lb lvar Dahl

Smakkejollen og friluftslivet

Sejlads med smakke
spids, og at man sejler bidevind eller pa kryds. Man kan ogsa
sige, at man sejler test til vinden .
Sejler man en kurs sam ikke er test bidevind, siger man , at
vinden er lidt rum . Jo mere vinkelret vinden kommer ind pa
baden , jo mere rum er den.
At esndre kurs, sa vinden bliver mere spids, og man styrer
testtere til vinden, hedder at spidse op.
At esndre kurs, sa man far mere rum vind , hedder at falde af.
Er vinden vinkelret ind pa badsiden, taler man om halvvind.
Halvvinden kan desuden vesre lidt foran for tvesrs eller agten
for tvesrs.
Nar vinden star tvesrs og rum ind, siger man, at man sejler
rumsk0ds, altsa med slesk pa sk0derne.
At sejle med vinden hedder at lesnse.
Er vinden helt ret agter ind kaldes sejladsen plat lesns.
Under sejladsen kan vinden esndre retning. lsesr nar man
sejler bidevind test til vinden , har sma skift i vindens retning
betydning.
Bliver vindens vinkel mere spids ind forfra , siger man, at vinden
spidser.
Bliver vindens vinkel st0rre, siger man, at vinden rum mer.
Nar vinden spidser, ma der styres lidt bart fra den oprindelige

Sejlads
For at sejle en jolle er der en del, man ma vide. Det geslder for
aile jolletyper, gamle sa vel sam nye. I det f0lgende beskrives
nogle forhold sam er generelle for sejljoller, fordi det er
n0dvendigt at kende nogle fagudtryk og almindelige mader at
styre og man0vrere. Smakkejoller har imidlertid nogle sesrlige
muligheder for trim af sejl og mader at man0vrere. Disse
muligheder blev udviklet og indbygget i riggen , da jollerne
blev anvendt sam brugsbade, men de er stadig n0dvendige
og sesrdeles nyttige at kende, fordi de er forudsestningen for
tryg og sikker sejlads. De f0lgende generelle beskrivelser om
jollesejlads skallede frem til at forsta det, sam er sesregent ved
sejlads med smakke.

Vinden og sejlene
Vindens retning ind pa baden har nogle navne, der er nyttige
at kende.
Sejler man skrat frem mod vinden, siger man, at vinden er

116

vindretning, altsa: man ma falde af.
Nar vinden rum mer, kan der styres lidt tcettere til den oprindelige
vindretning, altsa: man ma skcere op.
At sejle teet og spidst til vinden kaldes desuden at tage h0jde.
Det udtryk bruges som regel i forhold til det mal fremme mod
vinden, som man har sat sig. Ved vindskift eller forskellig
styring kan man vinde h0jde eller tabe h0jde.

Vindsiden af baden kaldes luv side, og lcesiden kaldes lcesiden.
Man kan altsa dreje mod luv eller Ice.
Kommer vinden ind i badens storsejl fra styrbord side, kaldes
det at sejle pa styrbord halse.
Kommer vinden ind i storsejlet fra bagbord kaldes det at sejle
pa bagbord halse.

Styrbord halse

Bagbord halse

Bidevind

Foran for tvcers

Halvvind

Ha/vvind

Agten for tvcers

Lcens
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Styrbord og bagbord halse
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Et klinkbygget skibs planker hedder bard. Pa de fleste vikingeskibe sad roret pa en planke i h0jre side. Det gav navnet til
h0jresiden sam styrbard. Den side, sam rargcengeren vendte
bagen til, kunne sa passende hedde bagbard.
En rasejler, sam sejler bidevind med vinden ind fra styrbard,
har rasejlets ene sidehj0rne sat fast farude i styrbard side.

Sejlets hj0rne kaldes da halsen, ag man siger, at skibet sejler
pa styrbards halse.
Nar der vendes gennem vinden, f0res sejlets hj0rner rundt,
sa det, der f0r var halsbarm, bliver til Sk0debarm ag det, der
f0r var sk0debarm, bliver til halsbarm. Nar der er vendt, sejler
skibet pa bagbards halse.
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Sejlene srettes
Nar sejlene seettes ved land , b0r man som hovedregelleegge
jollen vindret. Det betyder, at den har steevnen mod vinden.
Ligger jollen mellem peele i havn , ma man hale sig ud og fort0je
vindret, mens sejlene seettes. Man fort0jer med fanglinen , der
er fastgjort i steevnen . Linen leegges om en peel, jollen fires en
badleengde ud og linens l0se ende tages ind og seettes fast.
Nu kan baden svaje frit med steevnen mod vinden pa samme
made, som Ia den ved b0je eller en peel i stranden.

Man arbejder sig nu fremefter med at seette smakken pa sam me
made som storsejlet, dog seettes smakkens sprydstage om
styrbord. Et smakkesejl star og treekker bedst, nar sprydstagen
star til luv af sejlet. Nar man veelger at seette stagerne om
henholdsvis styrbord og bagbord pa en tosmakke, er det for
at udligne fordele og ulemper ved styrbords og bagbords
sprydning. Stagfok seettes med stramt og godt strakt forlig .
F0rer jollen klyver, er den det sidste sejl, man seetter i havn
eller ved peel og b0je. En fiyvende klyver skal seettes seerdeles
hardt i faldet, sa dens forlig star stramt.

For svaj seettes sejlene agter fra og fremefter. Begrundelsen for
det er, at det agterlige sejl holder agterenden bort fra vinden og
hjeelper til, at baden forbliver vindret.
Nar storsejlet er hejst til tops, strammes faldet godt , sa forliget
star stramt mellem halsline og fald. Man b0r kontrollere, at
lidselinen ikke star for stramt. Sejlet skal kunne svinge frit bag
masten ca. en tomme bag den. Nar sprydstagen seettes i sin
strop skubbes den godt opad. indtil der dannes en diagonal
fold i sejlet fra sprydbarm til halsbarm. Denne fold rettes ud, nar
sejlet sk0des for vinden. Sprydstagens strop, som b0r veere af
hamp, veedes med en sjat vand, sa den bider godt om masten
og ikke skrider, mens der sejles. Kan jollen f0re topsejl, er
sprydstagen naturligvis sat om bagbord for sejlet.

lndtil afsejling skal aile sk0der sta l0se og sejlene blafre frit.
Nar aile fald er kvejlet peent op pa deres klamper, og sk0derne
ligger ved de res pladser, er man klar til at sejle.
I enhver jolle er det meget vigtigt at faldene altid seettes pa
klamperne og skydes op pa n0jagtigt samme made, som aile
ombord kender. Det skal veere sadan, at hvilken som heist af
beseetningen kan g0re faldene los, hvis der skal rebes eller
bjerges sejl for optreekkende darligt vejr.
Nogle foretreekker at afsejle pa arbejdst0jet alene og seette de
lette sejl undervejs.

Nar storsejlet er sat, skal sk0det sta l0st, sa sejlet kan blafre
frit, mens man seetter topsejlet. Topsejlet ligger rullet op pa sin
stage i bagbord side med tappen agter og taen for. Nu er det
nemt at tage topsejlssk0det fra sprydstagen og seette det fast
i topsejlets sk0debarm. Man haler i sk0det og topsejlet rulles
ud som et rullegardin , nede fra og op. Topsejlssk0det seettes
fast pa sprydstagens klampe, mens man seetter topsejlsfald og
taline fast pa stagen. Derefter hales pa fald og taline samtidigt,
og topsejlet vipper op pa sin plads over mastetoppen. Sk0det
hales nu ind og topsejlets sk0debarm streekkes ud til nokken af
sprydstagen.

Under sejlseetning har ukyndige hjeelpere om bord ofte en
tendens til at ville hjeelpe til ved at holde i sk0derne til de
blafrende sejl. Det er helt forkert. Sejlet fanger vind, og
baden begynder at skeere frem og tilbage i fort0jningen. Det
svarer til at seette bilen i gear og treede pa speederen, mens
handbremsen er sat.
Er der meget bleest, b0r man overveje at rebe inden afsejling.
Det er altid lettest at g0re ved peelen. Nar storsejlet er sat,
rebes det straks. Derefter seettes forsejl, som eventuelt ogsa
rebes.
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At lregge fra
smakke eller fok ud til styrbord, mens storsejlsk0det stadig
star 10?t. Stcsvnen vii nu dreje mod bagbord for vindens tryk
i forsejlet, samtidig med at baden begynder at sejle baglcsns
bort fra pcslen . Rorpinden lcsgges helt ud i bagbord side, for
nar baden bakker, virker roret modsat, og rorpladen vii skubbe
agterenden mod styrbord , som man netop 0nsker.
Nar stcsvnen er svinget sa meget mod bagbord, at man er
pa kurs, slippes bakken i forsejlet, og aile sk0der scsttes om
lcs i bagbord side. Jollen sejler fremad bagbord for pcslen pa
styrbord halse.
0nsker man at afsejle mod styrbord fra pcsl eller b0je, lcsgges
vindens tryk i sejlene selvf0lgelig modsat.

Nar en passende sejlf0ring er sat, g0res der klar til at lcsgge
fra . 0nsker man at afsejle fra pcslen mod bagbord, tvinger man
storsejlet ud mod bagbord. Det kaldes at bakke sejlet. Forsejlet
star stadig l0st. Vindens tryk i storsejlet vii skubbe jollens
agterende mod styrbord.
Nar baden er ude i en god vinkel med vinden ind pa styrbord
side, slippes storsejlsk0det, og der kastes los pa fanglinens
l0se tamp, og linen tages ind . Straks efter bakkes forsejlet,

vind

Udsejling af havn
Storsej/ bak

Ligger jollen i havn, og er vinden palands og star ind gennem
havneabningen , ma man selvf0lgelig krydse ud.
Nu ma man huske pa, at smakkejollen er en robad . Under ud- og
indsejling af havn b0r arerne altid ligge parat med arebladene i
tollegangene, sa de hurtigt kan skydes ud og tages i brug. Det
er lidt ynkeligt at se smakkesejlere rode rundt i havnen og drive
ind i pcsle eller andre fart0jers fort0jningsliner. Arer skudt ud og
et par aretag pa det rigtige tidspunkt er elegant og vidner om
godt s0mandsskab.

•
Forsejl bak

I en trang havn kan man vcslge at krydse ud pa arbejdst0jet
alene, eventuelt i let luft med topsejlet oppe. Topsejlet har den
fordel i havn, at det rager op over molerne og kan fange vind .
Nar klyverbommen ikke er ude, har jollen st0rre man0vrerum,
og der er kun to sk0der at passe i vendingerne.
Er havnen meget trang , er det tint at ro ud under sejl. Det
betyder, at der krydses mod vinden pa normal vis, mens der
roes for at holde god tart og styring.

•
Afsejling

f
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Erman ene ombord, kan man vrelge at krydse ud roende under
storsejlet alene og med forsejlet slaet under parat til at srette.
Man ror under storsejl alene ved at srette storsk0det fast med
dobbelthal over bade bagbords og styrbords varnagle, sa
sk0debarmen star nresten midtskibs. Der krydses nu ud ved at
lade sejlet g0re arbejdet, mens der roes og styres med arerne.
Storsk0det passer sig selv, netop fordi det er sat til bade
styrbords og bagbords halse.
Under udsejling er det vigtigt at udnytte havnens vandareal
optimalt, og man b0r holde god tart i baden, sa den er let at
styre og man0vrere. Den forsigtige sejler g0r ofte den fejl, at
der sejles for langsomt i havnen. Det kan resultere i, at baden
gar i sta og driver sidelrens. Hold tart og god styring, og brug
arerne om nQldvendigt.
I et trangt havnehul vii der i modvind som regel vrere en vinkel
til vinden, der er lidt bedre til udsejling end den anden. Star
vinden i abningen for eksempel blot en smule ind fra h0jre,
skal man vrelge den vinkel, fordi den er mest rum, og man kan
smutte ud af havnehullet pa styrbords halse.

