Wayfarer
Et godt navn til en jolle§pe, når man kender lidt
til dens opri ndelse. Den engelske jollekonstru ktørog kapsejler lan Proctorskrevom tiden i t957:

gen se silhuetterne afto personer i gang med
aftensmaden.Jeg fornemmede duften og fplte
sult, som om jeg ikke havde spist i en uge."

"Vores opmærksomhed på kapsejladsen var intens. Søsæt båden, sejl ud til startlinjen, ræs banen rundt og sejl tilbage til havnen. Det var ligegyldigt, om der var et smukt kystlandskab eller
det var på en lille sØ bag en fabrik. Det vi gik op i
var bådens fart, vindskift, strøm samt rivalerne
rundt om,den næste b6je og mållinjen. Detvar
kon ku rrence. Bådene va r ekstreme fa rtm aski ner,
som ikke kunne bruges til meget andet.

la n Proctor va r af J. C. Pol la rd blevet opford ret ti I
at tegne en robust tur jolle, som kunne rumme
en lille familie. Han gik i gang, og resultatet blev
Wayfarerjollen. Navnetfandt han selv på. En
vandrer eller en, der strejfer omkring fra sted til
sted. Proctor og Pollard er herefter copyright
holdere og udsteder licenser til bådbyggere.

Min kone fortalte ofte om barndommens hyggelige jolleture langs kysten, og jeg fornemmede, der var noget vi gik glip af. En aften, hvorjeg
var ved at reparere noget på min båd, så jeg i
den nedgående sol en jolle sejle op ad floden,

fortøje til en bøje, de pakkede sejl og satte et
bomtelt op,og lidt efter kunne jeg på teltvæg-

Hurtig udbredelse
Wayfarerjollen blev straks en succes i England,
hvor den blev trænin gsbåd i m a n ge sej lerskoler.
Den blevfra starten bygget af Small Craft Ltd.,
men senere også på andre værfter. I r975 får
Falsled Bådebyggeri licens som det første værft
udenfor England. Byggematerialet var glasfi ber,
men der blev ide første år solgt mange både
som samlesæt ifiner og mahogny. I Århus byggede H. Secher Schmidt som var uddannet modelsnedker, to meget flotte både i træ. Der opstod klubber iCanada og i USA med stærke
sammenslutninger. Jollen bredte sig hurtigt til
flere europæiske lande. Stærkest i Europa er nok
SWS, Skandinavisk Wayfarer Sammenslutning,
som blev stiftet i1968 på Øen Hven i Øresund
på initiativaf K. H.Jensen Dragør.W 95o erden
første registrede Wayfarer i Skandinavien. KHJ
importererW 1348, til Danmark i t966 og etablerer samme år'K.HJensen Aps'med import og
forhandling af Wayfarer joller.967 kqber J.
Eskildsen W 1354 og sejler samme år sammen
med KHJ iW 1348 fra Dragør til Oslo og beviser
hermed bådens egenskaber som turbåd. Herefter øges antallet hurtigt, og ro år senere, t976, er
der over 5oo Wayfarer joller i Danmark. også her
bliver jol len træn i ngsbåd, især søspejderne tager den til sig.

Antallet i dag er vanskeligt at fastslå, rz-r3oo
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Skandinavien, heraf ca. tooo i Danmark. Cloba lt
kan det vurderes ud fra sejlnummeret. som for
længst har passeret de ro.ooo. Mange, som k6-

ber en Wayfarer jolle, køber
samtidig en autotrailer; så de
kan have den stående, hvor
de bor - hægte den bag på bilen og k6re hen, hvor de har
lyst til at sejle. De behøver ikke at have en havneplads, og
mange har heller ikke et klubmedlemskab. Det prpver SWS

selvfølgelig at gøre noget ved.
Hver sommer mØdes 3o-5o
W-sejlere til sommertræf i
Rantzausminde ved Svendborg med fælles hygge, sejladser og genera lforsa m ling.
Nogle af de ældsteWayfarer
joller er nu på museum. W 48 på Creenwich Maritime Museum i London ogW 95o på Danmarks Museum for Lystsejlads på Valdemar Slot
på Tåsinge.

