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Et almindeligt medlems nytårs-
betragtninger med opfordring til 
diskussion om en sag, der ligger 
mange andre almindelige med
lemmer på sinde. 

Vor klub er en af landets største, med 
egen havn, der ikke hører til de mindste. 

Vor flåde af lystfartøjer bliver større og 
større, og mere og mere præsentabel. 

Vore dygtige sejlere gør sig mere og mere 
gældende ved flere og flere store kapsej
ladser. 

Ved dette eller hint medlems indsats bli
ver vor klub gjort ære, — åh, hvor det 
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luner, nar vi fra talerstolen hører det i 
formandens beretning ved klubbens, i be
tragtning af størrelsen, besynderligt småt 
besøgte generalforsamlinger, — og hvor er 
det mærkeligt, så få der besøger talerstolen 
og giver luft for, hvad der beskæftiger 
medlemmernes tankegang. 

Hvorfor bliver der talt så meget på plad
sen og i vort, i forhold til den store klub, 
så lille og usle klubhus ? 

Hvorfor er den megen tale så ofte- util
fredshed med: 

Klubhuset, 

plads i havnen, 

ret til plads i havnen efter anciennitet, 

at motorbåde ligger spredt over hele hav
nen i stedet for at være samlede f. 
eks. i lille bassin, og fortrinsvis, hvor 
de ligger til mindst gene for sejlfar
tøjernes manøvrer, 

at der er forskel på medlemmerne i for
hold til stort og flot skib eller lille 
og beskedent, 

at medlemmer på sejlerskolen svigter, 

at medlemmerne svigter eleverne på sej
lerskolen og 

at præcis det samme kan siges om junio
rerne, — osv. osv. 

Er det fordi vi mangler noget at samles 
om, — er det fordi vi ikke kan lide hin
anden, eller vil vi ikke tro, at hver især 
vil gøre en indsats til gavn og glæde for 
hele klubben uden skelen til personlig fordel 
— eller gider vi ikke gå i gang med at 
skabe noget selv ? 

Mange andre klubber har selv bygget 
deres eget klubhus 

Vor klub er en af landets største, med et 
stort medlemstal bestående hovedsageligt 
af arbejdere, håndværkere og praktiske 
mennesker der alle kunne gå i gang efter 
følgende, tænkte, fremgangsmåde: 

Et byggeudvalg nedsættes, bestående af 
arkitekten eller arkitekterne, der enten er 
engageret, eller helst fundet blandt klub
bens medlemmer, en eller to håndværkere 
inden for hvert af følgende fag: murere, 
tømrere, snedkere, blikkenslagere, sanitet. 
(Oplysninger om lignende arbejder indhen
tes af bestyrelsen og byggeudvalget hos de 
klubber, der allerede har løst opgaven 
klubhus på lignende måde). 

Dette udvalg sætter arbejdet i gang efter 
at have gennemgået tegninger og arbejds
plan, idet de rekvirerer arbejdskraft blandt 
klubbens medlemmer. Det forudsættes, at 
hvert medlem med sin underskrift giver 
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tilsagn om f. eks. tre arbejdsdage af 8 
timer fortrinsvis på lørdage og søndage, 
eller aftentimer efterhånden som dagene 
bliver længere og aftenerne lyse, og time
antallet er selvfølgelig efter udvalgets skøn 
og i forhold til arbejdets behov. 

Håndværkerne, der leder arbejdet, f£r en 
godtgørelse for tiden, de bruger ud over de 
arbejdstimer, der bliver pålagt de øvrige 
medlemmer, og medlemmer, der af en eller 
anden grund, undtaget dokumenteret syg
dom, ikke ønsker at deltage i arbejdet, stil
ler midler til rådighed for en mand i det 
Tidsrum, det pålægges hvert medlem at 
arbejde på klubhuset. 

Er det svært at tage stilling til oven
stående, tag da Politiken for søndag den 26. 
december 1954 og slå op på side 8 og læs 
om, hvordan ganske unge mennesker under 
socialt boligbyggeris ungdomsklubber har 
bygget deres eget klubhus af brugte mate
rialer indkøbt for 9000 kr. og fornyligt fået 
det vurderet til 90,000 kr. 

Tænk dig om, vi har 70,000 kr. i bygge-
fonden, tænk engang til og mød så op 
næste gang bestyrelsen kalder til møde om 
klubhus. 

Med ønsket om et godt og arbejdsrigt 

nytår. 
V. Lindemann. 

Hermed har Lindemann igen berørt det 

spørgsmaal, han ventilerede på efterårs-

generalforsamlingen, — herefter ville det 

vel egentlig være rart at høre, hvad andre 

mener om det, såvel bestyrelsen som me

nige medlemmer af foreningen. Red. 

Der står 12 tomme ølkasser som engang 

har været fyldt med masser af dejlige 

bajere, — øllet er drukket, men ingen i 

verden aner, hvor flaskerne er blevet af. 

Lad os være enige om at aflevere de tømte 

ølbeholdere til „Pløk", han vil ikke alene 

være glad for dem, men vil også sørge for, 

at de atter bliver fyldt. Og flasker er nu 

engang praktiske at have øl i. 

Fra bestyrelsen har vi modtaget følgende: 

Da det har vist sig, at flere af de far

tøjer, der henligger i havnen i vinter, 

ligger uden tilstrækkeligt tilsyn, skal 

bestyrelsen herved gøre opmærksom 

på, at ejerne vil blive gjort ansvarlig 

for de skader, sådanne fartøjer for

volder på broer o. lign. 

A f  O R L A  N O  

(Fortsat.) 

Efter at have betalt kanalafgiften — sv. 
kr. 112,00 — købt de 4 nødvendige søkort 
og 3 ligeså nødvendige „superfendere" be
stående af almindelige sække fyldt med 
hø, satte vi sejl og begyndte at krydse i 
kanalen. Det var frisket til 5—8 m/sek., 
men da kanalen den første halve sømil 
ifølge søkortet var dobbelt så bred som 
senere, og der tilsyneladende efter kortet 
var vand helt ind til bredden, skulle „Sus" 
have en chance. (Bunden var kun synlig 
fra 0—V2 m dybde). Kort fortalt gik vi på 
grund 4 gange og sidste gang i ler, hvor vi 
stod i ca. V2 time, inden jeg ved at sætte 
pøsen på enden af spilerstagen, kunne 
dreje „Sus" tværs og sejle, samt stage den 
af, og så måtte kaptajnen endda som lyn 
og torden fra det læ vant fare hen til pin
den og vende for at undgå endnu en grund
stødning på den sydlige stensætning. 

Distancen 300 m havde taget ca. 1 time, 
så det gik jo ikke så godt. Jeg måtte ind 
og trække „Sus". Et 20 m langt y2" skøde 
blev fastgjort i fokkefaldets karabinhage, 
sejlene bjerget og kursen sat vinkelret ind 
mod sydsidens stensætning. Når jeg mente 
at kunne springe i land, gav jeg tegn og 
kaptajnen gav hårdt ror, hvorved mit afsæt 
fra stævnen hjalp bådens drejning, så den 
undgik at løbe på den skrå stensætning i 
dæmningen. Metoden var ufejlbarlig, men 
„Sus" er også kortkølet (ca. 2 m) og hurtig 
i vendingen. Slæbelinen var som sagt fast
gjort i fokkefaldet og den anden ende med 
et stort pælestik lå løst om mine hofter. 
Dog måtte den, når der var hegn og små 
træer, undertiden løftes op over hovedet 
for at gå fri af disse, men ellers var det 
bare frem igennem låger, over låger, over 
hegn o.s.v. 

Et sted kom nogle heste, der gik og græs
sede hen til mig, det var fristende at spæn
de een af dem for, men jeg modstod det 
dog — sæt den pludselig ville i en anden 
retning. — Og en anden gang gennede jee: 
ca. 15 køer foran mig, indtil jeg fik over
talt en modig ko til at stille sig op ovre 
ved hegnet, der løb parallelt med kanalen, 
og det fik de andre til også at stå stille. 
De fulgte os længe med øjnene, så de var 
ved at dreje hovederne af led, det var vist 
også et syn, de ikke var vant til. Deres 
mening kunne de jo ikke tilkendegive ved 
menneskelige lyde, men menneskers mening 

om denne mærkelige måde at „sejle" på. 
fik vi udtryk for flere gange. 

Det blev en spadseretur på ca. 7 sømil 
før Soderkoping, vi fik 500 m bugsering af 
en motorbåd, der desværre kun skulle dertil 

Efter at have passeret nogle sluser, hvor 
vi selv skulle hjælpe til med slusningen, 
d. v. s. med en mand af bådens besætning 
i land, fandt vi frem til følgende måde at 
komme igennem på, da der jo så kun var 
een „mand" tilbage i båden: Når vi kom 
ind gennem den nedre sluseport, vippede 
kaptajnen superfenderne ned på fribordet, 
smed for. og agterfortøjningerne i land, 
hvor jeg stod parat og lagde fortøjningerne 
ned over pullerterne. I mellemtiden havde 
slusevagten lukket porten bag „Sus", gav 
så et pift i fløjten som signal til, at jeg 
kunne lukke skydespjældene op i den anden 
ende, så vandet fossede ind og løftede 
båden, dog ikke uden at lave store hvirvler 
i vandet, der kunne få den til at hugge ind 
mod slusevæggene, når fortøjningerne blev 
for slække. Slække blev de jo efterhånden 
som båden blev løftet de ca. 4 m. Derfor 
stod kaptajnen ved skødespillet og tog hjem 
på agterfortøjningen, som var skåret gen
nem en blok, fastgjort til beslaget i lænse-
bardunen, så kun ved hjælp af de store, 
men nødvendige høsække kunne „Sus" 
glide op langs slusesiden uden risiko og 
forholdsvis let. Når vandstanden i slusen 
så blev på højde med den foran i kanalen, 
lukkede vagten og jeg som regel i fælles
skab sluseporten op, hvorefter jeg smed 
fortøjningerne los, fik slæberen på og trak 
båden videre frem. 

Det var højt solskin og 36 grader i cock
pittet. I begyndelsen fik jeg en øl ved hver 
sluse, men det holdt vi hurtigt op med, så 
meget øl var der ikke, og der skulle jo også 
være noget til en eventuel venligsindet 
motorbådsejer, som skulle samme vej. 

Kl. 21,30 gled vi ud i Asplången, en sø 
på ca. 5 x max. 1 sm. Der var en svag 
luftning fra 0, hvorfor vi på naturlig måde 
sejlede et par timer, medens vi nød vor 
aftente, hvilket gav en sommerhus-harmo
nikaspiller inde mellem træerne anledning 
til at spille „For vi er to i båden", „Tea for 
two" m. m. for os. 

Kl. 23,30 var der absolut ikke mere luft, 
og vi padlede ind mod en bugt for at kaste 
anker der, da en motorbåd kom og tilbød 

MED BÅDEN PÅ RYGGEN 
gennem Sverige 
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slæb den sidste halvdel af søen, hvor vi 
fortøjede få minutter senere. 

Dagens distance: 25 sm, nemlig fra Etter
sundet til Hultaslusen, deraf trukket ca. 
10 sm, på ialt 14 timer. 

Lørdag den 4. juli trak jeg videre gen
nem Gøtakanalen fra Hulta kl. 10,00 de ca. 
4 sm til Roxen, hvor vi var kl. 14,30. Vin
den var fin, så det blev en lænser med spi
ler gennem den 14 sm lange sø. Men efter 
ca. 5 sm måtte vi bjerge spileren, da vin
den på grund af optrækkende tordenvejr, 
sprang til vest, så kom den store genua op, 
og også den måtte skiftes ud med kryds
fokken, og til sidst matte vi rulle 4 omgan
ge på bommen. Kl. 19,00 var vi ved Carl 
Johan sluserne, der fra søen lignede en 
kæmpetrappe med 11 trin, ialt 40 m høj. 
Kl. 21,30 var vi 28 m oppe i et større vand
bassin, hvor vi blev for natten, thi skole
læreren fra Smogen, der havde slæbt os 
med sin motorbåd fra Soderkopping, tilbød 
at bugsere næste dag. 

Dagens distance ialt 18 sm, deraf 4 sm 
med trækline, dog blev distancen på grund 
af krydset ialt ca. 22 sm på 9 timer. 

Søndag den 5. juli kl. 11,30 tog vi de 
sidste fire slusetrin ved Berg og blev bug
seret af motorbåden til Boren, en sø på ca. 
6 sm længde. Motorbåden blev liggende for 
at se vejret an, det blæste i pustene op til 
15 m/sek., men vi lettede kl. ca. 16,00 med 
6 omgange på bommen og stormfok. Kur
sen VtN kunne lige holdes, når vi tog høj
den i pustene med, det var forøvrigt nogle 
modbydelige pust, sikkert på grund af 

skovene. 

Kl. 18,30 var vi i de 5 Borenhultssluser, 
og vi sejlede derefter gennem kanalen, kur
sen ca. SV, vinden NV 8—10 m/sek. for 
krydsfok og fuldt storsejl til Motala. D.v.s. 
ca. Vk sm før byen kom vi ind i et stykke 
kanal mellem træer og huse, hvor luften 
ikke kunne komme ned, og vi ikke kunne 
komme i land og trække, men så kom vores 
ven, motorbåden, og hjalp os det sidste 
stykke ind til byen, hvor vi fortøjede i 
havnen kl. 22,00. 

Dagens distance fra Berg til Motala, ialt 
ca. 20 sm, deraf 11 sm bugsering, på ialt 
10% time. 

Det tegnede jo ikke for godt, de sidste 
tre døgn havde givet ialt 65 sm, og vi 
havde nu ca. 300 sm til København og kun 
een uge tilbage af ferien. 

Mandag den 6. juli lettede vi kl. 08,00 
og sejlede ud til sejlklubbens bro, hvorfra 
kaptajnen gjorde landgang for proviante
tering, medens jeg skulle fylde vandtanken. 
Lokale sejlere fortalte, at de aldrig med
bragte vand, da Vettern var fyldt med 
drikkevand, når man kom fri af havnen. 

Vi lettede kl. 10,00 med stor genua, vind 
VSV — 5 m/sek. og kryds ca. 2 sm. Skif
tede derefter til almindelig fok, da det 
friskede, og så bidevind snært nord om 
Fjuk fyr over til vestsiden, og efter nogle 
slag nåede vi de 14 sm over søen til Venås-
udde. Efter yderligere nogle kryds nåede vi 
ind i Sjøn Viken ved 14-tiden, et kort kryds 
gennem Rodesund og derefter slæk på. Des
værre flovede det jævnt, men vi kom dog 
til Bil-strømmen og Spetnåskanalen, hvor 

jeg, for at blive i træning, trak „Sus", dog 
kun nogle få hundrede meter, thi så kom 
vinden fra SSO og vi lænsede gennem et 
smukt og særpræget landskab, som des
værre forsvandt for os i regn og „mose
konebryg". Luftens temperatur var nu fal
det til 16 grader, og barometret til 749 mm, 
sigtbarheden var ca. 20 m, så vi sejlede i 
efterhånden 5—6 m luft efter kompasset 
fra kost til kost. Det regnede iøvrigt resten 
af dagen. 

Kl. 18,00 passerede vi vest om Galgen, 
kort efter rundede vi Marnåsudde og holdt 
SV med vinden til Tåtorup, hvor vi blev 
sluset kl. 19,30. Vinden var stadig SSØ — 
6 m/sek., så vi sejlede nordpå i den smalle 
Bergskanal, der mange steder var sprængt 
gennem klipperne. Desuden var der træer 
på begge sider af kanalen, hvor der blot 
var en klippespalte med lidt jord i, hvad 
der gjorde panoramaet endnu smukkere, 
men desværre tog de også det meste af 

luften. 

Der var afsat 9 „moteplatser", og selv
følgelig overhalede en af turistdamperne os 
lige efter en sådan. Vores fart var ca. % 
knob, hans de tilladte 4,8 knob, så da jeg 
forude om sb så en anelse bugt med sten
sætning og en ca. 1 m lang bro, vendte vi 
og løb ind til den og fik fortøjningen i land. 

„Kaptajnen" holdt fra broen fast i sb 
vant, og inden jeg kunne komme i land med 
en agterfortøjning kom damperen, der var 
7 m bred, tilsyneladende med uformindsket 
hastighed. Bovbølgen løftede „Sus" ca. tø m 
op, men heldigvis var der vand nok under 
kølen til den efterfølgende sænkning, der
imod sugede damperen „Sus"s hæk ud mod 
sig og tørnede en gang, inden jeg nåede 
derud med spilerstagen for at holde fra — 
det var godt badene lå stævn til stævn. Da 
damperen var væk, synede vi skaden, hel
digvis var hjørnet af egetræsskandækket 
kun blevet rundet lidt uden at flække, så 
det udbedrede jeg med en rasp, sandpapir 
og lidt lak. 

Derimod så det værre ud nede i kahytten. 
Kaptajnen havde haft kartofler over, de 
var faldet på dørken på en sådan måde, 
at vi var klare over, at de havde fået nok. 
Middagen fik vi med en halv times forsin
kelse. Da det bl. a. på grund af regnen blev 
tidligt mørkt, skulle vi også se at finde 
frem til den næste sluse, thi der var ikke 
overnatningsmuligheder før denne. Foruden 
det tiltagende mørke kom der nu igen et 
let slør af „mosekonebryg", og ialt 3 mod
gående skonnerter, der dog, trods kaptaj
nens formodninger, passerede os hensyns
fuldt med stoppet skrue. Hele tiden havde 
vi tuderi fra de forskellige fartøjer, der 
gav signal ved kanalens drejninger, og dem 
var der mange af. Vi kunne også høre, at 
der var en ved at indhr .te os, hvorfor vi 
brugte pagajen, for r komme først til 
Vassbacken, som vi r ede kl. 23,00. 

Det var iøvrigt en meget usædvanlig lan
ding. Søkortet fortalte intet om eventuel 
liggeplads, men i mørket kunne vi skimte 
et bassin på den bb side af kanalen lige op 
til slusen, så vi holdt ind i hjørnet af bas
sinet ved slusen, hvor vi regnede med, der 
var dybt nok til os. Den indhentende skon
nert var, efter signalernes styrke at dømme, 
lige i hælene på os, og da vi var ca. 20 m 
fra kajen fik jeg diarre. Jeg havde ikke 
kunnet modstå fristelsen at drikke en kop 
vand af Vettern, da vi sejlede der, det var 
jo morsomt at stikke koppen ud og fylde 
den med drikkevand, — men nu var det 
derimod ikke så morsomt. Heldigvis var 
der dybt nok helt ind, og der var en slags 
kaj ind langs bassinets vestside, så jeg 
sprang i land iført sydvest, skjorte og olie
frakke, fik forhalet, så vi kom af vejen, 
og så kom skonnerten, medens vi fortøjede. 
Dens bovspryd var på højde med vort sal-
lingshorn, så vi var glade for, at vi var 
nået hertil, før vi mødte den. 

Dagens distance fra Motala til Vass
backen var 37 sm, og kun ca. 1 sm for 

„fodkraft", udsejlet på ialt 13tø time. 

(Fortsættes næste nr.) 
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Hvad skal vi gøre ved motoren^ 
i vinter og til foråret« 

Den 30 december dumpede redaktørens 
anmodning ind ad døren. Den lød som det 
ses ovenfor. 

Først troede jeg, det hele var en nytårs-
spøg, det med vinteren, for når man be
tænker, at der først skal gøres notater, 
artiklen derefter skrives, senere gennemses 
kritisk og eventuelle rettelser og tilføjelser 
gøres, kan man let regne ud, at vidoms-
ordene tidligst kan nå at komme i februar
nummeret, der normalt kommer læserne i 
hænde efter den 20. i måneden. 

Jeg så i ånden samtlige klubbens motor
ejere styrte ned til bådene, med bladet i 
hånden først i marts måned for ifølge de 
der stående anvisninger at foretage „vin-
terarbejdet". 

Mon vi ikke kan gå ud fra, at alt det, 
der nødvendigvis må gøres, hvis man må 
lade motoren overvintre i båden og ønsker 
at bevare den, er gjort. Ja, samtlige maski
ner er naturligvis tappede for kølevand 
(også udstødsrør og lydpotte, såfremt der 
går vand igennem), kølevandspumpen med 
tilhørende rør er naturligvis heller ikke 

glemte. 
For en frostsprængning lader sig jo van

skeligt udbedre. 
Den helt rigtige fremgangsmåde inden 

oplægningen er vel nok at starte motoren 
op uden at åbne for kølevandet, lade den 
løbe nogle få minutter, så den bliver lidt 
varm og udstødsrøret tørrer ud. Når man 
så har stoppet, lukker man luftindsugning 
og udstødsrør f. eks. ved at stoppe fedtet 
tvist i. Derved hindrer man, at der senere 
trænger fugtig luft ind til ventiler og cylin
dre og forårsager tæring. 

Den fornuftige motormand har også, når 
motoren atter er kold, taget tændrørene 
op, fyldt en god slat smøreolie i cylinderen 
og tørnet et par omdrejninger. Og så har 
han sat korkpropper i tændrørshullerne og 
taget tændrør og hele det øvrige tændings-
anlæg med hjem og opbevaret det på et 
tørt sted. 

Tørt, men ikke særligt varmt. Det kan 
nemlig også blive for varmt, og f. eks. har 
tændspoler og magneter ikke godt af for 
høj temperatur, idet lakken da bliver lind, 
hvilket kan give anledning til overgang, og 
til at magnetens anker klæber fast i pol
skoene, så det ikke kan bevæges. 

Vi så jo adskillige af den slags tilfælde 
lige efter krigen. 

Men der er endnu et par ting, den kloge 
sørger for, inden rokkens vintersøvn be
gynder. Han tømmer sine tanke med til
hørende rørledninger. 

Dels bliver brandfaren mindre, og dels 
har den moderne benzin den kedelige egen 
skab, at den ikke tåler lagring. Der udskil
les ved længere opbevaring et gummiagtigt 
stof af benzinen, og dette sætter sig som 
et lag i bunden af tanken og i rørene, hvor
ved gennemløbet formindskes. Og det hæn
der jo også, at småstykker af udfældningen 
i tanken slås løs, f. eks. af pejlestokken, og 
disse stykker vil da på et eller andet tids
punkt tilstoppe rør, haner eller karburator, 
og det skal nok passe, at motorstop af 
denne årsag altid indtræffer under man
øvrer i havn eller i dårligt vejr tilsøs. Og 
de er som regel sene at klare, fordi man 
oftest søger fejlen alle andre steder. 

Er man så heldig at have et tørt og lunt 
sted at opbevare motoren om vinteren, er 
det forståeligt, om man vil foretage nød
vendigt eftersyn i vinterens løb. Spørgs
målet er da, hvad der skal foretages. 

Det er lidt vanskeligt at sige, for selv 
om motorer af den art, der egner sig for 
mindre lystfartøjer, rent principielt er ens 
(bortset fra 2-takts og 4-takts systemet), 
så findes der jo et utal af udførelsesformer. 

Men i almindelighed kan man dog sige, 
at forekommende lejeslør bør afhjælpes, 
ligesom utætte pakninger bør fornyes. 

Mange har den opfattelse, at det er abso
lut nødvendigt at give motoren en regulær 
hovedreparation efter hver sæson, og i hvert 
fald er det almindeligt at slibe ventiler og 
rense forbrændingsrummene for koks hvert 
år. 

Når man betænker, at en bil almindelig
vis kører mellem 30,000 og 40,000 km mel
lem hvert hovedeftersyn af motoren, hvilket 
vil svare til et sted mellem 500 og 700 
timers kørsel, er det temmeligt indlysende, 
at de ca. 200 timers kørsel, man præsterer 
med sin bådmotor i sæsonens løb, og under 
hensyntagen til bådmotorens langt lavere 
omdrejningstal, vil svare til et eftersyn 
hvert femte år. 

Bruger man petroleum til sin bådmotor, 
vil det, på grund af dette brændstofs større 
tilbøjelighed til afsætning af koks og sod, 
sikkert være rigtigt at efterse og rense 
stempler og ringe og slibe og rense ven

tilerne hvert 3. år. 

Men at foretage et hovedeftersyn hvert 
år forekommer mig at være tidsspilde. 

I ovenstående er akkumulatoren ikke 
omtalt. Det er ikke en forglemmelse, men 
pasning og opbevaring af akkumulatorer 
er et så omfattende emne, at det bør have 
en artikel for sig. Sindbad. 

e i v » c < ? e s  

Tekst og tegninger af ROLLO 

„Lund, — hvad i alverden vil I dog dér, 
— det er det mest helvedes, forbandede 
sted at lande med en sejlbåd, — der er 
ingen vand, I render på grund eller kører 
lige op i stenene og smadrer båden." 

Manden oppe på land spyttede foragteligt 
i vandet og smed vore fortøjninger ned til 
os. Da vi lå ude i havnen og skyllede anke
ret rent, medens fokkeskøderne dansede 
hen over dækket, som vilde slanger, for-

fulgte hans stemme os: „Som vinden står 
i dag, vil I få et helvedes sjov dernede." 

Men nu havde vi altså besluttet os til at 
ville netop til Lund. 

„Tak for denne gang." 

Fokken trak stævnen rundt, vi fik travlt 
med at hive og hale og finde ud af et par 
fiskerbåde, som for fuldt motordrøn var 
på vej ind mellem molerne. 

Med mærket for Fedskov rev godt agter 
gik vi gennem vinden og kunne for en 
meget spids bidevind holde ned langs 
kysten, og da vi i kikkerten fik øje på 
noget, der kunne se ud som en bro eller 
havn, famlede vi os inaefter. 

I god tid tog vi fokken, gik langs bund-
garnspælene, vinkende til et par fiskere, 
som med vilde fagter forsøgte at forklare 
os noget, som vi ikke forstod, og holdt ro
ligt vor kurs mod det hvide hus derinde og 
havnen, som, hvis ellers jeg havde forstået 
„Havnelodsen" rigtigt, skulle bestå af en 
bro ud fra kysten, og en dækmole, som løb 
parallelt med broen. Og vi havde allerede 
lagt vor slagplan: Tæt forbi brohovedet, så 
langt ind i havnen, som vi turde, rundt 
med skuden, og, for alle tilfældes skyld, 
„bremserne" parat. Det store anker og en 
pøs med en svær græsende i. 

