
Nyanskaffelse. En 55 
år gammel Pirat-jolle 
skal være begyndelsen 
til en ny jolle-samling i 
Foreningen for Klassiske 
Yachter ved Havnespid-
sen. Jollerne skal fremme 
foreningens ungdomsak-
tiviteter.

FLENSBORG. - Fra begyndelsen tal-
te vi om, at foreningen også skal have 
en jolle samling. Nu er den første jolle 
kommet i hus, siger Kay Peters, medlem 
af Foreningen for klassiske Yachter ved 
Havnespidsen. 

Foreningen blev stiftet i januar 2005, 
og det betyder, at der næsten gik ti år, 
inden ønsket blev til virkelighed. Mens 
foreningens 18 yachter stammer fra 
1912 til 1960erne, er nytilgangen, en 
Pirat-jolle, fra 1959. Den passer således 
godt til de andre både. Jollen blev byg-
get ved VEB Yachtwerft Berlin (øst) i 
1959.

- Piraten har været den klassiske ung-
domsbåd i Tyskland. Så den passer rig-
tig godt til yacht-samlingen, siger Kay 
Peters, hvis større båd »Nicoline« også 
ligger i klassiker-havnen.

Foreningens bestyrelsesmedlem så 
båden i en annonce og købte den for 
fem år siden. Der var brug for større 
istandsættelser, for der var et hul i skro-
gets bund. Desuden var det svært at op-
drive de originale beslag.

- Man kan købe dem endnu i bronce, 
men det ville have kostet mere end he-
le båden, siger Kay Peters. Han fandt så 
frem til en smed ved vestkysten, som la-

vede nye beslag til for eksempel roret i 
rustfri stål. Kay Peters, som er snedker-
mester, fremstillede et nyt ror og en 
rorpind. Sejlene var bevarede.

- Men de er i nylon, det vil sige, det 
er ikke første sæt sejl mere, siger Kay Pe-
ters.

Skulle mættes med vand
Han mættede båden med vand flere 
dage, inden den blev hevet ned i havne-
bassinen. Det skete for øvrigt på behø-
rig vis ved at tage lastekranen på for-
eningens kyst motorskib i brug.

Kay Peters ejer jollen privat, men 
er åben for, at den i foreningen bliver 
brugt til ungdomssejlads. Der er også 
op til tre andre joller, deriblandt en ny-
bygget træ-dingi, på vej i foreningen.

- Joller er velegnet til unge. I forenin-
gen bliver vi allesammen ældre, så det 
er på tide at få de unge med i forenin-
gen, siger han.

Dirk Thöming
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En jolle fløj 
gennem 
luften

Mit der Ankunft einer Jolle geht für den Verein für klassische Yachten an 
der Flensburger Hafenspitze ein lang gehegter Traum in Erfüllung. Schon 
bei der Gründung vor knapp zehn Jahren wünschten sich die Vereinsmit-
glieder eine Jolle in ihren Reihen, und Kay Peters hat nun eine Pirat-Jolle 
aus dem Jahr 1959 angeschafft, die jetzt zu Wasser gelassen wurde - natür-
lich stilecht mit Hilfe des Lastenkrans des Küstenmotorschiffs »Gesine«, das 
ebenfalls zum Verein gehört.

RESÜMEE

Eine Jolle kam geflogen

Det knirkede gevaldigt i tovene, da lastekranen på foreningens kystmotorskib »Gesine« hev det 140 kilo tunge skrog fra traileren og flyttede det over til vandet. Tim Janke (til venstre) og Günther 
Wulf (i baggrunden) styrede jollens bevægelser. (Foto: Martina Metzger)

Kay Peters renoverede denne Pirat-jolle fra 
1959. Den skal være det første stykke i en jol-
le-samling i Foreningen for Klassiske Yachter 
ved Havnespidsen.