Klyversk0det er f0rt ned til rorgrengeren eller en tredje makker,
sa sk0det kan hales ind, sa snart klyveren er strakt.
Erman alene om bord, nar de lette sejl skal srettes, ma man
dreje bi pa bagbords halse for et bakket forsejl.
Kender man sin jolle godt, kan man n0jes med at tage lige
prrecis sa meget bak i forsejlet, at jollen sejler langsomt fremad
pa bidevind.
Topsejlet srettes som beskrevet oven for, idet man dog vrelger
at vippe det helt op og sk0de ind tilluv for storsejlet.
Nar topsejlet er trim met, kan man srette klyveren. Dog ma man
huske pa, at nar man gar helt frem i strevnen, bliver jollen lidt
mere luvgerrig, og der skal maske tages lidt mere bak i forsejlet
for at holde balance, mens klyveren srettes.

Star vinden i havnen fralands, altsa ud gennem havneabningen,
kan man vrelge at sejle ud for et forsejl alene for sa at srette
storsejlet ude til s0s. G0r man det, skal man blot vrere sikker
pa, at kursen er medvinds hele vejen mellem prele og broer og
ud gennem abningen.
Nar man er vel ude af havnen, er det tid at srette de lette sejl,
hvis vejret er til det.
Topsejlet g0res klar til at srette, mens jollen ligger pa bagbords
halse. Sejlet rulles ud med sk0det, og fald og taline srettes fast.
Herefter stagvendes til styrbords halse, og topsejlet hejses op
i Ire af storsejlet.
Mens klyveren srettes, styrer rorgrengeren test til vinden, sa
jollen sejler langsomt, og makkeren har lidt ro foran masten.
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At sejle med vinden
Plat lams heder det at sejle med vinden ret agter ind.
Pa plat lams er sejlene firet helt ud, sa de star ncesten vinkelret
pa badsiden og fanger vinden, der f0rer baden med sig fremad.
Sejlene ma geme sta lidt hule, sa de lukker vindens tryk ind i
sejldugen.
Er en sprydstage sat om bagbord, vii man maske opdage, at
sejlet danner en diagonal fold fra sprydbarm til halsbarm, nar
deter firet helt ud til bagbord. Det problem l0ses ved at slcekke
lidt pa halslinen, indtil sejlet huler jcevnt.
Modsat kan der dannes en diagonal fold fra faldbarm til
sk0debarm, nar sejlet er firet helt ud til styrbord. Det rettes ved
at strcekke faldet lidt. Er det allerede halet helt i top, kan man
rette folden ved at hceve sprydstagen lidt i stroppen.

Nar storsejlet er firet helt ud, skaber vindens tryk i sejlets
agterlig et drejemoment i jollen. Er storsejlet firet helt ud til
bagbord, skabes et drejetryk mod styrbord. Derfor ma man
hele tiden korrigere med roret og dreje lidt til bagbord. Det
bremser jollen.
Under plat lcens, ville sejlene sta og Ice for hinanden, hvis de
stod i samme side. Derfor Iader man forsejlet, smakke eller
krydsfok, sta firet ud til den modsatte side af storsejlet. Sa
fanger begge sejl vind, og storsejlets bremsende drejemoment
kan minskes eller ncesten ophceves ved det moment, som
forsejlet giver. Jollen ligger mere let pa roret og l0ber godt.

Plat lams

Plat /rens med spilede forsejl
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ind mod masten, altsa mod luv. Problemet l0ses ved at hale
storsejlets sk0de lidt ind.
Desuden b0r man overveje, om det ikke er pa tide at tage
topsejlet ned, hvis det har tendens til at krCEnge baden mod
luvart.

Under styring pa plat ICEns b0r man ICEgge kursen en smule
mod luv. Det vii sige, at man styrer lidt til den modsatte side af
storsejlets stilling . Nar man styrer sadan, er det for at undga
en ufrivillig bomning, der i vCErste fald kan kCEntre jollen, hvis
vinden erhard.
Den lille smule luv styring bevirker, at forsejlet kan miste vind
og klappe sammen, sa det ikke arbejder. Derfor er det godt at
spile forsejlet med en stage. Man kan spile forsejlet med en
are. Forsejlssk0det ICEgges inde ved sk0debarmen i et halvstik
om arehandtaget. Aren sCEttes med bladet mod ICE badside og
spiler pa den made sejlet ud.
Har man en badshage ombord kan den fint fungere sam
spilerstage ogsa.
Nar man sejler med spilet forsejl pa den made, kan man styre
pa kurser, hvor vinden er lidt mere tvCErs agter ind ved at fire
forsejl og spilerstage (are) af, indtil sejlet star vinkelret pa sin
mast eller sit stag.
F0rer jollen klyver, er det svCErt at fa den til at arbejde pa plat
ICEns, fordi den star i ICE. Man kan dog eksperimentere med
at hale klyverens hals ind til stCEvnen og samtidig stramme
smakkens eller stagfokkens sk0de lidt ind. Er vind og kurs
rigtig, vii klyveren nu sta og pose i ICE bag storsejlet og fange
den vind sam forsejlet slipper forbi.

Hvis den optimale kurs og altsa malet for sejladsen er ret med
vinden, ma man bomme for at korrigere den luv styring.

For at fylde klyveren, kan man ogsa give storsejlets hals op
til sprydstagen. Vinden far saledes rum til at stryge frit under
storsejlet og frem i klyveren.

Lee side

F0rer jollen topsejl pa plat ICEns og er vejret noget friskt, kan
man opleve, at jollen far tendens til at krCEnge mod luv. Det
f0les ubehageligt og forkert, og det kan, hvis uheld er ude, f0re
til en kCEntring mod luv.
Den luv krCEngning skabes, fordi topsejlet er firet for meget
af. Helt oppe i tappen dannes der en fold af vind, sam trykker
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Luv side

Kovending, at halse rundt eller at bomme

sa de bade fanger vinden , men ogsa slipper den og Iader den
stryge bag ud af sejlet.

Der er tre udtryk for dette at vende medvinds gennem vinden.
Ordet kovending har nok noget at g0re med at vende rumpen
til vinden , som k0er g0r. At halse rundt betyder, at der skiftes
halse, mens baden styrer medvinds gennem vind0jet. At bomme
er et udtryk, der er hentet fra sejlskibe, som f0rer bom pa det
langskibs sejl som foreksempel en skonnerts storsejl. ldet, der
styres med og gennem vindretningen, vii bommen svinge over
i modsat side, nar der skiftes halse. Pa de store skibe var en
bomning farlig i hardt vejr, hvis den forl0b ukontrolleret.
Smakkesejlet har ingen bom . At tale om en bomning er egentlig
forkert. Der er tale om at skifte halse medvinds.
At halse rundt med en smakke er ganske let. Man haler raskt
ind pa storsejlets sk0de samtidig med, at kursen cendres mod
Ice. I det 0jeblik vindretningen skcerer kursretningen, skal
storsejlets agterlig sa ret agterud , og idet sejlet fanger vind pa
den nye halse, Iader man sk0det l0be ud , mens man bremser
tovet bl0dt.
Nar der er halset rundt, star det spilede forsejl i Ice, og
spilerstage eller are er let at pille ud af de slcekke sk0der, f0r
der spiles pa modsat halse.
Nar der skal kovendes i frisk vejr, og jollen l0ber hurtigt med
vinden, er der nogen , der heist vii foretage bomning imellem
pustene, mens jollen sejler langsommere. Det er forkert. Der
skal halses rundt, mens der er mest mulig tart pa. Heist lige i det
0jeblik et pust tager af, mender stadig er godt skred i baden , og
gerne mens den l0ber raskt ned af en b0lge. Sa er der mindst
tryk i sejlet, og det smcekker over uden det store rabalder.

Pa kurs, hvor vinden er mere agterlig end tvcers, kan der vcere
forhold , hvor forsejlet ikke fyldes og bcerer godt, fordi det star
lidt i Ice af storsejlet.
Da kan man give storsejlets hals op. Halslinen l0snes og bindes
ganske en kelt op til sprydstagen lige over strop pen. Vinden kan
nu stryge under storsejlet og ind i forsejlet. Den smule sejlareal ,
man mister i storsejlet vindes ved at forsejlet fyldes.
Under rumsk0ds sejlads med vinden agten for tvcers, kan man
opleve, at jollen bliver hard pa roret. Det vii sige, at sejlenes
drejemoment fra Ice mod luv er stor, og man ma styre meget
mod Ice for at holde jollen pa kurs. Problemet l0ses ved at
hale lidt ind pa storsejlet og s0rge for, at forsejlene fyldes og
trcekker godt. Man ma arbejde med sejlene, indtil jollen f0les let
pa roret. Det er tegnet pa, om den l0ber optimalt.

Storsejlets hats givet op

At sejle med vinden agten for tvCErs
De fleste smakkejoller sejler hurtigst med vinden agten for
tvcers. Det er meget behagelig sejlads, hvor vindens tryk kan
fylde aile sejl. Deter rumsk0ds sejlads. Sejlene er firet lidt ud ,
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At sejle halvvind med vinden tvcers
Nar man sejler med vinden vinkelret ind pa badsiden, siger
man, at vinden er tvcers, og baden sejler halvvind.
Deter god vind , hvor sejlene bcerer godt. De skal sta slcekket
godt ud, og det er vigtigt at finde en sk0dning, som giver den
rigtige balance, sa jollen 10ber let pa roret.
At sejle i aben bad pa halvvind i noget S0, krcever en god
rorgcenger. Pa halvvinden vii b0lgerne ramme badsiden i hele
dens lcengde. Er s0en grov, kan et brod nemt give en god sjat
vand indenbords. Derfor holder den erfarne rorgcenger hele
tiden 0je med b0lgerne ud til luvart. Hvis man nu sk0nner, at
en scerlig stor b0lge vii brcekke og maske sende et brod ind i
baden, styrer man ganske enkelt uden om den b0lge, hvis det
pa nogen made er muligt. I de fleste tilfcelde kan man dreje lidt
mod Ice, det giver tart, og man kan styre Ice om den truende
b0lgekam. Ser man, at man ikke kan na at styre bort fra b0lgen,
er det mest sikkert at dreje stcevnen op mod den, det bremser
ganske vist farten lidt, men man undgar at fa vand i baden.

sejl, efterhanden som baden kommer op i fart, og slcekke lidt
ud, nar farten falder.
Der er mange, der g0r den fejl, at de sejler med vinden foran for
tvcers med alt for stramme sk0der, som om de sejlede pa kryds
mod et mal, hvor det gjaldt om at vinde h0jde. Deter forkert.
En smakkejolle har netop sin styrke pa evnen til at sejle hurtigt
med lidt sleek pa sk0derne. Den korteste afstand mellem to
punkter er nu en gang den lige linie. Kan man helt tydeligt na sit
mal pa samme halse, b0r man styre ret pa det og arbejde med
sejlene, sa de hele tiden trcekker optimalt.
Erman i tvivl, om man nu ogsa kan na sit mal pa samme halse,
fordi vinden har tendens til at spidse, kan man selvf0lgelig med
fordel tage lidt h0jde i forhold til malet for sa senere at falde af
og slcekke lidt ud.
Aile langk0lede smakkejoller har en vis afdrift mod Ice, nar der
sejles med vinden tvcers og foran for tvcers.
Der er nogle hovedregler for afdriften. Jo mere tart, man kan
holde i jollen , jo mindre er afdriften, og sejler man med for
stramme sejl, 0ges afdriften mod Ice.
Det handler helt enkelt om at holde tart, og at sk0de sine sejl
sa de trcekker fremad.