Men det så grangiveligt ud, som om hav
nen var lukket med et højt plankeværk, og 
mellem os og „plankeværket" begyndte 
store sten at stikke hovederne op over van

det. 

„Vi slår lige et slag udefter igen," bero-
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ligede jeg mig selv og min „forgast", som 
stirrede betænkeligt ned i vandet. „Vi skal 
i hvert fald have broen om styrbord." 

„Hvad med alle de store sten, som ligger 
lige foran broen?" spurgte hun. 

„Aner det ikke, — vi prøver at holde på 

igen." 
Vi styrede lige mod den østlige kant af 

dækværket, som åbenbart var bygget til 
senere, og endnu ikke kommet med i 
„Havnelodsen", gik uhyggelig tæt op ad 
et par store sten og bad til, at der ikke lå 
nogen og gemte sig lige under vandet, og 

så 

Mareridt, — det er at komme med vinden 
agten ind, for fuldt sejl, og se en bro, en 
båd og en stenmole lige foran sig på de tre 
sider. Det er, når bommen hviner hen over 
hovedet på en, ryger over igen, og man 
cirkler rundt, kun en meter fra alle tre for
hindringer, medens spand og anker ryger 
udenbords, og man som en afsindig styrter 
op og river sejlene ned, lige idet man ryger 
ind i en fortøjning som spænder tværs over 
havnen, fra en fiskerbåd ved broen over til 
læmolens sten. 

Og så ligger man der og føler sig som 
een af de dårer, for hvem lykken er for

mynder, bruger det næste par timer til at 
gennemtænke, hvad man gjorde galt, og 
hvad man kunne have gjort, som havde 
været bedre og mere sømandsmæssigt, om 
man kunnet gå så højt op, at man kunne 
taget sejlet og løbet ind for riggen, — om 
man burde taget sejlet lige uden for og 
varpet sig omkring „det skarpe hjørne", — 
altsammen hvis vinden bare havde stået lidt 
anderledes, eller hvis havnen havde været 
anderledes, eller 

Men nu stod vinden som den stod, havnen 
var, som den var, og vi fik „det helvedes 
sjov", som manden i Rødvig havde lovet os. 

fA<Y »V<C 

Manedens billede er fra det idylliske Sandvig dernede i Bøgestrømmen. 

ICcece cedaUtfrc! 
Jeg kender dig ikke nærmere, har aldrig 

haft fornøjelsen at blive præsenteret for 
dig. Jeg kender dig kun fra dine velskrevne 
småskitser med tilhørende, talentfulde teg
ninger i medlemsbladet. 

Men jeg beundrer dit mod. 
(Somme tider er jeg ganske vist ikke 

helt sikker på, at det virkelig er mod, du 
udviser, for det kan jo også være et udslag 
af uvidenhed om, hvad du er gået i gang 
med.) 

Men trods alt hælder jeg alligevel nær
mest til den anskuelse, at det er mod, du 
udviser. 

Tænk, at nogen virkelig tør give sig 

kast med en så utaknemmelig opgave, som 
det er at redigere vort medlemsblad. 

Ikke fordi jeg tror selve redaktionsarbej
det er så vanskeligt eller så krævende en 
opgave, men i dette specielle tilfælde vil det 
jo i realiteten sige at skrive hele indholdet 
nummer for nummer. Og det er derfor, jeg 
beundrer dit mod. 

Siden du trådte til, har du jo måttet lave 
hele indholdet selv, og jeg har heftet mig 
ved dine små ironiske eller sarkastiske 
bemærkninger om, ikke at drukne dig i 
indlæg, og dine henstillinger til medlem
merne om at indsende dels forslag til gavn 
for, og dels kritik af, forhold indenfor for
eningen. 

Og mens vi er ved kritiken, kunne jeg 

have lyst til at kritisere dig. Al kritik er 
jo sund, siger man, d. v. s. al berettiget 
kritik, der kan føre til forbedringer. Lad 
mig da fremføre min kritik her og nu: 

Dine små, velskrevne skitser, som jeg 
nævnte før, og som jeg altid med glæde 
læser, lider af een fejl. Vel har de altid 
noget at gøre med sø og søfolk, men de har 
ofte ingen som helst tilknytning til sejl
sport eller sejlforening, og betragtes derfor 
bl. a. af mig som en form for „fyld" til 
bladet, og efterlader derfor lige så ofte en 
følelse af, at spaltepladsen kunne have 
været brugt til noget, der havde større in
teresse for foreningen og dens medlemmer. 

Men blive bare ved med dine fornøjelige 
skitser (og glem endelig ikke illustratio
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nerne), bliv ved, indtil indlæg af forskel
ligt indhold kommer væltende i en tyk 
strøm fra medlemmerne til redaktionen, og 
du må opgive dine småting af pladsmangel. 

Desværre for dig er der ingen udsigt til, 
at du i din redaktørtid — den blive nok så 
lang — slipper for at benytte din digteriske 
åre, for rædslen for at skrive er en sygdom, 
som er så almindelig i den danske befolk
ning, at man uvilkårligt får den tanke, at 
årsagen hertil skal søges helt tilbage i 
folkeskolen, der synes at have svigtet sit 
kald fuldstændigt på dette område. Ja, jeg 
vil vove den påstand, at ikke over 1 pet. 
af de unge, der går ud af folkeskoleen, er 
i stand til at skrive et ganske almindeligt 
brev, og at skolen systematisk har kvalt 
ethvert initiativ i retning af at udtrykke 
sig skriftligt, hos mindst 99 pet. af dens 

elever. 
Vent dig derfor ikke skriftlige indlæg til 

dit blad, thi da vil du uvægerligt blive 

skuffet. 
Vent dig heller ikke saglige, kritiske ind

læg foreningen vedrørende, thi da vil du 
også blive skuffet. 

Angsten for at nedskrive sin kritik på 
papiret er stor, og mageligheden er endnu 
større. Det er jo så meget nemmere mundt
ligt til en tilfældig forsamling på broerne 
dernede i havnen at kritisere bestyrelsens 
medlemmer, deres dispositioner, pladsman
dens forhold og arbejde m. m. m. 

Og regn med, kære redaktør, at sålænge 
man ikke er i stand til, eller ikke tør stå 
frem på foreningens generalforsamlinger og 
der mundtligt fremføre en sagligt begrun
det og vel gennemtænkt kritik, så længe 
skal du ikke vente dig noget sådant skrift
ligt til bladet. 

Jeg håber, du, efter at have læst disse 
pessimistiske betragtninger, forstår, hvor
for jeg begyndte med at prise dit mod. 

På andet døgn ligger vi nu her og hugger 
1 fortøjningerne — „vi", det er 5-tons spids
gatter „Hera", marconirigget og med en 
6 HK hjælpemotor, om læ 4 faste køjer — 
2 klapkøjer til børnene,— og så os andre, 
som utålmodigt går og bander over vejret. 

En hård vestlig og sydvestlig kuling har 
holdt os fangen her siden vi var klar til 
at lette fredag aften, og nu er det søndag 
eftermiddag. Stadig det samme vejr og 
ingen tegn på, at det vil bedre sig. 

Vi har selvfølgelig den chance, at vi kan 
gå nord på, men det kuldkaster alle vore 

For der skal virkelig mod til at gå i gang 
med den kæmpeopgave du har påtaget dig, 
under de nævnte forhold. 

Og lad denne beundring fra min side 
også gælde din forgænger. 

Nu kunne du måske få det indtryk, at 
dette brev er skrevet udelukkende for at 
få dig til at give op aldeles omgående, men 
det er absolut ikke min hensigt, og for at 
dette brev skulle være et rigtigt brev, bur
de det slutte med nogle trøstende og op
muntrende ord. 

Nogle sådanne har jeg søgt at finde, uden 
at det dog er lykkedes mig endnu. Jeg vil 
derfor slutte af med det eneste råd, jeg i 
øjeblikket kan give dig. 

Opsøg din forgænger i embedet, tru ham 
med skarpladte revolvere (og hvis dette 
ikke er tilstrækkeligt, kør da frem med 
svære kanoner) til at opgive dig navn og 
adresse på hver eneste een, der i hans rege
ringstid har leveret selv det mindste indlæg 
til bladet, og tving så på en eller anden 
måde disse fyre (der synes at være de ene
ste af foreningens medlemmer, der kan føre 
en pen) til at træde i funktion igen, og 
helst lidt mere aktivt end tidligere. 

Resten af medlemmerne kan du på for
hånd godt opgive som håbløse. 

Med venlig hilsen og dyb medfølelse 

Mc. Easterfarm. 

& 
Tak, Mc. Easterfarm, for ris og ros, for 

pessimisme såvel som for optimisme, — 
lad os se, hvor galt det kan gå. Jeg er vist 
hverken særlig modig eller det modsatte 
og har den ene fod på falderebet, klar til 
at gå fra borde den dag en kvik og aktiv 
sejler melder sig for at overtage det job, 
jeg faktisk kun har påtaget mig at be
stride midlertidigt. Ked. 

planer, vi har nemlig besluttet at besøge 
„Sydhavsøerne" i år, og den oplevelse har 
vi ikke i sinde at lade os snyde for. 

Kl. 18,20 melder vejrberetningen aftagen
de, mod nordvest drejende vind, — lige det, 
vi har brug for, — så vi begynder at se 
os om efter et tegn på forandring, det før
ste kom såmænd allerede for et par timer 
siden i form af et svagt stigende barometer, 
det næste bliver, at den stadige hylen i rig
ningen er blevet kendeligt svagere, og efter 
aftensmaden er vinden aftaget så meget i 
styrke, samtidigt med at den er blevet NV, 

at vi beslutter at tage af sted i aften, så 
det bliver natsejlads, og, hvis radioen er 
til at stole på, endda i fint vejr. 

Det varme vinterundertøj bliver taget 
frem, der skal nok blive brug for det, for 
der er koldt på havet om natten selv nu 
midt om sommeren, og især når man skal 
sidde stille ved roret i mange timer uden 
mulighed for at røre sig ret meget. Plad
sen i cockpittet er ikke stor, og det er ikke 
lang tid ad gangen, man kan overlade roret 
til sig selv. 

Medens vi har klædt os varmt på til nat
ten, har konerne stuvet alt godt af vejen, 
det er slet ikke morsomt at se en af de 
store skuffer i pantryet komme farende ud 
på dørken, når fartøjet tager en overhaling, 
efter sådan en omgang, kan der serveres 
bænkevælling i et par dage. 

Kl. 20,30 er vi så klar og lader bøjen gå, 
barometret viser 756,5, og vinden er NV 
3—4 m/sek. God vind har vi ud af havnen, 
og vel ude i farvandet sætter vi kursen på 
Drogden Fyr. Vi har strømmen med, så det 
går rask sydover, ned forbi den alt for 
kendte Amager-kyst med Lufthavnen og 
Dragør, og se, ud fra Dragør havn kommer 
der flere sejlere, som åbenbart ønsker at 
gøre fælles sag med os. De har, lige som 
flere andre, ligget og ventet på en god vind 
til at gå sydover med, og nu tager de chan
cen ligesom os andre. Og natsejlads er nu 
noget for sig selv. 

Børn*" e bliver puttet i køjen, og der 
falder ..terhånden ro over fartøjet, så ser 
vi e' c at alt er i orden og hænger på sin 
pir s, tænder lanterne og efterser, om de 
b ænder klart, og da alt således er i orden 
til natten, falder vi også til ro i cokpittet, 
tænder os en pibe tobak og nyder sejladsen. 
Kl. 21,50 er vi tværs af Drogden Fyr og 
luver op for at kunne lægge kurs efter 
Stevns. På turen ned gennem Sundet har 
vi haft vinden så agterlig, at vi næsten 
ikke har mærket den, men nu, hvor vi luver 
til, får vi dens kølighed at mærke. 

Og pludselig opdager vi, at det er blevet 
mørkt. Ikke rigtig nat endnu, men dog så 
mørkt, at de første stjerner er tændt over 
os, det hele er kommet ganske umærkeligt, 
inden længe vil det være helt mørkt, men 
oppe i NV, hvor solen er forsvundet, står 
himlen i en fin pastel af lilla og blågrønt, 
og dette lyse skær vil vi kunne se hele nat
ten bevæge sig fra NV til NØ, indtil sol
opgangen sletter det hele af himlen. 

Lysene fra Dragør og fra sommerhusene 
inde på sydstranden er ved at forsvinde 
agterude, og morilden trækker sit lysende 
bånd i vort kølvand. Vi holder efter kom
passet ned efter Stevns Fyr, inden længe 
vil det vise sit første, svage blink, og vi vil 
have det at styre efter i flere timer, men 
medens vi har været optaget af at kigge 
efter fyret, kommer en sejler op i læ, vi 

A f  O R L A  P E T E R S E N  
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kan se hans grønne lanterne, er altså med
gående, og da han kommer nærmere, kan 
vi skimte hans rig og sejl, som synes at 
tårne sig himmelhøjt. Det må være en 
mægtig karl, og som han løber. Det er en 
engelskmand, kan vi høre af et par gloser, 
som når over til os, de får sig åbenbart en 
hyggelig sludder derovre ved roret, men 
snart er han forsvundet i mørket, og vi er 
atter overladt til os selv. 

Vinden er på det sidste frisket noget, så 
vi gør fin fart, og snart får vi Aflandshage 
agten for tværs. Vinden frisker stadig, og 
søen begynder at vokse, vi ser os om efter 
månen, men kalenderen fortæller os, at det 
er nymåne, så nogen romantisk sejlads i 
måneskin og stille vejr bliver der ikke noget 

af denne gang. 
Men en rask sejlads, det er det nu, og 

det går fint, trods den svære sø, dog over
vejer vi at rebe, men skubber tanken herom 
tilside igen og håber, vi kan holde den gå
ende. Rygevandet flyver agterover forbi 
lanternerne og farves af lyset, festligt, 
hvis ikke vi havde fået det hele i hovedet, 
af og til ser vi lanterner både i læ og til 
luv, men ellers ser det ud til, at vi har det 

hele for os selv. 

Kulden og rygevandet i forening får os 
til at tænke på flaske dejlig rom, som 
står stuvet godt af vejen nede i proviant
skabet, vi er blevet så optaget af den rom, 
at vi slet ikke bemærker en forkert sø, før 
den er over os og rammer båden med et 
drøn, sender kaskader af vand ind over os 
i cockpittet og får fartøjet til at tage en 
uventet overhaling, der resulterer i, at rors
manden, der har været uopmærksom et 
øjeblik, tumler ned i læ og er ved at tage 
turen ud over lugekarmen. Hurtigt får vi 
igen fat i roret, og får båden, der er be
gyndt at løbe i vinden, rettet op og lagt på 
kurs igen, men børnene, som ellers sov 
trygt i deres køjer, er vågnet op ved den 
uventede støj og gør vrøvl over den mærke
lige måde, båden opfører sig på, men de 
falder hurtigt til ro igen. Godt er det, at 
de sover så fast, ellers havde der nok været 
nogle, som havde haft et lille offer til Nep
tun i nat. 

Imidlertid er den halve flaske rom fun
det frem, og nu kommer mor, som ikke har 
villet gå tilkøjs for at nyde sejladsen, med 
proptrækker og glas, — uhm, — sikken 
duft, og sikken varme, — den kan mærkes 
helt ned i tæerne. En skvat går der ved 
siden af, når der skænkes, det kan ikke 
undgås i den sø, og det næste par timer 
kan man spore vor vej af den duft af rom 
og tobak, der står som en tåge efter os. 

Nar vi ikke har tørn ved roret, hygger vi 
os i kahytten. Der er mørkt hernede, for vi 
har ikke andet lys tændt, end lanterne, 
men her er herligt lunt, varmen fra de 
sovende gør det hyggeligt, og man sidder 

og døser med sin pibe, indtil man brutalt 
bliver hevet ud til afløsning ved roret. 

Medens vi har været optaget af sejladsen, 
er fyret steget højt af havet, og lige så 
umærkeligt, som det blev nat, begynder nu 
den nye dag. Vi er tværs af Stevns Fyr, 
klokken er 01,20, i det første svage skær 
af den gryende dag kan vi lige skimte klin
ten derinde, det er hundekoldt nu, og mor 
benytter sig af den rolige sejlads her i læ 
af landet til at lave os en kop kaffe, der 
hurtigt vederfares retfærdighed, hvorefter 
hun tørner ind i en af køjerne i forkahyt

ten. Vi skalker efter hende, for vi venter 
mere vand forude i Faxebugten. 

Det er nu ved at blive lyst, og vi ser, at 
vi har selskab af flere sejlere, det var sik
kert deres lanterner, vi så i mørket i nat, 
men engelskmanden fra i aftes øjner vi 
ingen steder, han er vel rendt fanden i vold, 
med den fart, han løb. 

Vi venter nu blot på, at solen skal stå 
op. Hvis det ikke var midt på sommeren, 
kunne man godt tro, det var frostvejr, 
kulden er så gennemtrængende nu, at man 
vægrer sig ved at tro det, men vore fry
sende fingre fortæller med al tydelighed, 
at det er sandt, så sandt, at vi må banke 
næver for at få varme i kroppen. 

Så stævner vi ud over Faxebugten med 
kurs på „Bøgestrømstønden", vinden skral
ler noget, men vi går stadig med slæk på 
skøderne. Søen er kort og krap, og gav den 
vand i Køge Bugt, så giver den ikke min
dre her, vi går til den med det hele i top, 
men har til tider svært ved at bære det, 
vi har for meget sejl på den nu, men synes 
ikke, vi har lyst til at rebe, da vi venter, 
vinden vil aftage ved solopgang. 

Uden at vi har lagt mærke til det er der 
kommet ligesom en varmere tone i belys
ningen, og de vi vender os og ser agterud, 
ser vi lige ind i en mægtig blodappelsin. 
Solen er stået op, men der er ingen varme 
ved den endnu, dog, den er fuld af gode 
løfter for morgenen og den kommende dag. 

Kl. 03,40 passerer vi „Tønden" og står 

Bøgestrømmen ind, ind til roligt vejr og 
stille vand, vinden er flovet meget på det 
sidste, og solen varmer nu dejligt. Mor ude 
i forkahytten vågner op ved den stilhed, der 
pludselig bliver over det hele og stikker 
hovedet op gennem skydekappen forude, 
hun vil også nyde den dejlige sommermor
gen, og herligt, det er her. Om styrbord har 
vi Sjælland med marker og skove, om bag
bord først småholmene og siden Nyord, en 
idyl og de fleste sejleres faste havn efter 
det lange stræk i åbent farvand. Her kan 
han hvile ud og nyde det uden at tage hen
syn til, om det er søndag eller mandag, for 
øen ligger uden for turismens faste veje, 
— men vi går forbi denne gang, nikkende 
ind til alt det velkendte derinde, til havnen, 
til den lille by, der her ude fra ser ud som 
små legetøjshuse stillet op omkring den 
lidt ejendommelige kirke på toppen af 
bakken. 

Bag Nyord dukker Møn op, vi kan se 
over til Stege, og langt ude det høje land 
med den berømte Møns Klint, og ret for
ude har vi Møn-broens smukke buer. Her 
ligger vort bestemmelsested, vor første 
havn på turen. 

Børnene er vågnet og stikker søvnige og 
nysgerrige hovederne ud til os i cockpittet 
og kigger sig forventningsfulde om efter det 
sted, hvor de i dag skal opleve alt det nye, 
som ligger og venter på dem. 

Kl. 05,50 glider vi stille ind mellem mo
lerne på Kallehave havn. Nogle enkelte, 
morgenduelige lystfiskere kigger efter os, 
medens vi lægger til og fortøjer, så gør vi 
sejl fast og klart skib, medens vi snuser 
til duften af morgenkaffen, som når op til 
os fra kahytten. 

Efter kaffen og en pibe tobak tørner vi 
ind, efter en fin og rask sejltur, og medens 
trafikken på broen højt over os fortæller, 
at en ny dag er begyndt, slumrer vi ind, 
endnu med sejladsen i kroppen. 

O. H. P. 

Hvad sejlerhåndbogen „Til Søs" angår, 

er der kun få eksemplarer tilbage, så hvis 

man endnu ikke har sikret sig denne pragt

fulde og praktiske bog, kan det nås endnu 

— hvis man skynder sig. Ked. 

Af praktiske grunde er det nødvendigt 

at såvel redaktion som sætteri, klicheanstalt 

og trykkeri har nogle dage at lave bladet i, 

hvorefter det, for at bladet kan udkomme 

nogenlunde rettidigt, bliver nødvendigt at 

slutte redaktionen den 5. i måneden. Ked. 
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N Y E  B Å D  M O T O R E R  

A l b i n  S o l o  M a r s t a l  
Ponta Søby 

samt lager af brugte motorer, skrue
aksler, propeller alle størrelser sælges 
OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 25 

SUNDBY 6768 

Vi har kontante købere til 
HAVKRYDSERE 

FOLKEBADE 

SPIDSGATTERE 

5-METERE 

MOTORBADE 

MAZANTIS YACHT BUREAU 
GL. KONGEVEJ 132 

KØBENHAVN V. 

TLF. VESTER 2546 

P. S. Kun 1. kl.s fartøjer har interesse. 

SEJLSPORTSHUER 
EMBLEMER OG OVERTRÆK 

B R O Z E K  
AMAGERBROGADE 124 SU. 866 

Direkte fra værksted 
Skibssofa - Hynder - Skumgummi -
Springhynder og Hairloch med Plastik. 

15 års erfaring ved skibsarbejde. 

B .  N I E L S E N  
TLNGVALLA ALLE 14 - SUNDBY 288 x 

Skrive eller ikke skrive 
Jeg tror ikke, Mr. Easterfarm har ube

tinget ret i, at vi andre ikke kan skrive — 
lad os overbevise ham om, at han tager 
fejl og overdænge redaktionen med indlæg. 
Med oplevelser vi har haft med „skivet" 
ude og hjemme, delagtiggøre hinanden i 
vore glæder og småærgrelser, berette om 
slukkede havnefyr og få rumpet havnefoge
derne op til at forstå, at de har andre plig
ter end blot lige at kræve havnepenge. 

Om vi bruger ny eller gammel retskriv
ning spiller jo ingen rolle,om vi glemmer et 
komma hist og her heller ikke, redaktøren 
har ikke andet at bestille end sørge for at 
anbringe dem, hvor de skal være, — det 
er det han er redaktør for og får sin løn for. 

Med venlig hilsen 

„Skipper Skudeløs". 

En ølmand må 
gerne sælge „klokker", 
men en klokkemager 
må ikke sælge „øller". 

Ka' man nu forstå det —? 

assereren 
træffes  
* 

Afleveret til postvæsenet den 19.—1.—1955. 

1. oktober — 1. april: 

1. søndag i hver måned kl. 10—12 

i klubhuset, 

hver fredag 19,30—21 

Højdevej 39, 3. 

Husk postgiroen 56516. 

Ved indbetaling opgiv medl. nr. 
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Assurance 
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Ordinær halvårlig 

generalforsamling 
afholdes tirsdag den 29. marts 1955 kl. 19,30 præcis 

i Amager Selskabslokaler, Markmandsgade 9—11. 

D a g s o r d e n :  Pkt. 1. Valg af dirigent. 

„ 2. Protokol og beretning. 

„ 3. Regnskabet. 

„ 4. Lovændringsforslag. 

„ 5. Andre forslag. 

„ 6. Valg. 

„ 7. Eventuelt. 

Følgende er på valg: Kassereren Thorkild Sparre. 
Skolechefen Robert Frisch. 

3 repræsentanter: O. Fu'terer. 
Jørgen Nielsen. 

A. Kruøjser. 

2 suppleanter til bestyrelsen: 
P. Høegh Thomsen. 

Harald Hansen. 

Revisor Gunner Østergaard. 
2 revisorsuppleanter: Folmer Larsen. 

2 målere: Jørgen Jensen. 
Skjold Petersen. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være 

SEKRETÆREN i hænde senest den 15. marts d. å. 

B e s t y r e l s e n .  

Fra bestyrelsen 
I t tnletlning af -

I anledning af Lindemann's indlæg i sid
ste nummer af bladet, vil jeg gerne have 
lov til at komme med et par bemærkninger: 

Lindemann's opskrift på, hvorledes et 
klubhus bygges, får mig til at tænke på det 
gamle ord om, at papiret er tålmodigt. 

Hvis Lindemann — som han skriver — 
synes, at vi ikke ka' li' hinanden nu, hvor
ledes skal det så gå, hvis vi skal tvinges til 
at arbejde sammen på et byggeri ? 

Nu er Lindemann jo endnu ung i S.S.F., 
og han ved måske ikke, at vi før har prøvet 
at indføre tvungen eller lad os hellere kalde 
det frivillig arbejdskraft, men det blev 
aldeles ikke billigere. Og et arbejde som 
bygning af et klubhus af den størrelse, som 
vi har brug for, vil ganske givet ikke kunne 
lade sig udføre ved frivillig arbejdskraft. 

Desværre fiK medlemmerne vist spørgs
målet om bygning af nyt klubhus i den gale 
hals ved sidste generalforsamling. Der var 
flere, som troede, at byggeriet skulle i gang 
straks, men der er mange problemer om
kring bygning af et klubhus. Selvfølgelig 
arbejder bestyrelsen stadig — ja, jeg tør 
næsten sige daglig — med spørgsmålet, 
men der er som sagt lang vej endnu. 

Vi har dog allerede sendt ansøgning til 
myndighederne. F eks. skal vi jo allerførst 
have en anden lejekontrakt med kommunen; 
i øjeblikket ligger vi som bekendt på 3 
måneders opsigelse. Derefter skal vi have 
anvist en plads til huset, og vi skal søge 
om byggetilladelse, materialebevillinger o. 
s. v., for slet ikke at tale om tegning af 
huset. 

Et andet problem er kloakeringen. Som 
bekendt har vi ingen kloak ude i vejen. Den 
ligger helt oppe på Øresundsvej, og vi kan 
ikke magte denne opgave alene, men for
håbentlig ordnes også dette problem. 
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S E J L S P O R T  —  

L I V S Q L Æ D E  

Vi håber dog at have nyt at fortælle på 
generalforsamlingen i marts. 

