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Fyn Rundt pressemeddelelse for 2014 
  
De gamle træskibe – rundt om Fyn 
Høje master, store sejl, kilometervis af tovværk, cirkus, åbne værksteder og 
sang på kajen. 
 
I uge 30 sejler mellem 30 og 40 gamle smukke bevaringsværdige sejlskibe 
rundt om Fyn og besøger Odense, Middelfart, Assens, Marstal, Faaborg og 
Svendborg. 
 
Kom ned på havnen, og oplev stemningen! 
Ruten for Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe starter i år i Odense. 
Skibene ankommer i løbet af søndag den 20. juli, hvor der i løbet af 
eftermiddagen vil være træskibsstemning på kajen år, når mellem 30 og 40 
store sejlskibe fra Danmark, Norge, Sverige og Tyskland kommer tøffende ind 
og lægger til ved kajerne. 
 
Faktisk er det 27 år siden – i 1987, at kapsejladsen sidst anløb Odense. 
- Det er en lang – og heldigvis også smuk – tur ind ad fjorden, og vi ser meget 
frem til at besøge Fyns ’hovedstad’, lyder det fra Jay Jensen, der er 
kapsejladsens ankermand og praktiske organisator. 
Fra Odense går sejladsen til Middelfart, Marstal, Faaborg, og endelig afsluttes 
i Svendborg fredag den 25. juli med præmieoverrækkelse og fest. 
 
Mange tilbud til publikum 
Der er masser at se og opleve, når skibene kommer til havnen: 
Bedstemand Alice Sørensen på galeasen HAVET taler skibene ind – det vil 
sige, at hun fortæller facts og anekdoter om skibene og deres besætninger, 
efterhånden som de anløber havnen. 
 
Sejlmager og rebslager følger med sejladsen rundt. 
Gammeldags smed med åbent værksted med esse. 
Enmands-cirkus med skibs-akrobaten Esben fra Circus Cursci, som optræder 
og gør kajen usikker med balance, jonglering, luftakrobatik i masten. 
Skytteforeningen kommer med skydetelt. 
SIMAC stiller med et telt på nogle af havnene og fortæller om de maritime 
uddannelser. 
 
Igen i år vil en del af skibene holde ’åbent skib’, hvor besøgende kan få en 
rundvisning for en mindre entré. 
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Og endelig vil der i hver havn blive arrangeret en Fairplay-konkurrence, hvor 
skibenes besætninger dyster i ædle sømands-færdigheder som fx kast med 
kasteline, roning i skallen fra en redningsflåde, vrikning af jolle, tovtrækning 
mv. Altid underholdende – også for publikum. 
 
Nye sunde proviant-tiltag til tilskuerne 
Udvalget af mad og drikke på kajerne er i år udvidet med en række nye tiltag: 
God kaffe, økologiske pølser, pandekager - både søde og madpandekager – 
og brændte mandler. 
- Bestyrelsen for Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskib tror på, at det kan 
få folk til at blive lidt længere tid på havneområdet, at udbuddet af mad er 
mere varieret. Der er mange, der ikke ønsker at spise pølser og fritter. Men 
hvis familien kan få noget, ’ordentlig mad’, får de måske lyst til at blive og 
spise aftensmad. Mange skal køre hjem og vil ikke drikke øl – så dem skal der 
også være et alternativ til, fortæller Jay Jensen. 
 
Muligt at sejle med som passager – også uden sejlkendskab 
De mange skibe er en skøn blanding af foreningsejede, firma-ejede og 
privatejede skibe. På mange af dem er det muligt at købe en plads som 
passager, fx igennem Maritimt Center i Svendborg. 
Du behøver ikke at være sømand – eller have kendskab til sejlads, for at 
være med. Der er uddannede folk om bord på skibene, og alle – også gæster 
– har mulighed for at få en tjans på dækket og hjælpe med sejl og tovværk. 
 
Aftalerne med byerne er på plads 
Aftalerne er nu på plads i alle de fem byer, og alle steder er man gået med til, 
at byens betaling til kapsejladsen er hævet fra 22.000 til 30.000 kr. 
Sejladsen har et budget på rundt regnet 320.000 kr., og i år budgetteres med 
et overskud på omkring 30.000. 
 
- Fyn Rundt er ikke en ’pengemaskine’ – men det er vigtigt, at vi har en lille 
buffer. Vi er altid afhængige af vejret – det er bestemmende for, hvor meget 
der tjenes på mad og drikke på havnene, lyder forklaringen fra Jay Jensen. 
De store poster på budgettet er dommerbåd, planlægning og PR, aktiviteter i 
havnene og musik til festen efter sejladsen. 
  
FAKTA 
Kom og oplev skibene 
Der er flotte høje master, pudset messing, sejl, tjære og sømandsstemning, 
når 40 gamle skibe lægger til i havnene. Kom og nyd en spændende dag på 
havnen. 
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• Alice på galeasen HAVET fortæller anekdoter om skibene, efterhånden 
som de ankommer. 

• Enmands-Cirkus på galeasen HAVET med skibsakrobaten Esben fra 
Circus Cursci, 

 
Om eftermiddagen familie-venligt show på 20 minutter med efterfølgende: 
kom og prøv selv. 
Kl- 22: Late-night show (Nicht Kinder-freundlich!) 10 minutter med 
efterfølgende sømands-sang. 
 

• Reberbane – hvor der slås reb. 
o Sejlmagerværksted, hvor børn kan lære at splejse og sy – og 

synge sømandssange. 
o Gammeldags smedje – åbent værksted. 
o Sømandssange ad libitum. 
o Sjove dyster mellem skibenes besætninger: Tovtrækning og 

andre konkurrencer. 
o Åbent skib på flere af skibene (Se opslag på skibene) 
o God mad og fantastisk kaffe, kold øl, brændte mandler og 

nybagte pandekager. 
  
Her ud over arrangerer hver by forskelligt underholdning på kajen – fra musik, 
cafe, underholdning osv.  
  
  
Kontakt Fyn Rundt 
Foreningen Fyn Rundt for Bevaringsværdige Skibe 
Formand: Jesper Hjort Johansen Mobil 23 38 14 86 
  
Sekretariat:  Maritimt Center  Jan "Jay" Brun Jensen 
Mobil: 40105789 
  
Presse : Lise Mortensen 
Mobil: 59269484 