At sejle med vinden foran for tvcers
Nar man sejler i modvind pa en kurs, hvor man kan na sit mal
pa samme halse, siger man , at der sejles foran for tvcers.
Med vinden ind foran for tvcers er det uhyre vigtigt, at sejlene
sk0des rigtigt, for at baden kan ga godt.
At baden overhovedet kan sejle mod vinden skyldes, at der
dannes et undertryk pa lcesiden af sejlene, nar vinden stryger
forbi dem. Jo st0rre vindhastigheden er, jo st0rre er det
undertryk, som kan suge baden fremad. Nu skal man huske
pa, at badens tart fremad skaber en fartvind af en lidt anden
retning end den virkelige vind . Fartvinden er mere spids end
den virkelige vind. Det betyder, at den vind , som pavirker
sejlene, cendrer retning afhcengig af badens tart. Nar man
sejler foran for tvcers, ma man altsa stramme lidt ind pa sine
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At hugge teet til s0en l0nner sig ikke.
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At krydse
At sejle frem mod vinden ved at sejle skiftevis pa styrbords og
bagbords halse kaldes at krydse, og vindens retning ind pa
jollen hedder bidevind.
Bidevinds sejlads er en sva;r kunst. Det handler om at fa jollen
til at vinde h0jde, altsa at fa den til at avancere mod vinden.
Hvis man forestiller sig vindens retning ind mod baden sam
en linie, vii den have et punkt, sam vinden tilsyneladende
kommer fra. Det punkt kaldes vind0jet. Nar man sejler bidevind
pa kryds, handler det om at sejle sa ta;t og hurtigt til vind0jet
sam muligt. Sejler man for ta;t til vind0jet vii jollen tabe tart og
maske ga helt i sta, sejler man for lavt, det vii sige i for star en
vinkel til vind0jet, mister man h0jde.
Pa bidevind hales sejlene stramme og noget flade.
Der er nogle tydelige tegn, man kan afla;se, der forta;ller, hvis
sejlene ikke star rigtigt.
Hvis der dannes en fold af flagrende dug i storsejlet inde ved
masteliget, nar sejlet ellers er godt strakt, og forsejlet ellers
ba;rer, er det tegn pa, at forsejlet star for stramt, og vinden
fra det sendes ind i storsejlet. Det kaldes bagluft. Problemet
afhja;lpes ved at sla;kke forsejlet lidt ud.

Sprydstage
star for lavt

ikke star h0jt nok, og det b0r straks rettes ved at flytte stagen
h0jere op pa masten. Den mest almindelige arsag til, at en
smakke ikke sejler hurtigt og ta;t nok til vinden, er sprydstagens
stilling. Star stagen ikke h0jt nok, falder sprydbarmen ud til Ia;,
og man mister en masse tra;kkraft fra sejlet.
Har man lakerede master, og bruger man tovva;rk af kunststof,
skrider sprydstagens strop meget let nedad. Sa kan man
selvf0lgelig finde pa aile mulige n0dl0sninger sa sam pinde
med hak i, sma taljer eller en kindbakke, der er sat pa masten.
lngen af disse l0sninger er sa;rlig gode, fordi de forhindrer
andre af smakkesejlets gode og mangfoldige muligheder, sam
at arbejde med lidselinen, flytte stagen op og ned ved rebning
osv. Holder man sig til en mast, der er behandlet med varm
bruntja;re og en stagestrop af hamp, star stroppen altid fast og
stramt, nar blot den far en sjat vand.
Uanset hvilken stil eller fastholdelse af sprydstagen, man
va;lger, er det vigtigt at sla fast. Sprydbarmens stilling er
afg0rende for smakkejollens evne til at sejle pa bidevind. Vii
man ga h0jt til viden og hurtigt fremad, ma man sikre sig, at
sprydbarmen star godt.

Hvis sejlet lever ved sprydbarmen, eller der dannes en diagonal
fold fra faldbarm til sk0debarm, er det tegn pa, at sprydstagen

127

Pa kryds rna man arbejde med jollen i forhold til rendringer i
vindstyrker og vindretning.
I pustene, nar vindstyrken stiger, skrerer man op, gar tret til
vinden og vinder h0jde uden at tabe tart. Mellem pustene,
nar vindstyrken falder, rna man falde lidt af pa kursen for at
bibeholde sin tart.
Hvis vinden rummer, rna man skrere mere op.
Hvis vindretningen rendres mere permanent, sa vinden
spidser, kan det betale sig at stagvende og lregge sig over pa
den anden halse.
Sejler man pa kryds i hard modvind, rna man f0re sa meget sejl
som muligt. Det giver den bedste tart, og den bedste evne for
jollen til at ga h0jt til vinden. Deter en svrer balance. I princippet
f0rer man sa meget sejl, at jollen ville krentre, hvis man lod den
falde tvrers for vinden med stramme sk0der, men man sejler pa
en harfin balance med vindens tryk i sejlene. Krrenger baden
for meget, skrerer man op, sa krrengningen rettes op.
Der er imidlertid igen en tommelfingerregel, man kan rette sig
efter.
Jollen skal kunne brere sine sejl fyldte i middelvinden. Det vii
sige den vind, som blreser konstant mellem pustene.
Pa kryds b0r de lette sejl, topsejl og klyver vrere trim met sad an,
at det er de sejl, der fmst lever og slipper vinden, nar man rna
skrere op for et pust.
Det er meget vigtigt, at en klyver er trimmet rigtigt, nar jollen
ligger pa kryds. Den almindelige fejl er at srette klyversk0det
for hardt og stramt. Der dannes et drejemoment i strevnen mod
Ire, og selvom jollen sejler fremad, vii den have stor afdrift.
Klyveren trimmes pa bidevind ved at styre sa tret til vinden pa
de 0vrige sejl, at jollen gar hurtigt og h0jt. Klyveren skal nu
hales til, sa den lige akkurat fyldes og trrekker. Hverken mere
eller mindre. Nar man rna skrere op for et pust, skal der dannes
en fold bag klyverens forlig, hvor den mister vinden. Man kan
desuden trimme klyveren , sa jollen ligger let pa roret. F0les
jollen luvgerrig pa roret, b0r klyveren hales lidt. F0les jollen
lregerrig, skal klyveren slrekkes.

Hvis man oplever, at man meget ofte rna skrere op for at tage
vinden ud af de lette sejl, er det pa tide at stryge et af dem. Det
vii oftest vrere topsejlet, som tages ned f0rst, da det har den
st0rste effekt pa krrengningen.
Harman bjerget de lette sejl, og vinden 0ger yderligere, sa man
for ofte rna skrere op, kan man srette forsejlet hardt og fiadt,
sa der dannes lidt bagluft i storsejlet. Det retter jollen op, men
er kun en midlertidig l0sning. Viser det sig, at vinden er 0get
konstant, er det tid til at rebe .

Stagvending
At vende ved at styre strevnen gennem vind0jet hedder at
stagvende eller at ga over stag. Under stagvending skiftes
der halse. Mastens langskibs barduner hedder stag . Under
stagvending skiftes vindens retning fra den ene til den anden
side af staget.
De fieste smakkejoller stagvender kun besvrerligt og langsomt
ved hjrelp af roret alene. Bruger man sejlene rigtigt under
stagvendingen, gar det imidlertid let og tint.
En stagvending indledes med, at man falder lidt af pa kursen
for at fa god tart (1 ). Nar farten er passende, lregges rorpinden
i Ire. Mens strevnen nu drejer fra Ire mod luv og vind0jet, tager
rorgrengeren fat pa storsk0det og f0rer storsejlets agterlig
stramt og fast ind mod bad ens midte, saledes at sejlets agterlig
stadig fanger vind og trykker jollens agterende mod Ire (2).
Nar man er inde i vind0jet, og vinden stryger ret langskibs,
vii forsejlet, der stadig star fast, begynde at bakke og trykke
forskibet over mod den nye kurs (3).
Under dette sretter rorgrengeren storsk0det under varnaglen i
den nye halses Ire side.
Nar jollen er drejet prrecis sa meget, at storsejlet kan fange
vind, sk0des det ind, og bakken slippes ud af forsejlet, som
ogsa sk0des ind i Ire. Straks begynder jollen at sejle fremad
paden nye halse (4).
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Sa snart stcevnen er faldet sa meget, at sejlene kan fange vind
pa den nye halse, slippes bakken i sejlene, og de sk0des ind
pa den nye halse (2). Roret rettes op, og jollen begynder at
sejle (3).
Nogle smakkejoller kan vcere uhyrligt svcere at stagvende i
mods0. Det skyldes som regel, at ballast eller bescetningens
vcegt er placeret forkert. En jolle, der ligger dybt med
agterenden, kan vcere umulig at stagvende, men hvis last eller
ballast flyttes fremover, gar vendingen let.
Vii man 0Ve sig i at stagvende pa en made, sa smakkejollens
sejl arbejder perfekt, b0r man trcekke rorpinden ud af rorhovedet
og 0ve sig i at vende uden brug af roret, men pa sejlene.
En veltrimmet smakke kan ga over stag pa sejlene alene.

1hard modvind og med krap s0 pa stcevnen, kan der ske det, at
jollen gar i sta med stcevnen i vind0jet.
For at undga det holder den erfarne rorgcenger 0je med
b0lgerne foran, nar der g0res klar til at vende, og han vcelger
at foretage vendingen pa et tidspunkt, hvor b0lgerne er mere
flade og mindre stejle.
Sker det alligevel, at jollen gar helt i sta med stcevnen i vind0jet,
- og det kan ske for selv den mest erfarne, - ma man sejle
baglcens, indtil stagvendingen er gennemf0rt.
Man foretager en baglcens stagvending ved at lcegge roret
modsat, mens jollen driver baglcens for det bakkede forsejl.
Samtidig bakkes storsejlet modsat forsejlet for at hjcelpe
agterenden med at falde i den rigtige retning (1).

I

vind

Vind
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Regn f0r vind. Topsejl ned og klyver ind.
Vind f0r regn. Topsejl ned og op igen.

Pa engelsk handler varslet desuden om at rebe, og det lyder

Denne lcsrescstning har s0folk sandsynligvis bragt her til fra
tjeneste i engelske sejlskibe.

Rain before vind. Topsail down and all refs in.
Wind before rain. Topsail down and up again.

mere melodisk med bedre rim:
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At bakke sejl og dreje bi
En smakkejolle var oprindeligt en arbejdsbad til fiskeri. Man
havde brug for, at jollen kunne styre sig selv pa visse kurser
eller drive langsomt, mens man arbejdede med redskaberne.
Med vinden ind foran for tvrers kan jollen styre sig selv (1). Man
sretter storsejlet fast om Ire og haler lidt bak i forsejlet. Den
luvgerrighed, der er skabt af storsejlets drejemoment, ophreves
nu af et modsat drejemoment mod Ire i forsejlet. Jollen sejler
langsomt fremad. Erman alene om bord, kan man slippe roret
og srette topsejl eller rette et eller andet ved riggen.
0nsker man, at jollen skalligge stille med sejlene oppe, haler
man forsejlet helt bak, og storsejlet bakkes ligeledes ved at
srette sk0det over luv varnagle. For- og agterstrevn trykkes
nu begge mod Ire, og jollen begynder at drive langsomt med
vejret. Det kaldes at dreje bi . Selv i forholdsvis meget vind vii
jollen rette sig op og ligge roligt i s0en, mens den er drejet bi
(2).
Synes man, at jollen krrenger lidt for meget, kan man lette
noget af sejltrykket ved at give halsen pa storsejlet op. Derved
skabes der ogsa mere plads i rummet agten for stormasten.
Man har nu ro om bord og kan sm0re sig et par stykker bmd,
studere s0kortet, pilke torsk osv. Under fiskeri med garn, kan

garnene drives ud med bakkede sejl. For hver en kelt jolle, og
for hver rigtype er der sma forskelle i maden, baden driver,
nar den er drejet bi. Man ma arbejde med sejlene, indtil man
kender sin bad godt. Sejler man alene, er det godt at kunne
dreje bi for at srette eller bjerge de lette sejl.
Vii man af en eller anden grund dreje bi i et befrerdet farvand,
kan det vrere klogt at g0re det pa styrbords halse. Jollen er
nu pa sikker halse i forhold til vigereglerne, og man kan i ro
gennemf0re, det man havde planlagt.