Lindemann's bemærkning om, at der er 
forskel på medlemmer i forhold til stort 
eller lille skib, forstår jeg ikke. Jeg har selv 
en sølle kragejolle, men har dog ikke af 
den grund fået mindreværdskomplekser i 

S.S.F. 
Med hensyn til plads i havnen og ret til 

plads, så synes jeg ikke, der kan udsættes 
noget på havneudvalget. De mennesker, der 
har påtaget sig det brydsomme og lidet 
misundelsesværdige job, det er at være i 
havneudvalget, må dog til en vis grad have 
lov til at handle efter konduite. Hvis en 
mand sælger en piratjollee, og der derved 
bliver en ledig plads i havnen, kan der jo 
ikke altid blive plads til den næste på listen, 
som måske har en spidsgatter, der er 2,50 
m. bred. Men det synes jeg da også, at med

lemmerne forstår fuldtud. 

Og hvorfor skal vi samle motorbådene 
for sig og sejlbådene for sig? Vi har det jo 
hyggeligt med hinanden som det er nu. Er 
vi måske interesserede i en splittelse, som 
vi har set det andet steds ? Hvis motorbåds-
folkene blev lagt i det ene bassin og sejlerne 
i det andet, ville der hurtigt opstå en sådan 
splittelse, og mon så de førstnævnte ville 
være interesserede i at spytte i bøssen, f. 
eks. til uddybning af sejlrenden. Næ, lad 
os blive liggende mellem hverandre, som 
vi gør nu. 

Svigter medlemmerne eleverne ? Jeg 
synes, det er eleverne, der svigter sejlersko
len. Det er lidet opmuntrende for de men
nesker, der ofrer deres tid som lærere, det 
være sig såvel sommer som vinter, at ele
verne bliver borte den ene gang efter den 
anden eller overhovedet ikke kommer mere. 

I øvrigt mener jeg, at den „megen tale" 
— som Lindemann kalder det — kun er 
naturlig. Hvorfor skal vi ikke have lov til 
at beklage os, når vi hygger os i vort „usle" 
klubhus ? Tænk, hvis vi skulle vente til 
generalforsamlingen, så var gassen jo gået 
af ballonen. Hvis vi ikke kan mødes i klub
huset og snakke om sagerne, hvad skal vi 
så med et nyt hus? 

YV. Tanggaard Rasmussen. 

Hvorfor er man egentlig sejlsportsmand ? 
Jeg slyngede spørgsmålet i hovedet på 

Hillers en dag, jeg rendte på ham nede på 
havnepladsen. Han var ved at lave tag til 
sin båd og nåede vist lige at blive færdig 
med det, inden sneen væltede ned fra him
len, — og så stod vi der mellem et par både, 
og jeg troede at have overrumplet ham, 
men Hillers stak eftertænksom cigaretten 
mellem læberne, løftede hovedet op fra 
tændstikken og pustede røgen fra sig i en 
stor sky. 

„Det er vel, fordi man kan lide det," sag
de han og tilføjede: Mange mennesker svæ
ver i den vildfarelse, at sejlsport er en 
hobby, som kun kan dyrkes om sommeren, 
men ser man lidt nærmere efter, opdager 
man hurtigt, at alle ægte sejlere er optaget 
af deres båd året rundt. Knap er båden 
kommet på land, før de går i gang med alle 
de forbedringer, de fandt ud af i sommerens 
løb — nej, sejlsport er ikke blot et herligt 
tidsfordriv eller en hobby, — det er en livs
glæde. 

Det er, som om noget kalder på en, ikke 
alene når solen og brisen leger på vandet, 
men også når vejret er ondt. Vi skal ud, 
selv om vi må rulle seks omgange på bom

men. I en fortærsket sø er en lille båd vel 
ikke altid lige behagelig at være i, men der 
er intet at gøre, vi følger den indre kalden 
og står ud. Scenen er den store, vilde natur, 
og vi, personerne i dramaet, står andæg
tige over for havets storhed, men sindet 
blæst rent og med følelser, som vel næppe 
fattes af den, der kun kender det hæsblæ
sende liv ud ad en støvet landevej, hvor alt 
skal gå så stærkt, at man slet ikke får tid 
til at nyde naturen. 

Det kan være svært at få gjort folk for
ståeligt, hvor herlig en idræt sejlsport er, 
men vi må aldrig forsømme nogen lejlighed 
til at gøre disse andre interesseret, således 
at så mange som muligt får del i de glæder, 
vi andre nyder på havet. Det er jo heldigvis 
ikke som i gamle dage, da sejlsport var for
beholdt nogle få rigmænd, nu dyrkes spor
ten af alle samfundsklasser, og jeg vil på
stå, at den lille mand, som selv går og 
kæler for sin båd, har dobbelt så megen 
glæde af den, fremfor den, der bruger frem
med hjælp. 

Hvor er det en dejlig følelse en skøn 
sommerdag at kaste los i den hjemlige havn 
og, med familien ombord, drage ud på lang
tur for at se og opleve vort skønne land. 
Ud på vidderne, hvor der er plads nok til 
alle, og hvor man er fri for telefoner og 
anden moderne djævelskab, uafhængig af 
hoteller og alt andet, ud at tumle sig frit 
i vore skønne farvande, dag og nat, i storm 
og stille vejr, sejlende alle dagliglivets for
trædeligheder agterud. 

Sundby-gast, lyd mit råd, 
mens du er i ungdoms alder. 
Lyt til søen, når den kalder, 
glæden venter i din båd. 
Sol og søluft bruner kinden, 
og når issen bliver grå, 
da vil mindet friskt om bølgen 
for dig stå." 

Carl Hillers. 

Medens man indenfor bestyrelsen arbej
der med planer og udkast, aftaler træffe
tider og arrangerer møder med myndig
hedernes repræsentanter, for at søge at få 
en ordning vedrørende placeringen af vort 
evt. nye klubhus, kunne man i Soc.-Dem. 
af 9. januar 1955 læse: 

„NYT JÆTTESTORT KRAFTVÆRK 
FORESLÅS OPFØRT PA AMAGER. 
Første etape vil inclusive havneanlæg 
koste omkring 125 mill. kroner. 
I Belysningsvæsenet arbejder man 

efter forlydende med planer om op
førelse af et gigantisk kraftværk et 
eller andet sted på Amagers østkyst, 
formentlig i nærheden af A. P. Møl
lers pyrolyseværk. —" 

Artiklen slutter: „Interessen samler sig i 
hvert fald foreløbig om Amagers østkyst, 
et opfyldt areal i nærheden af pyrolysevær-
ket, og man håber i Belysningsvæsenet, at 
der i løbet af meget kort tid kan træffes 
beslutning om den nøjagtige placering af 
hensyn til udarbejdelsen af planerne. Det 

vil indebære store fordele at anbringe „Kø-
benhavnsværket", som også bliver større 
end „Kyndbyværket", i nærheden af pyro-
lyseværket." 

— Og så er det, man tænker, at det jo 
kan komme til at berøre Sundby Sejlfor
ening, — det med havnen, for man har jo 
før hørt rygter om at fylde den nuværende 
Sundby-havn op og flytte den længere nord 
på Op i nærheden af Prøvesten. Red. 

£ 
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Et medlem, der er kommet fra en 
af sydhavnsklubberne (hvor S.S.F. 
kunne hente mange gode ideer) 
slutter sig til V. Lindemann's arti
kel i januar måned. 

Sundby Sejlforening har en dejlig, stor 
og hyggelig havn, større end mange pro
vinshavne, men et dårligt indløb ved lav
vande, der giver utilfredshed hos dem, med 

de store både. 
Placeringen af motorbåde og sejlbåde er 

uheldig, som den er nu, med store og små 
både mellem hinanden. Med stort og flot 
skib og lille, beskeden båd ved siden af 
hinanden giver det forskel mellem medlem
merne. Fordel bådene efter størrelse, det 
ville også give mere plads til sejlbådene. 

En anden ting, der giver meget mere 
forskel mellem medlemmerne er de fast
boende og vinterbeboerne. Jeg mener de 
medlemmer, der ikke har plads i havnen. 
På sidste generalforsamling oplyste for
manden, at der er 140 meedleemmer, der 

Vi har en dejlig, stor havn, vi alle er gla
de for, — at renden sander til bliver besty
relsens hovedpine, — men hvis en motor
båd og en sejlbåd har ligger ved siden af 
hinanden i årevis og kan lide at ligge ved 
siden af hinanden, hvorfor så absolut skille 
dem og tvinge dem bort fra hinanden, til 
hver sit havnebassin, — og hvis alle små
bådene blev samlede i en krog af havnen, 
mon så ikke alle vi „små" ville føle os endnu 

I V. Lindemands artikel i nr. 1/55 bliver 
påny opkastet tanken om tvungen arbejds
kraft — eller betaling for unddragelse heraf 
— til opførelse af nyt klubhus. 

Kære Lindemand. 
Det grusomme spøgelse, du her maner 

frem, har i de 19 år, jeg har været medlem 
af S.S.F. med mellemrum af 4—5 år stuk
ket sit grimme hoved frem. 

Jeg har selv været en af de ivrigste for
talere for den tanke, men jeg er blevet 
meget skuffet over andre medlemmers ind
stilling til sådant forslag. Jeg er med årene 
rykket over i den garde, der er modstander 
af forslaget, og jeg skal forklare dig hvor
for. Jeg vil ikke sige, at tanken er absurd 
og uigennemførlig; det er den ikke. Det 
kan lade sig gøre med tvungen arbejdsind
sats fra medlemmernes side, men — vi har 
gennem årene set så mange dårlige eksemp
ler på den fællesfølelse, der skulle kunne 
realisere tanken, og kun i to—tre tilfælde 
set vilje og evne til at udføre det. 

Det ene af de gode tilfælde ligger tilbage 
til juli 1944, da en kreds af medlemmer, ca. 

fra april til oktober må stå uden for stakit
tet og kigge ind i eventyret, det må ændres, 
når S.S.F. får større havn. Eller varer det, 
til man bliver æresmedlem, så man får 
plads i havnen i stedet for en nål ? 

Medlemmerne på sejlerskolen svigter, 
skriver V. Lindemann, — er det ikke vejret, 
der har svigtet sejlerskolen ? Den manglen
de tilslutning skyldes sikkert regnen, og det 
iøvrigt dårlige vejr, og medlemmerne 
kunne vel også gøre et og andet for elever
ne, evt. i form af en invitation til enkelte 
sejlture osv. 

Og så klubhuset. Ja, der er ikke andet at 
gøre, end at gå i gang, bestyrelsen oplyser 
jo, at en arkitekt er ved at udarbejde teg
ninger, og der er penge nok til at begynde 
med. Andre klubber har kunnet bygge med 
mindre penge, end S.S.F., så vi venter bare 
på at komme i gang. De, der har mest glæde 
af klubhuset, må selvfølgelig gøre en større 
indsats, end dem, der aldrig kommer der. 

Fr. Bonn Jensen. 

mindre, end hvis vi, som nu, blander os frit 
mellem de „store" ? 

Jeg tror det. 
Men hvor stor og dejlig vor havn end er, 

så er den nu engang ikke større, end den 
er, — og putte 140 nye både ind, hvor der 
ikke engang er plads til een, — ja, det vil 
vel i sig selv være en fuldstændig håbløs 
opgave. Red. 

£ 

12 ialt, med vort bestyrelsesmedlem Rob. 
Frich i spidsen, tog initativet og fuldførte 
tanken og arbejdet ved istandgørelsen af 
vort klubhus. Det var meget prisværdigt, 
og der blev også disse medlemmer stor ros 
til del. 

Det andet tilfælde var vist nok noget 
senere, da „fejeren" Jørgen Nielsen murede 
en ny skorsten op i klubhuset. Der blev 
ingen ros til ham, for det var kun den da
værende bestyrelse, der kendte til hans 

indsats. 
Det er de eneste positive resultater, jeg 

husker i min tid som medlem af S.S.F. 
Før den tid, ja helt tilbage til forenin

gens start, blev alt arbejde i foreningen ud
ført som tvangsarbejde. Det er der flere af 
vore hæderkronede medlemmer, der kan 
tale med om. Men dengang var foreningen 
en lille forening, hvor alle kendte hinanden, 
og hvor de alle tog del med liv og lyst i 
arbejdet, for disse medlemmer så, at det 
var dem selv, de arbejdede for. 

Jeg kan også fortælle dig, at hver gang 
de siddende bestyrelser har anmodet om 

Dødsfald 
Fredag den 28. januar er et af vore gamle 

medlemmer, Emil Grøndahl, afgået ved 
døden, 74 år gammel, efter lang tids smer
teligt sygeleje. 

I årene 1928—32 beklædte Grøndahl 
posten som kasserer i S.S.F. og var således 
med til, sammen med den øvrige bestyrelse, 
at skabe det grundlag, hvorpå man gennem 
årene har fået bygget det S.S.F., som vi 
kender i dag. 

Grøndahl har altid gennem de mange år 
vist en levende interesse for foreningslivet 
i S.S.F. og var altid at finde i den faste stok 
af medlemmer, der møder til generalforsam
linger og lign., indtil sygdom og sidst døden 
nåede ham. 

De, som kendte Grøndahl personligt, vil 
altid mindes ham som den gode kammerat 
og lune, hyggelige fortæller, han var. 

Ære være hans minde! A. J. 

frivillig arbejdskraft, har der kun meldt 
sig en halv snes mand, og det har altid 
været de samme medlemmer, der har vist 
villighed. De melder sig bare ikke mere, for 
de er blevet trætte af at være til grin for 
de øvrige, der altid havde et eller andet 
påskud for at unddrage sig en indsats. 

Af de negative resultater skal jeg bare 
nævne ordet „flagmast", og jeg er sikker 
på, at der går et gys gennem mange med
lemmer, bare de ser ordet skrevet. 

Jeg mener at huske, at daværende både
bygger Rasmussen forærede klubben mate
rialerne til en flagmast, og han skaffede 
også så og så mange frivillige til at udføre 
arbejdet gratis. Da flagmasten var færdig 
og blev indviet viste det sig, at alt det 
gratis arbejde havde kostet klubben mere 
end tusinde kroner, og det syntes vi alle 

var en høj pris. 
Det blev på en generalforsamling påtalt 

og udtalt, at det havde været billigere for 
klubben at købe materialerne og betale nor
mal arbejdsløn for at få den lavet, og så 
havde der ikke været noget at sige tak for 
fra klubbens side. 

Et andet eksempel kan jeg nævne, selv 
om det ikke havde direkte karakter af fri
villigt tvangsarbejde. Og det var en masse 
jordfyld, vi havde fået foræret fra en grund
udgravning. Det blev løseligt aflæsset på 
arealet ved søndre plads uden for vort om
råde ved krudthuset. Vi havde ikke penge 
i kassen til at få det kørt ind på pladsen 
for, og en opfordring til medlemmerne om 
at give en hånd med for at få det flyttet, 
frembragte blot en hånlatter. 

Jordfyldet lå i lang tid til stor gene, dels 
for kommunens markmand og dels for klub
bens medlemmer, og den daværende besty

T V A N G S A R B E J D E  — ?  
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relse besluttede derfor at ofre midler for at 
få det kørt ind, hvor det skulle være. Vi 
entrerede med klubbens funktionær, der for 
aftalt pris skulle flytte jordmasserne ind på 
pladsen og planere samme. Jorden blev også 
flyttet, men ikke efter overenskomsten og 
ej heller til den aftalte pris. Jorden blev 
nemlig bare kørt ind og aflæsset hulter til 
bulter uden hensyn til de overalt på pladsen 
afsatte koter, og jeg erindrer endnu, at flere 
medlemmer, der havde skiftetjeneste i deres 
civile arbejde, tog et job hos entreprenøren 
og gik og tjente op til 4,50 kr. i timen for 
ikke at bestille ret meget, men mere for at 
få hård hud under hagen af at hvile hove

det på skovlskaftet. 
Vi regnede ud, at faglært arbejdskraft 

havde været billigere, — jeg tror endda, 
at det var omkring 1500 kroner, vi kunne 
have sparet — og vi havde så lov til at 
regne med, at arbejdet var blevet udført i 
overensstemmelse med betingelserne. 

Ikke nok med at arbejdet ikke blev ud
ført som det var aftalt. Men da entreprenø
ren meldte arbejdet færdigt, henlå der end
nu et større antal betonbrokker i forskellige 
formater. Disse blev nægtet fjernet for den 

aftalte betaling. De kunne imidlertid ikke 
blive liggende, og en anden kreds af med
lemmer påtog sig nu frivilligt at bortfjerne 
brokkerne. Naturligvis uden betaling. Ar
bejdet blev gjort, og arealet blev efterladt 
i ren og ordentlig stand. Disse sidste med
lemmer var i flere tilfælde — under arbej
det — ude for at blive gjort naragtige over 
deres indsats, og jeg skal love dig for, at 
disse mennesker er lige så store — omend 
ikke større — modstandere af frivillig ar
bejdsindsats, som jeg er. 

Du vil kunne se, at der ikke synes meget 
chance for at gennemføre et forslag om 
frivilligt tvangsarbejde. Bevares! Der er 
andre medlemmer, som kan have en anden 
mening om disse ting, end jeg har, men — 
jeg tror ikke på, at tanken kan realiseres 
i dag, hvor klubben tæller ca. 750 medlem
mer. Der er for delte meninger om, hvad 
ret og pligt er, når man er medlem af en 
klub. 

Det er jo beskæmmende at se, at der til 
en almindelig generalforsamling kun møder 
ca. 125 medlemmer, og af dem er der kun 
seks—syv stykker, der tør gå til taler
stolen og give udtryk for deres tanker og 

synspunkter — hver på sin måde og hver 
med sin hensigt. 

Der er endnu ingen, der har rokket mig 
i min overbevisning med hensyn til med
lemspligter. Du erindrer måske min ud
talelse fra talerstolen ved sidste general
forsamling, hvor jeg gav udtryk for mit 
synspunkt på de medlemmer, som møder 
op på generalforsamlingen og tager del i 
klubbens anliggender, og de medlemmer, 
der glimrer ved deres fraværelse og som 
bare er medlemmer af klubben, fordi de skal 
have et sted at lægge deres skib, og fordi 
det er billigt at være medlem af S.S.F. 

Som jeg indledningsvis omtalte er der fra 
klubbens start udført meget — ja over
måde meget — frivilligt arbejde i klubben, 
noget som vi i dag nyder godt af. Der er 
mange gamle medlemmer, der skulle næv
nes med hæderlig omtale, men arbejde, 
disse medlemmer udførte, blev udført på en 
tid, da klubben kun var lille, og da alle 
kendte alle. 

Det kan ikke siges, at vi alle kender 
hinanden i dag. Kinesertråden. 

& 

Gode kammerat og redaktør. 

Lad falderebet hænge og bliv i redaktør
stolen. Tak for dine gode, små skitser og 
tegninger, — hvis ikke dine artikler og 
tegninger var i bladet, var der mange af 
medlemsbladene, der kun var på een side. 

Med venlig hilsen Bonn Jensen. 

„6 r igt ige // 
Ved en henvendelse til festudvalget har 

redaktionen erfaret, at der lørdag den 26. 
marts er lagt op til det helt store, idet fest
udvalget med 6 rigtige vil forsøge at kon
kurrere med radiofonien. Sædvanligvis af
holder vi en lokalt præget revy, men man 
er i år kommet til det resultat, at det stof 
der i denne anledning er indsamlet forrige 
år vil blive et stort gråvejr, hvorfor man 
har besluttet, også. som en afveksling, at 
forsøge en aften med nogle kendte og popu
lære kunstnere. 

Efter det program, der foreløbig er lagt 
op, synes vi, at det er en glimrende idé at 
veksle lidt med det traditionelle. Vi har ikke 
fået det endelige program, men lover i 
næste nr. af S.S.F. at præsentere dette. — 
Programmet, som det foreløbigt er lagt, 
lover en morsom aften; det er gode kunst
nere og deres program er festligt. Et vil vi 
dog anbefale, reserver denne aften, og husk, 
det er lørdag den 26. marts kl. 17,30 præcis 
festen begynder, og et endnu, husk at sikre 
billetter, de vil efter alt at dømme blive 
revet væk. Skriverhans. 

Fra f o r h x i n d l i n y s p r o t o k o l l e n  -
Bestyrelsesmøde afholdt den 15. januar 

1955 hos Alf Andersen. Alle mødt, kasserer 
og redaktør tillige tilstede. 

Formanden bød velkommen og ønskede 
forening og alle et godt nytår, hvorefter 
sekretæren oplæste protokollen for sidste 
bestyrelsesmøde, hvilket godkendtes. 

Formanden omtalte de til sagfører over
givne sager og oplyste, at ingeniør Foersom 
havde indbetalt sin gæld til foreningen. Der 
ville blive foretaget fogedforretning i Gray 
Runnings kutter „Peter". 

N. F. Bundgård har nu fjernet sin motor
båd, der siden 15. august 1954 har ligget i 
renden ved malerudsalget. Han er slettet 
som medlem, da han trods flere påkrav ikke 
har betalt sin gæld til foreningen. 

Oprensning af sejlrenden. Formanden 
omtalte sine forhandlinger med kommunen, 
hvem vi har ansøgt om et tilskud på kr. 
5000,00 til hjælp for oprensningen. Vi har 
modtaget et tilbud fra uddybningsfirmaet 
„Wattne"og prøver i øjeblikket at få tilbud 
fra anden side til sammenligning. Kommu
nen har set på spundsvæggen i nordre havn 
og mener, at den må kunne holde til næste 
år. Kommunen kan iår ikke afse 70,000 kr. 
til dette formål. 

Kloakvæsenet har efter anmodning fra 
havneudvalget pejlet dybden i vor sejlrende 
og havnemunding. 

Alfred May Jørgensen omtalte planke
værket vest for pladsmandens hus. Det på
tænkes repareret til foråret. 

Jørgen Nielsen redegjorde for sine for

handlinger med restauratør Pløk, og for
manden fremlagde en ansøgning fra Pløk 
om fritagelse for forpagtningsafgift for 
januar kvartal med kr. 300,00. Det vedtoges 
efter nogen diskussion at eftergive Pløk 300 
kroner for månederne december, januar og 
februar i indeværende vinter. 

Formanden omtalte navigationsskolen, 
der var begyndt med 25 elever. Styrmand 
Bendtsen havde oplyst, at der nu var 9 
elever tilbage, og at der ville blive 4 eller 
5 aspiranter til kystskippereksamen. 

Kasserer Sparre meddelte, at medlem C. 
C- Christensen havde tilsendt foreningen kr. 
20,00 til vor juniorafdeling. Der er foretaget 
uanmeldt kasseeftersyn hos kassereren den 
7. januar 1955. Alt var i orden. 

Festudvalget arbejder i øjeblikket med at 
arrangere en morsom medlemsaften i marts 
måned. 

Formanden omtalte derefter kommunens 
plan over arealet nord for havnen, udarbej
det af arkitekt Måhr. Planen skulle cirku
lere mellem de interesserede klubber, men 
er først nu kommet S.S.F. i hænde, efter 
at formanden har rykket kraftigt for den. 
Amager Roklub ved overass. Arthur Chri
stiansen har til vor formand udtalt, at borg
mester Julius Hansen gerne ville have et 
møde mellem de interesserede foreninger. 

Magnus Madsen oplyste, at der i hoved
stadspressen nu skrives om et projekt — 
et kraftværk, — som af borgmester Ingvar 
Dahl tænkes bygget på arealet ved siden af 
pyrolyseværket nord for vor havn. ref. 
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91ED BÅDEN 
gennem Sverige 
A f  O R L A  N O R U P  .  
(Fortsat.) 

Tirsdag den 7. juli havde vi et 15 sm. 
kanalstykke med 20 sluser mellem os og 
Vettern. Heldigvis var vinden V — 5—8 
m/sek. og landet her på Sveriges højderyg 
— „Sus" var nu 92 m over havoverfladen — 
var forholdsvis åbent, så vi lettede kl. 09,30 
for storsejl og krydsfok. I „grøften" var 
kursen overvejende OtV, så det gik fint 
fremover. Efter middag friskede det til 
8—10 m/sek., i bygerne op til 12 m/sek., 
så vi måtte bjerge fokken og sidde med 

storskødet i hånden. 
Ja, det var en sejltur. Hvor kanalen svin

gede mere mod vest og der var træer, stod 
toppen af storsejlet bidevind med flaget 
smeldende, medens resten af storsejlet læn
sede i bagvinden fra træerne i flere minut
ter, man skulle være meget påpasselig for 
ikke at rende på grund med den fart. Det 
sidste stykke af kanalen gik stik vest, så 
jeg måtte i land og trække. Vi fortøjede i 
Sjotorp kl. 19,00 mellem en 6 m og en 30 
kv.-m. skærgårdskrydser, hvis besætninger 
fejrede sommerferie og inviterede os til at 
deltage, thi vi kunne absolut ikke fortsætte, 
de ventede også på bedre vejr. Vi blev der 

natten over. 
Dagens distance fra Vasebacken til Sjo

torp var ialt ca. 15 sm. på 9% time. 
Onsdag den 8. juli var vinden SV 10—12 

m/sek., og de lokale sejlere advarede os 
mod at gå ud, da der altid stod en modbyde
lig kort, høj sø med den luft, men vi skulle 
jo hjemover, og efter søkortet var der mu
ligheder for at sejle, ganske vist en omvej, 
men dog med den rigtige retning i forholds
vis smuldt vand syd om Torsø. 

Vi lettede kl. 10,00 med 4 omgange på 
storen og stormfok, men kl. 11,30 gik vi ind 
til færgehavnen på Torsø efter et regulært 
hårdt kryds, og opdagede da, at af den ene 
høsæk, som vi havde bundet fast mellem 
pullert, mast og vant var der kun hjørnerne 
tilbage, resten havde søerne taget. 

