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Foreningen EMANUEL 
Nyhedsbrev nr. 2/2019 

 

 
 

Kære medlem af Foreningen EMANUEL,  
 
Velkommen til nyhedsbrev nr. 2/2019 
 

 
 

I dette nyhedsbrev kan du læse om den 
kommende sejlsæsons åbne togter, om 
forårsklargøringen og lidt om Søslagene ved 
Hundested i midten af 1980´erne, hvori EMANUEL 
deltog. Hundested besøges i år i forbindelse med 
deltagelsen i Træskibs Sammenslutningens 
pinsestævne i Holbæk, og i byen er der stor 
interesse for besøget, fordi EMANUEL, i de mange 
år med tilknytning institutionen Sølager, var så 
ofte i havnen, at man nærmest så på det som 
byens skib. 
 
 
Årets åbne togter 
På hjemmesiden finder du en beskrivelse af de 
åbne togter, som DU kan melde dig til. 
 
Tilmeld dig gerne snarest muligt her: 
http://sejlmedemanuel.dk/?page_id=528 
 
Foreløbig er det: 

 Pinsestævnet i Holbæk 

 Folkemødet på Bornholm med forventet 
besøg i flere Bornholmske havnebyer og 
på Christiansø 

 Fyn Rundt for bevaringsværdige skibe 

 

 Og så arbejdes der ihærdigt på at finde en 
skipper og en bedstemand til Limfjorden 
Rundt, som i år annonceres som åbent togt. 

 
 

 
Billede fra Limfjorden Rundt 2019 – det rykker….  

 
 
Pinsestævnet i Holbæk 
Det er Træskibs Sammenslutningens – TS – årlige 
helt fantastiske pinsestævne og generalforsamling. 
Og i år arrangeres det i Holbæk som en del af den 
årlige helt forrygende HavneKulturFestival: Skvulp. 
  
Gå ikke glip af denne enestående mulighed for på et 
117 år gammelt sejlskib at sejle 2/3 af Sjælland 
rundt, besøge flere kystbyer, sejle under 
Storebæltsbroen, deltage i en fællessejlads fra 
Hundested til Holbæk, se Kronborg om styrbord og 
ikke mindst møde næsten 100 andre skibe og deres 
besætninger, og mindst 30.000 andre gæster, når 
Træskibs Sammenslutningens pinsetræf og 
HavneKulturFestivalen skydes i gang i Holbæk. Der 
er teater, musik, underholdning, pariserhjul, 
svævebane, mad og drikke og meget andet.  
Og der er masser af skibe og maritime håndværk.  
Tag med på en begivenhedsrig og anderledes 
spændende oplevelse på EMANUEL. 
Se togtbeskrivelsen her: 
http://sejlmedemanuel.dk/?page_id=294 
 
 

http://sejlmedemanuel.dk/?page_id=528
http://sejlmedemanuel.dk/?page_id=294


Side 2 af 5 
20-04-2019 

 

 
 

TS - Træskibs Sammenslutningen -  
       Landsforeningen til besvarelse af ældre brugsfartøjer              
 
Sammen er vi stærke! 
Du kan også støtte arbejdet med at bevare vores 
sejlende kulturarv, og alt det, der holder den 
flydende, ved at melde dig ind i TS Træskibs 
Sammenslutningen. 
 
Her kan du se hvordan, og mere om, hvad TS er for 
en størrelse: https://www.ts-skib.dk 
 

 
 

Og så kommer togtet til Folkemødet på Bornholm 
Med base i den smukke Hammerhavn med et flot 
blik mod Hammershus er der et par dage til at 
opleve Folkemødets pulserende liv og spændende 
foredrag og events i Allinge Havn. 
Derefter smages der på Ruths sild (Christiansø- 
pigen) på Christiansø og flere af de smukke 
havnebyer aflægges et besøg. 
Læs togtbeskrivelsen her: 
http://sejlmedemanuel.dk/?page_id=294 
 

 
 
 
 

Fyn Rundt for bevaringsværdige skibe 
 
Byerne sætter i bogstavelig forstand alle sejl til for at 
skabe underholdende og maritime rammer for de 
besøgende ca. 50 skibe og ca. 500 besætnings-
medlemmer. 
 
Se togtbeskrivelsen 
http://sejlmedemanuel.dk/?page_id=294 
 

 
 
Limfjorden Rundt 
 

 
 

Det er nordeuropas største sejlads for gamle skibe. 
Omkring 60 skibe følges ad på etaperne mellem 
byerne, - via Aalborg til Løgstør, Thisted, Struer, 
Nykøbing Mors, Fur og Skive. 
Det kan du læse om her: https://limfjordenrundt.dk/ 
I givet fald starter togtet i Nakskov den 5. 
september, hvor det også slutter den 16. september. 
 
Det faste hold på det tidligere lukkede togt holder 
en pause. 
Bestyrelsen arbejder ihærdigt på at finde en skipper 
og en styrmand, der vil sejle togtet med lige netop 
dig. 
Så snart besætningen er på plads vil der blive lagt en 
togtbeskrivelse på hjemmesiden. 
Glæd dig. 
 