At bjerge de lette sejl
F0rer jollen topsejlet traditionelt pa bagbords side af mast og
storsejl, er det bedst at bjerge topsejlet, mens man sejler med
vinden foran for tvrers pa styrbords halse.
Topsejlsfaldet fires af, men taline og sk0de bliver staende fast.
Topsejlet vipper nu ned i Ire af storsejlet. Derefter slippes taline
og sk0de, og man srenker sejlet sa tilpas meget, at fald og
taline kan l0snes fra stagen . Nar deter gjort, og sejlet hrenger
under nokken af sprydstagen, rulles det pa stagen samtidig

Vind

Topsejlet rulles
pa stage
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med, at der fires ud pa sk0det. Nar sejlet er rullet helt ind,
l0snes sk0det, sejl og stage lcegges pa plads, og de l0se ender
scettes fast.
Er der noget vind og krcengning, mens topsejlet skal ned , kan
det vcere en fordel , at ga over stag og lcegge sig pa bagbords
halse, sa snart faldet er l0snet og topsejlet hcenger under
nokken af sprydstagen. Det affirede topsejl hcenger nu til
luv af storsejlet, men til gengceld har man god arbejdsplads,
og bescetningens vcegt er i den rigtige side af baden, mens
faldene bindes fra , og topsejlet rulles op.
Klyveren bjerges lige sam topsejlet bedst i Ice side. 0nsker man
samtidig at trcekke klyverbommen ind, er det bedst at ligge pa
bagbords halse, hvor bommen sidder. Man kan da arbejde i luv
side.
Har klyveren udhalerline, begynder man med at trcekke halsen
ind. Klyveren kommer da ind i Ice af forsejlet og kan let bjerges
ind, mens man slcekker ud pa faldet.
Har klyveren ingen udhaler, men er sprydet ud med bommen,
ma man begynde med at slcekke faldet lidt. Derefter trcekkes
bommen og halsen ind i Ice, og til slut hales klyveren ned.
Det er altid lettest at bjerge klyver med vinden agterlig.
Medvinds er der ikke meget tryk i sejlet, og det kommer hurtigt
ind i Ice.
Med vinden foran for tvcers kan rorgcengeren hjcelpe godt til,
nar der bjerges klyver ved at skcere lidt op, mens halsen f0res
ind og der efter falde mod Ice, nar klyveren er i Ice af forsejlet.

hjcelp af roret, men kun til en vis grad . Under sejl bestemmes
sejladsen og man0vrerne af vindens tryk i sejlene.
Man taler om sejlcenteret. Det er midtpunktet af det sidevcerts
tryk i den samlede sejlfiade. Man kan beregne sejlcenteret
for hvert sejl og derefter deres indbyrdes forhold , sam viser
badens sejlcenter.
Under sejlads og iscer under man0vrer, hvor baden skal dreje,
foregar dette ved at flytte pa sejlcenteret i forhold til badens
trykcenter. Pa en smakkejolle kan baden ikke drejes, hvis
drejemomentet i roret modvirkes af et modsat tryk i sejlene.
Til gengceld kan man dreje jollen alene ved at lcegge trykket i
sejlene rigtigt. Det fungerer meget enkelt, nar man har to sejl
med hver sit center. Nar de to arbejder sammen, er baden
neutral. Ved at lade sejlene arbejde hver for sig et af gangen
kan man flytte det sidevcerts tryk frem eller tilbage, sam man
0nsker.
Pa en veltrimmet smakkejolle er det samlede sejlcenter ved
stramt halede sejl placeret en lille smule agten for trykcenteret.
Den detalje er vigtig, for den virker sadan , at jollen af sig selv
vii dreje op mod vinden, og det er jo netop det, man skal for at
rette badens krcengning op, nar vinden 0ger i et pust.

Trim, trykcenter og sejlcenter
Badens undervandsskrog har et trykcenter. Det er midtpunktet
af badsidens samlede areal set sam flade under vandet. Lcegger
man et sidevcerts tryk pa baden foran trykcenteret, vii forskibet
dreje bart fra trykket. Det sam me gcelder for agterskibet.
Pa en sejlbad findes desuden et center for vindens sidevcerts
tryk i sejlene. Man kan styre og man0vrere baden under sejl ved

Trykcenter
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Er jollen forkert trimmet med sejlcenter foran trykcenter, vii
baden ikke rette sig op ved 0gende vindtryk, men tvrert imod
dreje medvinds, og trykket vii 0ge yderligere. Det kan medf0re
krentring.
Under sejlads er der et afg0rende samspil mellem skrogets
trykcenter og sejlcenteret. Hvis baden for eksempel har svrert
ved at stagvende med s0 imod, kan man afhjrelpe dette ved
at flytte trykcenteret fremad. Det g0res ganske enkelt ved at
fiytte ballasten lidt frem. Det er vigtigt, at man ikke forfalder
til den nemme l0sning ved blot at lregge et par ballaststen ud
i strevnen, sa risikerer man, at baden ikke vager ordentligt i
b0lgerne. Det er hele den midtskibs ballast, der skal flyttes lidt
fremover.
I en mindre jolle har besretningens vregt star indvirkning
pa trykcenteret. Sidder hele besretningen agterude, fiyttes
trykcenteret agter, jollen bliver lregerrig og kan vrere umulig
at stagvende. Modsat kan man lette vendingen ved at sende
en eller to personer ud i forskibet. Derved fiyttes trykcenteret
fremad, jollen bliver mere luvgerrig og vender let gennem
vinden.

Under rebning af sejl, b0r man ogsa trenke i samspil mellem
trykcenter og sejlcenter. Skal man krydse mod vinden i hard
vind , ma man tilstrrebe at rebe lige meget foran og agten for
trykcenteret.
Skal man sejle med hard vind, kan det vrere en fordel at f0re
mest sejl foran trykcenteret
Under sejlads fiytter man pa sejlcenteret ved at slrekke og
stramme sejlene. Pa kryds tilstrreber man, at baden kun er
ganske lidt tilb0jelig til at dreje op mod vinden . Man siger lidt
luvgerrig . Sa ligger jollen let pa roret. Det vii sige, at man ikke
hele tiden skal sidde og styre mod Ire for at holde kurs. En
kraftig Ire styring vii bremse farten , og man b0r trim me, sa jollen
kun er ganske let luvgerrig.
I medvind slrekkes sejlene helt ud. Derved fiyttes sejlcenteret
frem, og vindtrykket trrekker baden fremad . Med sejlcenteret
fremme bliver baden lettere at styre, isrer hvis de to sejls
drejemoment ophreves af hinanden.
Nar sejlene er firet af for en god medvind, ligger storsejlets
center uden for badsiden. Det giver et tryk og et drejemoment
mod Ire, altsa modsat sejlets side. I hard vind , kan man opleve,
at roret alene ikke kan modvirke det drejemoment. Man siger,
at jollen vii skrere ud til luv. Det kan modvirkes ved at rendre
kurs, sa forsejlet kan spiles i modsat side og skabe et modsat
drejemoment. Sa bliver jollen igen neutral og let pa roret.
Man kan ogsa vrelge at rebe sejl agter og f0re mere sejl i
forskibet for at beholde fart og balance.

At lcegge til
At sejle frem til b0je, pre I eller bra for at fort0je hedder at lregge
til. I de fleste tilfrelde er det bedst at tage de lette sejl , klyver
og topsejl ned , inden man lregger til , sa man0vren foregar pa
arbejdst0jet alene.

Trykcenter flyttet agterud

134

kontrollere fart og styring. Nogle foretrrekker dog at sejle til prel
pa en anden made.
Vii man for eksempel sejle til prel pa bagbords halse, styres der
mod et punkt ca, en badlrengde Ire for prelen , mens der sejles
med vinden foran for tvrers frem mod den. Farten reguleres
som beskrevet f0r, men ca. den sidste badlrengde f0r prelen
drejes der fra Ire kurs direkte mod vinden og prelen , idet man
har reguleret farten , sa jollen glider med blafrende sejl det sidste
stykke hen til prelen. Dette kaldes at sejle ind pa opskuddet,
som er den fremdrift, der var i jollen, mens sejlene trak.
Man skal kende sin jolle godt for at sejle til prel pa den made.
Opskuddet er meget afhrengig af farten i 0jeblikket, hvor
sejlene fires af og vii desuden variere meget efter forskellige
vejrforhold. Er opskuddet for stort, banker man ind i prelen, er
det for lille, nar man ikke ind, og man0vren ma g0res om.

Man vrelger altid sa vidt muligt at lregge til b0je eller prel mod
vinden, fordi det giver mulighed for at srenke og kontrollere
farten og til slut standse baden helt.
Sejler man for eksempel frem mod prel pa bagbords halse, ma
man styre pa et punkt fire , fem badlrengder Ire af prelen. Nar
man sk0nner, at man kan sejle hen til prelen med vinden foran for
tvrers, styres der direkte imod den. Undervejs slrekkes sejlene
ud, sa farten srenkes. Deter nu vigtigt, at farten ikke srenkes
mere end, at der er god styring . Det betyder, at baden sejler
fremad , sa vandet stmmmer forbi roret, sa der kan drejes og
man0vreres. Man regulerer farten ved henholdsvis at stramme
eller slrekke sejlene. Pa den sidste badlrengde er farten helt
nede i listetempo. Der styres nu en lille smule tilluv for prelen,
sa baden vii ramme den med styrbordssiden af forskibet. Vii
man bremse baden helt ved prelen, kan man bakke forsejlet,
og det vii bremse, samtidig med at styrbordssiden trykkes ind
mod prelen .
Nar prel eller b0je er naet, g0res der fast med fanglinen og
jollen fires en badlrengde ud, mens sejlene tages ned.
Sejler man til prel pa denne made, kan man hele tiden

En dygtig smakkesejler b0r kunne man0vrere sin jolle under
sejl alene, men det grelder selvf0lgelig under indsejling som
ved udsejling, at smakken er en robad. Arerne b0r ligge parate
i tollegangene.
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At sejle i havn
Er man ene om bard kan man vrelge at krydse i havn roende
under storsejlet alene.
Sejler man i havn med vinden, er der flere forhold , man skal
overveje.
Kender man havnen og ved, der er rigelig med plads til at
man0vrere og svinge rundt, sa man kan lregge til mod vinden ,
kan man sagtens sejle ind pa arbejdst0jet.

Vii man sejle ind i en havn, hvor vinden star fra land, ma man
selvf0lgelig krydse ind. Deter bedst at bjerge de lette sejl ude
til s0s og sejle ind pa arbejdst0jet. 0nsker man at have godt
udsyn og overblik, fordi havnen er ukendt eller meget trafikeret,
kan man vrelge at give halsen pa storsejlet op, sa der er frit
udsyn om Ire.
Under indsejling gennem havnehullet vrelger man at sejle pa
den halse, der giver bedst h0jde under selve indl0bet.
lnde i havnen krydser man sig frem til det sted, hvor man kan
lregge til pa samme made, sam man lregger til prel eller b0je.
Det kan vrere en passende midlertidig plads, hvor man fort0jer
for at tage sejlene ned, for derefter at ro eller forhale til blivende
fort0jningsplads.

Er havnen trang med meget lidt man0vre plads, og er man i
tvivl, om der er rum til at dreje helt rundt og op mod vinden for at
fa modvind ved fort0jningspladsen, b0r man tage aile sejl ned
uden for havnen og ro ind. Man kan eventuelt lade et forsejl sta
under en del af indsejlingen, men det b0r tages ned i god tid,
sa der kan bremses ved at skodde med arerne.