Dagens udsejlede distance: 8 sm. på 1V& 

time. 
Torsdag den 9. juli om morgenen stod vin

den stadig lige frisk, og færgens skipper 
fortalte efter hver tur over til kysten, hvor 
der var pålandsvind, at vinden nærmest til
tog i styrke. Baromentret var 748 mm, tem
peratur 18 grader, men her i læ nød vi 
solen og gik en tur i skoven, hvor det myl
drede med blåbær og jordbær. 10 jordbær 
og 5 blåbær i munden på een gang smagte 
herligt. Vi fik også forevist et savværk og 
et bådeværft, og det var meget interessant 

PÅ RYGGEN 

således at følge træet fra skoven til plan
ker og tømmer i en båd. 

På turen tilbage skulle vi købe nye kar
tofler, men de havde ikke flere, dem fik de 
nemlig importeret fra Samsø, da deres egne 
ikke var tjenlige endnu. 

Kl. 14,00 så det ud til, at det værste var 
overstået, og vi lettede med 6 omgange på 
bommen og krydsfok, og så gik det forbi 
Mariestad, hvor farvandet var fyldt med 
klippeskær og løbet bugtede sig som en ål. 
To gange passede afmærkningen ikke med 
det nyanskaffede søkort. I al den luft er 
det nu ikke rart at konstatere, det tror jeg, 
enhver navigatør vil give mig ret i. Den 
sidste gang var i et regulært kryds i snæv
ringen syd for Onsø, hvor vi fandt et fyr, 
som ikke stod på søkortet samt et sømærke 
brækket af % m over tønden. Heldigvis af
tog vinden nu jævnt, så vi havde på det 
tidspunkt ca. 8 m/sek. 

Kl. 18,00, da vi var godt fri af Koller-
grund ca. 1 sm. nord for Dagskær fyr, rul
lede vi ud. Vinden var trukket SV, så vi 
kunne lige ligge bidevind til L. Milskær, 
som var tværs kl. 20,50. Det friskede igen 
på grund af nogle tordenskyer, og med slæk 
på gik det op mod Lemongrund fyret, vi 
fløj nu bogstaveligt talt igennem en ond
artet strømsø. Det var nu bælgmørkt, kun 
fyrene kunne ses og så toppen af søerne, 
der lyste hvidt, hvor de brød dels over 
klippeskærene og dels over sig selv. Kap
tajnen rullede nu 6 omgange på bommen og 
alligevel havde vi rigeligt sejl på. Søkortet 
gik ikke nordligere end til Lemongrund, 
d. v. s. altså ingen mulighed for at falde 
af for vejret og et par sømil længere frem
me skulle vi gennem et ca. 4 sm. bredt om
råde med magnetiske forstyrrelser på kryds 
i den sø uden mulighed for nødhavn, hvis 
vi fortsatte. — Skibsråd. 

Da der var markeret en ankerplads efter 
indsejlingen ind i Ekens skærgård ca. 5 sm. 
sydligere, så rundt med æsken og tilbage 
forbi L. Milskær og derefter stik syd. I læ 
af St. Eken flovede det, så vi kunne rulle 
ud og kl. 22,50 efter nogle små kryds langs 
Tjuvholm fandt vi den kost og prik, der 
markerede indsejlingen til Ekens skærgård. 
Vi skulle imellem et sæt sømærker til, men 
det gik fint efter kompasset, her inde var 
der kun ca. 4 m/sek. Godt fri af farledet 
kastede vi anker kl. 23,00, øst for Lindø. 

Dagens udsejlede distance fra Færgehav
nen på Torsø til Ekens skærgård, ialt 36 
sm. på 9 timer. 

Fredag den 10. juli kl 07,00 var vinden 
SV 3 m/sek. Vi lettede og havde en dejlig 
solskinstur gennem Ekens skærgård, der 
fristede meget til nærmere bekendtskab 
med sine øer, træer og idylliske vige, hvor 
vi så flere lystsejlere ligge fortøjet for nat
ten i sivene med stævnen i land og en for
tøjning op om det nærmeste træ. 

Vel fri af skærgården satte vi genuar, 
der var ca. 30 sm. til Vånersborg lige i 
vindøjet, og da vi hverken havde mad eller 
midler til at købe for, og bankerne lukkede 
kl. 18,00 skulle vi skynde os. Heldigvis trak 
det med torden, så vinden drejede, så vi 
kunne ligge ned fra Nya Hjortgrundet til 
Angennæsset, hvor vi var kl. 13,30, men 
herfra blev det igen regulært kryds. Vi 
fortøjede dog ved Residensen i Vånersborg 
kl. 17,15, fik vekslet, købt proviant og kl. 
19,15 krydsede vi gennem den smalle pas
sage nede ved Dalbroen over Vasebotten 
ind i Karlsgrav, hvor skrænterne tog luf
ten Jeg sprang derfor i land for at trække 
de sidste 500 m til Brinkebergskullesluse, 
men en ovenikøbet modgående motorbåd 
var så elskværdig at tilbyde en ende ned til 
slusen, så jeg kom hurtigt ombord igen. 

Vi betalte her godt 6 sv. kroner for at 
passere de 6 sluser, der er fra Vånern til 
Gotaelven, og som sænkede os 44 m. Vi 
kunne ikke her have fortøjninger i land på 
grund af det store fald i vandstanden, men 
i sluserne var der indbygget nogle lejdere, 
hvor vi så holdt fast og hånd under hånd 
gik det ned ad trinene, eftersom båden 
sænkede sig. Det gik meget behageligt og 
uden nogen risiko. Da porten foran os blev 
åbnet, var mastetoppen i højde med slusens 
overkant, så der var absolut ingen luft 
derinde. Vi roede ud af slusen og satte sejl, 
og drev ned i selve elven, hvor vi på den 
lette tågedis der stod, kunne ane vindens 
retning. Det blev også en aften, vi sent 
glemmer. Fiskene der slog inde i sivkanten, 
bruset oppe fra slusen og lysskæret fra 
stålværkerne og kraftværket i Trollhåttan 
gav et skønt akkompagnement til færden 
ned ad elven. 

Kl. 00,00 kom vi til begyndelsen af kaj
anlægget, hvor jeg sprang i land for at 
trække den halve sømil ind til industrihav
nen. Den skrå stenkaj var med mellemrum 
forsynet med nogle brohoveder, der hist og 
her manglede planker, så det blev en spæn
dende spadseretur. Lys på kajen var der 
ikke meget af og desuden havde jeg „gæste
skoene" med noget løsagtige såler på. De 
nye som sæsonen var startet med var slidt 
op på den første del af turen gennem kana
lerne, men uden forstuvninger o. lign. for
tøjede vi kl. 00,30. 

Dagens udsejlede distance fra Ekens 
skærgård til Trollhåttan ialt 52 sm. på 
14 time. 

(Sluttes i næste nr.) 
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KLUBHUS m. m. 
I sine nytårsønsker kommer V. Linde-

mann igen ind på sin, forsåvidt gode, idé 
med at vi selv skal bygge vort nye klubhus, 
for, som han siger, det er gjort i andre for
eninger. Javel, men jeg vil cro, det er meget 
mindre foreninger, hvor hvert medlem går 
op i arbejdet for foreningen, hvor alle ken
der hinanden, og hvor der hersker et godt 

sammenhold. 

Jeg tror ikke, det kan gøres i Sundby 
Sejlforening Den er blevet for stor. Der er 
ikke det helt rigtige over den, og måske 
er der noget om, at manden med den dyre, 
fine båd ser lidt over hovedet på den lille 
mand, og sejlerne, — er det ikke sådan, 
at de kun kan lidt motorbådene, når de i 
vindstille, eller når de hænger fast i havne
løbet eller renden, får en ende ? Og mange 
mange medlemmer kommer jo aldrig hver
ken til moder, standerhejsning eller i klub
huset. 

Men hensyn til navigations- og tovværks-
kursus kan jeg ikke forstå, der ikke kom
mer flere, end tilfældet er. Disse kursus 
burde være obligatoriske for enhver, der 
driver sejlsport for der er alt for mange, 
der ikke kender nok til, hvad de foretager 
sig. De bare køber en båd og sejler ud, og 
udsætter både sig selv og andre for fare. 
Kan en sejler ikke bevise, at han kan føre 
et sejlfartøj på betryggende måde, burde 
han faktisk tvinges til at gennemgå sejler
skolen. 

Er der for resten ikke noget om, at klub

ben har tænkt at indføre et nyt huemærke 
til dem, som har gennemgået navigations-
og sejlerskole, — det kunne jo være, at 
dette synlige bevis for, at man havde lært 
noget om sejlads, gav mange lyst til at ind
melde sig på kursus. 

Så kommer det allersværeste; plads i 
havnen efter anciennitet. 

Jeg ved nok, at det må være svært at 
være i havneudvalget, men alligevel er der 
dog nogle, som får plads, og for at vi andre, 
der går og venter år efter år, ikke skal føle 
os forbigået, burde der gøres noget. F. eks. 
burde listen over medlemmer og kajplads 
på pladsmand Madsens skur fornyes hvert 
år, og i medlemsbladet burde man hver 
måned kunne følge med i, hvem der er gået 
ud, hvem der har fået plads, og hvornår 
vedkommende er indmeldt i foreningen. Så 
kunne vi selv følge med, og jeg vil tro, en 
hel del vrøvl ville forsvinde. 

At havneudvalget skulle anvise ledige 
pladser, når f. eks. en båd er borte på ferie, 
på land eller af anden årsag ikke befinder 
sig på sin plads i havnen, ville derimod, 
efter min mening, være absolut uden for 
havneudvalgets virke, for det ville vist være 
uoverkommeligt. Der må vi stadig selv 
snuse en ledig plads op. Kun for faste plad
sers vedkommende burde vi være orienteret 
i medlemsbladet. 

Og må jeg så bede om, til næste efterår, 
at få mere plads mellem bådene, således at 
man ikke skal være slangemenneske og 
bruge pensler med afsavet skaft for at 
komme til uden bords 

Martin Andreasen. 

A n g å e n d e  

A K K U M U L A T O R E R  
En selvstarter er en vidunderlig ting. 

Det erkender man, når man har måttet 

slide i håndsvinget på en stædig og gen

stridig motor, så sveden sprøjter af en, og 

hvem af os har ikke været ude for det? 

Men selvstarteren kræver elektrisk strøm. 

Endda meget strøm, helt op til et par hun

drede ampere, og da det jo ikke er praktisk 

altid at sejle rundt slæbende med et kabel, 

hvis anden ende er i forbindelse med Or-

stedsværket, må man ombord have en akku

mulator, der indeholder den fornødne elek

triske energi. 

Den mest almindeligt anvendte akkumu

lator til automobiler — og dermed også til 

lystfartøjer — er blyakkumulatoren, om 

hvis pasning følgende kan siges: 

Levetiden for en automobilakkumulator 

—• her regnet med en vogn, der bruges dag

lig til bykørsel — regnes til ca. 18 måneder, 

og synes dette at være en kort levetid, må 

man tage i betragtning, at en vogn under 

sådanne forhold skal startes mange gange 

hver dag. Man må vil derfor nok kunne 

regne med en noget længere levetid for 

akkumulatoren i et lystfartøj. 

Når en akkumulator ødelægges på så for

holdsvis kort tid, hænger det sammen med 

de store krav, der stilles til den under start, 

nemlig som nævnt en afladestrøm på op til 

200 amp. Desuden vil en dårlig eller forkert 

pasning naturligvis også medvirke til en 

hurtig ødelæggelse af batteriet, og da akku

mulatorer ikke er helt billige, kan det nok 

betale sig at ofre lidt tid og opmærksomhed 

på dens pasning. 

Et startbatteri består af celler, der hver 

har en polspænding af ca. 2 volt, og antallet 

af celler x 2 giver derfor batteriets totale 

spænding, der sædvanligvis er 6 eller 12 

volt. Hver celle består af en beholder med 

fortyndet svovlsyre, hvori er nedsænket 

nogle ribbeformede blyplader med porøs 

fyldemasse. Vædsken skal have en ganske 

bestemt vægtfylde fra starten, og der er det 

morsomme ved den, at' vægtfylden ændrer 

sig med ladetilstanden, således at man ved 

at måle vægtfylden med en flydevægt (syre-

måler) kan finde ud af batteriets elektriske 

tilstand. 

Under opladningen stiger vægtfylden, og 

hen imod slutningen af ladeperioden for

damper noget af vædsken, hvorved over

fladen synker. Normalt skal vædsken stå 

15—20 mm over pladernes overkant. Væd

sken må aldrig svinde så meget, at pladerne 

blottes, da de tager skade deraf. Man må 

derfor af og til fylde efter, men der må 

hertil kun bruges destilleret vand. Regn

vand, brøndvand eller kogt vand er uanven

deligt. Der må heller ikke fyldes efter med 

fortyndet svovlsyre. Det må kun tilsættes, 

hvis der er spildt syre af batteriet, og vægt

fylden må da omhyggeligt kontrolleres. 

Vædskestanden bør kontrolleres hver 

anden uge om sommeren og hver fjerde uge 

om vinteren, og et afladet batteri skal hur

tigst muligt oplades, da det tager skade af 

at henstå uopladet. Endvidere bør batteriet 

altid holdes rent og tørt, og polklemmerne 

bør være indsmurt med syrefri vaseline for 

at hindre tæring af disse. 

""l"*vinterperioden hales de fleste lystbåde 

på land, og maskineriet er derfor ude af 

drift i 4 a 5 måneder, og det er vist en 

almindelig foreteelse, at man i den ttid 

lader båd være båd og dyrker andre inter

esser De fleste bådejere tager vil nok bat

teriet hjem, men ofte bliver det anbragt i 

kælderen og får lov at passe sig selv hele 

vinteren, hvilket er meget forkasteligt, da 

det derved lider større skade end ved bru

gen i sommerhalvåret. 

Ved opbevaring af en akkumulator, der 

har været i brug, skal denne efterlades hver 

4. uge. Desuden kan det anbefales, at den 

aflades med en 10 timers afladestrøm og 

atter oplades hver 8. uge. (Fabrikanten op

giver afladestrømmen). 

Batteriet kan dog også opbevares med 
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påfyldt vand i stedet for syre. Ved denne 

metode skal alle spor af syre omhyggeligt 

fjernes. Først aflades batteriet med en 10 

timers afladestrom, hvorefter syren hældes 

af, og der påfyldes destilleret vand. Der

næst oplades i 6 timer med samme strøm

styrke, vandet hældes bort, og frisk destil

leret vand påfyldes, til dette står godt over 

pladerne, hvorefter batteriet opbevares i et 

frostfrit rum. 

Når batteriet atter skal i drift, fjernes 

vandet, syre af den rigtige vægtfylde på

fyldes, batteriet oplades og derefter regule

res syrens vægtfylde, da syren i batteriet 

er blevet fortyndet med det vand, der har 

stået i pladernes porer. 

Frysepunktet er stærkt afhængig af bat

teriets ladetilstand. Et fuldt opladet batteri 

med syrevægtfylde 1,285 har frysepunkt 

ved -=- 65° C, medens et afladet batteri med 

vægtfylde 1,18—1,14 har frysepunkt -4- 22,5 

og 10° C 

Syrens vægtfylde opgives ofte i Beaumé-

grader og der gælder da følgende forhold: 

Ladetilstand: Bé Vægtfylde 

Fuldt opladet 32 1,285 

Halvt opladet 27 1,23 

Afladet 15—18 1,11—1,14 

Et batteri er fuldt opladet, når cellespæn

dingen er 2,6 a 2,7 volt og ikke ændrer sig 

ved yderligere ladning i 30 minutter. Det 

må aldrig lades med en strømstyrke, der er 

Den nye redaktør får åbenbart mange 
blomster, — bare han nu ikke går hen og 
får storhedsvanvid. Han er måske en meget 
rar fyr, og det, han skriver, — tjaeh, — 
men lad ham bare blive ved med at skrive, 
og for den sags skyld også med at være 
redaktør, kun synes jeg, han er for ukritisk 
med, hvad han sætter i bladet. Vi skulle jo 
ikke gerne ende der, at vort medlemsblad 
kun er et talerør for utilfredse kværulanter, 
som uhindret kan fylde det med menings
løsheder, ingen gider læse, og langt mindre 
tage stilling til. 

Jeg for min part er komplet ligeglad 
med, om min nabos båd er en fod længere 
eller kortere, end min, om hans sejl er 
nyere og hvidere, end mine, om hans motor 

større end den opgivne 10 timers aflade

strøm. 

Skal man selv blande svovlsyre og vand 

for at opnå den rette vægtfylde af batteri

syren, må man kende syrens oprindelige 

vægtfylde, og der kan da regnes med føl

gende forhold: 

Til 1 liter syre 
af vf. i Bé° 

tilsættes cm3 

dest. vand 

33 42 

34 81 

35 123 

36 165 

37 210 

38 263 

39 289 

40 343 

NB.: Husk altid, at det kan være farligt 

at blande svovlsyre og vand. Forsøg aldrig 

at hælde vandet i svovlsyren, da indholdet 

da rimeligvis vil slynges ud af beholderen 

ved en eksplosion, og svovlsyre er absolut 

ødelæggende for tøjet og farligt at få på 

huden eller i øjnene. 

Vandbeholderen holdes i en skrå stilling, 

og syren hældes langsomt og forsigtigt ned 

langs vandbeholderens væg. 

Da syren blander sig med vandet under 

en kraftig varmeudvikling, tilsættes syren 

i små portioner med ophold for at lade 

blandingen køle af. 

Det er klogest og sikrest at købe syren 

færdigblandet. Sindbad. 

er kraftigere, end min og får hans båd til 
at gøre en kvart sømil mere i timen, end 
min kan præstere, — det er mig så splin
trende, revnende ligegyldigt, hvilken posi
tion manden indtager i samfundet, hvad 
han foretager sig, når ikke han sejler eller 
roder med sin båd, — det er sejleren i man
den, jeg kan lide, sportsmanden, det, at 
han har samme interesse, som jeg, kan lide 
sø, havn og skibe. 

Jeg lægger mig ikke på maven for man
den, fordi nogen kommer og hvisker mig i 
øret, at han har flere penge, end jeg nogen
sinde kommer til at se, om jeg så blev hun
drede år og jeg kunne ikke i min vildeste 
fantasi tænke mig, at han skulle se mig 
over hovedet, fordi jeg kun har de penge, 

jeg hver fredag får udleveret i min løn
ningspose på den fabrik, hvor jeg er ansat. 

Vi er — når vi mødes i foreningen, på 
bådepladsen, i havnen, eller ude omkring 
i andre havne, — klubkammerater og sejler 
under samme stander. 

Det er måske det, der mangler i Sundby 
Sejlforening, det, at vi allesammen føler 
ens for vor klub og vor sport, at ingen går 
rundt og får mindreværdskomplekser eller 
storhedsvanvid — for havet tilhører dog os 
allesammen, og vi bliver lige våde, hvis vi 
falder i vandet. 

Altså, kammerater, lad os være enige om, 
at når vi kritiserer noget, så lad det være 
ud fra den opfattelse, at vi tror og mener, 
at det kunne gøres bedre, end det hidtil er 
blevet gjort, at det ville være bedre for de 
fleste af os, om dette eller hint blev lavet 
om, men lad det for himlens skyld endelig 
ikke blive sådan, at vi i medlemsbladet dis
kuterer „kejserens skæg" og går og bliver 
ondskabsfulde på hinanden. 

Jeg kom engang lidt trekantet ind i 
Kallehave havn, gjorde fejl bestik og be
gyndte at sakke. Ved bolværket lå en mo
toryacht, dobbeltskruet, med to kraftige 
maskiner i, soldæk, jolle i davider og alt 
det der, — jeg vil tro, den båd kostede mere 
at sejle med i fjorten dage, end jeg tjener 
på et helt år, — men tro mig, da ejeren fra 
sin luksuskahyt så min sølle, klinkbyggede 
pram gøre anstalter til at rende sig selv i 
smadder mod bolværket, kom han farende 
op og sprang i land for at tage mod min 
kasteline og hjælpe mig til ro på alle 
måder. Og så sagde han „du" til mig. 

Jeg er ingen snob, men ih, hvor kunne 
jeg lide den fyr. Han bare vinkede mig af 
med hånden, da jeg takkede ham for hjæl
pen, og gik tilbage til sin båd for at fort
sætte sit afbrudte måltid. 

Sundby Sejlforening er en sportsforening 
— og i sport er alle ligemænd. Dette sidste 
gælder vist i særlig grad sejlsport. 

Med hilsen til alle, både høj og lav, i den 
sejlsportsforening, jeg glædeligvis er med
lem af. T. B. L. Rasmussen. 

Kære Bonn Jensen! 

Tak for blomsterne. Mine småting vil 

stadig komme i bladet, når ikke dets spalte

plads er optaget af vigtigere ting, og selv 

om man fra visse sider påstår, der drikkes 

for mange øller og bandes for meget i 

dem. (?) 

Med venlig hilsen Rollo. 

I  S P O R T  cr ^ I l e  l i  
'5 
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aksler, propeller alle størrelser sælges 
OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 25 

SUNDBY 6768 

Vi har kontante købere til 
HAVKRYDSERE 
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MOTORBADE 
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MAZANTIS YACHT BUREAU 
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TLF. VESTER 2546 
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Billetter fas hos bestyrelsen 
og hos „Pløk" 
og koster kr. 2,50. 

Baltegn løses i salen. 

- det er hlohhen halvotte det foregår 
i Amager Selskabslokaler, Markmandsgade 9—11 

lørdag den 26. marts 1955 
Festudvalget har fundet frem til de „6 rigtige"t nemlig: 

'• EGON PETERS, den kendt« parodist og skuespiller. 

jjjy 2. TROLDMANDEN KJELDSEN. 
Nærmere præsentation turde vist være overflødig. 

agfr) 3. GUTTENBERG KVARTETTEN. Brandkomisk. 

4. BLUE BOYS. Rytmisk, humørfyldt elegance. 

5. Konferencier: MR. ? 

fi. Kapelmester GAMBYE og hans orkester. 

VEL MØDT — 
OG GOI) FORNØJELSE. 

Hjertesuk fra øvelsesbåden 
Nu nærmer næste sejlsæson sig snart, og I Forhåbentlig bliver det en bedre sæson, 

erfaringerne fra sidste år får mig til at både vejrmæssig og hvad deltagelse af 
fremkomme med nogle bemærkninger til elever angår. 

de medlemmer, der har interesse for sejler- Det er vist ingen hemmelighed, at der har 
skolen- I været noget galt med vor sejlerskole: mang

lende interesse i klargøring af øvelsesbåden, 
skiftende sejladschefer og en evig kritik fra 
medlemmer, som ikke selv vil gøre en ind
sats, den være nok så lille, f. eks. anbefale 
skolen til andre. 

Jeg tænker her pa sidste sommer, hvor 
jeg desværre var bortrejst en måneds tid, 
og hvor svært det da var at få en afløser. 
Hvis ikke hr. Petersen fra „Nips" havde vist 
interesse for sagen, havde vi måttet ligge 
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stille i den tid — og det er her jeg vil appel
lere til erfarne sejlere blandt medlemmerne 
om at tilbyde sig og give et nap med, hvis 
der — som vi håber — bliver en større 
deltagelse på skolen i år, ellers bliver det 
for stort beslag at lægge på en enkelt 

mands tid. 
Så er der klargøring af øvelsesbåden om 

foråret. Her må vi lave om på den nuværen
de ordning. Det er her skoen trykker hår
dest. Det synes som om eleverne har anti
pati mod dette „kedelige" arbejde — forstå 
det, hvem der kan. Jeg synes det må være 
dejligt i kammeratligt samvær at være med 

til at gøre båd istand, ikke en fremmed båd, 
men „vores egen" båd. Det må i hvert fald 
ikke være sådan, at det at gøre båden istand 
kun er et nødvendigt onde, der skal „møjes" 
over i en fart eller man bare skal gå og 
nusse tiden væk. Det med klargøringen er 
en vigtig faktor i sejlsporten, dette at ved
ligeholde og gøre sin båd istand på en for
nuftig måde — men det er måske for meget 
forlangt af de elever, som selv har båd at 
gøre istand. 

Andre klubber ofrer selv istandgørelsen, 
enten ved pladsmanden eller anden hjælp, 
selvfølgelig med bistand af eleverne. Der 

må jo nødvendigvis være en mand med i 
arbejdet, som har kendskab til dette arbej
de, ellers kan man tænke sig til resultatet, 
når nybegyndere alene skal udføre hele 
arbejdet. Men dette skulle vel heller ikke 
betyde så stort, om betalingen, der kun er 
15 kr. for en sæson, blev forhøjet med et 
lille beløb, der kunne dække denne mer
udgift. 

Jeg håber at høre andres mening om pro
blemet med eventuelle bedre forslag på 
generalforsamlingen. R. F. 

MED BÅDEN PÅ RYGGEN 
gennem Sverige 
A f  O R L A  N O K U P  
(Sluttes.) 

Lørdag den 11. juli lettede vi kl. 05,00 
med kryds gennem havnen til Bergskanalen, 
hvorfra jeg trak „Sus" til de fem sidste slu
ser før Kattegat. Vi måtte vente ca. en 
time, da der var skibe på vej op, men tiden 
benyttede vi til at se på omgivelserne, der 
absolut fristede til længere ophold, men vi 
skulle helst være hjemme mandag morgen, 

så det hastede. 
Vi blev sluset samtidigt med en stor 

skonnert og 3 motorbåde, så der var ikke 
lejdere til os alle. Vi lå uden på en motor
båd fra Stockholm, hvor skipperen stod på 
hækken og fulgte slusevæggens kroge ned 
med en bådshage medens jeg stod på stæv
nen af hans båd, og ved jævnligt at hugge 
en dolk i en ca. 14 x14 '" lodret fenderliste 
i slusevæggen holdt vi båden inde til siden. 
Vi faldt i snak og fik det smukke tilbud at 
blive bugseret til Goteborg. Det var vi 
meget glade for, da vinden var lige imod 
og de 40 sm betød ca. 925 stagvendinger 

samt en masse tid. 
Kl. 13,30 løb vi ind til Lilla Edet xor 

motorbåds-proviantering og efter en hygge
lig fælles frokost med „diverse" tøffede vi 
videre ned ad elven, forbi Bohus gamle 
fæstning ved Kungsålv. Kl. 19,30 fortøjede 
vi i Bommens hamn i Gøteborg. 

