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Ansøgning om bådpladser til klinkbyggede joller
Dragør Smakkelav under oprettelse søger hermed om bådpladser til vore klinkbyggede joller i
Dragør gamle Havn.
Smakkejollen er en historisk jolle i Dragør Havn. Den er brugt gennem tiden bl.a. som lodsjolle,
fiskejolle og kadrejerjolle.
Smakkelavets formål vil være at fremme interessen og brugen af smakkejoller samt andre
historiske, klinkbyggede træjoller. Det vil ske gennem afholdelse af sejladser samt andre
aktiviteter, der kan have interesse for medlemmerne og for Dragør som historisk skibsfarts by.
Endvidere ønsker vi at tage vare på kulturen med at sejle og vedligeholde smakkejollen og andre
gamle, klinkbyggede jolletyper.
Traditionen omkring klinkbyggede træbåde er nu officielt anerkendt af UNESCO som levende
kulturarv, der skal sikres og bevares for kommende generationer. Derfor mener vi at denne
bådtype bør have en central placering i Dragør Havn.
Museum Amager bakker op omkring projektet ved at lade museets isbåd ”Mågen” indgå i denne
levende formidling af havnens maritime sejlskibsarv.
En placering i fiskerihavnen i nærheden af den historiske fiskekutter Elisabeth og den gamle
lodsbåd vil være optimal, men andre placeringer er vi også åbne overfor.
Placering i fiskerihavnen vil supplere den kulturhistorisk maritime del af havnen med de to
museer, havnepakhuset, lodstårnet og evt. udnyttelsen af den gamle værftsgrund.
Dragør Smakkelav omfatter pt følgende joller:
Smakkejollen ”Gommeline”, ejer Carsten Maass
Længde 18 ft, bredde 6 ft, dybgang 2 ft
Smakkejollen ”Kid”, ejer Niels Chr. Arnesen
Længde 18 ft., bredde 6 ft, dybgang 3 ft.
Lodsjollen, isbåden ”Mågen”, ejer Museum Amager v. Erlan Holtehus
Længde 18 ft, bredde 6 ft, dybgang 2 ft.
Smakkejollen ”Gåsen”, ejer Foreningen Gåsens Venner v. Bente Walløe Poulsen
Længde 18 ft, bredde 6 ft, dybgang 2 ft.
Smakkelavet håber på en velvillig behandling af vor ansøgning og ser frem til yderligere kontakt
om sagen.
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