-tJ\
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Sejlene g0res fast
Nar jollen er sejlet i havn eller til fort0jningsprel , tages sejlene
ned , mens den ligger firet af pa fanglinen med strevnen i
vind0jet. Forsejl tages ned f0rst og storsejl sidst, sa jollen ligger
vindret under arbejdet.
Klyver og stagfok kan pakkes i vandtrette sejlposer.
Mange vrelger at lade smakkesejlet sidde pa masten. G0r
man det, ma sejlet beslaes rigtigt, sa det ikke rives los i blrest
og skamfiles ved at sta og blafre, mens jollen ikke er under
opsyn . Er smakkesejlet ikke h0jere, end man kan na den l0se
sprydbarm ved at sta pa en tofte, pakkes sejlet ved at rulle

sprydbarm og agterlig stramt ind mod masten. Nar ca. 2/3 af
sejlets bredde er rullet ind , foldes sk0debarmen op og rulles
med ind. Til slut beslaes sejlet pa masten med faldet, der vikles
i spiral fra faldbarm til hals.
Store smakkesejl b0r fires af, nar jollen ligger ved sin fort0jningsplads. Sejlet kan eventuelt hrenge i lidselinen over
faldets klamper og pakkes i en sejlpose. 0nsker man at
tage sejlet i land , ma det lidses ud ved at l0sne knevler eller
karabinhager.

Fort0jning
Ligger smakkejollen for svaj ved prel, ma fort0jningslinen vrere
mindst 3 gerne 4 badlrengder lang. Sa vii linen fjedre, nar jollen
rider i b0lgerne. Pa selve prelen b0r linen vrere sat med et
prelestik, der har et sa tilpas start 0je, at det altid ligger lavt pa
prelen og drejer, nar jollen svajer i forskellige vindretninger.
Ligger jollen ved b0je, kan fort0jningslinen vrere noget kortere,
idet b0jen og dens krede vii fjedre i darligt vejr.

Sprydbarm

I en havneplads ved bro og prele, b0r jollen vrere fort0jet
med tilpas lange og slrekke ender, sa den kan f0lge skiftende
vandstande.
Nar jollen forlades er roret hregtet af og aile fald sat stramt og
fast, sa intet star og klaprer og files.
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Sejlads i hardt vejr
Sam brugsbad til fiskeri og transport var smakkejollernes skrog
og rig tilpasset deres lokale farvand, sa der kunne sejles under
start set aile vejrforhold. Man sejlede selvf0lgelig ikke ud i
kuling og storm, med mindre det var livsn0dvendigt, men folk
og fart0jer kunne besejle deres farvande. Blev vejret grimt og
hardt, mens man var ude, vidste man, hvad der skulle g0res,
og hvordan man kom sikkert i land.
De gamle talte om fuldsejlsluft. Der er en vindstyrke, hvor jollen
bcerer arbejdst0jet uden problemer. 0gede vindstyrken, sa det
kneb at bcere fuldt, talte man om et rebs kuling, og man tog
f0rste reb. Ved yderligere 0gende vindstyrker, var der ting,
man kunne g0re for at undga kcentring, og gik s0en h0jt, var
der desuden noget at g0re for at undga, at s0en bmd ind i
baden. Der var nok ikke nogen, der br0d sig om at vcere pa
havet, nar disse forholdsregler skulle trceffes. Man sejlede af
n0dvendighed. Det handlede om at komme levende i land
Vi sejler af overskud og forn0jelse og mest i den varme arstid.
Der er ingen n0dvendighed, der byder as at ops0ge hardt vejr
pa havet. Men vi kan aile sammen komme ud i den situation, at
vejret bliver rigtig grimt, mens vi er ude. Da er det godt at vide,
at en smakke er bygget til at skulle klare vejr og hav, og hvis vi
bruger den rigtigt, kan vi sejle trygt.

Erman alene ombord, ma man rebe, mens jollen er drejet bi
pa styrbords halse. I den stilling i forhold til vinden har baden
retten til vejen, andre fart0jer ma vige, og man har arbejdsro,
mens man reber.
Er man flere ombord, reber man, mens jollen sejler fremad,
der skal holdes fart, sa der kan styres. Kursen lcegges med
vinden foran for tvcers, mens rebningen gennemf0res. Er man
to personer om bard i jollen, foretages en rebning saledes.

At rebe

1. Rorgcengeren f0rer storsk0det op i agterligets f0rste
rebekovs. Han slipper ganske enkelt roret et 0jeblik, holder
sk0debarmen med den ene hand, stikker sk0dets l0se tamp
gennem kovsen, haler sk0det til sig og scetter det igen under
varnaglen. Underliget er nu foldet op, sejlet er strakt, baden
sejler.
2. Makkeren l0sner fald og hals.
3. Makkeren f0rer sprydstagen i stroppen ned ad masten til et
passende punkt lavt over klamperne.
4. Den diagonale fold i sejlet fra faldbarm til sk0debarm retter
makkeren ud ved at stikke halsens tovende op i masteligets
f0rste rebekovs og trcekke sejlet nedad masten og scette den
rebede halsbarm fast.
5. Faldet scettes fast.
6. Nu er der rebet. Resten er handarbejde. Underliget rulles
pcent op til rebesejsingerne og bindes til med rabandsknob.

Aile smakkejoller b0r have gode og enkle systemertil at mindske
sejl. De lette sejl skal kunne tages ned hurtigt, og arbejdst0jet
skal kunne rebes. Har man tilf0rt sin jolle nogle cendringer i
riggen, sam afviger fra den oprindelige, er det uhyre vigtigt, at
disse cendringer ikke forhindrer eller besvcerligg0r rebning.
At rebe en traditionelt rigget smakke er let. En god badf0rer skal
kunne gennemf0re en rebning under aile forhold, i piskende
vind, i m0rke, i grov s0 osv.

Den lille smakke eller en stagfok rebes pa n0jagtig samme
made sam storsejlet. Om stagfokken er der desuden det at
sige, at man ikke b0r have sjcekkel eller karabinhage i halsen,
fordi det netop er sa nemt at stikke en lille tovende op i forligets
rebekovs, nar der skal rebes.
Et start smakkesejl med fast staende stage, spryddirk pa
stagen og udhalerline til srydbarmen rebes pa en lidt anden
made end den beskrevne.
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Nar fald og hals er l0se, slcekkes dirken. Derefter slcekkes der
pa udhaleren samtidig med, at halsens f0rste rebekovs og
sejlet trcekkes ned for at scettes fast pa klampen.
Nar rebningen er helt gennemf0rt, trimmes det rebede sejl ved
at arbejde med halsline, fald, udhaler og dirk. Rebet i hard
vind, er det vigtigt, at dirken er trimmet, sa den lige akkurat
st0tter stagen, nar sejlet er halet stramt. Det aflaster trcekket i
sejlets overlig.
Under hele rebeman0vren har baden sejlet fremad og vceret
under kontrol. Det er rorgcengeren, der har overblik over vind
og s0. Han dirigerer sin makker med klare beskeder. "Kast hals
og fald los" --- "F0r stagen ned" osv.
.Er man alene i jollen, er der to muligheder for at gennemf0re
rebningen.
A Hvis vinden endnu ikke er for hard, f0rer man storsk0det
op i rebekovsen og scetter sk0det fast. Derefter drejes bi pa
bakket forsejl. Man kan nu slippe roret og ga hen til masten og
ordne resten.
B Er vinden for hard til, at man kan dreje bi med ncesten
fuld dug i storsejlet, ma man dreje bi ved at lade forsejlet sta
i Ice og scette rorpinden fast i Ice. Jollen vii nu vcere drejet bi
pa forsejlet. Sa kan man lade storsk0det sta l0st, mens man
gennemf0rer rebningen.
Mange smakkejoller har to rebegange i storsejlet og en
rebegang i forsejlet. Nar jollen er rebet helt ned, siger vi, at
den er klodsrebet. Den er nu fuldt man0vredygtig og kan
bade krydse og sejle med vinden i ret sa hard vind. 10 til 14
sekundmeter regner vi for hard vind. Stiger vindstyrken der
over, taler vi om kuling. For de fleste smakkejoller vii det da
vcere pa tide at mindske sejl yderligere. Og det er ikke mindst
pa tide at s0ge Ice i havn eller under kysten.
Nar den harde vind lcegger sig, og man igen har fuldsejlsluft,
rebes der ud. Det foregar start set i modsat rcekkef0lge.
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At vinke S0en af
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Jollen render
Deter vigtigt at styre meget prCEcist, sa man ikke far en ufrivillig
bomning.
Jollen kan ogsa rende med vinden agten for tvCErs. I det 0jeblik,
man mCErker, at den begynder at rende med b0lgen, styres der
mod ICE, altsa med b0lgens retning . Det gCEider om, at jollen
render pa en kurs med b0lgen samtidig med, at man holder
vinden sa til pas tvCErs, at sejlene fyldes. Hver gang rendet gar i
sta, ma man styre lidt mod luv for at fylde sejlene og vCEre godt
oppe i fart, f0r den nCEste b0lgekam fanges .

Under sejlads pa plat ICEns og med vinden agten for tvCErs i
friskt vejr, kan man opleve, at jollen begynder at sejle meget
hurtigt i SCErlige situationer, nar den l0ber ned ad forkanten af
en b0lge.
Der sker det forunderlige , at baden f0lges med b0lgens forkant
over en lang strCEkning. Der er et sCErligt samspil mellem
vindens tryk i sejlene og den fremadskridende bevCEgelse i
b0lgen, som baden sejler pa. Da smakkejollen ikke stikker sa
dybt med sin k0l, og da den er forholdsvis let, l0ftes den lidt i
vandet og foretager en slags planing frem med b0lgen . Man
siger, at jollen semi planer. Det betyder i praksis, at den sejler
hurtigere, end dens vandlinieiCEngde egentlig tillader under
almindelige forhold.

At lade rende med s0en i friskt vejr er sjovt, men deter ikke helt
ufarligt. Hvis b0lgerne er korte og stejle, kan der ske det, at man
mister vand pa roret, i det 0jeblik jollen rider pa b0lgekammen
med agterenden l0ftet op. Sa er det umuligt at styre. Det er
vindens tryk i sejlene og b0lgens bevCEgelse, der bestemmer
kursen. Er farten h0j, kan jollen skCEre ud og kCEntre.
Hvis en jolle sadan skCErer ukontrolleret ud, siger vi, at den
stikker i rend.
Det er sjovt, nar vi kan fa jollen til at rende , men det er farligt,
nar den stikker i rend pa egen hand.

Deter en god tommelfingerregel , at en k0lbyggetjolle kan l0be
sin vandlinieiCEngde i meter ud i knob. Er jollen 5 meter lang,
kan den altsa optimalt l0be 5 knob. TeEt op mod den optimale
hastighed suges agterenden lidt ned, og baden vii ikke slippe
vandet.
Nar en jolle semiplaner, sker der lige det modsatte. Baden
l0ftes af b0lger og sejltryk. En klinkbygget jolle suger en masse
sma luftbobler ind langs plankerne, mens den sejler fremad.
Nar jollen er oppe i fart glider skroget gennem vandet baret
pa en pude af luft. Agterude kan man faktisk se en stribe af
luftbobler under vandet bag roret.

Det kan vCEre svCErt at afg0re, hvornar der skal mindskes sejl,
mens jollen l0ber med vejret i brydende s0.
Jeg er af den opfattelse, at man b0r f0re sa meget sejl som
muligt, sa ICEnge man tQlr.
Store brydende b0lger er farlige for en aben bad . Nar jollen
l0ber hurtigt med vejret, f0lges den med b0lgerne, og der er
mindre risiko for, at de bryder ind i baden.

Hvis man synes, det er sjovt at sejle rigtig hurtigt, kan man
udnytte jollens evne til at rende pa s0en for agterlig vind.
Sejler man plat ICEns, og jollen begynder at rende, ma man
styre lige med b0lgens retning. Det giver det ICEngste rend .
Man vii opleve, at jollen taber noget af sin fart, hver gang den
mister kontakten med b0lgens forkant. Der sker som regel
det, at b0lgen l0ber fra en. Det gCEider om at blive pa b0lgens
forkant sa ICEnge som muligt, og lade den fQlre baden frem .