Søkortene til resten af turen lå hjemme, 
der var jo ingen, der havde fortalt os, at vi 
kom denne vej hjem, så vi støvede byen 
rundt for at købe nogle, men det var umu
ligt, da alle boghandlere var taget ud af 
byen på week-end, men da vi kom tilbage 
til båden kl. 23,30 tilbød motorbådens ejer, 
Oskar Setterlund, at vi kunne låne hans, •— 
han skulle ikke videre før mandag alligevel, 
sagde han, og så kunne han købe i byen. 
Det var en virkelig gestus, og lykkelige 

var vi. 
Dagens distance fra Trollhåttan til Gøte

borg, ialt 40 sm, deraf 1 sm for sejl, 1 sm, 
hvor jeg trak og 38 sm blev vi bugseret. 

Søndag den 12. juli. Vind VSV 4 m/sek. 
Lettede kl. 03,30 og krydsede de 3 sm gen
nem Gøteborgs havn. Det friskede, og i 
elvens udløb i skærgården stod meget sø. 
Vi fik et langt ben ned forbi Langedrag, 
og så et sidste slag og vi kunne ligge igen
nem farledet. Kl. 06,35 i læ af Valø rullede 
vi yderligere 2 omgange på bommen, •— vi 
havde startet med 4 omgange ved udsejlin
gen af havnen, — det blæste stadig VSV, 
men op til 14 m/sek. Kursen var nu StØ ned 
inden om Nidingen som vi passerede kl. 
08,50. På det stræk havde vi en kort, høj 
sø, som jeg ikke vil sige andet om, end at 
kaptajnen lå omtrent vandret på den bb 
ryghynde og var tabt for omverdenen i 8 
timer med alle søsygens kvaler. Nå, kræng
ningen havde sine fordele, når der kom en 
brækker, røg vandet op over luv lugekarm 

og ud i læ over cokpittet. Søen var værst 
før Nidingen, det var måske klipperne, der 
var medvirkende til det, for da vi havde 
passeret Lilleland, blev soen længere og 
samtidig havde vindens styrke kulmineret. 
Den aftog nu jævnt. 

Kl. 10,40, da vi passerede Klaaback rul
lede vi ud. Kl. 14,15 ved lys- og fløjtetønden 
ved Morup tange, kom luften svagt igennem 
fra S, så vi måtte krydse, men skønt den 
tiltog jævnt, gav det ikke rigtigt noget, 
og da vi nu ikke kunne nå hjem til tiden, 
faldt vi af og lænsede ind i Grotvik havn 
ved Halmstad. Vinden var SØ, 8 m/sek., så 
det var også spændende at komme ind og 
se lokaliteterne, for specialkort nr. 273 for
talte ikke meget. Vi kom fint ind, rundt og 
op i vinden, men der var ingen kaj, vi kunne 
bruge. Ydermolen var af sten med ca. 45 
grader hældning til begge sider, så der 
kunne vi ikke ligge, men heldigvis var der 
en ledig bøje, som vi okkuperede kl. 01,00 
for resten af natten. 

Dagens distance fra Gøteborg til Grotvik, 
ialt med kryds 92 sm på 22 timer. 

Mandag den 13. juli. Vind SØtS. 8—12 
m/sek. Efter toldbesøget lettede vi kl. 08,30 
med 6 omgange på bommen og krydsfok. 
(Stormfokken lukkede i agterliget). Kl. 

l 



N R .  3  S  S  F  S I D E  3  

11,45 passerede vi Kullen og krysede ind til 
Mølle havn, hvor vi fortøjede kl. 13,15. 
Efter frokost og en tur i byen lettede vi 
igen kl. 15,45, og vi kunne nu ligge ned 
langs grundene ved Sverrigssiden til Jule
bæk, hvorfra vi krydsede ned forbi Kron
borg og derfra med lidt slæk på ned til 
Hveens BLK og FL/T, som vi passerede kl. 
20,45. Der døde luften på fa minutter, der 
stod noget torden over os og vest for os, 
men den gav dog kun regn. Vi rullede ud, 
men nåede først, efter kryds i meget svag 
SV vind, Sundby Sejlforenings havn kl. 
03,30 tirsdag morgen den 14. juli. 

Dagens distance: Grotvik — SSF ialt 66 

sm pa 19 timer. 

Turen var på ialt 714 sømil 
deraf sejlet 647 sømil 
blevet bugseret 49 sømil 
trukket båden 18 sømil 

Vi kom gennem 64 sluser, og det var en 
tur, som jeg pa det varmeste vil anbefale, 
dog vil jeg tilråde, enten at have maskine i 
båden, eller have tid nok til sm rådighed. 

Orla Norup. 

Til bestyrelsen 
i  anledning uf -

I anledning af W. Tanggaard Rasmussens 
bemærkninger i februarnummeret af med
lemsbladet ang. mit indlæg i januarnum
meret, vil jeg gerne have lov til at forsøge 
at udrydde nogle tilsyneladende fuldstæn
dige misforståelser ang. mit indlægs idé 
og mening. 

Intet sted i indlægget findes en „opskrift" 
på bygning af klubhus, idet jeg udtrykkelig 
skriver om en tænkt fremgangsmåde, hvor 
bestyrelsen sammen med et byggeudvalg 
skulle søge oplysninger hos klubber, der 
allerede havde løst opgaven. 

Hvis min anciennitet i S.S.F. tillader det 
— jeg er indmeldt den 9. september 1947 — 
skal jeg gøre opmærksom på, at jeg på 
sidste generalforsamling rejste spørgsmå
let om at bygge selv, og at der ved den 
lejlighed var rigelig anledning til, fra be
styrelsen, at oplyse hvilke dårlige erfarin
ger klubben har med hensyn til frivilligt 
arbejde på fællesopgaver, til fordel for 
klubben, hvorefter jeg selvfølgelig ikke 
ville have lagt beslag på bladets spalteplads 
for noget, der kunne ligne forsøg på sam
menhold om en opgave. 

Da det vil føre for vidt, punkt for punkt 
at gendrive Tanggaards misforståede op
fattelse af mit indlægs ordlyd ved stadig at 
tillægge mig samtlige kritiklignende punk
ter, skal jeg nøjes med at præcisere, at jeg 
blot har givet udtryk for, hvad man til 
stadighed hører, når man færdes på plad
sen, og i det — stadig efter min opfattelse 

i forhold til klubben, elendige klubhus. 

V. Lindemaivn. 

Til lyhtee 
• m 

U D D R A G  F R A  
B E S T Y R E L S E S M Ø D E T  

den 3. februar 1955 hos Robert Frisch. 

Formanden redegjorde for samtaler med 
Jordkontoret og havnekaptajn Thøgersen i 
anledning af den påkrævede uddybning af 
sejlrenden. 
Fiitterer oplyste, at et gelænder til sikring 
af udkørsel til Strandvejen ved sdr. plads 
er under arbejde. 

Sparre omtalte en samtale med tidligere 
medlem Albert Madsen, der gerne ville være 
medlem igen, da han nu har halvpart i 
folkebåden ,,Klumpe". 

Formanden meddelte, at Dansk Sejlunion 
har sendt foreningen en cirkulæreskrivelse 
fra ministeriet for offentlige arbejder, ifølge 
hvilken der for finansåret 1954—55 stilles 
kr. 150,000 til rådighed af „benzinpengene" 
plus kr. 12,000 fra tidligere år. Ialt kr. 
162,000. 

Sparre har haft en henvendelse angående 
optagelse i sejlerskolen. Af hensyn til eks-
petancelisten for pladser i havnen er der 
p. t. stoppet for tilgang af nye medlemmer, 
men bestyrelsen enedes om af hensyn til 
sejlerskolens betydning for foreningen, at 
tillade indmeldelse og optagelse på sejler
skolen, men med den klausul, at man ikke 
samtidig kan blive optaget på foreningens 
ekspetanceliste over pladser i havnen. 

Jørgen Nielsen vil i anledning af inventar
opgørelsen i klubhuset kassere en del gam
melt, skåret porcelæn og nogle defekte stole. 

Formanden omtalte placeringen af vort 
evt. nye klubhus på kommunens plan over 
arealet nord for havnen, og man enedes om 
at foreslå en placering, der giver udsyn over 
hele den gamle havn. 

Vort gamle medlem Grøndahl er afgået 
ved døden, 74 år gammel, og O. Fiitterer 
repræsenterede foreningen ved begravelsen. 

Ref. 

Jørgen Nielsen. 

I beskeden ubemærkethed er „Fejeren" 
gaet hen og er drejet om det sjette hjørne, 
idet han fornylig fyldte 60. Kan man forstå 
det, når man ser den energi og livsudfoldel
se, det unge menneske udviser. Aldrig træt 
og besværet, men altid opfyldt af pep og 
mod til at tage et tag ekstra, hvis det gøres 
nødigt, og aldrig gående af vejen for lidt 
ulejlighed eller besvær, hvis han mener, det 
er til gavn for vor forening. 

Vi iler, — omend med lidt forsinkelse, •— 
med at ønske hjerteligt tillykke. 

Red. 

Aften-kapsejladserne begynder: 
tirsdag den 24. maj. 

Lukket sejlads: 
søndag den 12. juni og 18. sept. 

Larchmond pokalsejladsen 
finder sted den 28. august. 

NYE SKIPPERE -
Følgende har bestået prøven på naviga-

tionskursus den 14. marts. 
Juniorprøven: 

Per Hvidberg. 
Svend Larsen. 
Tove Munkholm. 
John Petersen. 

Sejlerskoleprøven: 
Aage Wass. 

Endvidere skal 4 elever op til kystskipper-
prøven den 17. marts. 
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NYLON-TOVVÆRK -
© g  nylonbeklædt stålwire 

Onsdag den 23. februar havde Dansk Sejl
union arrangeret en rundvisning i Jacob 
Holm og Sønners fabrik, og vi tohundrede 
sejlere, som var mødt op for at se, hvor
ledes det tovværk, vi hiver og haler, splejser 
og knytter, bliver fremstillet, følte os meget 
imponerede af de syngende, svingende, 
brølende, snoende og rytmisk bankende 
maskiner — og det dygtige, gennemtræne-
de mandskab) som betjente dem. 

Vi så hvorledes afrikansk sisal blev knust 
og heglet og spundet til bl. a. høstbindegarn 
— så manilla fra Filipinerne blive til andre 
garner — vi så maskiner sno og flette de 
lækreste flagliner og skøder — så råvaren 
glide som små strømme ind i sindrigt ud
regnede maskiner og komme ud som fint 

spundet garn og sno sig om spolerne med 
en præcision og fart, så helt fantastisk. 

Vi så, hvorledes garnerne blev spundet til 
kordeler (dugter) 3—4 kordeler slået til 
tovværk, og 3—4 stykker tyndt tovværk 
igen snoet sammen til tykkere tove, — 
hvorledes 6 eller flere tynde ståltråde sno
ede sig om en roterende hampesnor (sjæl) 
og blev til wire, og hvorledes disse kordeler 
igen blev til sværere wirer ved at blive snoet 
sammen om sjælen. 

Men fremtidens tovværk bliver sikkert 
nylon. Det er meget stærkt, optager ikke 
vand, strækker sig ikke, og har en slid
styrke på op til otte-ti gange manilla. Og 
som noget af det nyeste nye så vi nylon-
beklædt wire, et lækkert og velegnet pro

dukt til såvel stående som løbende, idet 
nylonbeklædt stålwire kan tåle at løbe gen
nem et metaløje (uden skarpe kanter) i det 
uendelige uden at slide sig selv. Ved splejs
ning påfører man splejsningen et lag nylon
overtræk, således at intet vand kan trænge 
ind, og det holder i det uendelige. 

Efter rundgangen på fabriken redegjorde 
husets tekniske personale for nogle af de 
overvældende indtryk, vi havde fået af 
fabriken, og udtalte bl. a. at man måtte se 
i øjnene, at nylon en dag helt ville udkon
kurrere alt andet tovværk. Nylon er mod
standsdygtig over for syrer og baser, men 
angribes af stentjære, hvilket bør erindres 
af den sejler, som tænker på at anvende 
det i sit skib. 

løvrigt står fabrikens tekniske afdeling 
gerne til tjeneste med alle oplysninger, så 
hvis der opstår problemer man er i tvivl 
om, kan enhver sejler landet over rette 
forespørgsel til fabriken. Ref. 

ballasten overbord og roede. Jeg tør slet 
ikke tænke på alle de klø, jeg ville have 
fået, hvis jeg skulle hamle op med vore 
juniorer af i dag på kapsejladsbanen. 

Vi har et ganske fortrinligt junior- og 
øvelsesmateriel her i klubben, som langt 
overgår det, vi i vor barndom og ungdom 
sejlede med, og siden juniorsagen startede 
her i landet i 1927 og til dato er der aldrig 
sket en ulykke af alvorlig art. 

Tænk på det, I forældre, send jeres børn 
og unge ned i SSF, de lærer at klare sig 
selv under alle forhold, stole på, at det, de 
selv har lavet, holder, og jeg tror ingen 
anden sport giver dem så god en ballast 
frem i livet. Det er min erfaring fra vore 

egne to drenge. 
Jeg er absolut ikke tilhænger af tvungen 

undervisning, en slags kørekort tilsøs, søen 
er snart det eneste sted> hvor man føler sig 
fri, og jeg tror, de fleste af os ville betakke 
os for at have en færdselsbetjent placeret 
ved hvert sømærke, som man ser det på 
gadehjørnerne, og dette skulle heller ikke 
være nødvendigt, bare vi alle husker, at 
øvelsessagen er et job for „all hånds and 
the cook". Carl Hillers. 

På Dansk Sejlunions forretningsudvalgs 
møde den 16. februar vedtoges det enstem
migt at optage Rudkøbing Sejlklub og 
Troense Junior Sejlklub i Dansk Sejlunion, 
som herefter er tilsluttet af ialt 82 sejl

klubber. 

ØVELSESBAADEN 
En juniorsag er en hjertesag, — og dette 

gælder selvfølgelig også øvelsesbåden. 

Vi fik, takket være Lindemann, på sidste 

generalforsamling rammet en pæl, sådan en 
rigtig, forsvarlig bundgarnspæl, igennem 
den fuldkomne vildfarelse, at SSF ikke har 
råd til at opretholde øvelsessejladsen, idet 
han beviste, at det, det kostede, var betyd
ningsløst i forhold til vort kontingent. 

Vi må alle se klart i øjnene, den store 
betydning, det har, at uddanne folk til med 
sikkerhed at færdes på søen. Alt for mange 
sejler rundt uden noget som helst kendskab 
til blot de mest elementære ting, det gæl
der både teori og praksis, og sådanne men
nesker er ikke blot en fare for sig selv og 
andre, men også til skade for vor sport. 
Det er, så godt som altid, fra dem ulykkerne 

stammer. 

Nu melder spørgsmålet sig: Hvad er da 
grunden til den ringe tilslutning, skolerne 

havde sidste år, 

Selvfølgelig skyldes det, som Bonn Jensen 
skriver i sidste nummer af bladet, for en 
stor del vejret, men også motorgalskaben, 
som for tiden raser over landet, og som 
også andre sportsgrene mærker, må man 
ikke se bort fra. Vi lidt ældre sejlere husker 
sikkert dens rasen i „tyverne", men ligesom 
dengang, bliver de virkelige sejlere tilbage, 

og vil altid være sejlere. 

Videre spørger man: Er det ledelsen, der 

er noget i vejen med, 

På den skydes der altid, men d'herrer 
Frisch og Jørgensen, som gør et stort og 
fortjenstfuldt arbejde (hvilket jeg håber de 
vil fortsætte med, som de gamle, erfarne 
sejlere de er), tror jeg intet vi har at be
brejde, da jeg af egen erfaring ved, hvor 
utaknemligt deres arbejde er. 

Men nu kommer den fjerde ind i billedet, 
og det er os menige medlemmer. Gør vi 
ikke alt for lidt for at agitere for tilslut
ning eller stille os til disposition med råd 
og dåd, — for heldigvis stopper sejlsporten 
ikke med os, — og det bør være ethvert 
medlems pligt at agitere blandt såvel de 
juniorer som seniorer han mener egnet. 
Men husk, der kræves en vis robusthed for 
at få glæde af sejlsporten, — det er nu en
gang ikke det samme at løbe rundt på en 
fodbolds- eeller anden sportsbane, hvor 
hjælpen er lige ved hånden i nødstilfælde, 
som at ligge derude når det pifter op, og 
man kun har sig selv og sit gode skiv at 
stole på. Det kræver et hundredeprocents 

mandfolk — og pige med. 
Vi har masser af medlemmer, som har 

børn og unge, der vil være glimrende egne
de som juniorer, — men far har alt for 
travlt med at fortælle om dengang, „da han 
var dreng, da var der piger til", — eller 
rettere, da han var dreng, behøvede man 
ikke alle den slags narrestreger, da lærte 
man sig selv at sejle og var langt dygtigere, 

end de unge er i dag. 
Sandheden er for mit eget vedkommende, 

og jeg tror for de flestes, den, at jeg som 
dreng havde en fuldkommen åben, langkølet 
jolle med latinersejl og brosten som ballast, 
og i modvind og sø smed vi ganske simpelt 
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U N D B Y  E J L - t T o R E N I N G  R E G N S K A B  
for tiden l.-l. til 31.-12. 1954 

I n d t æ g t e r :  
Kassebeholdning pr. 1. januar 1954 ... 
Indestående i bank pr. 1. januar 1954 
Postgirokonto pr. 1. januar 1954 

Ydelser fra medlemmer: 
Indskud 
Kontingenter: 

Aktive 18,245,00 
Passive 530,00 
Juniorer 625,00 
Passive B 270,00 
Indg. restancer ... 935,00 

Pladsleje: 
Aktive 20,777,00 
Passive B 1,637,00 
Indg. restancer ... 0,00 

Salg af emblemer og nøgler 
Afgift af skabe 

Indvundne renter 

1,480,00 

20,605.00 

22,414,00 

26,00 
687,00 

Kr. 

U d g i f t e r :  
Administrationsomkostninger: 

Administration 
Repræsentation 
Generalforsamlinger og møder 
Revision 

Driftsomkostninger: 
Lejeafgift til kommunen 
Pladsmand 
Kontorartikler, porto, tryksager, 

telefon etc 
Skatter og vandafgift 
Renovation m. m 
Forsikringer 
Blomster og telegrammer 
Kontingenter D.S.U. m fl 
Skrivemaskine 
Emblemer 
Abonnement på Falck 
Elektricitet 
Diverse sejlsportsblade 
Budkørsel etc 
Diverse 

Reparationer og vedligeholdelser: 
Klubhus og inventar 
Vogne 
Pladsen 
Skure 
Pramme 
Bøjer 
Broer og bolværker 
Flagmast 
Forskellige materialer 
Fjernelse af tang 
Vandledning 
Fyr og elektriske installationer 
Flag og standere 
Diverse 

2,500,00 
236J0 

1,384,80 
256,00 

8,900,00 
6,000,00 

1,975,55 
649,04 

1,203,30 
358,75 
118,50 
812,50 
855,00 
987,90 

52,50 
175,27 
136,95 

40,86 
110,00 

657,45 
53,05 

1,451,76 
2,636,81 

481,25 
161,18 

2,300,05 
42,10 

805,61 
544,00 
493,00 
260,51 
129,50 
164,00 

—• tilskud fra benzinfond 
erstatning for beska

digelse af bro 

3,917,00 

125,00 

10,180,27 

4,042,00 

342,75 
1,292,26 
1,635,21 

45,212,00 

35,16 

48,517,38 

4,377,50 

22,376,12 

Transport kr. 

6,138,27 

32,891,89 

Transport 
Bladet: 

Trykning, clicheer, porto etc. ... 
-r- indg. for annoncer 

Sejlerskolen: 
Vedligeh. af øvelsesf. 1,041,65 

-4- Udi. af fartøjer 45,00 
Indg. f elever 167,00 212,00 

Navigationskursus 
Lærerhonorar 450,00 
Lokale m. m 114,51 

kr. 

Indg. fra elever ... 

Tovværkskursus: 
Lærerhonorar ...... 
Lokale m. m 

Indg. fra elever 

564,51 
250,00 

133,00 
125,13 

258,13 
240,00 

Startpenge for juniorer 

Kapsejladser: 
Præmier 
Andel i udgifter v. fællessejladser 
Startstandere etc. 

-r- Startpenge 

Fester: 
Standerhejsning ... 
Pinsetur 
Revy 
Fællestur, Dragør 
Torskegilde 

-r- Overskud andespil 

Bankkonto: 
Saldo pr. 1. januar 1954 
Indsat 

Hævet 

Girokonto: 
Saldo pr. 1. januar 1954 
Indsat 

Hævet 

Kassebeholdning, 31. december 1954 

6,863,19 
305,00 

829,65 

314,51 

18,13 

48 00 

957,34 
625,00 
154,45 

1,736,79 
1,116,00 

613,50 
608,00 
319,25 

75,70 
72,00 

1,688,45 
280,32 

1,292,26 
17,259,56 

18,551,82 
15,644,78 

1,635,21 
5,714,08 

7,349,29 
4,658,52 

Kr. 

Byggef ondet: 
Indestående i bank pr 1. januar 1954 
Ekstrakontingent 
Forpagtningsafgift, klubhus 
Indvundne renter 

Indestående i bank 31. december 1954 Kr. 

Øvelsesfondet: 
Indestående i bank pr. 1. januar 1954 
„Nordkaperen"s indsamlingsbøsse ... 
Indvundne renter 

32,891,89 

6,558,19 

1,210,29 

620,79 

1,408,13 

2,907,04 

2,690,77 

230,28 

48,517,38 

64,579,32 
4,595,00 

900,00 
2,704,30 

72,778,62 

2,576,52 
158,05 

56,99 

Indestående i bank 31. december 1954 Kr. 2,791,56 
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Status pr. 1. januar 1955 

A k t i v e r  :  

Kasse- og bankbeholdning 
Broer og indhegninger ... 
Vogne og skinner 
Øvelsesbåd 
Juniorbåde 
Skure 
Spil 
Klubhus 
Flagmast 
Inventar 

Deposita: 
Københavns kommune 
Københavns Belysningsvæsen 

Tilgodehavende hos benzinfond . 
Restancer: 

Kontingenter 
Pladsleje 

Øvelsesfond, bankbog 
Byggefond, bankbog 

3,000,00 
600,00 

680,00 
0,00 

Kr. 

P a s s i v e r :  
Reservefond 
Øvelsesfond 
Byggefond 
Foreningens formue 

5,828,09 
1,00 
1,00 
1,00 

3,150,00 
7,200,00 
6,300,00 

1,00 
1,00 
1,00 

3,600,00 

2,000,00 

680,00 

2,791,56 
72,778,62 

104,334,27 

Kr. 

5,000,00 
2,791,56 

72,778,62 
23,764,09 

104,334,27 

Revy den 27. marts: 
Musik 
Sal og højttaleranlæg 
Instruktion, sminkør 
Tryksager 
Prøver etc 
Kostumer, dekorationer etc. 

-r- Billetsalg .... 
Baltegn etc. 

1,503,00 
248,70 

Lokale m. m 
Musik 
Ænder, gæs etc. 
Kontrol etc 
Tryksager 

189,60 
215,00 
352,41 

50,00 
19,00 

Overskud Kr. 

381,00 
187,00 
495,00 
168,00 
679,40 
160,55 

2,070,95 

1,751,70 

Kr 319,25 

Fællestur, Dragør, den 21. august: 
Musik etc .. Kr 75,70 

Torskegilde den 10. oktober: 

60,00 
12,00 

Kr 72,00 

Andespil den 11. november: 
Salg af plader 
Salg af adgangskort 

1,014,33 
92,00 1,106,33 

826,01 

280,32 

Medlemstal: 
aktive 550 — passive 33 — passive b 20 — juniorer 45. 

T. SPARRE 
kasserer. 

Aftrykte regnkaber er revideret og fundet rigtige. 
De anførte beholdninger var tilstede. 

København i februar 1955. 

G. ØSTERGAARD EGON RYEFELT 
revisor. revisor. 

Festregnskaber 1954 

Standerhejsning den 9. maj: 
Servering for gæster o. a 463,50 
Musik og højttaleranlæg 150,00 

Kr 613,50 

Pinsetur den 5. juni: 
Servering for deltagerne 462,80 
Musik 145,20 

Kr 608,00 

Kassererens kommentarer 

Indtægterne er i året 1954 i det væsentlige anvendt således: 
ca. 9,6 pet. til administration — ca. 49,5 pet. til driftsomkost
ninger — ca. 13,6 pet. til reparationer og vedligeholdelser — 
ca. 14,5 pet. til bladet — ca. 2,6 pet. til sejlerskolen — ca. 
3,1 pet. til fester — ca 1,4 pet. til kapsejladser. 

I n d t æ g t e r :  
Indskud kr. 1,480,00, der i 1954 er væsentlig mindre pa 

grund af, at der i efteråret blev stoppet for tilgang, 
fremkommer således: 

Nyindmeldelser: 
Aktive 24 stk. a kr. 50,00 1,200,00 
Juniorer 12 stk. a kr. 10,00 120,00 

Overflyttet: 
Passive b 1 stk. a kr. 40,00 40,00 
Juniorer 3 stk. a kr. 40,00 120,00 

Kr 1,480,00 

U d g i f t e r :  
Udgiftsposterne giver ikke anledning til specielle kom

mentarer. 

Der var pr 1. januar et medlemstal på ialt 667 
Tilgang (aktive 24 — juniorer 12) 36 

703 

Afgang (udm. 40 — slettede 15) 55 

Medlemstal pr. 1. januar 1955 648 

Hermed anbefaler jeg regnskabet til generalforsamlingens 
velvillige behandling. 

T. SPARRE 
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SEJLERSKOLEN 
Opmærksomheden henledes på, at elever, 

der ønsker at sejle med øvelsesbåden til 
sommer, må melde sig- i god tid, da det er 
en betingelse for at kunne deltage i øvelser
ne, at man er med i klargøringen af båden. 

