Fo
..' P\NSK

&

t-.

ryB
DFrtL'blader

+s7pffi1r*

Metllernsbladfor DanshForeningfor Aldre Lysfanojer

Pi sporetaf en foll<ebid
Se sketeder noget: ll maj kom en mail fia Bernd
i F G 316:
Neumam,tidligerefolkebadssejler
Brenen Hr Heinsolgt
lil
folkebede "...FG 3 er sAvidtjegved
Her lidt om en af de forstedanskbyggede
af Niendorfet
Historienstilblivelsestartede,da Simon,vor anker- ze bor i dag i Ne1$tndtog er medlem
yacht
Club..." Via denneklub kom svarfra Dr. Jens
lor el erstid sidenmodmandpa bevaringsprojektet,
Heinzei
om
tes med tblketingets kulturudvalg for at lorklare
"Jeg kobte F D 3 i 1987 i EcL'ernf;lde af "Holv"
projektetsformelog - enpassant affhv kulturmini
Dittrich. Bade wr nestell dod, havdesfiet 6 at brt,
ster Elsebeth Gemer_Nielsen
i sol og blest mellemandre bAde AIle sagde,jeg |ar
blev spurgt,om vi vidstenoget
losset, men det rar min enestechanceJbr at fd en
om, hvor I D 3, som hun en
nonlbk folkebdd.
gangssejledemed,var blevetaf
LLnderrcstaureringenfandl jeg del origi ale nummer
til et lille
Det blev begyndelsen
under mangeforskellige lag maling i kabtsforv@gder endtemecl
eftersogningsjob,
genFD3...4T.
opklaring. Men forst skullevi
Fjernede al maling ind- og uclvendigt,ljetnede hele
igenn€m",
gruelig
meget
"sa
d@kkel,skiftedede oljetste bard (sveft al frnde 50 Ar
som H.C. Andersenskiver om
gammelgran tit nye planker) og eJter I 6r ble','JAnogethelt andetCAMNDA sat i |andet. Sikkenen orerraskelse:Hun
svommede!Hun svommeieJbt mi. ogieg slomnede
starter
Eftersogningen
register. for hendeomkring 15 dr.
Mest n,erliilgende:Dansk Folkebedsklubs
Da der sd kom en hurul til, blev det trods al kerlighed
Hamburg
Heinze,
Jens
Nyesteudgave2006oplyser:
til skibetfor trangt. JACAMNDA seiler nu pa WeMen detgiordemin eldsteudgave(i989) ogse,sedet
var nok ikke aktuelt merc. Og bede, der er geet til
udlandet,har man ikke styr Pi
2 dagesenerc:
Fortsatte
gar ingenrelil denqske folkebedsklub
Sporgqmel
Klasat Freundeskreis
spons.Men detkunnedavaere,
"2PS: vi sejkdeJACAMNDA medet,'skenummer
kunne
sischeYachte,vor ryske sosterorganisation'
geme,
F
G 3. Vi modtefor mangedl siden en andenfolkeda
hjaelpemedat eflerlyseden? det ville de
med sejlnummerF G 3 i Trawmiinde, men den
bAd
skrev Wilfrid Homs. Den har strieti deresregisterfta
videsikke,efterlyser var bEget 1957 i Danmark og sA ikke godl ud, osen
mennuvaerende
midt 1990-eme,
rar et megetrigtigt redskab."
www.fky.org. Fundetl
densape dereshjemmeside
SAvidt JensHeinze,der forst efteradskilligeforsog
tysker
D€r kom mail fra en

Af.JorgenHe lemann

sidst i august fik fomidlet kontaktentil nuverende
ejer, Rudi, der egentlig hedder Rudolf Schmiedeskamp.Og altsebor ved Bremenog sejlerpa Weser,
Factsom F G 3 Jacanandra:
Bygget Arhus Yachtv@rft 1946, Dansk
Fokebadsklub har registreret den under navnet
BONNY, i DF,€L er den 1994registrerctsom bed nr
471 ARGO (tilhorendeBerd Ahlsdorf)og tidligere
navnHELEN.

Pet€rPan bort€,sriFD 3 €r den eldste

Denne opklaring gav isvrigt lyst til at turde ud af,
hvad der var blevet af deDallerfonte danskbyggede
folkebed,F D I "PeterPan" fia Bgl'resensbedebyggeri i Vejle, 1943.
Det har vaeretalmindeligt kendt, at den ret tidligt
blev eksporteret
til USA. Det var vist i denperiodei
1950-eme,
da driftigebedmaglere- til noglesfortrydelse - forestod en omfattendeekspoft af god€
danskebede.
Danskefolkebadssejlere,der har d€ltageti sejladser
i SanFmnsisco-bugten
har fo$t i 1990-emeberef
tet, at densejledeendnuderovre.
Det meftefige checkesl
Fik mailkontakttil Bill Madison,formandfor San
FranciscoBay Folkboat Association,
som bekaftede, at det gjorde den
indtil for ca 10 ar siden, under n).t
navn "Old One", men af ejeren da
blev meldtsavnet stjeleteller drevet bortvidesikke.
Lidt trist, menhermedkan vi anseF
G 3 "Jacanndt' som den eldste
danskbyggede
folkebed
(F D 2 "Gill" erjo svenskbygget).
Herefter skal vi ftem til ff 9,
"Skovsef', for at finde kendte eksemplareraf de fo$te. Den ster pe
land ved VesteroV€rft (Lseso),som
har t€nkt at restauerc den sa ner
det odginale som muligt og iovrigt
beholdedensommuseumsgenstand.
Ogsadener byggeti 1946pa Arhus
Yachtverft, der tilsyneladende
lige
efter kigens ophor har satsetstaerk
pi folkebAde.
Hele 11stk. 1946-47!
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FOLKEBÅDE og bådfolk
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FD 3 ”Jacaranda”
eks. ”Helen”
Den ældste nulevende danskbyggede folkebåd.
VoresførendedanskefolkebådshistorikeriDFÆL,Jørgen
Heidemann,undersøgtefornogleårsidenFD3’sskæbne
ogskrevenartikelheromtilDFÆL-Bladet.
BådenvarbyggetpåÅrhusYachtværfti1946,men
blevseneresolgttilTysklandsomsåmangeandredanske
folkebåde.
EgentligblevJørgensatpåsporetafdentidligere
kulturministerElsebethGernerNielsenpåetmøde
mellemhendeogDFÆLombevaringafdegamle
lystbådesomendelafdendanskekulturarv.Hunhavde
sejletmedFD3ogspurgtetildensskæbne.Eftermange
anstrengelserﬁkJørgenkontaktmeddennuværendeejer,
RudolfSchmiedeskamp,derborvedBremenogsejlerpå
indsøenWeser.
Bådenleveribedstevelgående,ogdukanlæse
JørgensberetningomdeniDFÆL-Bladetnr.92,eller
læseartiklenvedatslåopiDFÆLsregisterunder
NordiskeFolkebåde”Argo”FD3.
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