
.Istandsæt et jolle-havnevrag! 

 

Af Jan Hovald Petersen 

 

Der ligger ofte flere gamle sejljoller rundt omkring i havnene. Ofte 

gemt bag højt græs eller andre større ’fortabte’ sejl- eller 

motorbåde. Nogle af disse fortabte joller kan blive et godt 

istandsættelsesgrundlag for sejlere, der vil genopfriske svundne 

tiders herlige jollesejlads og nærheden til vand. 

Visse af vragene er jo joller af typer, som man selv har sejlet – og nydt i fulde drag. Joller, 

der gjorde at man blev sejler. Det var der, man blev glad for at sejle – nogle siger, at det 

var der man blev ’inficeret’. Det var den eller den jolle, der tændte min sejlerglæde.  

Og nu ligger der et vrag, der ligner min kæreste eje dengang!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situationen er vel ikke ukendt, selv for yngre sejlere, da udviklingen går ret stærkt med nye 

joller og trimanordninger, nye sejltyper og trapez-anordninger, så gamle joller bliver 

umoderne og hober sig op rundt omkring. 

 

Dansk Sejlunion blev varm på ideen i 2012! 

Op til sejlersæsonen 2012 omtalte Dansk Sejlunion, at der var flere iagttagere og 

jounalister der pegede på at seniorsejlere mange steder i landet syntes at juniorsejlbåde 

 

Sørgeligt syn ikke? 

Piratjolle under destruktion for 

et par år siden. Formodentlig 

kunne denne Pirat og mange 

tilsvarende glasfiberarmerede 

polyesterbåde være reddet af 

en handy renovering –  

Dog uden at kunne blive 

super-konkurrence klasse 

igen, men næsten! 



og joller var meget spændende at genopdage – og at dette element indenfor sejlsport 

kunne få stigende betydning i de kommende år. En trend man også har set i bl.a. England. 

Og sejlunionen opfordrede medlemsklubberne at tage fat i elementet, der vel bedst 

beskrives som Seniorsejlere i Juniorbåde, selv om flere af de mest efterspurgte jolletyper 

også er designet for voksne. Det er dog nok så sjældent at man ser seniorer, der normalt 

sejler tursejlads i større både, springe over i en Finn jolle, OK-jolle eller en Laserjolle for at 

tage sig en krævende en-mands tur rundt om juniorsejlernes kapsejladsmærker.  

Men det forudses i Sejlunionens omtale som noget, der godt kan ske. 

  

’Havnevrag’ – mulighederne er mange! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OK jolle 5000kr 

eller bud! 

Europa jolle 

18000kr ! 
470 jolle 6400kr 

incl. trailer! 

Snipe jolle 7600kr 

incl. jollevogn! 

Finn jolle 11.000kr 

eller bud! 

420 jolle 6000kr 

incl. jollevogn! 

 Hobiecat 19.500kr 

eller bud! 

Pirat jolle 14.000kr 

og jollevogn! 



Sejlermagasinerne: 

Flere sejler-magasiner har på det seneste haft gode reportager om at sætte sådanne 

havnevrag i stand for at få genoplevet de vigtige sejlerglæder, der satte én i gang med at 

sejle. Måske sættes båden, man kan købe for ’en slik’ i så god en stand, at der kan blive 

tale om kapsejlads og måske senere kapsejlads på eliteplan. 

Det seneste nummer af sejlmagasinet ’Bådmagasinet’ (aug. – sep. 2014) har en levende 

og inspirerende artikel om at sætte en ældre glasfiber OK-jolle i stand til at klare sig på et 

højt konkurrence nivau, selv om forfatteren, Henrik Hansen,  indrømmer, at det kræver sit 

at få renoveret en gammel uklasset Henriksen glasfiberjolle fra 70-erne. Den vigtigste og 

nok mest besværlige del af renoveringen var at få indsat et forstækningsskot bag masten. 

Og at få skottet limet sammen med de 2 skibssider, bund og dæk (V-formet skot).  