Tidligere gik man og lurede, indtil båden 
var færdig, hvorefter man tilmeldte sig, — 
den går ikke mere. Efter 15. april optages 
ikke flere elever, og iår skulle deltagelsen 
helst være stor. 

Vi har en sejlerskole, en navigationsskole 
og et tovværkskursus som bliver alt for 

lidt benyttet, det må ændres. Hvor bliver 
alle vore aktive sejlerpiger af? — Vi ser 
dem kun til festerne. 

Prøv at gøre konen eller kæresten inter
esseret i den aktive sejlads, så vil du selv 
få gavn af det senere hen, — hvem går ikke 
med en stille drøm om, at ens bedre halvdel 
var lige så fuldbefaren som skipper selv ? 
Samtidig er der lejlighed til at deltage i en 
pragtfuld sommerferietur, hvorom der sene
re vil blive givet nærmere oplysninger. 

Meld dig derfor snarest hos vor kasserer 
og send derefter optagelsesskemaerne til 
lærerne. R. F. 

H U M Ø R S P R E D E R E N  

E G O N  P E T E R S  
en af de „6 rigtige", som nok skal sørge for, 

at vi får en aften ud af det 

LØRDAG DEN 26. MARTS 1955 KL. 19,30 

i Amager Selskabslokaler, 
Markmandsgade 9—11. 

Se det udførlige program andetsteds i bladet 

Nye medlemmer 

i Suwliy, 

Ordinær halvårlig 

generalforsamling 
afholdes tirsdag den 29. marts 1955 kl. 19,30 præcis 

i Amager Selskabslokaler, Markmandsgade 9—11. 

Pkt. 1. Valg af dirigent. 

// 2. Protokol og beretning. 

tt 3. Regnskabet. 

// 4. Lovændringsforslag. 

n 5. Andre forslag. 

Salgschef Albert Madsen, Ingolfs Allé 25. 
Halvpart i folkebåden „Klumpe". 

Ifølge lovenes paragraf 3: Nyt medlems 
ansøgning om optagelse aftrykkes i først 
udkomne nummer af S.S.F. Protest skal 
skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14 
dage efter offentliggørelsen. 

Slettede medlemmer i 1954 
Aktive: 

Finn Henriksen, Messinavej 5 3. 
L. J. Schmidt, Badensgade 6, 1. 
Lis Wegener Andersen, Femte Juni Plads 12. 
Arne K. Nielsen, Juni Allé 29, Herlev. 
Leif Hillerup Sørensen, Ringkøbinggade 5. 
N. F. Bundgaard, Helmer Søgaards Allé 4. 
Henning Jensen, Ahrenkildes Allé 19. 
Henning Kristensen, Amg. Landevej 44 B. 
Villy Lohse, Rødegaard 8. 
Knud Jensen, Nygaardsvej 16. 
H. Mullerup Jensen, Ringertoften 16, 4. 
G. Runing C. F. Richsvej 36. 
L. Hestehave, Bergthorasgade 18, 4. 
A. V. Petersen, Adelgade 36, 1. 
C. J. Amelung, Glommensgade 21, 1. 

„ 6. Valg. 

„ 7. Eventuelt. 

Følgende er på valg: Kassereren Thorkild Sparre. 
Skolechefen Robert Frisch. 

3 repræsentanter: O. Fufterer. 
Jørgen Nielsen. 

A. Kruøjser. 

2 suppleanter til bestyrelsen: 
P. Høegh Thomsen. 

Harald Hansen. 

Revisor Gunner Østergaard. 
2 revisorsuppleanter: Folmer Larsen. 

2 målere: Jørgen Jensen. 
Skjold Petersen. 

Forslag til generalforsamlingen: 
Bestyrelsen foreslår, at pladslejen for 

selvbyggere under halvtag, fra 1. april 1955 
fastsættes til kr. 5,00 pr. m: for halvtagets 

areal. B e s t y r e l s e n .  
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F O R E N I N G E N S  A D R E S S E R  

SUNDBY SEJL-FORENING, Amager Strandvej STJ 35016 
Formand: W. Tanggaard Rasmussen, Svanegade 20, K FA 9770 
Næstformand: O. Fiitterer, Middelgrundsvej 39, S AM 8719 
Sekretær: A. Kruøjser, Samosvej 17, S 
Kasserer: Th. Sparre, Højdevej 39, 3., S. Postkonto: 56516 SU 5673 
Havneudvalg: O. Ftitterer og Magnus Madsen, Østrigsgade 24, S 
Tilsynsførende med klubhuset: Jørgen Nielsen, Korfuvej 6, S AM 626 x 
Kapsejladschef: Alf Andersen, Krudtmøllegårds Allé 13, S 
Sejladschef: Robert Frisch, NUrnberggade 24, S SU 7524 v 
Juniorleder: A. May Jørgensen, Italiensvej 76, S AM 5568 
Festudvalg: Jørgen Nielsen og O. Ftitterer 
Pladsmand Madsen SU 8770 

N Y E  B A D M O T O R E R  

A l b i n  S o l o  M a r s t a l  
Penta Soby 

samt lager af brugte motorer, skrue
aksler, propeller alle størrelser sælges 
OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 25 

SUNDBY 6768 

Vi har kontante købere til 
HAVKRYDSERE 

FOLKEBADE 

SPIDSGATTERE 

5-METERE 

MOTORBADE 

MAZANTIS YACHT BUREAU 
GL. KONGEVEJ 132 

KØBENHAVN V. 

TLF. VESTER 2546 

P, S. Kun 1. kl.s fartøjer har interesse. 

SEJLSPORTSHUER 
EMBLEMER OG OVERTRÆK 

B R O Z E K  
AMAGERBROGADE 124 SU. 866 

Direkte fra værksted 
Skibssofa - Hynder - Skumgummi -
Springhynder og Hairloch med Plastik. 

15 års erfaring ved skibsarbejde. 

B .  N I E L S E N  

TINGVALLA ALLE 14 - SUNDBY 288 x 

KULHUSET 
NY INDEHAVER 

F R A N K  S .  L A U R S E N  

S e  a n n o n c e n .  

ISENKRAM 
FARVE 

F R A N K  S .  L A U R S E N  

VÆRKTØJ - MATERIAL 

BESLAG - PORCELÆN - LINOLEUM 

ØRESUNDSVEJ 51 - TLF. ASTA 2929 

FREYTAG SEJL 
N Y H A V N  5 3  

P A L Æ  3 9 4 3  

Afleveret til postvæsenet den 19.—3.—1955. 

K assereren 
træffes 

* 
fra 1. april kun i klubhuset. 

1. og 3. søndag i måneden kl. 10—12, 

hver fredag kl. 19,30—21,00. 

Husk postgiroen 56516. 

Ved indbetaling opgiv medl. nr. 

A S S U R A N C E  ØBRO 7515 

CENT. 14575 - MARSKENSGADE 8, 1. 

G I K  D E R  E N  R U D E ?  
betyder intet den ordner 

G L A R M E S T E R  J E S  S C H U L T Z  

Wermlandsgade 82 — Amager 7099 
t i l  d e n  b i l l i g s t e  p r i s  

\Amag YKAERI T«-r amager 

ANNONCEEKSPEDITION ved 
E. LORENTZEN, 

ALBANIEN SG ADE 2 - AMAGER 7118 Y. 

GRØN&MTZKE 
Assurance 

Kongens Nytorv 6 København K. 

Udgiver: Sundby SejlsForening. 

Ansvarshavende redaktør: 

Thorkil Langelund 

Øresundsvej 122, Am. 6474 v. 

Ekspedition: E. Nilsson, 

Vestermarie Alle 51, KA. 2502 

Tryk: Amager Bogtrykkeri, 

Hallandsgade 11 — S. 
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14. ARGANG — NR. 4 

M E D L E M  A F  D A N S K  I D R Æ T S F O R B U N D  O G  D A N S K  S E J L U N I O N  

REJSEN TIL LANDETS ENDE II 

A F  G .  Ø S T E R G A A R D  

tvtv 

ILLUSTRERET AF ROLLO 

fcE l 

U 

Tallene, denne arabiske opfindelse, kan 
til tider være ganske morsomme at pusle 
med 

Og noget skal tiden jo gå med, når båden 
står tildækket på land, og det endnu er for 
tidligt at begynde klargøringen til næste 
sæson. 

En kold og blæsende vinterdag hyggede 

jeg mig med at jonglere med de arabiske 
tegn, og jeg fandt da, at på min relativt 
korte ferietur sidste år, der beløb sig til 
253 sømil, udsejlet i løbet af 32 timer og 20 
minutter, havde motoren snurret 1,555 mill. 
omdrejninger, hvilket gav 2,33 mill. tæn
dinger. 

Og da den i samme tidsrum havde brændt 

189 1 svarende til 158,5 kg, var der til hver 
tænding medgået 0,068 g. 

Som man ser svinger tallene i dette lille 
regnestykke fra de næsten astronomiske til 
de næsten mikroskopiske Størrelser. 

Og hvordan tallene ville vokse, hvis jeg 
talte omdrejninger og tændinger sammen 
for samtlige mine ferieture, tør jeg slet 



S I D E  2  S  S  F  N R .  4  

ikke tale om, for på disse ture har jeg ialt 
udsejlet 4437 sømil. 

Nå, det var jo slet ikke det, jeg skulle 
skrive om, men om min sidste ferietur. 

„Fanden skulle sejle til søs, hvis man 
ikke var nødt til det," sagde smeden en 
dag, da slingrebrædderne var spændt på 
messebordet, og suppen skvalpede ovenud 
af terrinen under ,,Kareten"s voldsomme 
slingren. 

Det var heller ikke morsomt at ligge 
underdrejet i Nordsøen i en vinterstorm 
med et ballastet skib. 

Jeg mindedes ovennævnte bemærkning 
på min ferietur i denne sommer, som ingen 
sommer var, men det skal jeg komme til
bage til senere. 

Selv om jeg ofte har givet smeden ret i 
de år, jeg sejlede Atlanterhavet tyndt, så 
er det gået med det, som med de fleste 
ubehagelige erfaringer, man gør De glem
mes hurtigt, og trangen til at slingre rundt 
og indsnuse søluften, bliver man vel ikke 
kvit, sålænge man har fysik og mulighed 
for at få den opfyldt. Altså begynder man 
at tumle med planerne for næste års ferie
togt, såsnart indeværende års togt er til 
ende. 

1953 var det rejsen til landets ende 
(Christiansø), der var målet ,og da den var 
heldig gennemført, var det jo en nærlig
gende — omend ikke original — tanke, at 
gøre et togt til landets anden ende, og jeg 
havde egentlig mod på Skagen med besøg 
på Anholt og Læsø undervejs. Jeg studere
de Kattegats-kortet grundigt, målte distan
cer og beregnede sejltider, og blev mere og 
mere glad for ideen. 

Men der er jo noget om minestrøgne 
ruter, og stadig hører vi jo om, at minerne 
ikke er helt døde allesammen, når et skib 
af en eller anden grund kommer uden for 
tvangsruterne. 

Et nyt kort med de indtegnede ruter blev 
anskaffet, og det tog hele lysten fra mig. 
Det er ingen sport at sejle i ruter, der, som 
landevejene med poppeltræerne, er afgræn
sede af bøjer. Nej, det er ikke sejlads, det 
er nærmest sporvognskørsel. 

Og så i sidste øjeblik blev planen ændret. 

Lørdag den 10. juli var det pænt vejr. 
Det var næsten stille, om end det var lidt 
køligt. Og hen på eftermiddagen var alt 
omsider klar til afgang. Kl. 15,20 startede 
vi med Præstø som første mål, og havde en 
behagelig tur ned til Præstø fjord, dog med 
en meget svær men blød dønning ud i'or 
Stevns. Turen ind gennem den afmærkede 
rende, der er ret smal, og hvor det ikke er 
tilrådeligt, at komme uden for kostene 
foregik i næsten mørke, men vi slap godt 
igennem og fortøjede i Præstø havn kl. 
21,45. Vi lukkede pressenningen til og gjor
de klar til aftensmaden. 

Og så begyndte det at regne! 
Nå, vi havde det jo tørt og hyggeligt 

indenbords, og efter de sidste dages force
rede arbejde med klargøringen, var vi godt 
trætte og gik snart til køjs. 

Søndagen tilbragte vi i Præstø. Med 
enkelte kortvarige ophold regnede det hele 
dagen, men vi fik da set Thorvaldsens sam
ling på Nysø og havde også held til at slippe 
nogenlunde tørre ud til Frederiksminde til 
eftermiddagskaffen. Noget mere sindsop
rivende kan man næppe opleve i denne, lille 
fredelige by. 

Mandag morgen lidt før kl. 8 forlod vi 
Præstø, sejlede ud af renden og tog nordpå 
op til 1-kosten på Nordmans Hage, hvorfra 
kursen blev sat efter Bøgestrømstønden. 
Vinden var frisket og stod i OtS, så vi 
sprøjtede en del på strækket ud til tønden, 
og lidt slingerage fik vi ned til Danmarks-
holm, hvor vi ankrede en lille halv time for 
at stille laderelæet, der kun havde givet 4 
amp. Vi fik det til at præstere 18, hvilket 
egentlig var for meget, men da vi trængte 
hårdt til en ordentlig opladning, lod vi det 
blive ved de 18 amp. 

Så blev det solskin, og vinden løjede lidt, 
så vi nød den smukke tur forbi Nyord og 
Kalvehave 'og rundt sydenden af Langø, 
hvor vi trak ud af løbet og ankrede op 
mens vi spiste frokost, som vi nød på alta
nen (det vil sige i cockpittet) for at få lidt 
fornøjelse af det solskin, sommeren i år 
har været så karrig med. Efter et par 
timers ophold her fortsatte vi langs Sjæl
lands smukke kyst og drejede vest om Farø 
ned i Sortsøgab og sluttede dagens trip i 
Lindebro på Bogø lidt før kl. 15. 

Den kønne og fede ø har jeg svært ved 

at gå forbi, og vi tilbragte en dejlig aften 
med en spadseretur i den herlige natur. 

Man kan godt trænge til at gå lidt, når 
man har stået ved rattet i adskillige timer. 

Og man ligger lunt og stille i den rolige 
lille havn, og sover trygt om natten. Ikke 
noget med at fare op i mørket og rette på 
fortøjninger og fendere. 

Tirsdag vågnede vi op til det sædvanlige 
bygevejr, som vi efterhånden i denne som
mer er kommen til at betragte som normalt 
sommervejr, og op ad formiddagen stak vi 
over til Stubbekøbing for at få tankene 

fyldt op, og næppe havde vi bundet fast 
uden på 2 store pramme, før tolderen stil
lede for at hente havnepenge. Det er nu lige 
hårdt nok at skulle betale for at ligge ca. 
en halv time i havn, blot for at lægge en 
del penge hos den stedlige købmand Og 
så var han oven i købet sur, tolderen. 

Ved 13-tiden fortsattes rejsen til Hesnæs, 
hvortil vi nåede en time senere. 

Nyt chok! 
Denne lille idylliske havn, jeg et par 

gange tidligere har besøgt, havde i år fun
det ud af, at det måtte kunne betale sig at 
opkræve havnepenge, 60 øre pr. ton. Nej, 
jeg skulle aldrig have omtalt den havn i 
mine tidligere små ferieturebeskrivelser. I 
hvert fald skulle jeg ikke have rost den og 
dens omgivelser til skyerne, som jeg gjorde. 
Resultatet er tilsyneladende blevet, at lyst
sejlere er strømmede dertil fra hele landet, 
og det er resulteret i den sørgelige kends
gerning, at man nu skal betale også der. 

Hvis jeg i stedet for en båd havde købt 
mig et dollargrin (nå, måske kunne det 
kun blive til et lille sterlingsmil), så kunne 
jeg parkere den i nævnte flække, og i alle 

A'MVUt 
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andre flækker og byer landet over, uden at 
nogen ville afkræve mig en eneste øre. 

Men en båd! 
Bådejere skal af en eller anden grund 

flas, så snart de stikker stævnen inden for 
en havnemole. 

Og så regnede det! 
Og havnefogeden satte sig på radioen, 

sa den måtte have en reparation til 20 kr., 
før den igen kom til hægterne. 

Det kan vel ikke undre, at vi ikke ønske
de at blive sådan et sted længere end højst 
nødvendigt, d v. s. natten over. 

Næste morgen lettede vi og stak sydpå, 
ikke længere til søs, end at vi var klar af 
bundgarnene. Det var stiv kuling af vest, 
og trods læet af landet slingrede vi dog 
bravt og fik sprøjtene ustandseligt blæst 
hen over vindspejlet, så det var skralt med 

udsigten. 
Og så regnede det! 
Og det gjorde hverken udsigten bedre 

eller opholdet mere komfortabelt. Der er 
ikke megen fornøjelse ved at stå under en 
vad pressenning time efter time, mens lavt
hængende, blyfarvede skyer jager over him
len, og solen er et begreb, man må slå efter 
i et leksikon. 

Nej, fanden skulle sejle til søs, hvis man 
ikke var nødt til det, som smeden sagde. 

Det var en lav, ensformig strækning, vi 
passerede forbi, og hele sceneriet virkede 
trivielt og trist. Sådan kan der altså også 
se ud i Danmark, men måske skyldtes det 
triste indtryk mest, at der manglede sol til 
at give sceneriet lys og relief. 

Efter godt et par timers sejlads nåede 
vi landets ende — Gedser, — slap fri af 
landet og røg ud i en voldsom sø. Og mens 
vi med et snurrende kompas og et voldsomt 
slingrende fartøj ledte efter den røde 1-kost 
på Gedser Landrev, tilbragte vi nogle nerve
pirrende minutter. Spørgsmålet var jo, om 
vi slap uden om revet, eller vi kom ind på 
det, og Godtfredsen blev da også så på
faldende tavs. Det var hans første langtur, 
så der var vel ikke noget at sige til det. 

De fleste tænker sig vel en ferietur til 
søs som noget helt andet, noget i retning 
af høj himmel og sol, blåt vand med små, 
søde bølger, ingen overflødig pressenning, 
men luft og lys og fri udsigt horisonten 
rundt. 

Nå, sådan kan det også være. 
I hvert fald har det engang kunnet op

leves. 
Senere, men det var først, da vi var vel 

hjemme igen, betroede han mig, at den ene
ste gang på hele turen, han var bange, var, 
da vi rundede Gedser. Kan båden klare 
dette, sagde han til sig selv, så kan man 
også sejle den over Atlanten. 

Nå, vi fandt omsider kosten og vendte 
op efter Gedser havn, som passeredes ret 

STANDERHEJSNING DEN 8.  MAJ KL.  14 

Søndag den 8. maj kl. 14 møder vi, med hvidt huebetræk, på festpladsen for at sætte 
vor skønne stander for sæson 1955. Vel mødt! 

nær, og så sattes kursen efter Nysted. Det 
var letsindigt, for vi ejede ingen kort over 
det sydøstlige hjørne af Lolland, og vi fik 
da også held til at tørne en sten, før vi 
fandt den iøvrigt godt afmærkede indsej
ling. Og så ankrede vi i den store, smukke, 
men lavvandede naturhavn for at få lidt 
fuglefrø, knap 5 timer efter, at vi forlod 
Hesnæs. 

(Fortsættes side 7.) 

Sæson 1952. 

Søndag den 8. maj: Standerhejsning. 

Tirsdag den 24. maj: Aftenkapsejladserne 
begynder 

Lørdag den 28. maj: Pinsetur til Dragør. 

Søndag den 12. juni og 18. september: 
Lukket sejlads. 

28. august: Larchmond-pokalsejladsen. 

Pas på brandfaren under forårsarbejdet 
— der står formuer på bådepladsen — og 
du har ret og pligt til at påtale uforsig
tighed. 

V FESTEN >*» 
Som sædvanligt havde festudvalget for

mået at samle fuldt hus til forårsfesten den 
21 marts i Markmandsgade. Ikke alene 
havde man fundet frem til kunstnere, som 
satte os allesammen i godt humør, — og 
når vi „Sundbyere" kommer sammen er det 
for at more os og glæde os over de optræ
dende, ikke, som det vist er mode for tiden, 
at øve kritik og finde noget at gøre vrøvl 
over, — det var i alle måder en vellykket 
aften, som festudvalget og de optrædende 
skal have ros og tak for. 

Der var en anden ting, som glædede alle 
os raske, og det var, at bestyrelsen havde 
inviteret 6 svagføre med til festen. En vir
kelig gestus, som fortjener den største på
skønnelse. Bliv ved med det, bestyrelse og 
festudvalg, æren er jeres, men glæden må 
I dele med os andre. 

Red. 

Hvis S.S.F.-bladet udebliver •— 

ret henvendelse til postvæsenet. 
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G O D E  R A D  
f •£ erj-j%nr%<2j 

Når man har skrabet de løse afskalninger 
af, er det klogt at lade træet tørre, for
inden man giver det ny maling. 

Før man begynder at udfylde ujævnheder 
med kit og spartelfarve er det klogt først 
at stryge disse „bare" pletter over med 
mager oliefarve (terpentinfarve) og lade 
denne tørre. 

Bruger man de moderne, nye syntetiske 
farver og lakker, bør man følge de trykte 
brugsanvisninger på dåserne meget nøje. 

Bruger man „god gammeldags oliema
ling"", er grundprincippet det, at man 
stryger magert og tyndt. Hellere flere 
gange tyndt, end een gang tykt. 

I olielak kan man godt komme en dråbe 
linoliefernis Det bevirker, at lakken flyder 
bedre sammen og er lettere at stryge ud 
— men pas så på, ikke at stryge for tykt 
på, da lakken så er længere om at tørre 
og meget nemt løber. 

Så godt som enhver tilberedt understryg-
ningsfarve kan tåle et par dråber fransk 
terpentin. Det gør den lettere at arbejde 
med og får den til at tørre hårdt op. 

Sulfosæbe er et udmærket middel at 
vaske af i, hvis der ikke skal males. Steder, 
som skal males, bør vaskes af i rent vand 
tilsat en smule salmiakspiritus (ammo
niak). 

Salmiak opløser det farvelag, som sidder 
på i forvejen, ganske let, således at det nye 
farvelag forbinder sig med det gamle. 

En god idé er det også at stryge en ren
vasket bådside over med en salmiakopløs
ning og lade denne tørre og så male direkte 
oven på. Evt. børste af med en stiv støve
kost, før man maler. 

Mal ikke oven på sæberester og olie, •— 
og naturligvis ikke på vand og fugtighed. 

Ikke for fed maling og ikke for tykt lag, 
mager farve og tyndt, — det er grund
princippet i alt malerarbejde. 

En fed farve kan godt være tynd, hvis 
man har hældt for meget fernis i den, •— 
og en mager farve kan være for tyk. 

Derfor: Tilberedt oliefarve kan tilsættes 
et par dråber terpentin og ikke andet. 

Bruger man den tykke, olierevne zink
hvidt, rører man den op med linoliefernis 
til en tyk vælling, giver den lidt tørrelse 
(siccativ) og tynder den op til strygefær
dig brug med fransk terpentin. 

Disse i al beskedenhed fremsatte tips er 
naturligvis ikke beregnet for malere og 
gamle sejlere, som i årevis har gjort båd 
i stand, men er nærmest ment som hjælp 
og vejledning til nybegyndere og helt uer
farne. Red. 

4 * ^ 

ren 

G A R  T I L  D R A G Ø R  
NED til Dragør siger man vist i alminde

lighed og tænker på verdenshjørnerne, men 
kunne man ikke med lige så stor ret sige 
OP til Dragør, — det kommer vel an 
på vindretningen, om man kan holde Dragør 
op, og det er et af de spændende momenter 
ved sejlsporten, om man kan komme om 
ved mærket på den rigtige side, eller bliver 
nødt til at slå et slag, — og der er vist 
noget med en stor sten lige indenfor et af 
mærkerne ud for Dragør, så det er uklogt 
at forsøge at snyde, bare for at komme 
først ind. For der sker ikke noget, før vi 
allesammen er ankommet, har fortøjet og 
gjort klart skib, — ja, det er pinseturen, 
jeg tænker på, den går i år til Dragør, — 
til en afveksling, — og så fordi vi kan lide 
at komme til Dragør. 

Men husk, af hensyn til sal og forudbe
stilling af traktement på Strandhotellet, 
at tegne dig på den opslåede liste i klub
huset. Det er ikke nok bare at beslutte sig 
til at ville deltage, du må sætte dit navn 
på deltagerlisten, ellers tror vi, der ikke 
kommer nogen og må aflyse. 

Altså: alle medlemmer, som vil med på 
S.S.F.s pinsetur til Dragør, tegn jer på 
listen i klubhuset, — og gør det nu, lige nu. 

Festudvalget. 

„HEID A-SØREN" 

har været oppe på redaktionen og vist 
os nogle dejlige kasser til værktøj, maler-
bøtter og andet grej —- ganske praktiske 
at gemme sine sager i nu i forårstravlheden. 
De måler 50x50X100 cm. Interesserede 
kan henvende sig til red. 

HANS SØMAND -

9 taknemlige elever, som alle bestod den 
afsluttende eksamen i at lave dobbelte 
halvstik, flagknob, langsplejsning, øje
splejsning, wiresplejsning og hundredsytten 
andre ting, som ikke alene pynter på et 
skiv, men som det også er nødvendigt at 
kunne, — fordi der nu engang er forskel 
på et fald og skøde, og på et kotøjr, — 
forærede deres lærer fra vinterens kursus 
en dejlig kniv med inskription. 

En rigtig sømandskniv. 
På den ene side af skaftet stod indgrave

ret, hvem den var fra og på den anden: 
„Hans Sømand". For selv om rigger Han
sen tager sit undervisningsarbejde så 
strengt alvorligt, som sådan noget nu en 
gang må tages, hvis eleverne skal have 
noget ud af det og lære noget, så tager han 
ikke sin egen person mere højtideligt, end 
han ved, at enhver i Sundby Sejlforening 
kender „Hans Sømand", men færre rigger 
Hansen. 

