bly i og var velsejlende. Sejlene var
gamle · og vi måtte ankre op ved Fyens Hoved og
reparere en flænge med garn fra en silkestrømpe. Det
gav stødet til, at jeg studerede nogle sejlmagerbøger, og
at vi efter hjemkomsten gav os til at sy et nyt stel sejl, der
blev meget godt”.
Jeg, Lisbet Kofoed, har i året 2000 genset fars 8 mm
smalfilm af vores tidligere både, gengivet på video, på
initiativ af min yngste sejlersøster, Ruth. Derfor kan
”MIKKELS” flotte agterspejl med navnelogo af den
frække, røde ræv – også ved stævnen, gengives ganske
korrekt her. De første år lå ”Mikkel” i Skovshoved, da vi
boede i det dejlige Jagtparken, men da far nu måtte
efterkomme betingelsen at bo i Københavns kommune,
flyttede vi til Strandboulevarden 40 – med et glimt af
Øresund. ”Mikkel” kom til Svanemøllehavnens nordmole, og i Sejlklubben FREM.
I 1939 blev min lillesøster, Birte, født, – også en
sejlerpige. Med hustru, Esther, to piger og en barnevogn
og grej var pladsen selvsagt trang i ”MlKKEL” – og far
beretter:
”Krigstiden kom efter 9. april 1940 og satte en
stopper for vor frie sejlads, som vi ellers havde haft i
ferier og på weekender til Hven og Svenskekysten” ....
Her kunne også tilføjes: og i 1938 helt til Guldborgsund
og Nykøbing Falster. Der ramte de med et brag en stor
sten, som lavede en stor bule i blykølen! Jeg kan som
2-årig ikke erindre braget – men passede godt på sten,
da jeg 54 år senere sejlede til veteran-lystbådetræf i
Nykøbing Falster – sjovt nok i mine forældres sidste båd,
Danakutteren fra 1950 til 1990.
Men som sagt måtte vor kære ”MIKKEL RÆV”
sælges.

I 1936 var far i disse så usikre tider heldig at blive ansat
ved Fabriktilsynet i København, og naturligvis måtte mine
forældre straks købe båd igen. Endda til hele 600 kr.!
Citat: ”Det var ”MIKKEL” – en lang, smal 22 m2
kutter fra ca. 1918. Oprindelig ganske lav, men bygget
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