Forfatteren fremhæver at man med dagens bedste epoxy, fibermåtte og Divinylcel laver en 

ganske god løsning, der gør at båden kan blive anerkendt og klasset og få det vigtige 

nummer i sejlet. Vigtigt er det, at båden ikke bliver for tung. Så kan han optræne sig til de 

gode kapsejladser, han oplevede engang – og han pointerer at han jo skal trænes op til 

det ’hårde’ liv på den skrå jolleside idet det jo både kræver behændighed og udholdenhed 

m.m. 
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Et andet kendt sejlermagasin ’Bådnyt’ har i sit senere nummer 492 en artikel om at sætte 

et ældre vrag af en Laserjolle i stand ved primært at sætte nye blokke, spil og tovværk på 

båden. Man fremhæver på forsiden af bladet: *Opgrader laserjollen og find sejlerglæden!* 

Der er en omtrentlig opgørelse af udgifterne til renoveringen til omkring 6000 kr. En godt 

grundlag i form af en god ikke for ødelagt båd for en sådan renovering kan fås for mellem 

5 og 15 tusinde kr.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Egne erfaringer 

Men det kan jo også være at der er seniorsejlere i sejlklubben, der har erfaringer med at 

istandsætte en ældre sejljolle f.eks. fra midt i 70-erne til at blive en ganske habil brugbar 

jolle.  

Undertegnede har i 90-erne istandsat en ganske rimelig Piratjolle nr D 981af glasfiber med 

finerdæk fra Henriksens jolleværft. Der var jollevogn med i købet. Det var en jolle med 2 

skaller – en ydre kraftigere glasfiber skal og en indre noget svagere. Den havde revner og 

skader i den indre skal som blev repareret, dengang med glasfibermåtte og polyester. 

Sejlene var nær perfekte, da de ikke var brugt ret meget. Mast og bom af aluminium. 

Rustfri rig, dette var OK. 

Så blev hele bådens skrog malet med 2-komponent maling, mens dækket blev nylagt med 

en let teak finer (nogle kaldte det cigarkassetræ) limet oven på den afslebne gamle 

vandfaste plywood. Limningen skete med Sikaflex (det virkede yderst effektivt). Dækket fik 

2-komponent bådlak og lakeret flere gange (4-5 gange). 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet var godt – for ikke at bruge stærkere ord som overvældende godt. Den sejlede 

godt, blev trimmet til kapsejlads – og blev så et par år efter solgt til en ung fyr, der gerne 

ville ’bygge sig op’ til kapsejlads. Senere har jeg hørt at har var både glad og stolt af båden 

og klarede sig fint. 

Hele istandsættelsen løb op i et par tusinde kr dengang i 90-erne. Solgt for 10 gange det! 

Og det kunne gøres igen. Det kunne jo blive en Snipe eller en træt nyere 470-er? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Men hvad kan man så gøre, når man har bådene? 

Man kan forsøge at sejle som man engang gjorde og prøve at indfange det ved vand, vind, 

hav og bevægelse, som gav en det ’uhelbredelige kick’ der gjorde, at man blev sejler! 

Og så kan man sejle med lidelsesfæller, for dem er der ifølge Sejlunionen nogle stykker af 

– måske i ens engen sejlklub? Er det en 2- mands jolle man har sat i stand, så kan man 

tage dysten sammen med ham eller hende og båden mod os selv og elementerne. 

Og så kan man sejle Kapsejlads i forskellige former i klubregi og evt. sejle mod de andre 

seniorer i andre ’gamle’ både, idet man kan udnytte respitreglerne, der måske giver en 

rimelig retfærdig opgørelse i resultatrækken. Og man kan hygge sejle på Havnens dag , få 

andre med ud o.s.v.  

Og så kan man som det måske mest ultimative sejle mod de unge i deres både – måske 

bare for at opleve erkendelsen af hvad udviklingen har bragt af både gode nye både og 

måske nye unge sejltalenter. 

Alder ingen hindring?  

Konklusion: 

Måske er ideen med senior jollesejlads værd at overveje og vurdere.  

 

JHP 

 

 

 

 

 

PS: Sammen med en anden senior fra sejlklubben havde undertegnede en ganske god 

sejltur i let til frisk vind på Arresø i en gammel Pirat i mahogni fra 1962. Det gik stærkt på 

det relativt ’flade’ vand, som søen er kendt for. Og båden sejlede fremragende sådan da! 

Igen planing, dertil er båden for tung i den daværende vind – men kan i stærkere vind.  

 