I undervisningsarbejdet tager han det 
meget nøje med, om en kordel bliver stuk
ket rigtigt over eller under, er kritisk uden 
at være unødig streng, men uden for sko
len kan han godt le, såvel ad sig selv som 
ad os andre, og er ikke bange for at „spin
de en ende", når man render på ham der
nede på broen, eller bliver inviteret ned 
ombord i „Marie". En dag vil jeg se at få 
ham til at fortælle lidt om „Bombardine", 
et af hans allerførste skibe, som han kom 
i besiddelse af på en lidt mærkelig måde. 
—- Hans Sømand har sin egen måde at for
tælle om sine oplevelser på, og den er be
stemt ikke kedelig. 

Men det var om tovværkskursus'et denne 
lille artikel skulle handle, og et frafald på 
ialt 3 elever kan vel ikke siges at være 
stort, selv om vi vist til næste år skal se 
at blive nogle flere, som måske trænger til 
at få vore kællingeknuder korrigeret lidt. 

Navigationsskolens lærer, styrmand 
Bentsen var eksaminator og udtalte sin til
fredshed med elevernes arbejde, ligesom 
Fiitterer var tilstede og havde lejlighed til 
at beundre resultaterne af vinterens ar

bejde. 
Eleverne udtalte deres tak og udbragte 

et leve for deres lærer, som kvitterede med 
et leve Sundby Sejlforening. 

Og hvor er det egentlig dejligt at mærke, 
at S.S.F. også lever om vinteren. Rollo. 

FORMANDEN 
ER FREDET LØRDAG OG SØNDAG! 

Til bådens udrustning hører mindst fire 

fendere. 
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Kongelig Dansk Yachtklub 
har præmieret 3 langtursberetninger, 

nemlig: 
„På langtur med Sondic" i sommeren 

1954. Nordisk krydser uden motor. Besæt
ningen bestod af føreren hr. P. E. Søborg, 
medlem af yachtklubben „Furesøen", frøken 
Ruth Wiesel, „Mike" og Sv. H. Christensen. 

Turen gik fra Skovshoved til Anholt, 
Skagen, Sigtesø ved Langenæs i Norge, 
Skagen, Svendborg, Vordingborg, Bøge
strømmen, Skovshoved. Distance: 650 sm. 
Start: 31 juli, hjemme: 19. august. 

Indstillet til Kong Christian den Tiende 
og Dronning Alexandrines udsatte vandre
pokal for langfart. 

Nr. 2 er „Havhesten"s langtur til Norge 

1954. 
„Havhesten" er på 6 tons. 
Bemanding: ejeren, kontorchef Ole Roos 

og de tre unge sønner, Klaus, Peter og 
Thomas, samt på turen op til Oslo fru Roos 
og syvårige Arne. I Aagaardstrand erstat
tedes Klaus, som skulle hjem til sit arbejde, 
af Jan Engberg. 

Turen gik fra Gilleleje op langs svenske-
og norske-kysten til Oslo og tilbage til 
Gilleleje og varede fra 26. juni til 18. juli. 
Udsejlet distance: 576 sm. 

Indstillet til K.D.Y.s præmie for langfart 
for fartøjer under 7 tons. 

Den 3. og sidste er „Ina"s langfart. 
„Ina" er ca. 11 tons, forsynet med motor, 

og besætningen bestod af: føreren og ejeren 
læge Hauschildt, maleren Aksel Rulff Pe
dersen, maleren Erik Jensen, fotograf, bog
handler Erik Gundelach. 

Turen startede fra Skive den 24. juni og 
afsluttedes samme sted den 10. juli. 

Udsejlet distance: 923 sm. 
Turen gik til Hankø, hvorefter „Ina" del

tog i „The Skaw Race" til Persgrund og 
tilbage til Hankø, ned langs svenskekysten 
til Lysekil, Hirsholmene, gennem Limfjor
den til Skive. 

Dommerkomiteen indstillede „Ina" til 
K.D.Y.s præmie for langfart med fartøjer 
over 7 tons. 

Sætternissen havde været på spil i sidste 
nr. af S.S.F.-bladet og ladet Ejner Olsens 

navn falde ud. 
Ejner Olsen var foreslået og blev på 

generalforsamlingen valgt til revisorsup
pleant. Red. 

Hvorfor giver man egentlig et træskib 
med kobberklinker mønje i bunden ? — Er 
mønje ikke noget man maler jern med for 
ikke det skal ruste? — Ja, jeg spør bare. 

Fup. 

bygger ikke havn for at københavnerne 
skal komme herud og ligge og brede sig." 

Det var ikke pænt sagt, især ikke, da 
han kunne se på vort medlems hueemblem, 
hvor han hørte til, — men mon ikke vi 
trygt kan lade den bemærkning stå for den 
ene selvglade Kastrup'ers egen regning? 
Vi i S.S.F. under i hvert fald af vort ganske 
hjerte Kastrup deres nye havn, og ønsker 

Kastrup nye havn 
Et af vore gamle medlemmer var 

ude at beundre Kastrup nye havn 
og faldt i snak med nogle Kastrup
sejlere. Han sagde en hel masse 
pæne ting om deres nye havn og 
sluttede: „Men den har een fejl." 

„Og hvad er det?" spurgte Ka. 
strup'erne. 

„Den er for lille." 
„Åh, den er stor nok til os, og vi 

tillykke med den, — der var trængsel i den 
gamle, — men havde den været dobbelt så 