Der er dog nogle tydelige tegn pa, at der b0r mindskes sejl.
Hvis jollen har tendens til at dreje mod luv pa grund af
drejemomentet i det udfirede storsejl , er det tid at mindske.
Med storsejlet rebet helt ned og fuld dug i forsejlet, kan der
skabes balance igen, nar de to sejl er spilet til hver sin side.
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Meginhofer

Den kendte badkonstrukt0r Peer Bruun har tegnet en
smakkejolle som st0bes i glasfiber. Han har kaldt den en
meginjolle, fordi den har bundprofil med form som skibene
med meginhofer. Den lille jolle er scerdeles velsejlende og kan
netop rende med s0en pa en pude af luft.
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At sejle i hardt vejr pa forsejlet
Pa Fyn siger vi om en god tosmakke, at den skal kunne krydse
pa smakken alene. Det betyder i praksis, at jollen kan krydse
pa den lille smakke. Sejlf0ringen er nu reduceret med mere
end en tredje del. Jollen kan stadig holde h0jde mod vejret,
men det kniber at stagvende, og den ma roes rundt, eller man
ma stagvende baglrens. Er der god plads, kan man selvf0lgelig
halse rundt.

For at lette styringen, mens jollen render, kan man med fordel
slrebe reb gennem vandet. Man tager ankertov, fort0jning og
hvad man har og lregger lige meget reb ud fra de agterste
aretolde i hver side. Jollen bremses nu en ganske lille smule og
bliver lettere at styre. Rebene, der slreber gennem vandet bag
jollen, dremper desuden broddene.
Vrelger man at sire be reb efter jollen i hardt vejr, kan man srette
en fender eller en kugle i end en af hvert reb . Man ma huske pa,
at andre fart0jer ikke umiddelbart kan se rebene og desuden
kan have vigepligt til at ga agten om den l0bende jolle. Hvis
den situation opstar, ma man ved fagter g0re det andet fart0j
opmrerksom pa rebene eller hurtigt hale dem ind. En p0s hejst
i et fald, vii desuden kunne opfattes sam et dagsignal , der viser,
at man slreber noget i vandet.

En kragerigget jolle vii ligeledes kunne sejle bidevind pa sin
stagfok, men har ogsa besvrer med stagvendingen .
For begge rigtyper grelder det sam me, at der ikke kan sejles sa
h0jt til vinden pa forsejlet alene.
Far man rigtig hard vind eller kuling, mens man er ude, er det
hurtigt og sikkert at mindske sejl ved at stryge storsejlet. Man
kan nu s0ge mod havn eller Ire pa kurser fra plat lrens til foran
for tvrers.
Er sejladsen tillre og sikkerhed ret med vinden, kan jollen tint
l0be for et rebet forsejl.
Er kursen ind til Ire foran for tvrers, kan man hjrelpe pa jollens
evne til at holde h0jde ved at flytte vregt ud i forskibet, mens
den gar pa forsejlet alene. Badens trykcenter flyttes da frem
mod sejlcenteret, og den gar bedre. Kniber det med at holde
h0jden, kan der roes under sejl. Det er oven i k0bet let, da der
er god plads til at ro, nar storsejlet er stmget. I de fleste jailer vii
man i den situation med hard modvind opdage, at jollen er en
smule lregerrig , og at man blot beh0ver at ro med en are i Ire
side for at holde jollen pa kurs og beholde den styrede h0jde.

Foto udlant af Ole Brauner
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At sejle pa kcellingen
sig pa bidevind for styrbords halse. Sprydstagen star nu pa Ire
side af sejlet, og den kan f0res ned ad masten, sa der dannes
en tydelig diagonal fold i sejlet fra faldbarm til sk0debarm.
Sprydbarmen vii nu falde meget ud til Ire, og hele den 0verste
trekant vii blot sta og blafre, mens den nederste er halet til
vinden. Skal der stagvendes, kan det lade sig g0re, men pa
bag bards halse vii stagen trykke ind i sejldugen, og deter bedst
at tage den ud og f0re krellingen ned.

Krelfingen ha/et fast til bag bard

Sejler man pa krellingen i hardt vejr, er det vigtigt, at krellingen
aldrig srettes fast. Under vindskift, hvor vinden pludselig spidser, eller hvis rorgrengeren har brug for at skrere kraftigt op,
kan krellingen om Ire fange vind, sa der dannes en vindfyldt
Iamme i sejlet, der kan trykke baden ned . Fyldes sejlet om Ire,
skal makkeren selvf0lgelig straks slippe krellingen los, sa hun
ikke laver ulykker.
Hvis det er alt for vanskeligt at krydse sig ind til Ire og land pa
et forsejl alene, kan man sejle smakken pa krellingen.
Man tager ganske en kelt sprydstagen ud af det rebede storsejl.
En line, for eksempel, topsejlsk0det, f0res fra sprydbarmen
foran rundt om mast og sejl. Med linen kan man nu hale
sprydbarmen ned i Ire pa for eksempel bagbord side af sejlet,
nar man sejler pa styrbords halse. Sejlet er nu trekantet sam
et bermudasejl. Man har stadig sejltryk agten for badens
trykcenter, og der kan stagvendes. Under stagvending Iader
man linen sta l0s, og sa snart, man er gaet over pa den nye
halse, trrekkes sprydbarmen ned i Ire.

At lcense pa stcengerne
Under srerlige vejrforhold for eksempel torden kan der
forekomme meget harde vindst0d ofte i forbindelse med
pludselige skift i vindretning. Vindst0d af stormstyrke, altsa
mere end 20 sekundmeter er ikke ualmindelige under kraftig
torden , og deter nok til at krentre selv en klodsrebet smakke.
Under sadanne vejrforhold b0r man bjrerge aile sejl straks.
Dannes der krap og brydende s0, der truer med at bordfylde
jollen, b0r den vrere i tart og under man0vrekontrol. Det g0res
ved at styre med vejret. Vindens tryk i den n0gne rig vii vrere
nok til, at jollen holder tart, sa der er vand pa roret, og der
kan nu styres pa aile kurser med vinden ind agten og agten for
tvrers.
Det kaldes at lrense pa strengerne. Man kan eventuelt lregge
arerne ud. Et areblad, sam er skivet lodret, vii fange vind og

Metoden fordrer, at man er to om bard . Rorgrengeren passer
ror og storsk0de, makkeren haler krellingen over og sretter
forsejlsk0de.
Sam en kortvarig made at mindske sejl for en byge, kan man
vrelge at sejle pa krellingen med stagen staende. Man lregger
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give tart, hvis man har brug for det, og der kan roes eller
skoddes etter behov.
Meget hard vind i forbindelse med torden er som regel
kortvarrig. Etter en halv eller hel time kan man som regel scette
sejl igen og fortscette sin sejlads.

med badshagen og lidselinen. Halsen gives op og scettes pa
sprydstagen. Smakkesejlet er nu reduceret til en slags vindror
som er st0rst ved agterliget og smalt ved masteliget. Vinden
vii trykke stcevnen mod vinden, mens baden driver langsomt
mod Ice.
Man kan ogsa dreje under pa et rebet forsejl med roret surret
i Ice.
Man b0r aldrig fors0ge at dreje under pa kcellingen, da den kan
danne den omtalte vindpose og kcentre jollen.

At dreje under
Under vinde af hard kuling eller stormstyrke kan man vcelge
at dreje under, satremt det ikke kan lade sig g0re at lcense af
pa stcengerne. Man drejer under for at holde stcevnen op mod
farligt brydende b0lger. Det kan g0res pa flere mader, som aile
forudscetter, at man har passende drivrum. Det betyder, at der
er plads og rum til, at jollen kan drive langsomt baglcens med
vejret uden at strande eller drive ud til havs, hvor situationen
blot vii blive vcerre. Den sikreste made at dreje under, er at
lcegge sig bag et drivanker. Har man intet drivanker kan man
bruge en p0s, ankerkceden og en masse tovvcerk, en tom
0lkasse, hvad som heist, der kan skabe modstand i vandet
og holde stcevnen mod s0en. Masterne lcegges ned, og baden
driver nu baglcens.
Kortvarigt kan man meget sikkert og trygt dreje under pa
arerne. Nar alt sejl er nede, scetter man sig ganske enkelt til
at ro, sa stcevnen holdes mod vinden. Er man alene hcegtes
roret af, sa det ikke far agterenden til at skcere ud, mens jollen
driver baglcens. Man beh0ver ikke bruge sa mange krcetter i
roningen, jollen kan drive af, der skoddes eller roes blot for at
holde stcevnen mod s0en.
Hvis man sk0nner, at underdrejningen kommer til at vare en tid,
b0r man lcegge masterne. Sa mindskes afdritten mod Ice.

At dreje under i en lille aben smakkejolle er meget ualmindeligt.
Vi sejler attest langs land og kan som regel hurtigt s0ge ind i Ice,
hvis vejret pludseligt bliver voldsomt. Kortvarig underdrejning
for krattige tordenbyger kan vi aile komme ud for. Da er det godt
at vide, hvordan tingene g0res, sa jollen kan bjerge sig trygt,
indtil uvejret er drevet over.

Man kan ogsa dreje under for sejl. Man kan dreje under for et
klodsrebet storsejl. Faldet l0snes og faldbarmen trcekkes ned ad
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At ankre for darligt vejr
svCEr kunst. Masterne b0r vCEre lagt, og man lander pa arerne.
Er situationen alvorlig, og man sk0nner, at man absolut ma
i land pa trods af, at der star brCEnding i stranden, b0r man
overveje at kaste ballast over bard, inden man lander. Uden
for selve stranden og brCEndingen venter man ved at skodde
med agterstCEvnen mod s0en. Det gCEider om at ride ind pa
ryggen af en passende star b01ge, sa jollen 10ftes sa langt op
pa stranden som muligt. Under indl0bet, mens jollen render pa
b0lgen, skal der styres ret med s0en. I samme 0jeblik baden
tager grunden , springer besCEtningen ud og fors0ger at holde
jollen i balance pa ret k0l, sa den ikke bordfyldes af den nCEste
b0lge. Man kan nu ICEgge et par bundbrCEdder, arerne, eller
klyverbommen under k0len som glidebrCEdder eller rulle og
trCEkke baden op pa stranden. Dette krCEver selvf0lgelig, at
man er passende mandskab i forhold til jollens st0rrelse.

Far man hard kuling eller storm som fralandsvind, og er man
teEt under land, b0r man ankre jollen. Man kan nu afvente
en bedring i vejret, eller roligt ICEgge master og ro ind mod
stranden. Sliver man trCEt undervejs, kan man ankre igen for
at hvile.
Nar man ankrer pa dybt vand , b0r man udiCEgge ankertov af
en ICEngde pa 3 - 4 gange vanddybden. Ankrer man pa lavt
vand, b0r man udiCEgge ankertov af en ICEngde pa 3-4 gange
badens ICEngde plus vanddybden. I darligt vejr b0r man sCEtte
ka9de pa tovet sa rebet kan fjedre og tra9kket i ankeret holdes
lavt og vandret over bunden.

