
 106 BÅDMAGASINET NUMMER 3 2007  NUMMER 3 2007 BÅDMAGASINET 107

Da Kirsten og Helmer Bering, Kalundborg skulle ud-
skifte deres båd gennem 14 år, en Drabant 38, gik de 
meget grundigt til værks.

Begge havde de lige rundet 60-års-mærket og kunne 
tydeligt se pensionisttilværelsen i horisonten. Derfor 
skulle den ny båd ikke alene erstatte den gamle. Den 
nye båds brugsområder og årlige sejltid vil også blive 
udvidet ganske betydeligt.

Samtidig, og det var vigtigt, skulle det være en båd, 
som egnede sig til en besætning på som regel to perso-
ner, der stadig blev ældre og ikke alene stillede større 
krav til komforten, men også stillede stigende krav til 
at kunne sejles uden brug af de store kræfter.

Og endelig havde ægteparret Bering besluttet, at den 
nye båd skulle være en del større og meget mere rum-
melig end Drabant 38’eren.

Markedet for både mellem 40 til 46 fod blev ende-
vendt, bådmagasiner blev gennemtrawlet og bådud-
stillinger blev besøgt i hele Nordeuropa. Men det var 
nærmest en fejltagelse, da parret kom om bord i en 
Dehler 39 SQ, der på papiret ”kun” var én fod større 
end Drabanten.

Helmer var solgt med det samme. Kirsten var bekym-
ret over, at den var for racer-agtig og krævende til de 
to. At den kun var en fod større end forgængeren, be-
kymrede parret sig til gengæld ikke om. Den var rigelig 
stor, og der var hvad de havde brug for.

Bådmarkedet blev endnu engang kulegravet, der blev 
diskuteret hjemme og blandt sejlervennerne, og ende-
lig sidste vinter besluttede de sig til at få en Dehler 39 
SQ (det sidste står for Sailing Quality og det kommer vi 
tilbage til senere). Men det skulle være en skrabet ver-
sion uden særligt meget ekstraudstyr – hverken elek-
tronisk eller grejmæssigt. Ikke for at spare, men for at 
bruge den første sæson til at finde ud af, hvad båden 
manglede set i forhold til, hvordan parret ville bruge 
båden. Da båden blev leveret var det eneste instrument 
om bord et kompas.

Helmer Bering har senere forklaret, hvad der fik dem 
til at vælge Dehler 39.

”At vi overhovedet turde købe den uden at prøve-
sejle den først skyldes at båden havde vundet det ty-
ske IMS-mesterskab, så helt ved siden af kunne den  
vel ikke være, tænkte vi.”

Tysk kram for feinschmeckere – er vist 
den mest dækkende betegnelse for Deh-
lers nye SQ – ”Sailing Quality-line”, hvor 
39’eren blev den første med danske 
numre i sejlet. Vi har været på Kalund-
borg Fjord med Dehler 39 SQ.
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Præmieslugende
 turbåd

Dehler 39 SQ:

”Vi bjærger gennakeren, runder et 
imaginært kapsejlads mærke og 

begynder det lange kryds tilbage.”

Selvom den båd vi prøvede 
kun havde krydsfok, fejlede 

hverken højde eller fart noget. 

Med gennakeren oppe mærker man at 
man er om bord i en kapsejladsbåd. Det 
er Helmer i den lysegrønne redningsvest.
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En sympatisk båd
”Samtidig kunne vi godt lige apteringen. På én gang 
flot bådebyggerarbejde og let i designet. Et design som 
vi følte kunne blive en enkel og robust ramme til vores  
personlige brug. Loftsbeklædningen i salonen faldt  
vi især for og vi regner med, den vil holde sig fri for 
rynker og folder med alderen.

