
DAGENS
SUCCES

Har du lEret med til at
skabe en succes?
Kender drl andre, der ha
Kender du dl ein succes-
historie, sa send os en n
pe succes@jv.dk

Mang€ har gennnem
iirene s€jht medjensi-
nq som hea sidste som-
m€r iAaosund !€d Ha-
dersl€v. Dengang var I I
udvekslingsstudenter
frd lige ri mange lande
om bord sammen mcd
skipF. Palle Mogens€n
fra Frederich og hjelF

pensioneet l4rer fra
Bredebro.

Foto: ssrcn Cylling

Jensine er et monument
MARITIMT| Jensine af Haderslev bliver af Skibsbevaringsfonden betegnet som en ,umistelig del af den
sejlende danske kulturarvn.

Af RaDdi sddb€ck
redakion.had€6le!@jvdk

Danmarks eldste endnu
sejlende trdskib, Jensine af
Hadersl€v, er netop af
Skibsbevaringsfonden ble-
vet udpeget som >historisk

Sl.ibsbevaringsf onden,
der er stottet af Kulturmini-
steriet, har til forrnal at bi-
dmge til bevaring og re-
staurering af danske farto-
jer.

Udnavnelsen skete i for

bindelse med Tr€sl.ibs-
sammenslutningens arlige
p i n s e t E f i N y h a w i K 6 -
benha\'[ og det var den
kendte forfatter og sejler
Troels Klovedal, der over-
drog monument-doku-
mentet til Tommy Poulsen,
der er formand for skibsla-
getJensine.

Velrestaur€ret
Skibsbevaringsfonden me'
ner, at den bevaringsverdi-
ge jagt Jensine er en umis-
telig d€l af den sejlende

FAI(IA r r r
FRA 1852
lJensine af Haderslev er
bygget hosj.W. Riis i Aal'
borg i  l852.Jaqtener i
dag ejer af Klan skibsla-
get.Jensine har siden la
gets ov€rtagelse i 70?rne
g€nnemgaet en meget
omfatt€nde istandsarief
se. 09 er blevet fan tilba'
9e tiltiden omkring 1924.

danske kulturarv. Jensine
fremtreder sardeles velre-
staureret og med meget hoj
autenticitet i reiation til
den periode, skjbet repre'

Sl.ibet anerkendes sale-
des som etbetydningsfu ldt
eksempel for foEteehen af
landets sofartshistorie og
udvikling.

Jensines unikke position
i det maritime, kulturhisto-
riske landskab, samt det
store arbejde, der er lagl i
vedligeholdelsen, har re-

sulteret i, at Jensine af
skibsbevaringsfonden blev
udpeget som et serligt be"
varingsv@rdigt fartoj og nu
ogsi udpeget som histo-
risk monument.

Frivillig indsats
Foreningen Skibslaget bag
Jensine driver og sejler i
dag Jensine pa frivillig ba'
sjs, Foreningens mange
medlemmer m6des i lobet
af aret og giver en hand
med ved vedligeholdelsen
afdet gamle skib.


