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Knud Reimers ville
have glædet sig...
Vi synesjo nok han mcst var
dansk. bådkonstftrktøren KDud
Rcimers. Men han tilbragle DU
hovedpaften afsin aktive lid i
Sverige. Og liå hans hånd kom
cn hcl slribe sæfdeles velsejlcnde og linieskonne bådc. Dcn
lille slanke klassespidsgatter
Turrlafcn gik hcn og blcv en
international succes. lcgne1 sonl
konkurrcnt lil Dragen. Meterbii
de ble! del også lil. Mcn hcf
hje rne rbrbinder vi ham Dok
især mcd hans solide kyslkrydsere og ha!krydscrc. Dc lleslc
blev tegnet eflef krigen.

Swell-bådene
En aldem er Swcll-bådeneMed deres store agterspejl giver

virkelig lonrenrrelse al
''skirv'. når de elicr god se.jlads
iøftef rundt ihavnen på udkig
cltcr en plads. Dcrcs kutterig
nred de lo lbfstag understfegef
langlursbidens kankleristikade

Og nogle al-deln kan tilmed

bydc på et særligt cockpil lil
rorgængeren. hvor hun kin siLlde og ha\e slyr pir dcl hclc.
passende a1!kil( lra dcn

o!rige

besæ1n1ng.

Rcilne|s både haf oftest
jerrsprntef pii s\cnsk vis. El
le|s også cf noglc afspantenre
al-jcm. Og maD kan godl regne
lncd ct pænl indslag afOregon
Pine. l:eks. i det massi!c dæk.

llvis bådebyggeren

da ellers

har lirlgl Reincrs anvisninger.
Jo. der ef gode grunde til. at def
bli\'ef kiggct cn gang ckslra.

nåf en S!\ell-båd kolnnrer
bi. Sonr nu Odcnsc-bådcn

lin'

"Nina S\\,ell".
Nina SNell
Nina Su'ell er med sine 7.72
meter ikkc nogen gigant. og de
beskedne 2.24 i brcddcn atilo
fcr cn Inindre biicl. cnd lnån
u|niddclbafi tror. Der ef noget
robust o\cr bådens linief. og
1ålscn ved boftlirncs nådder på
engelsk !is uDdcrstrcgef bådcns
sodygligc kamktar. Natuf ligt,is
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Ninu Strell delruger i kapsejlads, hcnta:rk tell/oringen ned både
genua og/itk Til daglig hoter Nina S:|ell ltjcnne hos IlusJuht
Odense Sejlkhtb.
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kun en \isuel detalje. men dct
ef den slags delaljcf. dcf sanr
nren nled andrc skaber en vel-

lykkcl helhed.
Det ef det attende år, skippcrcn
Hans Juhl passcr godl på sin
Nina S$iJll. Hun blitef da ogsii
lagt mærke til. og i 1998 [k
båden en plaketle ved DFÆLslævncl- I år ble\ dct til den

xr.(trrenrt)r, ]olrh
Dommeme. sonr iår rar
DFÆL's trcst],felsc. lirndl al
Nin.r S\\'cll på ålle nircler var ct
særdclcs godl cksenrpcl på en
velbevaret dansk lystbrd. Bå,
den er i det nresle hclt original.
solll da den slod nybyggcl i
I 956. og vcdligeholdclsesshn
den er næsten

til

en Iæfebog.

nlesl lbrnenlne Lrdnrærkelse.
HaDun-loggcn.
Nin.I S]|.tll, b|gect 1956
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Hans og Harpunloggen
Så snuppede swellbåden ”Nina Swell” igen harpunloggen, 8 år efter sidste gang. Der er kun én ting at sige til
det: Hans Bach fra Odense er en mester i at vedligeholde
sin båd på det smukkeste – et eksempel for os andre.
Det er egentlig ikke fordi, der har været nogen store
projekter på båden gennem de 26 år, Ulla og Hans har
ejet den – bortset fra at det selvfølgelig er noget af et
projekt at være så omhyggelig, som Hans er.
”Nina Swell” er en swellbåd, som den dansk-svenske
konstruktør Knud Reimers oprindeligt tegnede på bestilling af en svensk tandlæge, der ville bruge den til sejlture
mellem Stockholm og Skotland – den skulle være sødygtig og håndterbar. Båden vakte stor interesse, så der er
blevet bygget en del både efter denne tegning. Den
udformet og udrustet som en rigtig havstryger – om end

Af Stig Ekblom

den kun er 7,72 meter lang og 2,24 bred. Den korte
klyverbom giver en markant forøgelse af sejlarealet, og
det kan lade sig gøre at sætte genua på bommen og en
fok i stævnen og derved opnå et anseligt sejlareal ved
svage vinde til havs.
Båden ser næsten ud som ny indeni – og også
udvendigt. Den er så godt som original overalt – nærmest som da den gled ud fra værftet i Odense i 1956.
Den var i en rigtig fin stand, da Hans overtog den i 1988,
så der har ikke været brug for at gøre noget afgørende
ved noget. Hver andet år børster Hans stålbundstokkene
rene og giver ny mønje på dem, og han vedligeholder
skroget indvendigt med linolie. En enkelt gang har han
fået den kalfatret i fribordet.
Hans er meget glad for Simons Bordals anvisninger
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om diverse traditionelle midler – de er yderst brugbare.
Båden er tæt – når bare der bliver sejlet med den, så
den aldrig tørrer ud – den er robust bygget. Men hurtig
er den ikke, siger Hans – jeg taber altid stort i enhver
kapsejlads, jeg deltager i. Til gengæld er den utroligt
stabil og håndterlig, og det betyder meget, da jeg sejler
meget alene.
Hans har et livslangt forhold til det at sejle – startede i
barndommen med at sejle tømmerflåde og kragejolle på
Kolding Fjord. Ved at arbejde hos en købmand tjente
han 300 kr. og byggede en optimistjolle – senere fik han
hjælp af nogle ingeniører fra skærbækværftet til at
bygge en ”Heron-jolle” – og så videre til en ”Stanley”,
en 19 fods knækspantbåd i X-finer. Men en dag så Hans
en artikel om en Swell-båd i Sejl og Motor. ”Journalisten
savlede, og jeg savlede med, da jeg læste artiklen. Jeg
sagde til min kone, som jeg lige var blevet gift med:
”Sådan en båd skal vi have!”
Ulla, ”Nina Swell” og Hans har stort set deltaget i alle
DFÆL-træf i den tid de har fulgtes ad. I år deltog de også
i Kongelig Classic i Flensborg og var meget glade for
oplevelserne der med de over 90 deltagende båd.
Gennem mange år har Ullas to nevøer været med som
besætning på de længere ture, som gennem årene har
strakt sig rundt i alle danske farvande – og også de tyske
ned til Kiel. Men Korshavn lige udenfor Odense Fjord er
et af yndlingsstederne for weekendturene.
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