At Iande pa stranden for darligt vejr
Far man det slemme vejr som palandsvind pa en aben kyst,
hvor b0lgerne snart vii rejse sig til en farlig st0rrelse, far man
et svCErt valg. Man ma overveje, om man kan ro eller krydse
klodsrebet bart fra stedet, eller man kan Vffilge at Iande jollen
pa strand en snarest, og inden b0lgerne for alvor bliver store.
Deter en af smakkejollens gode egenskaber, at den kan Iandes.
At Iande pa en aben kyst med noget brCEnding er imidlertid en

Samle op man0vre
Det er oftest i friskt til hardt vejr, man taber noget fra jollen.
Nar man skal samle noget op fra vandet, er det den samme
man0vre, der skal gennemf0res, uanset om det blot er et tabt

Mand over bard pa modvinds kurs
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fiskeredskab, eller en person, sam er faldet over bard.
1det f0lgende beskrives man0vren under forudsc.etning af, at
jollens besc.etning er pa fire personer, hvoraf en er faldet uden
bards.

raber: "Tvc.ers i vinden!" og peger fortsat pa sv0mmeren, sam
nu ligger ret agter for jollen.
6 Nar rorgc.engeren sk0nner, at jollen har god man0vrerum, ca.
20 til 40 meter borte fra SV0mmeren, rabes: "Kiar vende!''
7 Der stagvendes. F0rste makker holder fortsat udkig og
udpeger sv0mmeren. Anden makker betjener sk0der.
8 Rorgc.engeren styrer tilbage pa en kurs lidt til lee af sv0mmeren,
saledes at den f0rst udsejlede halvvindskurs krydses fra luv
mod Ice. Kursen holdes, herefter indtil sv0mmeren er i et punkt
foran for tvc.ers lidt tilluv.
9 Anden makker hjc.elper med at trimme sejl til bidevind.
10 Nar rorgc.engeren sk0nner at vc.ere sa teet pa sv0mmeren, at
jollen skal bremses, og han har sv0mmeren klart i sit synsfelt
raber han: "Arerne ud"
11 F0rste makker sc.etter sig til arerne. Rorgc.enger har
overtaget udkig.
12 Rorgc.engeren styrer nu pa en kurs 1 til 2 meter tilluvart af
sv0mmeren samtidig med, at farten sc.enkes ved at slc.ekke ud
pa storsejlet.
13 Nar SV0mmeren ligger for stc.evnen til lee raber rorgc.engeren:
"Bak forsejl!" og anden makker sc.etter forsejlets sk0de fast i luv.
Mens jollen nu bremses helt ned justeres tart og placering med

1 Der rabes "Mand over bard!" Det er en skc.erpelse af
besc.etningens opmc.erksomhed og indledningen til en forud
fastlagt og ind0vet fremgangsmade.
2 Rorgc.engeren udpeger f0rste makker sam udkig. Han skal
herefter ikke foretage sig andet end konstant at holde 0je med
personen i vandet og pege pa ham med en strakt arm, sa
rorgc.engeren hele tiden har en klar fornemmelse for det punkt,
han skal tilbage til.
3 Umiddelbart efter rabet "Mand over bard" og samtidig med at
udkig udpeges, lc.egger rorgc.engeren kursen, sa jollen forbliver
pa sin oprindelige halse, men styres ind pa halvvind bart fra
sv0mmeren.
4 Den anden makker hjc.elper rorgc.engeren med at trimme
jollens sk0der. Nar det er gjort, lc.egger han arerne parate i
tollegangene.
5 Der sejles nu halvvind og vindes eller slippes h0jde indtil
sv0mmeren er klart tvc.ers i forhold til vindretningen. Udkig
Mand over Mrd pa medvinds kurs
I

Vind
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arerne, idet rorga:mgeren dirigerer f0rste makker med rab sam:
"Skod lidt- Ro om styrbord- osv"
14 Samtidig er anden makker sprunget ud i forrummet eller blot
til Ire side for at gribe sv0mmeren i vandet. I samme 0jeblik
anden makker har tag i SV0mmeren rabes . "Jeg har fat!"
15 Rorgrengeren sretter nu storsejlets sk0de fast og jollen er
drejet bi. Samtidig tager f0rste makker arerne ind .
16 Sv0mmeren ligger nu i Ire side og holdes fast af anden
makker ved arme og skuldre. Da jollen driver ganske langsomt
fremad , vii sv0mmerens ben f0res agterover. F0rste makker
griber sv0mmeren ved hoften , evt. i livrem eller redningsvestens
brelte.
17 Rorgrengeren slipper roret og gar frem midt i jollens luv
side for at skabe kontravregt, idet jollen nu er krrenget sa Ire
l0nning ligger lavt ud for sv0mmeren. Tampen af storsk0det har
rorgrengeren taget med sig frem.
18 F0rste og anden makker ruller sv0mmeren ind. ldet
SV0mmeren har bryst og hofte inde pa l0nningen rabes : "Vip
ind!"
19 Rorgrengeren fors0ger nu at krrenge jollen mod luv,
samtidig flytter f0rste og anden makker kropsvregt ind mod
badmidten. Krrenger jollen for meget, mens der vippes ind,
slipper rorgrengeren storsk0det los og befriet for sit sejltryk, vii
jollen rette sig yderligere op.

man0vrens afslutning, sa man er helt sikker pa at fa fat pa
sv0mmeren.
Mange sejlere foretrrekker en anden type mand over bard
man0vre, sam indeholder en kovending i positionen tvrers
af sv0mmeren. Det duer ikke i en langk0let smakkejolle. Der
tabes let alt for meget h0jde i kovendingen. Den her beskrevne
fremgangsmade virker med garanti pa aile kurser i forhold
til vinden uden tab af h0jde. Det er imidlertid vresentligt, at
man holder hovedet koldt og styrer tilstrekkelig langt ud pa
halvvinden, sa der er et godt man0vrerum til at styre og sen ere
bremse jollen i tilbagel0bet. Selve stagvendingen kan ikke ga
galt, da arerne jo er lagt frem og kan tages i brug, om jollen af
en eller anden grund skulle ga i sta i vind0jet.

En indr0mmelse
Pa dette sted i beskrivelsen af smakkejollerne, ma det vrere
passende at fortrelle rerligt, at jeg aldrig har oplevet eller h0rt
om, at nogen skulle vrere faldet over bard fra en smakkejolle
uden bomsejl. Smakken er et trygt fart0j at sidde i under aile
vejrforhold .
Jeg har samlet et s0kort op, sam blreste ud , og jeg har skullet
sejle til b0jer og vagere for at dreje bi ved et fiskereskab.
Sam vejleder har jeg 0vet mand over bard man0vre igen og
igen, og at kunne det, sa at sige pa rygmarven , er et ufravigeligt
krav til en badf0rer. Selve man0vren er ikke vanskelig at lrere.
Det virkeligt svrere er at tage en vad, tung og trret person op
afvandet.

Denne fremgangsmade er beskrevet med meget gode forhold ,
idet jollen er godt bemandet. Erman kun to personer om bard,
og den ene falder ud, ma rorgrengeren gennemf0re hele
man0vren alene og kun pa sejlene. Det krrever 0velse. Jollen
skalligge drejet bi ved SV0mmeren, Sa man alene kan hjrelpe
sin makker indenbords igen.

En en kelt gang har jeg sam let et par uheldige kajakroere op. Det
gik let, fordi de selv kunne hjrelpe til. En anden gang samlede
jeg en noget forkommen fritidsfisker op. Vi var heldigvis et par
stykker i jollen , og manden kom ikke indenbords, f0r kniven
havde vreret i brug og snittet de tunge waders bart.

Er man to personer tilbage i jollen , ma makkeren tage sig af
udkig og intet andet, indtil der skal drejes bi.
Enhver dygtig smakkesejler b0r kunne gennemf0re en samle
op man0vre alene pa sejlene. Arerne bruges kun til at hjrelpe
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To beretninger fra Drej0

I gammel tid havde Drej0 og nabo0erne ingen kirke, Man matte
sejle til fEmsk0bing til kirkelige handlinger og for at begrave
sine d0de i kristen jord.
En gang krentrede en stor bad pa en dabsfrerd. To spredb0rn,
deres forreldre, fadderne og hele f0lget druknede.
Derefter fik Drej0 sin kirke og tildelt et prresteembede.

Ulykken ramte dog igen. Den 10. oktober 1799 sejlede prresten, Preben Lihme med to unge mrend som besretning til Fyn
for at indbyde faddere til sin s0ns dab. Jollen kuldsejlede i
en stormbyge. Karlenes lig blev fundet samme efterar, men
prresten fandt man ikke f0r nreste forar. Liget Ia i en dynge
tang pa Tasinge.
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Krentring
Smakkejoller er s0dygtige fart0jer og forlis pa grund af
bordfyldning i svc:er s0 er uhyre sjc:eldne. Nar smakkejoller er
forlist er det i langt de fleste tilfc:elde sket ved kc:entring . Det vii
sige, at jollen er vc:eltet pa grund af vindens tryk i sejlene.

uheldige c:endringer, sam forhindrede den kc:entrede besc:etning
i at rive masten ud og rette jollen op.
En smakkerig skal kunne tages ned eller i vc:erste fald rives ud
af den kc:entrede jolle. Er der brugt wire til stag eller vanter, skal
de sc:ettes med sytove, sam hurtigt kan l0snes eller kappes.
Fiskere, lodser, 0boere og kystboere er kc:entret med deres
jailer, nar uvejr overraskede dem pa s0en. Der findes vist ikke
den kystegn i Dan mark, hvor folk ikke kan berette om tidligere
tiders ulykker. Man sejlede af n0dvendighed i al slags vejr og
pa aile arstider. Det havde til tider store omkostninger.

Der synes at vc:ere to typer af hovedarsager til kc:entring .
For meget sejl i forhold til vindstyrke er den helt overvejende
grund til kc:entring . Det skyldes dels fejlvurderinger af vejr
og egne evner, men ogsa ofte at jollens rebesystemer var
mangelfulde. Det sker ofte, at smakkejollesejlere Iader sig
friste til at tilf0re jollens rig nogle finurligheder i form af smarte
blokke, trisser og taljer. Det kan for sa vidt vc:ere i arden , men
hvis finurlighederne hindrer eller besvc:erligg0r hurtig og effektiv
rebning, er det en alvorlig fejl, sam kan fa fatale f0lger. Nar man
taler om, at smakkejollen er et s0vc:erdigt fart0j, er det netop
fordi den i sin oprindelse sam arbejds- og brugsbad rummer
muligheder for at mindske sejl, sam kunne tilpasses start set
aile vejrforhold.

I gamle dage var jollernes sikkerhedsudrustning sc:erdeles
mangelfulde i forhold til de muligheder, vi har i dag.
I disse ar, hvor smakkejoller bruges til friluftsliv og rekreativ
sejlads, sker der stadig kc:entringer. Nogle har vc:eret sc:erdeles
tragiske.
En smakkejolle kan kc:entre, og det kan ske med selv den
dygtigste badf0rer ved rorpind og sk0de. Den viden b0r ingen
af os nogen sinde glemme.

Forkert f0ring af sejlenes sk0der, er en and en vc:esentlig arsag
til kc:entring. Her gc:elder desvc:erre den samme tendens, at
nogle smakkesejlere forfalder til at tilf0re riggen nogle trisser,
taljer og laseanordninger, sam tilsyneladende g0r sejlads
i magsvejr lettere, men sam kan vc:ere direkte farlige , nar
situationen krc:ever, at der f0res sejl i friskt til hardt vejr.
En smakkes storsejls sk0de b0r aldrig sta fast, men holdes i
handen og bremses over en varnagle. Generationers erfaring
har vist, at den sk0dning er den sikreste. Erfarne badf0rere
kan vc:elge at sc:ette sk0det med et slipstik pa varnaglen. I sa
fald er det fast regel, at sk0det ligger over rorgc:engerens knee.
Rorgc:engeren har bogstaveligt sk0det pa sk0det.

Med den viden ogden teknologi , vi har til radighed beh0ver en
kc:entring imidlertid ikke at udvikle sig til hverken en livstruende
situation eller en tragedie.
I mange tilfc:elde vii en velfungerende besc:etning selv kunne
rette den kc:entrede jolle op, t0mme den for vand og selv bjerge
sig i land. Kan jollen ikke t0mmes for vand , kan den, hvis den
ellers er rigtigt udrustet med opdriftsmidler og signaludstyr,
bc:ere sin besc:etning, sam kan afgive n0dsignal og afvente
hjc:elp fra land eller andre fart0jer.

