BILAG 4
Beskrivelse af bådene i ”Foreningen Krudtløbet”
beliggende i søterritoriet langs
Krudtløbsvej 3-49, 1439 København K og
Refshalevej 115-131, 1432 København K
Krudtløbsvej 3
IRMALIN
Irmalin er en smuk husbåd, en 49 fods ombygget flodpram i stål. Båden blev bygget i Holland i 1925, på værftet
Viskotter, og hun har sejlet gennem de hollandske kanalerne, og senere i København, som fragtskib.
Siden 2006 har Irmalin ligget i Krudtløbet, og den har også tidligere ligget i Trangraven og i Brøndby. Husbåden Irmalin
har været helårsbolig i en lang årrække.
Irmalin har et udnyttet indendørs boligareal på 45 m2, den er 16,75m lang, 3,1m bred, 2,7 m fra vandlinjen til øverste tag
og har en tonnage på 15,5 brutto og 4,6 netto.
Irmalin ligger med bagbord langs kaj, fortøjret med tov, ca 5,8m fra offentligt tilgængelig kaj (grundet
meget lav vanddybde ved kajen her på ’første pladsen’) på Krudtløbsvej 3, 1439 København K. Mellem kajen og Irmalin
ligger der en tømmerflåde med urtehaver, blomsterkasser og utroligt naturskøn stemning. Der er landgangsbro fra kaj til
tømmerflåde.

Krudtløbsvej 5
ALDEBARAN
Prammen Aldebaran blev bygget på Brandenburg Schiffswerft, Berlin, Tyskland i 1899. Først fungerede den som
kulpram og senere i 1969 blev den bygget om til mandskabspram og fungerede som sådan på floden Spree i Berlin
frem til 2001, hvor den kom på land og skroget totalrenoveret. Prammen blev købt af Christian Black-Storm i 2002
og blev slæbt til Københavns havn sommeren 2002. Aldebaran lå først langs kajen på Strandgade, men blev kort tid
efter slæbt til Søminegraven/Krudtløbet, hvor den i 2004 blev omdannet til husbåd.
Aldebaran ejes af Christian og Alison Black-Storm og anvendes som helårsbolig.
Aldebaran har et udnyttet boligareal på ca. 110m2, den er 4.2 m fra vandlinjen til øverste dæk/tag. Den er 22.63 m
lang, 4,74 m bred, har en dybgang på 0.60 m og en tonnage på 19.5 BRT.
Aldebaran ligger med bagbordsside langs kajen, fortøjret op ad 3 pæle, ca 2 m fra offentligt tilgængelig kaj, på
adressen Krudtløbsvej 5, 1439 København K. Aldebaran er både krydsfortøjret og er landfast via gangbro.

Krudtløbsvej 7
CHRISTEL
Christel er et bevaringsværdigt lastskib/husbåd af stål bygget i 1927 ved Union Giesserei AG i Königsberg,
Tyskland. Byggenr. 60132. Christel er tidligere blandt andet blevet som anvendt som Stenfiskeskib med navn M/S Maria
Regina. Skibet blev i 1955 - som lastskib - indført fra Vesttyskland til Danmark af rederigrundlægger og skibsfører P.
Madsen. I 1979 overtog skibsfører Knud Reimers Nielsen skibet som ene-ejer. Maria Regina blev på den tid anvendt til
undervandsentreprenørarbejde. Hun var udrustet med specialværktøjer, og udførte meget forskelligt arbejde både her i
landet og i Sverige. Blandt andet har hun deltaget i rørføring af elkabler under Københavns Havn ved det gamle
Bornholmerfærgeleje ved Kvæsthusbroen og over til Papirøen, entreprenørarbejde ved Lynetten og sikring af Farøbroen.
Der findes en omfattende historisk billeddokumentation fra skibets lange historie.
I tiden fra 1995 og frem til 2000, hvor Christel havde hjemsted i Færgehavn Nord anvendte forskellige ejere den stadig til
entreprenørarbejde. I 2001 solgte Anders Hein skibet til Jean-Pierre Leonard Peuleve og det blev i den forbindelse flyttet
til dets nuværende placering i Krudtløbet, hvor det i 2007 endnu engang blev solgt og restaureret og indrettet til husbåd
med bevaring af skibets maritime funktioner. i 2015 blev Christel solgt til de nuværende ejere.
Christel fungerer som helårsbolig for en familie på 2 voksne og 2 børn, Christel er optaget i Dansk Skibsregister og er
forsikret gennem Søassurancen Ærø.
Christel har et udnyttet boligareal på ca. 130 m2, den er 4m fra vandlinjen til øverste dæk/tag. Den er 26,83 m lang, 5,87
m bred, har en dybgang på 1,60 m og en tonnage på 98,86 BRT.
Christel ligger med styrbordside langs kaj, fortøjret op ad 2 pæle, ca 3 m fra offentligt tilgængelig kaj, på adressen
Krudtløbsvej 7, 1439 København K. Den er fortøjet til kaj med kæde og tov og den er forbundet til kajen via
landgangsbro.