Vi kunne også lide, at skotter og aptering passer per-
fekt, i stedet for de brede fuger, der ses i andre både. 
Også det med at bundstokkene er en hel inderkonstruk-
tion i fibermaterialer (ikke stål) som er lamineret sam-
men med skroget syntes vi gav tryghed Det er ubær-
ligt at tænke på en stålramme, der kan bukke ved en 
grundstødning. Bundstokkene går helt op på siden af 
skroget og er forbundet med vanterne så riggens kræf-
ter fordeles til bundstokkene og kølkonstruktionen. 
Samtidig er alle bærende skot også lamineret sammen 
med skroget, og dækket er hverken skruet eller limet 
fast til skroget, men lamineret, mens skroget stadig er i 
formen. Det giver et stift, stærkt og tæt skrog.

Og så var der de utallige små, praktiske maritime de-
taljer som f.eks. skottet i kahytsnedgangen, der ruller 
ned som et jalousiskab – nemt og hurtigt at åbne/lukke 
til kahytten, også under sejladsen,” siger Helmer.

Den magiske grænse 11,99 m
Bådmagasinet tog Helmer Bering på ordet, og stævnede 
ud på Kalundborg Fjord en sensommerdag med frisk 
østenvind. Og allerede når man kommer om bord vir-
ker båden langt større end sine 39 fod. – En fornem-
melse der blev forstærket under sejladsen. (Det er me-
get bevidst at værftet har bygget båden præcis 1 cm 
fra at være 12 m i overaltlængde. Ved 12 m træder en 
hel masse EU-regler i kraft, som gør båden dyrere uden 
nødvendigvis at gøre den hurtigere og mere velsejlende. 

Derfor er der mange sejlbåde, der i disse år konstrueres 
lige under de 12 meter).

Rig og grej virker solidt og veldimensioneret, og den 
stivhed, som Helmer havde omtalt, kunne føles, når  
båden sejlede gennem søerne.

Den sorte gennaker havde vi lånt til lejligheden. Kir-
sten og Helmer sejler stadig kun for fok og storsejl. Det 
var derfor en lige så stor oplevelse for Helmer som for os, 
at sejle båden på skæring med en 123 kvm gennaker.

Her fornemmes det på accelerationen og farten, at det 
er en kapsejladsbåd. Og som rorgænger skal man være 
klar til at falde af i de hårde pust, hvis man vil undgå 
at skære ufrivilligt op. Til gengæld har det store ror god 
kontakt med vandet hele tiden, og rorsmandspladsen 
– eller rettere de mange pladser, hvor rorsmanden kan 
sætte sig for hele tiden at styre optimalt – er ”gefunde-
nes frässen” for en gammel kapsejler.

Planer om el-spil
Rorsmanden kan rimelig let komme til storsejlsskødet, 
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Flot bådebyggerarbejde og lækkert design. Billedet er taget om bord på en helt ny standard Dehler 39 SQ 

Pantry kan bruges både i havn 
og når båden sejler ”skråt”. 

Agterkahytten er rummelig og med mange skabs- og 
hyldemuligheder. Men måske lidt mørk.



som løber på en skinne lige foran det store rat. Mens 
krydsfokken indtil videre må betjenes af mandskabet  
længere fremme i cockpittet. Helmer Bering har planer 
om at montere et par ekstra spil helt tilbage ved rors-
mandspladsen. Måske endda elektriske spil, så han selv 
kan hale og slække fokken uden anstrengelser mens  
han styrer, og få hjælp til storsejlsskødet i frisk vind.

Foreløbig er det kun de to spil på ruffet, hvor fald 
og hal betjenes, som er elektriske (standard).

Den forreste del af cockpittet er veldisponeret, hvad 
enten man vil sejle race eller familiesejlads. Man sidder  
godt både på luvkarmen og på teakbænkene. Det er 
iøvrigt det eneste teak, der ses over dæk. Selve dæk-
ket er TBS-materiale, som er lagt på med stor akkura-
tesse. Det er godt at stå på, også når det er vådt – selv 
med bare fødder.

Højde og fart
Vi bjærger gennakeren og runder et imaginært kapsej-
lads mærke ved udmundinden af Kalundborg Fjord og 
begynder det lange kryds tilbage.