Nogle ulykkelige kc:entringer har desuden vist, at sc:etning af
vanter og stag med rustfri wire og vantskruer var sc:erdeles

Langt de fieste kc:entringer sker fra luv mod lc:e. Det betyder sam
regel , at besc:etningen i selve kc:entringen er placeret i luv side.
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Anders og Gommeline
Familien Brysting i Kerteminde ejer
tresmakken Gommeline og bruger den
som fritidsjolle. Anders sejlede en tur alene
ud langs Stavrelandet en sommerdag.
Da han krydsede hjem, var vinden frisket
noget. I et hardt pust lag de jollen 0ret til, og
vandet fossede ind. Anders rev storsk0det
los og rakte ud efter sk0derne til smakke
og klyver, men naede det ikke. Jollen lagde
sig til Ire og fyldtes med vand. Anders Ia og
sv0mmede i et vrerre roderi af sejl, arer og
l0se bundbrredder. Sa startede han agten
fra og rev masterne ud af brenkene. Jollen
rettede sig op og brelgfl0d i b0lgeskvalpet.
Anders kravlede
om
bord over
agterbrenken. Jollen bar. En tid fors0gte
han at 0se med p0sen. Det gik ikke. S0en
skvalpede mere ind, end han kunne smide
ud. De tre master fl0d i sk0derne til Ire.
Vinden bar mod land, mender var langt in d.
Anders skreldte ud pa sig selv og verden i
almindelighed. Det ville tage pokkers lang
tid at drive ind. Da han havde spekuleret
lidt over fortrredelighederne, halede han
masterne ind i jollen , rejste smakkemasten
og strakte sejlet.
Ved pinden sad Anders i vand til livet, men
jollen lystrede roret og gjorde tart mod
land.
lnde i strand en satte han jollen pa grund og
0ste den lrens. Sa gik han en tur og fandt
sine arer og bundbrredderne. Der var ikke
noget at pi be over. Anders satte to smakker
og styrede mod Kerteminde.
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Man vii opleve, at vandet tosser ind over Ice karm, og i stedet
for at rette sig op, skcerer Ice side sig hurtigt dybere og dybere
ned i vandet, mens jollen krcenger mod Ice, indtil mastetoppen
narvandet.
I den situation er det vigtigt, at bescetningen ved, hvad der
skal g0res. Har jollen l0s indenbords ballast, skal bescetningen
med det samme trykke jollen helt rundt, sa ballasten rovser
ud. Nar mast og sejl ligger i vandfladen, vii rulningen forega
ganske langsomt, fordi de strakte sejl yder modstand i vandet.
Bescetningen har god tid til sv0mmende at trykke og trcekke i
den l0nning, som er l0ftet over vandet, indtil jollen er rullet rundt
og ballasten t0mt ud.
Under den proces vii ankeret ogsa falde ud i sin line. Jollen er
nu ankret med et maske ikke udfoldet anker, der dog vii bremse
afdrift mod Ice, sa jollen lcegger sig med stcevnen mod s0 og
str0m.
Nar den tunge last er borte, skal bescetningen kravle op pa

k0len, og med deres kropsvcegt vippe og rulle jollen tilbage,
sa mastetoppen igen kommer op mod overfladen. Sa snart det
kan lade sig g0re at na dem, l0snes eller kappes vanter og
stag, og masterne rykkes ud af bcenkene.
Nar master og rig er borte, er det forholdsvis let at rulle jollen,
til den flyder k0lret.
Jollen ligger nu vandfyldt og befriet for sin rig. Man siger, at den
bcelgflyder. Arer, bundbrcedder, og andre lette, l0se genstande
vii sandsynligvis vcere ved at flyde bort fra jollen. Lad det flyde.
Bescetningen b0r blive ved jollen. Kun det, der er umiddelbart
inden for rcekkevidde kan smides op i den bcelgflydende jolle
eller sikres med et reb.
Man b0r kontrollere, om ankeret er faldet ud. Er det ikke det,
ma en af bescetningen kravle op og se at fa det ud, for at fa
jollen til at lcegge sig vindret. Hvis vanddybden er st0rre end
ankertovets lcengde, b0r man smide ankeret ud alligevel, fordi
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anker og tov vii virke som et lille drivanker, der hjrelper med at
lregge strevnen mod s0en.

i f0rste del af krentringen, anderledes. ldet jollen vrelter
mastetoppen ned mod s0en, skal aile ombord kravle ud pa
badsiden mod k0len for at forhindre, at jollen ruller helt rundt.
Den vii sandsynligvis steppe sin ruining , nar mastetoppen ligger
i vandet. K0lvregten og besretningens vregt vii rette jollen op, sa
den igen flyder k0lret. En person skal nu straks kravle ombord
og lregge masterne. Nar det er gjort, ma vedkommende ud at
sv0mme ved badsiden igen for "at hrelde ud ."
Siden f0lges den fremgangsmade, som er beskrevet oven for.

Nu f0lger en lidt svrer proces som kaldes "at hrelde ud".
Besretningen samler sig om den bad side, som er mest tilluv for
s0en. Pa trelling l0fter aile i rrelingen , det gar sejt og langsomt,
men det kan lade sig g0re, hvis man stoler pa sin redningsvest.
Vandet tosser nu ud over den Ire l0nning. Nar man mrerker, at
et h0jdepunkt for krrefter og modstand i l0ftet er naet, trykker
aile hurtigt badsiden nedad igen. Det lyder lidt underligt, men
det kan faktisk lade sig g0re at hrelde vand ud af en bordfyldt
jolle pa den made. Gentager man fremgangsmaden , vii man
opdage, at jollen l0fter sig nogle fa betydningsfulde centimeter
i vandet. Er der noget s0, som bestandigt fylder vand tilbage
i jollen, ma flertallet af besretningen blive liggende i vandet til
luv og med kroppen drekke for s0en, mens en person haler sig
hen til agterenden og kravler op i jollen for at finde p0sen og
0sekarret, der selvf0lgelig er surret et praktisk sted om bord .
0sekarret rrekkes ud til en makker i vandet.

De metoder, som er beskrevet, forudsretter, at der er en trrenet
besretning om bord , hvor hver enkelt er i stand til bade at tage
vare pa sig selv og bid rage til at l0se den frelles opgave. Sad an
vii det selvf0lgelig langt fra altid vrere, hvis man en dag befinder
sig i den situation .
Man kan vrere badf0rer for ukyndige pa tur med familien eller
venner, som er med pa sejltur i jollen for f0rste gang.
Ved en krentring er det badf0rerens ubetingede pligt som det
f0rste at tage sig af sin besretning. B0rn, ukyndige, ja selv
tilsyneladende kyndige sejlere kan blive meget bange og ga
helt i panik, hvis jollen vrelter og fyldes med vand . Man kan
ikke med ord i en bog forudse eller beskrive n0jagtigt, hvad en
badf0rer skal g0re i en tilspidset situation , andet end at fortrelle,
at den kritiske situation er umiddelbart efter, at jollen er krentret,
og aile ligger i vandet. Det vigtige er, at badf0reren bevarer
et overblik og en vished om, at krentringen ikke beh0ver at
vrere srerlig farlig , hvis man handler hensigtsmressigt. Et
skrremt barn kan tildeles en voksen, eller i n0dsfald surres i
sin redningsvest til jollen. En person i panik kan bringes til ro
og sikres.
En nutidig smakkejolle har opdriftsmidler og sikkerhedsudstyr,
sa den kan brere og bjerge sin besretning.
Enhver ansvarlig ejer og f0rer af en smakkejolle holder
selvf0lgelig sin jolle sikkerhedsmressigt i orden, og det er
ogsa en meget god ide, at han sammen med sin familie, eller
de venner, der ofte er med pa tur, pr0ver at krentre jollen

Sa skal der 0ses ud. Personen inde i jollen skal placere sig
agter pa en af de brenke, som er fyldt med opdriftsmidler, og
der skal 0ses, sa vandet flyver. Det grelder om at 0se hurtigere
end b0lgeskvalpet fylder ind. Den del af besretningen, der
ligger i vandet 0ser ogsa, med 0sekarret, kasketter, de hule
hrender, hvad som heist! Det grelder om at 0se sa meget
ud, at man mrerker, jollen begynder at lette. Sa snart man
sk0nner, at jollen kan brere en person mere, ma endnu et
besretningsmedlem kravle op og srette 0sekarret i gang .
Snart er hele besretningen igen samlet i jollen. Man kan rejse
masten , der Ia og fl0d i sk0derne, ro med dearer der er tilbage,
padle med et brret eller hvad , der nu er muligt. Baden brerer
igen sin besretning. Den er uden for umiddelbar fare . Man er i
stand til at vurdere, hvordan man kommer videre.
Krentrer man i en jolle med fastkilet indenbords ballast eller
k0lboltet udenbords ballast, er det ,besretningen skal g0re
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under kontrollerede forhold for eksempel med en ledsagebad
pa sidelinien. Det vii give bade en god erfaring og tryghed i
forstaelsen af, at en kcentring ikke beh0ver at udvikle sig til en
tragedie.
Er man sa uheldig at kcentre under vejrforhold med h0j
brydende s0, kan det vcere umuligt at 0se den bcelgflydende
jolle lcens.
Er kcentringen sket under land med palandsvind , ma man lette
ankeret og lade jollen drive ind. I mange tilfcelde kan det lade
sig g0re at rejse en mast og scette et forsejl. Bescetningen ma
placere sig i agterskibet, sa stcevnen ligger h0jest i vandet.
Jollen vii nu drive for sit sejl med vinden . Er der brcending
ved kysten, ma man sikre sig, at aile om bard er i stand til at
holde sig fast eller er surret til jollen, indtil man har grund under
f0dder og k0l. Det handler om at fa bescetningen sikkert ind.
Jollen kan man tage sig af bagefter.
Er kcentringen sket i brydende s0 pa grund af underdrag eller
str0ms0 ved en kyst med fralandsvind, ma man fors0ge at
ankre, sa man ikke driver ud til havs, hvor situationen bliver

vcerre.
Nu har man det problem, at man ikke er i stand til at komme
ud af situationen pa egen hand. Derma afgives n0dsignal og
pakaldes hjcelp. Der b0r rejses en sprydstage eller en are med
en klud sam flag, sa jollen er godt synlig. Derefter afgives
n0dblus pa den made, at man f0rst afskyder et par sma mde
n0dblus for at henlede opmcerksomhed. Efter et par minutter
afskyder man en r0d faldskcermsraket, der star sa lcenge i
luften, at en betragter kan tage en pejling. Nu gcelder det om at
spare pa krudtet. Man ma have et par skud tilbage, nar hjcelpen
ncermer sig, sa man kan lede den pa vej.
Har man en bcerbar s0radio eller en funktionsduelig mobiltelefon i jollens vandtcette beholder, har man ekstra god mulighed
for at kalde pa hjcelp.
Lygte, tagehorn eller trillefi0jte kan ogsa bruges til at henlede
opmcerksomhed.
Kulde og afk0ling er bescetningens vcerste fjender, mens man
sidder i en bcelgflydende jolle og venter. Man ma krybe sammen, varme hinanden og eventuelt skcerme sig mod vinden
med et sejl.

Ordsprog: Nar s0en gar hvid om Ice, da skal vi rebe sejlene.
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Oversejling af hvrelvet

/

bundplankerne og klamrede sig fast. Haveristen Ia og drev
tvcers i s0en.
Uden at scenke farten styrede h0vedsmanden ret pa de
stakkels folk i havet. Mens den lange bad l0b hen over vraget,
lykkedes det at gribe aile de forulykkede og hale dem ind.

Pa Nordlandskysten i Norge fortcelles denne historie.
Fiskerbadene var ude og matte lcense hjem for storm. En
h0vedsmand opdagede en kcentret bad foran tillc:e.
Den ulykkelige bescetning havde hugget deres tolleknive i
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