 
 
 

https://www.ts-skib.dk/
http://sejlmedemanuel.dk/?page_id=294
http://sejlmedemanuel.dk/?page_id=294
https://limfjordenrundt.dk/
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DIT helt eget togt med EMANUEL 
Det kan allerede nu røbes, at der er plads i 
kalenderen til lige præcis DIT togt. 
Kan du møde som eller med skipper og 
bedstemand, så kan du leje skibet i en af de ledige 
perioder. Se sejlplanen og kontakt i givet fald Sten 
Lykkebo: 
stenlykkebo@gmail.com, 4063 8901 
 

 
Smukt skib… 

 
Gennemførelsen af flest mulige togter i 
sejlsæsonen er af afgørende betydning for skibets 
økonomi og dermed eksistens. 
 
Vi glæder os til at se dig ombord. 

 

 
 
 
Forårsklargøringen 
Den hele startede for et par måneder sider.  
 

 
 Weekendholdet gør klar… 
 

Oprigningen tog sin begyndelse. 
 
Den ældre del af klargøringsholdet var i år suppleret 
med en håndfuld unge fra skoleskibet GEORG 
STAGE. Iblandt dem var også Kristian Bruun, der skal 
være skipper på dette års Fyn Rundt. 
 

 
       Kristian og Lasse fletter deres…. 

 
Masten blev taget under kærlig behandling. 
 

 
 
 

mailto:stenlykkebo@gmail.com
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Også en håndfuld nuværende og tidligere elever 
fra Produktionsskolen Lolland mødte velvilligt op 
på de 2 vedligeholdelsesweekender og nogle 
hverdage for at tage del i arbejdet. 
 
Vinteroverdækningen blev fjernet. 
 
Ny toiletpumpe, pumpe til gråt vand og el-
lænsepumpe blev monteret. 
 

 
            Benny og Anders. Mon de leder efter en 4” svensknøgle?…. 

 

 
 
Stor ros og tak til alle de unge for at bringe ny energi 
ind i opgaven med at holde EMANUEL sejlende. Det 
tegner godt for fremtiden. 
 
De møder igen under beddingsopholdet, som også i 
år bliver i Stubbekøbing.   
Sten & Co sejler fra Nakskov den 20. april og 
EMANUEL forventes at forlade beddingen igen den 
29. april. Det forventes, at skibet bliver i 
Stubbekøbing nogen tid. 
 

 
             På bedding i 2018 

 
 
Fondsansøgninger og sponsorater 
Det er en mere udfordrende opgave end forventet, 
men der arbejdes på at sende ansøgninger til flere 
fonde. 
 
Der er også brug for sponsorater, for at sikre den 
fortsatte vedligeholdelse. Kender DU nogen ? 
 
Skibsbevaringsfonden er søgt om lån til 
færdiggørelse af agterste skanseklædning, dele af 
skandæk og et par planker. 
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Søslaget ved Hundested 
I midten af firserne var der flere drabelige søslag 
ved Hundested med deltagelse af flere af de gamle 
sejlskibe, - herunder EMANUEL. 
 
Per Makwart, der bl.a. arrangerer Hundested 
Motortræf, og står bag Træskibstræffet i 
Hundested Havn, når skibene er på vej til TS-
Pinsestævnet i Holbæk, har fra en tidligere 
skippers kone, Annette Heldager, videresendt 
information om Søslaget ved Hundested i 1985. 
Morten Heldager var i en periode skipper på 
EMANUEL, da skibet var tilknyttet Sølager-
institutionen (1983 – 2002). 
 

 
 
Her deltog 15 skibe, der havde det til fælles at de 
sejlede med sociale formål. 
 
 
 
 
 

 
Skibene mødtes i Hundested, og dagen efter sejlede 
de til Lynæs, hvor der var konkurrencer i 
sømandsskab. 
 
Herefter en kapsejlads (fordelt på tre klasser) fra 
Lynæs til Rønnen v/Nykøbing og retur. 
Præmieoverrækkelse og fest i Lynæs Sejlklub lørdag 
aften. 
Baseret på resultaterne for alle ’Søslagets’ maritime 
opgaver og kapsejladsen vandt GASEN 
vandrepræmien = en salutkanon. 
 
’Søslaget’ blev udkæmpet mellem følgende 
fartøjer: 
Klasse1: Nogi, Albertros, Ydun, Gasen 
Klasse2: Hjalm, Bonavista, Grethe Witting, Emanuel,  
Jens Krogh, Havet, Havgassen 
Klasse 3: Håbet, Thai, Alfen, Columbus II 
 
 
 
 
Skipper- og bedstemandsmødet bliver søndag den 
6. oktober. 
Indkaldelse udsendes et par uger før. 
 
 
 
Det næste nyhedsbrev………… 
…..forventes udsendt , når sejlsæsonen er slut og 
vinterens vedligeholdelsesarbejder skal planlægges. 
 
 
Vi glæder os over dit medlemskab, som både viser 
interessen for at bevare EMANUEL i sødygtig stand, 
og er en uvurderlig økonomisk indsprøjtning for drift 
og vedligeholdelse af skibet. 
 

De bedste sejlerhilsner fra 
 

Bestyrelsen 
Foreningen EMANUEL 

 

 
 