Krudtløbsvej 9
BORK

Krudtløbsvej 11
INA ll

Krudtløbsvej 13
A.L.B

A.L.B. er det 3. ældste sejlende dampskib efter dampskibet Hjejlen og S/S Skjelskør.
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ATLAS

Krudtløbsvej 17
STENBIDEREN

Krudtløbsvej 19
SANDTRANS

Krudtløbsvej 21
POLYDOROS

Krudtløbsvej 23
Pladsen benyttes midlertidigt til en sejlbåd.

Krudtløbsvej 25
FURORE

Krudtløbsvej 27
LIDA
LIDA – med kaldesignalet OYBL - er en bevaringsværdig kutter, bygget i 1947 af H.A. Hinrichsens Skibs- og
Bådebyggeri i Humlebæk. Båden blev optaget i dansk skibsregister i 1948, og har, under forskellige navne og ejere, haft
hjemsted i København, Vordingborg, Gilleleje og Hvide Sande, hvorfra den blandt andet har udøvet fiske aktivitet mod
havne som Amsterdam og Newcastle jævnfør logbog. I 2003 ændredes registrering fra fiskeskib til ”Sejlskib med
hjælpemotor – Fritidsskib”, hvorefter skibet blevet omdannet til husbåd som selvbyg. Lida har haft hjemsted i
Krudtløbet/Søminegraven siden 2006. Lida ligner på mange måder stadig en original kutter, og fungerer som helårsbolig.
Skibets dimensioner
BRT 32,94 NRT 9,32
Længde 16,01m Bredde 4,99m Dybde 2,10m Længde overalt 17,58m Lida har et samlet dæksareal på 80 m2 + 30 m2
areal i etagen under vandlinjen.
Lida ligger med bagbords side mod kaj, fortøjret med tovværk til to pullerter på kaj, samt pæl på styrbords side. Hannæ
tilgængelig kaj med adressen Refshalevej 121, 1432 København K.

Krudtløbsvej 29
LOKE

Krudtløbsvej 31
AMANDA ISLINGTON
Amanda Islington er en ombygget hajkutter, der i 1936 blev bygget på bådeværftet i Hundested Havn. Betegnelsen
“hajkutter” refererer til en skibstype kendetegnet ved en lodret stævn og udfaldende hæk. Hajkutteren sejlede som
fiskerbåd i en årrække ved Vesterhavet under navnet “Anne-Grethe”. Den blev i1990 e
́ rne opkøbt og ombygget til
sejlende husbåd og fik navnet “Genesis”. Ved det første ejerskifte blev den omdøbt til “Amanda Islington” og i 2004 blev
den solgt til den nuværende ejer, som har beholdt navnet. Amanda Islington har kendingsbogstaverne XPCY.
Amanda Islington har ligget i Krudtløbet siden 2004. Den ejes af ansøger Bent Villadsen og fungerer som helårsbolig.
Amanda Islington har et udnyttet boligareal på ca. 40 m2. Længden er 14,95m og bredden 4,27m. Den har en dybgang
på 2,20m og en tonnage på 19,85BRT. Afstanden fra vandlinien til øverste dæk/tag er 3,69m.
Amanda Islington ligger med styrbords side langs kaj, fortøjret med tove til pullerter på kajen,
på adressen Krudtløbsvej 31, 1439 København K.
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SYDVESTHALD

Krudtløbsvej 35
KATSIMBALIS

Krudtløbsvej 37
VEJRØ

Båden er en marine Y-kutter. Den er pt. ved at blive handlet, hvorfor den ikke er med her med en beskrivelse.
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SANTOS