Selvom vinden er løjet og vi kun har krydsfok, er 
accelerationen, farten og højden imponerende, og bå-
den er en drøm at styre. Man føler ikke farten, når 
man sidder til luv på kryds, men har en fornemmelse 
af at glide lydløst og ubesværet gennem vandet. Først 
når man sætter sig ned for at styre i læen, føles farten 
og bovvandet pisker forbi. Det er en rar fornemmelse, 
samtidig med at båden lever op til sine SQ-bogstaver i 
navnet: Sailing Quality.

Helmer fortæller: ”I den første tid vi havde båden, 
vidste vi ikke, hvor hurtigt vi sejlede. Vi havde ingen 
log om bord, men vi kunne mærke, at det gik jævnt 
godt at dømme efter den tid, det tog at tilbagelægge de 
kendte distancer.

Så deltog vi i et par lokale klubkapsejladser, og vi 
oplevede hvordan vi sejlede fra alt og alle så længe vi 
sejlede på kryds. Vi har jo endnu ikke noget flyvesejl, 
så ned ad bakke må vi indtil videre finde os i at de  
andre sejler fra os, siger Helmer. Hans båd måler 604 
efter DH med kun fok og storsejl, mens den får et DH 
mål på 560, når han har bestemt sig til om han vil have 
den  109 kvm store gennaker eller den 120 kvm store 
spiler. Det mål inkluderer også en genua på 50 kvm – 12 
kvm mere end krydsfokken.”

Enkelt og smukt
Indretningen under dæk er helt traditionel og enkel, men 
meget lækkert udført. To magelige sofaer – den ene U-
formet omkring et bord. Agter for er et L-formet pantry, 
som kan bruges både når båden smider til i hård luft  
og når den ligger i havn. Og i sb-side er der gjort plads 
til et pænt stort navigations- og arbejdsbord.

Båden fås med to dobbelte agterkahytter, men i Kir-
sten og Helmers version var der kun en agterkahyt. Til 
gengæld var den så blevet bredere, bad/toilettet i sb-side 
var blevet meget større med bl.a. separat bruseniche, 
og der var yderligere blevet plads til et ekstra lavloftet 
stuverum med adgang fra baderummet, og samtidig en 
god men ikke særlig dyb kistebænk i cockpittet.

Agterkahytten er rummelig og med mange skabs-  
og hyldemuligheder, men den er lidt mørk. Forkahyt-
ten var som resten af apteringen traditionel med en  
V-formet dobbeltkøje, og her var der lys nok.

Det der præger båden er fraværet af dikkedarer. En-
kelthed, smuk forarbejdet lyst og mørkt kirsebærtræ 
fremhævet af en solid dørk af teak. Tekstiler på hynder 
og i loft smukt afstemt og understreget af mange små 
skjulte lamper i loft og skot.

Trin på hækken – uha
Er der da slet ikke noget negativt at sige om Dehler 39 
SQ? Jo. Adgangen til den lille badeplatform på hæk-
ken er lidt halsbrækkende. Et par trin ned ad hækken 
ville lette passagen, men det vil nok ikke pynte på den 
smukke båd.

Motoren, som bringer os det sidste stykke ind til hav-
nen er en Yanmar med 30 hk og sejlbådsdrev.

Dehler 39 SQ:
Længde/bredde/dybgang:  . . . . . . . . . . . . 11,99/3,85/1,98 m
Vægt/kølvægt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,6/2,945 t
Storsejl/fok/genua/spiler: . . . . . . . . . . . . . . .50/38/50/120 kvm
Pris sejlklar:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,7 mio. kr.
Værft: Dehler AG, Tyskland www.dehler.com 
Dansk forhandler: Melfar Marine. . . . . . . . . tlf. 64 40 24 25
www.melfarmarine.com
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Fald og hal forsvinder ind i en tunnel i ruffet og 
kommer først til syne i cockpittet. 

Det er solidt kram, hvor kølen er boltet på kølsvinet. Gasflaske m.m. er fornuftigt stuvet af vejen i separat 
skab i cockpittet. 

Røstjern og deres befæstning er 
meget solidt udført.

Bad/toilet med separat 
brusekabine. 