Tursejladser
Mest kendte tursejler er englænderen Frank
Dye. I begyndelsen afr96o'erne gennemfører
han iW 48 flere ture langs Englands og Skotlands §ster samt til de skotske øgrupper, Orkney, Shetland og Hebriderne. I 1963 sejler han fra
Skotland til de islandske Westmanna øer.1964
gennemfprer han sammen med en ven en sejlads fra Skotland til Færøerne og herfra til Norge. Mellem Færøerne og Norge sejles nogle dage
ivind af kulings§rke, masten knækker; men lappes sammen igen, og de når sikkert frem tilÅlesund i Norge. De har et 16 mm fllmkamera med
og optager undervejs filmen "summer Cruise".
Disse ture er beskrevet i bogen "Ocean Cruising
Wayfarer" af Frank og Ma rgaret Dye, 1977.
Mange flere langture er gennemført i Wayfarer
jollen. Her skal blot suppleres med en personlig
oplevelse. I r97o k6bte vi W z5zz og døbte den
"lnitia". Efter mange trænings- og ferieture på
bugten og rundt Samsø afsejlede jeg i1978 med
to afvore drenge, Peter på r7 og Anders på rr år
sydpå. Målet var Schleswig og humøret og modet i top. Over 16 dagsejladser og overnatn inger
i telt på campingpladser langs ruten eller hvor vi
kunne få tilladelse havde vi en succesfuld tur,
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som vil blive husket. En meget hård tur havde vi
fra Broager rundt Kalkgrunden Fyrog mod syd
til Schleimtinde,vind SØ lovet ro m/s, men det
blev meget værre, en meget hård sejlads.Vel anFortsæltes på næste side
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Fortsat fra

forrige si de

kommet til Maasholm sagde k6lbådssejlere, at de havde målt r4 m/s, rigeligt til
selv en Wayfarer jolle.5muk
og hyggelig sejlads på Slien
til Hedeby og Schleswig. En
fin hjemtur, hvorvi samlede
Rigmor op i Svendborg, derfra gennem Store Bælt til
Århus. Vores familie voksede
ud afjollen, så den blev
solgt i r98o. I r978 k6bte vi
plads til kølbåd i Egå Marina
og samme år byggeprojekt
til Nordisk Snekke D 76 Continua, som nu ligger på bro 3 og er ved at blive
overdraget til næste generation.
Kapsejlads
Hvor der er mange Wayfarer joller er der også
kapsejladser.Jollen sejler bedst med 3 voksne,
racing rigget er den hurtig og let planende.
r 974 d a n nedes'Wayfa re r ntern atio n a I Com m ittee'og der blev vedtaget internationale Wayfarer klasseregler. Samme år gennemføres første
ska ndi naviske mesterskab og det første VM i
England. I Østjylland afholdtes i t977 Skandinavisk Mesterskab i Ebeltoft og ir998 VM i Egå .
På jollepladsen i Egå Marina ligger z eller 3 WayI

I

farerjolle; kontaktperson til

SWS

erJørgen He-

dedal (8616 33ro). Han menerr2-14W-ejere sejlerfra Egå, og han ser gerne flere deltagere i
træningssejladserne onsdage kl. 17oo.
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Stedet hvor sejlere mødes

Konfi rmation . FØdselsda ge

Bryllup .Op

til 50 personer

Ring og få et tilbud

Ilf.86 225255
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Selv har jeg foretrukket z4-timers sejladser

frem for banesejladser, ogi årenel97z-"1979
blev gennemf6rt rz z4-timers sejladser med W
z5zz - uden uheld.
Det blev ro gode år iWayfarer, vi kan stærkt anbefale jollen, den forhandles i Danmark af Skovgaard-Mortensen i Hundige.
Niels