Krudtløbsvej ? (afventer Københavns Kommune for endelig adresse)
KOLLMAR

Krudtløbsvej 41
NEELANDIA

Krudtløbsvej 43
SVANEN
Svanen er en bevaringsværdig hajkutter, bygget i 1913 på værftet P. Poulsen i Ringkøbing af 2” eg på egespand.
Svanen er registreret i det danske skibsregister med kendingsbogstaver XP2541.
Svanen har i mange år fungeret som hajkutter, hvor det sidste navn den har fisket under er ”Maud” i Frederikshavns
havn.
Efter 1980 er hajkutteren ombygget til lystfartøj med gaffelrig og navnet blev ændret til ”Svanen”.
Svanen er den dag i dag en fuldt sejldygtig båd med sejl og mast samt Volvo Penta 115HK. 6 cyl. diesel motorinstallation
fra 2006.
Svanen blev lagt i Krudtløbet omkring 1999 og blev i 2018 moderniseret og ombygget til beboelse.
Svanen har et udnyttet boligareal på ca. 40 m2. Den er 11,96 m lang, 3,95 m bred, har en dybgang på 1,51 m og en
tonnage på 13,72 BRT. Nettotonnage på 4,56.
Svanen ligger med bagbord fortøjret til landgangsbroen ca. 5 m fra offentlig tilgængelig kaj på adressen Krudtløbsvej 43,
1439 København K. Fortøjningerne er med tov.

Krudtløbsvej 45
FLENDER ll

Krudtløbsvej 47
JANTJE

Krudtløbsvej 49
BARNES
BARNES er en klassisk, engelsk Live Aboard Wide Beam Canal Boat, bygget hos Collingwood Boat Builders i Liverpool,
en af Englands førende kanalbådebyggere.
Transporten på kanalerne i England og det øvrige Europa spillede en afgørende rolle for den industrielle udvikling i 1700tallet og for byer langs kanalsystemerne. Når man fragtede gods på kanalerne, havde man trækstier til hestene, der trak
kanalbådene, hvilket også kan ses ved Gudenåen.
BARNES er købt i England og er af de nuværende ejere ved at blive forvandlet til en state-of-the-art Scandinavian
design kanalbåd med det bedste inden for nordisk design: Geberit dusch toilet, Danfoss gulvvarme, Hørning Parket
egetræsgulv, VELUX ovenlysvindue, Wegner spisebord og -stole, Gubi sofa, Louis Poulsen, PH og Verpan belysning,
snedkerkøkken og -seng, RAIS gasbrændeovn og volaarmaturer i badeværelse og køkken. Det er ideen at BARNES ud over at fungere som helårsbolig - også skal kunne fremvises til gæster og turister som et eksempel på moderne
compact living.
BARNES er transporteret via truck og båd til Refshaleøen og blev isat med kran fra Refshaleøen. I 2018 blev husbåden
taget på land ved Lynetten, hvor den blev sandblæst og professionelt bundmalet for at kunne imødegå danske
klimaforhold.
BARNES fungerer som helårsbolig for Ib og Birgitte og deres to katte.
BARNES har et udnyttet boligareal på ca. 70 m2, den er godt 19 meter lang, knap 4 meter bred, dybgang på 35 cm og
en vægt på 19,7 ton.
BARNES ligger med styrbordside langs bolværket, fortøjret foran til kajanlæg, ca. 3 meter fra offentligt tilgængelig kaj
med adressen Krudtløbsvej 49, agter 2 meter fra kaj med fortøjring med tov til bolværk og med ankerkæde.
Der arbejdes på etablering af landgangsbro. Ombordstigning sker p.t. ved hjælp af bådshage, som trækker båden helt
ind til kaj.

Refshalevej 115
M/F OURØ

Refshalevej 117
FURSUND

Refshalevej 119
GL. ASKØ

Refshalevej 121
HANNÆS

Refshalevej 123
PLAGEN

Refshalevej 125
SKORPION

Følgende tre både ligger udenfor Kystdirektoratets
søterritorie, men er medlemmer af ”Foreningen
Krudtløbet”
Refshalevej 127
ARKONA

Refshalevej 129
OLIVE F

Refshalevej 131
SEVENTY SEVEN