^ jmg stor, den nye, og kunnet tage et hundrede 
~~~ både mere, havde den ikke alene afhjulpet 

„bolignøden" i de københavnske havne, 
men der var også kommet flere penge i 
kommunens kasse. 

Det var vel kun det, vort medlem mente 
med, at den var for lille, den nye havn. 

Rollo. 

EFTER kapsejladserne drikker vi som 
sædvanlig kaffe hos „Pløk" — men husk 

FØR kapsejladserne at indtegne dig på 
listen i klubhuset. „Pløk" vil gerne vide lidt 
om, hvor mange han skal dække op til, så 
kaffen kan stå parat, når vi kommer. 

i 
Fra „Till Rors". 
Svensker på jordomsejling. 

Sergeant Bertil Harding har planer om 
at tage på jordomsejling og regner med, at 
turen rundt vil tage ham omkring to år. 
Starten er ansat til august måned. 

& 
Skumgummi. 

Dette dejlige, nye materiale har i sin 
korte levetid vist sig at være ikke alene 
blødere og behageligere at have i båden 
fremfor de hidtil anvendte „hårde" polstrin
ger, men det er også elastisk og let at have 
med at gøre, både til cockpit-puder og køje
hynder 

Og så har det også sin betydning som 
redningsmateriel, idet skumgummi jo for 
en stor del består af luft. 

Vidste du 

at verdens største fiberglas-snipe-fabrik 
ligger i Hellerup ? 

at fiberglas er ubegribeligt stærkt, — så 
stærkt, at man kan slå på det med en 
stor hammer, uden at det overhovedet 
er til at se ? 

at en fiberglasbåd overhovedet ingen ved
ligeholdelse kræver; da skroget ikke 
påvirkes af hverken vind eller vejr? 

at forarsklargøringen af en fiberglasbåd 
simpelthen består i at vaske den af? 

at en fiberglasbåd ikke skal males, da 
fiberglasmassen er iblandet et farve

stof? 

& 
Folkebåden til Italien. 

I „Till Rors" læser vi følgende: 
Interessen for Folkebåden har bredt sig 

helt til Italien. En italiensk sejler har i et 
brev til Svenska Seglarforbundet bedt om 
at få tilsendt tegninger til Folkebåden, som 
han ønsker selv at bygge. 
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På lykke og fromme... 
.H.r PRAKTISK NAVIGATION? 

Fire mand til juniorprøven, •— unskyld, 
een pige og tre mand, — en mand til sejler
skolen, fire til kystskipperprøven, — er det 
lidt eller meget, alt er relativt, det kommer 
an på så mange ting, der er folk der stiger 
af sporvognen, fordi de ikke kan lide den 
måde konduktøren reder sit hår på, •— 
andre kører bare videre og når vejs ende, 
personligt kender jeg kun styrmand Bent
sen, som en uhyre flink og elskværdig 
mand, og om hans kunnen og viden er der 
ingen diskussion. Hvad styrmand Bentsen 
ved om færdselsreglerne tilsøs og om navi
gation i det hele taget er værd at vide, •— 
og det er vist efterhånden ikke så få af os, 
han har indviet i søvejsreglernes mysterium 
i de, er det ikke seksten år, han har stillet 
sig til disposition for S.S.F. 

Bentsens evne til at gøre et tørt, kede
ligt stof levende og interessant kender jeg 
ikke noget til, jeg er autodikdakt, har aldrig 
lært at sejle, men har ligget og plasket fra 
før Sundby Sejlforening var en række 
skraldebøtter på række og geled ud i van
det ved udløbet af afvandingskanalen, fra 
dengang, man satte masten i båden oppe 
pa land, stak ruller under skivet og jum
pede det ud i kanalen, hængte et par bal
lastjern i bommen for at krænge båden om 
på siden og slæbte den på den ene side ud 
over det lave vand, indtil vi fik den ud, 
hvor den kunne flyde, og lagde den for 
anker der, — men nu er det, jeg er nødt 
til at spørge: er navigationslære tør og 
kedelig ? 

Personligt synes jeg, det må være inter
essant og levende, og tænk at kunne til
egne sig al den viden på et halvt år, som 
andre har været en hel menneskealder om 
at sætte sig bare nødtørftigt ind i, — tænk 
at være hundrede procent sikker på, at 
netop det mærke, man venter ,vil dukke op 
lige foran stævnen, bare man holder sin 
kurs, — og bare man sejler, som man har 
lært det. 

Sejlsport i dag er andet og mere, end det 
var dengang, jeg plaskede rundt på må og 
få og troede, jeg havde været jorden rundt, 
da jeg kom hjem fra min første langtur 
rundt om Sjælland og var meget forbavset 
over, at ingen hornorkester og deputation 
med høje hatte stod på stranden for at 
hylde mig for min bedrift, — i dag kræves 
der andet og mere af en lystskipper, end 
bare at sejle den vej, vinden blæser. Og 
mon det altid er lige morsomt at undervise 
en flok elever, hvis alder varierer mellem 
fjorten og tres ? 

Et kursus, som afsluttes med en eksamen 
og duelighedsprøve, er nødt til at ligge fast, 
man skal igennem et vist pensum, og 
springer man bare een aften over, er man 
bagud og må give den et ekstra tag for at 
nå op på siden af de andre igen En anden 
ting er, at man måske kunne komme ind 
på, at medlemmer af S.S.F., som ikke 
ønsker direkte at deltage i undervisningen, 
men bare ville betragte Bentsens undervis
ning som en række forelæsninger, de gerne 
ville gå til, som passive tilhørere, kunne 
komme og høre på, uden forpligtelser, •— 
ville det virke generende på undervisningen 
— eller kunne der måske specielt arrange
res en række foredrag for gamle elever, 
som ønsker at supplere deres viden eller 
opfriske, hvad de engang har lært, eller få 
noget at vide om nye ting ? 

Hvad mener Bentsen, og bestyrelsen 
iøvrigt, om dette ? Red. 

f-tQZ et shih . . . 
V' W ^ 

Der lå en lille jolle, en meget lille og 
meget beskeden jolle ovre ved cementkajen 
ud for klubhuset, masten nåede knap op 
over kajen, og den fik mig til at tænke på, 
at den knægt, som lå og sejlede vandet i 
havnen tyndt, gik i land og lod solen skinne 
og vandet klukke, — mon ikke han er en 
af de få sejlere, som er hundrede procent 
tilfreds med sit skiv og sig selv ? •— 

Vi andre voksne og kloge, som vil have 
ståhøjde i kahytten, træk og slip, cosangas, 
springmadrasser og Gud ved hvad, •— 
ønskedrømme, som ligger langt ude i frem
tiden, — mon vi bliver lige så tilfredse, 
som knægten i sin jolle, den dag vi far det 
store, søgående skib ? — Rollo. 

På udstillingen i Forum 
kunne man se en luftkølet påhængsmotor 

på 2 og 4 hk. Det var Jerholms Motor Im
port, der demonstrerede den. 

ou 

Sæson 1955 står for døren — 

og skal vi nu ikke være enige om alle
sammen her i S.S.F. at gøre den til alle 
tiders bedste. 

Det første vi begynder med er stander
hejsningen. Her møder vi alle op, hvad enten 
vi har tid eller ikke, — om vi kommer i et 
sæt møgbeskidt over-all, eller vi kommer 
i landgangstøjet, er jo fuldstændig ligegyl
digt, blot vi møder og viser vore gæster, 
såvel fra kommunen, som fra andre sejl
klubber, at vi i S.S.F. står sammen om vor 
fælles sag. 

Hvis I alle vidste, hvor meget det har at 
betyde, ville ingen af jer svigte. En god 
reklame og en god forretning følges nu 
engang ad. 

Det næste er vor pinsetur. 

Nu er det jo umuligt at tilfredsstille alle, 
nogle mener distancen er for lang, andre 
at den er for kort, men hvorom alting er: 
I år går turen til Dragør, og der mødes vi 
alle 1. pinsedag Om vi først vil en tur til 
Saltholm eller ned til Bøgestrømmen bliver 
en privatsag, turens længde bestemmer vi 
selv, men som bekendt fører alle veje til 

Rom (Dragør). 
Jeg håber klubben, i lighed med sidste ar, 

er vært ved en kop kaffe, der tager langt 
flere kegler, end den i sin tid traditionelle 
morgenbitter (kl. 9). De færreste bryder 
sig om den, og vi andre har fået den for
længst. — På gensyn. Carl Hillers. 

Der sker et eller andet på Strandhotellet 
1. pinsedags aften, men hvad, er det endnu 
ikke lykkedes at få opsnuset. Red. 

Fra „Till Rors" har vi klippet: 

„— alltfor många av sjosportarna visar 
inte den solidaritet, man har rått at vånta. 
En stor del av det stulna såljs till hugade 
båtkopare. Det har sorligt nog konstaterats 
i åtskilliga fall. Finns inga kopare av stulet 
gods, minsker automatisk tillgreppen. Dår 
kan vi alltså hjålpa oss sjålva genom at stå 
vakt kring egna intressen." 

Det er ligeså hos os, — vi bør ikke købe 
tilbudt grej, undtagen vi er helt sikre på, 
hvor sælgeren har det fra. Jeg erindrer et 
tilfælde for nogle år siden, hvor en bådejer 
af en fremmed fik tilbudt sit eget anker, 
som han lige havde mistet, medens hans 
båd stod på land. Red. 
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Med „IRENE IV" 
fra København til Hobro 

Turen op gennem Sundet gik stille og 
roligt, for det meste af tiden i herligt vejr, 
og vi solede os på dækket i badebukser og 
nød livet. Rundt Kronborg førte vi hele 
vejen genua og spiler, ved Ellekilde hage 
kom vi ind i et stille bælte og drev for 
strømmen til Gilleleje, men ved ottetiden 
kom der tåge og let vind, og vi kunne sætte 
kursen syd om Hesselø. 

Vor første bestemmelse var at gå mellem 
Lyegrund og Hesselø, men i tågen mente 
vi det sikrere at gå syd om og derefter følge 
ruten til Grenå. Ved nitiden kom torden
vejret og med det masser af luft, så vi 
bjergede genua'en og satte krydsfolk. En 
halv time efter måtte vi rebe 8 omgange 
og senere helt bjerge storen og gå 7V2 mil 
for fokken. 

Vi holdt på for vejret til ved Kiretiden, 
og på loddet fandt vi position 6 sømil vest 
for Jernhatten på den sydlige kyst af Djurs
land. Her gik vinden meget passende i SV, 
og vi gik mod nord og fik vel sekstiden ken
ding af Fornæs fyr. Rudt Fornæs gik vin
den i NV og med 4 omgange om bommen 
krydsede vi til Gjerrild, hvor der ud for 
klinten røg en bane i krydsfokken, så vi 
matte skifte ud til den nye fok. 

Men vi kunne ikke holde højde, da storen 
stod elendigt, hvorfor vi besluttede at vende 
og løbe tilbage til Grenå for at få udskiftet 
bommen, en operation, der sinkede os så 
meget, at vi først kunne lægge ud igen 
klokken elleve om formiddagen. 

Nu var vinden ret nord og frisk, og vi 
gik for fuldt til Gjerrild, hvor den løjede 
samtidigt med at solen brød igennem, og vi 
fik en dejlig drivetur til Bønnerup havn, 
hvor vi lagde ind og rapporterede hjem. 
Forlod Bønnerup kl. 18,45, kurs mod Boels 
rev og herfra til Mariager fjord anduvning, 
og nåede kl. 24,00 ind til Als odde, ankrede 
op og lagde os der for natten. 

Mandag morgen klokken fem satte vi 
sejl og gled ind gennem fjorden for let vind 
og hård modstrøm. Hadsundbroen passere
des kl. 09,05, og så friskede vinden fra øst 
og vi fik en plat lænser til Hobro, som 
nåedes kl. 11,10. „Irene IV" 

i i 

(Fortsat fra side 3.) 

€~{ vi <rf-» t-l.4 V 

Vel mødt i Dragør, 
godt vejr. 

og husk at bestille 

Regnguden havde lukket for bruseren, så 
vi havde god lejlighed til at beundre den 
kønne udsigt, mens vi fik vort velfortjente 
foder. Mod øst lå den idylliske lille by, af
grænset ud mod vandet af et solidt bolværk, 
og mod nord tittede Ålholm slots massive 
røde tårn op over parkens træer og fristede 
os til at gøre landgang, men vejrudsigten, 
der stadig var deprimerende for et par 
ferierende lystsejlere, lovede fortsat usta
digt vejr, med vinde omkring vest og syd, 
hvorfor vi fandt det klogest at holde os til 
dagens program. For hvor kønt der end 
var i Nysted, så ville det jo være kedeligt 
at blæse inde der for resten af ferien, når 
vi havde foresat os at komme langt videre 
omkring. 

Følgelig stak vi af derfra efter sma 2 
timers hvil og søgte over i det sydlige ind
løb af Guldborgsund. Det var flovet lidt af, 
men det var ret diset, dog gik det fint med 
at finde mærkerne op til bredningen. Kun 
i den nordlige ende af denne var det betyde
ligt vanskeligere. Adskillige koste var så 
overhængt med tang på stagerne, at de 
dannede en vinkel med vandfladen på 30°, 
og enkelte lå helt nede i overfladen, ja nogle 
få stykker var endda trykket en fod ned 
under denne med tønde, kost og stage, så 
de var særligt svære at få øje på, og det 
var derfor heller ikke så mærkeligt, at en 
tysk kuf stod fast i nordsiden af renden 
ud for Hasselø by. 

Vi slap dog heldigt igennem, passerede 
gennem jernbanebro og vejbro, der bered
villigt og gratis blev åbnede for os, og kl. 
16,30 fortøjede vi blandt Nykøbing Falsters 
mange lystsejlere. 

Her lå vi i 2 dage. Ikke så meget fordi 
vi, som børn af storbyen, befandt os bedre 
i en by end i et fiskerleje, men simpelthen 
på grund af vejret. Det blæste i de dage, 
så det fløjtede i riggen på de omliggende 
kuttere, og under sådanne forhold er det 
nu trods alt rart at ligge i en god og sik
ker havn. 

Og så regnede det! 

Lørdag morgen var vejrforholdene så 
nogenlunde tålelige, og vi forlod Nykøbing 
lidt før 9 i tørvejr, men stadig uden den 
livgivende og opmuntrende sol, gled videre 
op gennem sundet, passerede Guldborg og 
satte kurs efter kosten ved Femø Sletterev. 
Det var stadig frisk kuling af vest og over
skyet, og vi smafrøs i cockpittet, mens vi 
rullede op efter mærket. 

Så svingede vi vestover, gik sønden om 
Fejø Sletterev, drejede mod sydvest og slap 
omsider ned i Ståldybet, hvis afmærkning 
vi fulgte, hvorefter vi i den ret svære sø 
arbejdede os op efter Hov Sand. Vinden 

var nu trukket om i sydvest, så vi lå næsten 
tværs i søen. 

Omsider nåede vi da frem til Langelands 
nordspids, og så kom vor trofaste ledsager 
— regnen — igen Formodentlig har den 
ment, vi havde savnet den hele dagen, thi 
nu prøvede den at indhente det forsømte 
ved et formeligt skybrud, og i det usigtbare 
vejr var det os derfor ikke muligt at finde 
de 2 store hvide koste, der står ud for Hov 
Sand. Men det gik endda. Vi var godt klar 
af land, havde masser af vand under kølen, 
og holdt vestover til vi kunne holde Lohals 
op på kurs SVtS. 

Af og til mindskede regnen så meget, at 
man kunne orientere sig, og støt arbejdede 
vi os ned forbi Lohals, videre gennem 
Stoense Løb, og satte kurs efter kosten på 
Thurø Rev. 

Den er svær at se på denne kurs, hvilket 
jeg tidligere har konstateret, idet den da 
står med skoven på Stenodde som baggrund, 
men efter nogen søgen fandt vi den og gled 
i den stadig kraftige regn over Lunkebug
ten, op gennem Svendborgsund og klappede 
til kaj i Svendborg havn ved 17,30-tiden 
efter næsten 9 timers sejlads, hvorunder 
vi havde holdt 7,5 km fart. Slet ikke dår
ligt i betragtning af vejret. 

Vade og forfrosne var vi, drivende våde, 
og mens kaffevandet kom i kog, trak vi i 
tørt tøj, tørrede det værste vand af tofter 
og dørk, så der igen blev menneskelige for
hold, og så hyggede vi os resten af aftenen 
i en lun og tør kahyt, med mad på bordet 
og god musik fra radioen. Og køjernes træ-
fjedermadrasser var ligefrem vidunderlige 
efter en lang og kølig dagsrejse, og til 
musik af regnens monotome trommen på 
agterdækket slumrede vi ind. 

Sommersøndag! 
Jo, vist er det sommer, for kalenderen 

siger den 18. juli, men termometret når 
dog ikke at krybe højere end til 16°, og 
barometret er nu nede på 740 mm. Havde 
vi ikke haft kalenderen at støtte vor hu
kommelse til, ville vi have troet, vi var i 

slutningen af september. 
(Fortsættes i næste nr.) 

'I 
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A l b i n  S o l o  M a r s t a l  
Penta Søby 

same lager af brugte motorer, skrue
aksler, propeller alle størrelser sælges 
OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 25 

SUNDBY 6768 

Vi har kontante købere til 
HAVKRYDSERE 

FOLKEBADE 

SPIDSGATTERE 

5-METERE 

MOTORBADE 

MAZANTIS YACHT BUREAU 
GL. KONGEVEJ 132 

KØBENHAVN V. 

TLF. VESTER 2546 

P. S. Kun 1. kl.s fartøjer har interesse. 

SEJLSPORTSHUER 
EMBLEMER OG OVERTRÆK 

B R O Z E K  
AMAGERBROGADE 124 SU. 866 

Direkte fra værksted 
Skibssofa - Hynder - Skumgummi -
Springhynder og Hairloch med Plastik. 

15 års erfaring ved skibsarbejde. 

15. NIELSEN 

TINGVALLA ALLE 14 - SUNDBY 288 x 

R U L H U S E T  
NY INDEHAVER 

F R A N K  S .  L A U R S E N  

S e  a n n o n c e n .  

I S E N K R A M  
FARVE 

F R A N K  S .  L A U R S E N  

VÆRKTØJ - MATERIAL 

BESLAG - PORCELÆN - LINOLEUM 

ØRESUNDSVEJ 51 - TLF. ASTA 2929 

Fra det svenske sejlsportsblad „Till Rors": 

Ifølge en dagbladsartikel reddedes for

nylig en colombiansk sømand efter at være 

drevet om i det karibiske hav på en stump 

træ i 12 døgn. Sømanden fortalte efter red

ningen, at han i al den tid havde været uden 

såvel mad som drikkevand 

Afleveret til postvæsenet den 20.—4.—1955. 

assereren 
træffes 
* 

kun i klubhuset 

og kun hver fredag kl. 19,30—21,00. 

Husk postgiroen 56516. 
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Hvis vejrguderne skulle svigte os, hvad 
nu ingen tror, så går der også „busser" til 
Dragør. Man kan komme dertil over land, 
nærmere betegnet, fra Sundbyvesterplads. 
Og bare man tager sit gode humør med, så 
er der altid rart i Dragør, — osse i regn
vejr. Festudv. 

En notits i bladet, en spagfærdig notits 
fra redaktøren, var alt, hvad aprilnummeret 
bragte om navigationsundervisningen. 

I betragtning af hele karakteren og tonen 
i det angreb, der på sidste generalforsam
ling rettedes mod navigationslæreren, synes 
det mig at være for lidt. 

Derfor dette indlæg. 

C RAG (SO. Y 

Hvad skete der da ? 
En tidligere elev fra omtalte kursus ret

tede et meget bittert angreb på navigations
læreren, en skarp kritik af undervisnings
formen, som begrundelse for, at han — 
eleven — ikke gennemførte det påbegyndte 
kursus, og så vidt jeg, og flere med mig, 
kunne fa ud af de faldne udtalelser, bestod 
hele kritikken i, at læreren havde rystet på 
hovedet. 

Og det kan en lærer ikke tillade sig over 
for en elev, der — som han selv stærkt 
fremhævede — var fyldt 40 år. 

I snart 20 år har hr. Bendtsen påtaget 
sig det utaknemmelige hverv, at undervise 
medlemmer af foreningen i elementær navi
gation og søge at bibringe sine elever et 
grundigt kendskab til de — også for lyst
sejlere — absolut vigtige søvejsregler, og 
disse elever har, som nævnt af redaktøren, 
varieret i alder fra 14 til 60. 

Og i alle de år har der aldrig tidligere 
været anket over undervisningsformen, 
hvilket turde været et bevis for, at klage
ren står ene med sin opfattelse. 

Disse kursus har normalt formet sig så
ledes, at de er startede i oktober med ca. 
25 deltagere, og omkring nytår er ca. halv
delen faldet fra af forskellige årsager. 
Nogle har vel ikke haft den tilstrækkelige 
energi eller interesse i at gennemføre, og 
enkelte har vel nok givet op på grund af 
manglende evne til at tilegne sig stoffet, 
men tidligere har vi altså ikke været ude 
for det tilfælde, at årsagen har været for

nærmelse. 
Heller ikke blandt elever på 40 og der

over. 
Til underretning skal jeg gerne oplyse, 

at da jeg selv i sin tid — det var før krigen 
— gennemgik omtalte kursus, var jeg selv 
et stykke over de 40, så jeg regner mig 
kompetent til at udtale mig om undervis
ningsformen på lige fod med hr. Bendtsens 
angriber, og jeg kan tilføje, at også jeg 
ved en enkelt lejlighed var uenig med 
læreren (angående opfattelsen af en para
graf i søvejsreglerne), uden at jeg derfor 
blev fornærmet og gav op. Nej, jeg gik ud 
fra, at min opfattelse lige såvel kunne 
være forkert, som lærerens udlægning, der
for blev jeg stædigt ved at debattere emnet, 
til spørgsmålet var tilstrækkeligt klarlagt, 
og højst sandsynlig har hr. Bendtsen også 
ved den lejlighed rystet adskillige gange 

på hovedet. 

t ii o mi r  m li« 
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Ile københavnske sejlerskoler 
fra 

Øresunds Sejlklubben „Frem" — Københavns Amatør Sejlklub — Sejlklubben Sundet 

Sundby Sejlforening — Kvindelig Sejlklub 

indbyder til 

fra lørdag den 2. juli til søndag den 17. juli 1955. 

En sådan uenighed om forståelsen af en 
søvejsparagraf finder jeg — og fandt jeg 
også dengang — naturlig, thi hvis lovpara
graffer ikke kunne fortolkes på forskellig 
måde, ville samtlige jurister, og dermed 
også sø- og handelsretten, være overflødig. 

Var jeg i navigationslærerens sted, ville 
jeg alvorligt overveje, om jeg fremtidig 
skulle fortsætte med undervisningen i SSF. 
Thi det har uden al tvivl for hr. Bendtsen 
kun bestået i, at han har anvendt så og så 
mange aftener vinteren igennem, og nogen 
guldgrube har det afgjort ikke været. 

Derfor havde jeg regnet med, at det var 
strømmet ind til bladet med protester mod 
det helt igennem uberettigede angreb på 
hr. Bendtsen, så han kunne føle sig over
bevist om, at tilfældet var et særtilfælde, 
og at alle hans øvrige, tidligere elever kun 
følte taknemmelighed mod ham og beun
drede hans offervilje, og han af den grund 
alligevel besluttede sig til at fortsætte med 
undervisningen til gavn og glæde for for
eningens medlemmer. 

Vi bør ikke glemme, at først og fremmest 
skyldes det hr. Bendtsens indsats, at denne 
forening har opnået ministeriel anerken
delse. 

Det er mit håb, at dette indlæg, — selv 
om jeg skulle blive den eneste, der har både 
energi og mod nok til at drage en lanse til 
hr. Bendtsens forsvar — måtte være i 
stand til at kvæle enhver tvivl hos ham om, 
at hans plads stadig er på kathederet under 
vinterens nagvigationsundervisning. 

Jeg skal ikke udtale mig om, hvorvidt en 
indstilling som den, hr. Bendtsens angriber 
gør sig til talsmand for, er forenelig med 
nogen anden form for sport, men eet er 
jeg overbevist om, at med sejlsporten kan 

den ikke forliges. 

Sejlsport, såvel som al anden form for 
sejlads, kræver mænd og ikke mimoser. 

G. Østergaard. 

Meningen med jollevognen må vel være, 
at vi jolleejere kan bruge vognen til at 
transportere vore fartøjer ned til vandet 
på, — det er vel ikke meningen, den skal 
bruges — og ødelægges — ved at køre 
skinner og andre tunge ting på den. 

Lad os bare være enige om at hæge om 
det grej, foreningen stiller til rådighed for 
os, — og jollevognen er altså kun beregnet 

til at transportere joller på. „Piraten". 

T u r e n s  p r o g r a m :  

Lørdag d. 2. afgang fra København. 

Søndag d. 3. ankomst til Torekov. 

Mandag d. 4. fridag. 

Tirsdag d. 5. afgang fra Torekov. 

Onsdag d. 6. ankomst til Odden havn. 

Torsdag d. 7. Odden havn — Sejerø. 

Fredag d. 8. Sejerø — Hundested. 

Lørdag d. 9. fridag. 

Søndag d. 10. Hundested — Nykøbing S. 

Mandag d. 11. Nyk. S. — Bramsnæsvig. 

Tirsdag d. 12. fridag. 

Onsdag d. 13. Bramsnæsvig — Fr.sund. 

Torsdag d. 14. Frederikssund — Rørvig. 

Fredag d. 15. Rørvig — Hornbæk. 

Lørdag d. 16. Hornbæk — København. 

(En tur på ca. 275 sømil). 

Der lettes fra København lørdag den 2. 

juli kl. 20. 

Såfremt vind og vejr skulle gøre det 
nødvendigt, kan der ske ændringer i sej
ladsplanen. 

Ledsagerfartøjer fra det maritime hjem
meværn vil atter i år ledsage bådene på 

turen. 

Formålet med denne fælles-feriesejlads 
er at give eleverne fra sejlerskolerne en 
chance til at prøve en rigtig langturssej-
lads, hvor de under andre forhold end de 
sædvanlige øvelsesaftener vil få rig lejlig
hed til at lære at sejle efter søkortet og 
kompasset. Desuden er det en ferietur, hvor 
klubstanderne og skolebådene vises i frem
mede havne som propaganda for sejlersko
lerne. Det forventes derfor at alle de kø

benhavnske sejlklubbers øvelsesbåde vil 
deltage. 

Enhver elev på en sejlerskole kan deltage 
i denne tur, men det tilrådes snarest at 
melde sig, da interessen for disse ture er 
meget stor, og som følge deraf bliver der 
hurtig fuldt optaget. 

Tilmeldingen foregår til de respektive 
skolechefer og slutter så snart bådene er 
bemandet og senest den 1. juni. Ved tilmel
dingen skal der betales 20 kr. i indskud. 
Til orientering kan det oplyses, at turen i 
1954 kostede ca. 75—80 kr. pr. deltager 
for kosten i 14 dage. 

Lærere pa skolerne og andre af klubber
nes medlemmer, der kunne tænke sig at 
deltage som fører af bådene, bedes snarest 
muligt om at melde sig. 

Følgende søkort skal benyttes: 

Kort nr. 102 Kattegat, sydl. del. 

Kort nr. 103 Kattegat, sydvestlige del. 

Kort nr. 116 Isefjord. 

Nærmere detailler vil blive beskrevet i 
et program, der udleveres hver enkelt del
tager 14 dage før sejladsen. 

P. S. V. 

E. Fiseher Hansen. 

& 
Arrangørerne indbyder kvalificerede både 

over tre tons til at deltage i fællesturen. 
For SSF's vedkommende kan tilmelding ske 
hos Robert Frisch, Niirnberggade 24, S., 
Sundby 7524 v. 

Bygningen af Knarr-båden er nu påbe
gyndt hos bådebygger Børresen i Vejle, og 
da man formoder denne nye bådtype vil 
blive fulgt med særlig interesse, vil man 
lade optage en film, som skulle vise bådens 

tilblivelse og søsætning. 

Fra Sejlerbladet: 

Skibsreder A. P. Møller har til en kollega 

i Frankrig solgt sin 10-meter „Karama", 

som er identisk med kong Christian den 

Tiendes „Rita 4". 
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Ordinær halvårlig generalforsamling af
holdt d. 29. marts 1955 i Amager Selskabs
lokaler med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 
2. Protokol og beretning. 
3. Regnskabet. 
4. Lovændringsforslag. 
5. Andre forslag. 
6. Valg. 
7. Eventuelt. 

Forsamlingen valgte Jørgen Nielsen til 
dirigent og sekretæren oplæste protokollen. 
Formanden aflagde derefter beretning over 
det forløbne halvår, og kom ind på sine for
handlinger med Københavns havnevæsen 
ang. oprensning af sejlrenden. Disse for
handlinger endte desværre negativt, og 
man kom derefter i forbindelse med dykker 
Strandgård, som er blevet os anbefalet af 
Sejlklubben Enighed. Fra kommunen har 
foreningen fået tilsagn om kr. 5000,— til 
hjælp til oprensningen. 

Kommunen vil ikke i år forny den nordre 

spundsvæg, som de mener nok kan holde 
1 ar endnu. Bestyrelsen er imidlertid af den 
opfattelse, at der allerede i år må gøres 
noget for at hindre væggen i at skride ud 
og har forelagt stadsingeniøren en plan for 
en nødtørftig reparation. 

Den sidste „Benzinsag" er nu afsluttet, 
og regnskabet er indsendt til ministeriet. 
Samtidig har vi indsendt ansøgning om til
skud af de nye „benzinpenge" til arbejder 
for ca. kr. 20,206,—. 

Kommunen er tilskrevet om en ny leje
kontrakt med længere opsigelsesvarsel i 
lighed med, hvad andre klubber har fået, 
når de har bygget nyt klubhus. 

Formanden rettede derefter en tak til 
styrmand Bendtsen og rigger Hansen for 
deres arbejde ved vinterens kurser i navi
gation og tovværksarbejder og opfordrede 
medlemmerne til at agitere for større til
slutning til sejlerskolen. Omtalte de køben
havnske klubbers fællestur, reglerne for 
udtagelse til sejladserne om Larchmond-
pokalen samt at pinseturen iår vil gå til 

Dragør. Under den påfølgende diskussion 
mente Henri Madsen, at når kommunen ejer 
hegnet, må det også være kommunens op
gave at levere nyt hegn. Syntes at tiden 
ikke var moden for bygning af nyt klubhus 
og bad bestyrelsen udskyde spørgsmålet. 
Achilles Jensen mente, at kommunen som 
ejer af havnen skulle holdes mere til ilden 
med hensyn til ny spundsvæg. Gav udtryk 
for betænkeligheder ved, at foreningen 
foreslår kommunen at reparere væggen. 
Mente endvidere, at man ikke havde været 
energiske nok over for havnevæsenets byg
mester og radede bestyrelsen indtrængende 
at være på vagt og lade udarbejde en ar
bejdskontrakt, dersom dykker Strandgård 
påtog sig arbejdet. 

Pladsmand Madsen oplyste, at han skulle 
kontrollere oprensningen. Strandgård ville 
i dykkerdragt efterkontrollere renden for 
sten m. v. 

Achilles Jensen fandt det udmærket, at 
arbejdet kunne kontrolleres, men mindede 
om Lamm-sagen og udtalte, at allerede den 
gang blev kommunen advaret, og forbehold 
blev taget, dersom det viste sig, at sandet 
med strømmen flyttedes hen i vor sejlrende. 
Erklærede, at kommunen derfor måtte 

Fra den anden side af Amager. Fiskerihavnen ved Slusen. 
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være pligtig" til at oprense renden uden ud

gift for foreningen. 
Formanden replicerede og udtalte, at 

kommunen har lovet at betale kr. 5000 — 
hvert andet år til oprensning af renden, 
hvorved kommunen erkender sin pligt. 

Chr. Olsen syntes, at bådene blev taget 
for sent på land og spurgte, om ikke bort
rejste medlemmer kunne nøjes med at be
tale et mindre kontingent. 

Formanden udtalte, at havnevæsenet 
havde været ubøjelige med hensyn til prisen 
for oprensningen. Foreningens love hjem
lede ikke bestyrelsen ret til at nedsætte 
kontingentet for bortrejste medlemmer, og 
i dette tilfælde, hvor medlemmets båd for
bliver i havnen, mente formanden, at en 
kontingentnedsættelse var upåkrævet. 

Derpå godkendtes protokol og beretning 

enstemmigt. 
Regnskabet godkendtes uden diskussion. 
Bestyrelsens forslag, at pladslejen for 

selvbyggere forhøjes til 5 kroner pr. kv.-m, 
afstedkom en livlig diskussion. Formanden 
motiverede forslaget, som var tænkt som 
en spore for selvbyggerne til hurtigt at gøre 
arbejdet færdig. En selvbygger har stået 

der i 6 år. 
Flere talere mente, at selvbyggerne selv 

var interesseret i at blive hurtigt færdig. 
Man måtte ikke sætte en bremse for ny-
bygningsplanerne og derved vise dårlig 
sportsånd. Forslaget forkastedes ved hånds
oprækning. 

Da der ikke var indkommet noget forslag 
fra medlemmernes side gik man derpå over 

til valg af tillidsmænd. 
Kasserer Thorkild Sparre, skolechef Ro

bert Frisch, repræsentanterne O. Fiitterer, 
Jørgen Nielsen og Alf Kruøjser genvalgtes. 

Bestyrelsessuppleanterne Harald Hansen 
og P. Høegh Thomsen, revisor Gunner 

Østergård samt revisorsuppleant Folmer 
Larsen genvalgtes ligeledes. Som revisor

suppleant nyvalgtes Einar Olsen. 
2 målere: Jørgen Jensen og Skjold Peter

sen genvalgtes også. 
Under sidste punkt på dagsordenen 

„Eventuelt" påtalte Achilles Jensen, at 
vejen til masteskuret var spærret af optag

ne både. 
Henri Madsen foreslog, at køkkenet i 

klubhuset blev udvidet, samt at medlems

bladet blev fremlagt i klubhuset. 
Andersen forespurgte, om der ikke kunne 

opsættes ildslukkere ved medlemsskabene. 
Flere talere ønskede, at de udenlandske 

sejlsportsblade, foreningen abonnerer pa, 
blev fremlagt i klubhuset. Man så også 
gerne „Efterretninger for søfarende". 

Vilh. Nielsen ville gerne have opsat faste 

bukke ved masteskuret. 
Formanden svarede, at det ikke kunne 

betale sig at reparere på klubhuset; man 
ville måske heller ikke få lov af myndig

hederne. De fremlagte medlemsblade „for
svinder" fra klubhuset. Lovede, at faste 
bukke vil blive opsat ved masteskuret. 

Rigger Hansen syntes, at kurserne om 
vinteren er for sløjt besøgt, samt at elever
ne skulker fra klargøring og afrigning af 
øvelsesbådene. Der er for megen slendrian 
mellem eleverne. Dette kaldte Guldbech 
Hansen frem, som mente, at styrmand 
Bendtsen i sin undervisning ikke tog nok 
hensyn til de elever over 40 år. Han per
sonlig tog undervisningen som en fore
dragsrække og ikke som skole. 

Styrmand Bendtsen takkede for kritik
ken, men mente at have gjort alt for at 
også de 40-årige kunne følge med i under
visningen. 

Flere talere rettede en tak til Bendtsen 
for den undervisning, de havde nydt godt 
af, og fremhævede, at elevens første pligt 
var at læse stoffet hjemme og kunne det 
til undervisningstimen. 

Efter at Walther Hansen, Guldbech Han
sen og formanden havde haft ordet for nog
le afsluttende bemærkninger hævede diri
genten generalforsamlingen og motiverede 
et leve for SSF. Sekr. 

Fra Sejl og Motor har vi lånt: 

„i'OLH'Hiir 
Et nyt vidunder-materiale er blevet bragt 

på markedet herhjemme. Det drejer sig om 

materialet „Polyphor", som fremstilles på 

licens af fabriken A-sik. „Polyphor" kan 

bruges til mange ting, men navnlig til at 

gøre en båd absolut synkefri, hvad der end 

sker med den. Materialet er nemt at be

handle og bevarer sin opdrift næsten ube

grænset. Det består af et utal af små luft

blærer, og for sejlads i saltvand gælder det, 

at een liter „Polyphor" bærer 1 kg. Med 

andre ord: For hvert kg vægt af blykøl, 

beslag og andre ting, som ikke kan flyde, 

skal man bruge een liter „Polyphor" plus 

et tillæg til at give fribord og bære de 

ombordværende. Om man så gennemhuller 

en båd med et maskingevær, vil den stadig 

flyde, hvis den er sikret med det nye mate

riale. Sejlsportsfolk har næsten ikke råd til 

ikke at benytte denne enestående opfindelse. 

Standerhejsningeii 
fandt sted 

søndag den 8. maj kl. 14. 

Trods det ustadige vejr klarede det dog 
op ved 14-tiden, og solen skinnede, da vi 
— efter at formanden havde sagt et par ord 
og udtalt de bedste ønsker for den kom
mende sæson — satte flag og stander. 

Efter at standeren var sat, var bestyrel
sen vært ved en kop kaffe for foreningens 
gæster. Om aftenen samledes man til en 
munter svingom i klubhuset, — og her følte 
vi atter savnet af større lokaler. Refer. 
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D M S K  S E J L U N I O N  
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6.—10. JULI 1955 

HERUNDER K. I). Y.S PROVIN 

Nyborg Sejlforening har i anledning af 

sit 60 års jubilæum faet overdraget at ar

rangere Dansk Sejlunions landsstævne 1955 

i forbindelse med K.D.Y.s provinskapsejlads 

og vi har herved fornøjelsen at indbyde til 

kapsejladser på den skønne Nyborg fjord 

i henhold til nedenstående program. 

I håb om gode sejladser med fair sport, 

og hyggelig kammeratligt samvær, byder 

vi Dem hjertelig velkommen til Nyborg. 

Med hilsen 

NYBORG SEJLFORENING 

i 

P R O G R A M  :  

Onsdag den 6. og torsdag den 7. juli: 
Klassebådssejladser (points for 2 dage) 

Fredag den 8. juli: 
Distancekapsejlads „Vresen rundt", 
bane 3. For joller sejlads på bane 2. 

Lørdag den 9. juli: 
Nyborg Sejlforenings 60 års jubilæums-
kapsejlads. 

Søndag den 10. juli: 
K. D. Y.s provinskapsejlads. 

Arrangementer i forbindelse med 
kapsejladserne. 

Torsdag aften: Modtagelsesfest i Nyborg 
Sejlforenings klubhus med præmieuddeling 
for klassebådssejladserne. 

Fredag aften: Tvangfri sammenkomst i 
N. S. F.s klubhus, musik og dans. 

Lørdag aften: Landsstævnets og Nyborg 
Sejlforenings kapsejladsmiddag på Christi-
anslunds badehotel med præmieuddeling og 
dans. 

Søndag aften: Tvangfri sammenkomst i 
N. S. F.s klubhus. 

Ved Englands sydkyst mistede yachten 
„Dindy" sin plasticslæbejolle. To måneder 
senere blev den observeret og bjerget af en 
lystyacht i Gascogne-golfen, og den havde 
næppe fået en skramme på sin formastelige 
flugt til frihedens elysium. 

SKAPSEJLADS DEN 10. JULI 

Der udskrives løb for: 

1. Klasse- og en typebåde alle 5 dage, 
samt for N. L.-både over 4,0 N. L. 
i dagene 8.—10. juli. 
Indskud 15 kr. pr. dag. 

2. Jolleklasser og juniorbåde alle 5 dage, 
samt for N. L.-både på eller under 4,0 
N. L. i dagene 8.—10. juli. For pirat
joller udskrives A og B løb. 
Indskud 10 pr. dag. 

Ved anmeldelse af juniorbåde bedes op
givet, om båden er klubejet eller i privat 
eje. 

Der udskrives alle 5 dage klasseløb i 
alle klasser, hvortil mindst 2 både er ret
tidig anmeldt. 

Præmier: 

Foruden ærespræmier udsættes i hvert 
løb en præmie for hver 3 anmeldte fartøjer, 
dog udgår 1. præmien i et løb, hvor en båd 
får ærespræmie, og ærespræmien benævnes 
æres. og 1. præmie. 

Dansk Sejlunions vandrepræmier for 
klassebådssejladserne. 

Ifølge bestemmelserne sejles der kun om 
de løbende vandrepræmier udsat i 1954 for 
W-både, drager, nordiske folkebåde og 
piratjoller, såfremt mindst 3 både anmel
des og starter i disse klasser. Udsættelse 
af nye D.S.-vandrepræmier herudover be
tinges af. at mindst 5 både i en klasse an
meldes til deltagelse. 

Alle anmeldelser vedlagt indskud indsen
des til Dansk Sejlunions sekretariat, Nørre
gade 39, København K. Sidste anmeldelses
frist er onsdag den 15. juni. 

Program for landsstævnet udleveres fra 
bureauet ved Nyborg Sejlforenings klubhus, 
telf. 1653, fra tirsdag den 5. juni kl. 18. 

Hotelværelse eller andet logi reserveres 
ved skriftlig henvendelse til: Tuborg Depo
tet, Nyborg, senest den 15. juni. 

Fra Sejlerbladet 
Det udvalg, som Søfartens Fællesråd har 

nedsat til behandling af redningsspørgsmå-
let, har udtalt ønske om indførelse af svøm
meundervisning for samtlige søfolk ombord 
i danske handelsskibe. 

Endvidere ønsker man besætningerne ud
dannet og trænet mere effektivt i behand
lingen af de moderne navigationsapparater. 
Det har nemlig vist sig, at en række af de 
såkaldte radarkollisioner skyldes manglen
de øvelse i brugen af radarapparetet. Ved 
en grundigere uddannelse og træning af 
mandskaberne i brugen af de nye hjælpe
apparater mener man at kunne nedbringe 
antallet af ulykker til søs. 

I I E  M I R E  K A K I  -
Meget a propos Lindemanns forslag i 

januarnummeret af SSF's blad kan man i 
Sejlerbladet læse om de Skelskør-sejlere: 
„— imidlertid har man nu fundet en løs
ning på byggeriet, som svarer til klubbens 
økonomiske omstændigheder, og forarbej
derne er allerede i fuld gang. Huset, der 
bliver på 54 kv.meter opføres af røde sten 
og vil i det hele taget komme til at falde 
smukt ind i omgivelserne neden for Alders
renteboligen. 

Grunden er allerede støbt og i morgen 
eftermiddag påbegynder man selve opmu-
ringen. Opmuringen bliver udført gratis af 
klubbens bedlemmer—." 

Og om Svendborg Sunds Sejlklub kan 

man læse: 
„— på generalforsamlingen oplystes iøv-

rigt, at chancerne for at Svendborg Sunds 
Sejlklub får sit længe ønskede klubhus, er 
ikke mere så spinkle som forhen. Som det 
vil huskes, fik klubben sidste år bevilget 
5000 kr. af benzinpengene, og der er nu 
muligheder for yderligere en bevilling, så
ledes at opførelsen af klubhuset kan på
begyndes." 

Og så er det, man sidder og ærgrer sig 
over, at en hel masse uheldige omstændig
heder hindrer os i SSF at gakke hen og 
gøre ligeså, — jeg tænker på, at vi har en 
halv mil til nærmeste kloakledning og iøv-
rigt ikke ved, om vi må, eller hvor vi må, 
eller om vi i det hele taget kan få tilladelse 
til at bygge. Red-
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E N  F U G T I G  T U R  
t i l  I c  t-s  01^ II.  

AF G. ØSTERGAARD ILLUSTRERET AF ROLLO 

(Sluttes.) 

Hen på formiddagen tøffede vi gennem 
Høje Stene Løb ned til Ærøskøbing, et lille 
trip på små 2 timer, og for dog at mærke, 
det var søndag, dækkede vi det store, kolde 
bord til frokost og gav os god tid til at 
rasere det. Så en tur op i den idylliske by 
- mellem regnbygerne, — hvorpå vi blev 

enige om, at et stræk på 13 sømil var vel 
lidt, og at vi burde se at nå lidt videre før 
dagen havde ende. 

Snart efter gled vi igen med snurrende 
propel sønden om Drejø, norden om Aver
nakø og Lyø ud forbi Horne Næs. Under
vejs til Helnæs skete underet: Solen viste 
sig for anden gang på denne regnfulde 
ferietur, og straks steg humøret adskillige 
grader. Sikke smukt omgivelserne tog sig 
ud i den belysning, og vandet skiftede fra 
den sædvanlige blygrå til en festlig lyseblå 
farve, og i den friske vestlige brise stod vi 
op gennem Lillebælt mellem Årø og Thorø. 

Så trak en væmmelig sort sky op, og der 
var ingen tvivl om, at den havde både vand 
og vind med sig, så omdrejningerne blev 
sat et par takker i vejret for om muligt 
at slippe gennem den ret vanskelige ind
sejling til Assens inden regnen styrtede 
ned og skjulte kostene, der inde under land 
afmærker den mod syd førende rende ind til 
havnen. 

Vi nåede det og var fortøjede inden bygen 
var over os. Det var helt morsomt igen 
engang at vandre rundt i denne kønne 
gamle by med de ofte pudsige gadenavne, 
og med Willemoes statue holdende vagt ved 
havnen. Vi havde klaret os med det i 
Stubbekøbing indkøbte brændstof hertil, 
men nu var der knap 30 1 tilbage, hvorfor 
vi fik tankene fyldt op her, og skulle så 
have tilstrækkeligt til resten af turen. 

Frisk brød til morgenkaffen er altid en 
nydelse, men på en ferietur synes nydelsen 
at være særlig stor, og det kommer nok af, 
at man har tid til at dvæle ved dette dagens 
første måltid. Ikke noget med at sluge kaf
fen og hornene, overtøjet på og af sted for 
ikke at komme for sent på arbejdspladsen. 
Nej, i ferien varer morgenkaffebordet netop 
så længe, som et morgenkaffebord skal 
vare. D. v. s. til man ikke orker mere. Men 
der skal være friske rundstykker på bordet, 
ellers er dagen ødelagt. 

Og Fremskaffelsen af disse velsmagende 
brødknolde gav anledning til, jeg endnu en 
gang konstaterede, at Assens er en lang

somt døende by. Den er ligesom ved at gå 
i stå. I andre byer har bageren morgen
brødet færdigt kl. 6, men i denne by fandt 
jeg efter lang søgen kun een bager, der 
kendte dette klokkeslet, men ved nærmere 
undersøgelse viste det sig da også, at bar
nefødt i Assens var han ikke, om end han 
vel var fynbo. 

Denne sendrægtige omstændighed var 
arsagen til, at vi ikke kom ud af havnen 
før 9,45 Så stod vi da atter nordpå op forbi 
Wedellsborg-skovene efter Fænø, og med 
denne om styrbord havde vi Skærbæks-vær
kets mægtige skorsten ret for. I den friske 
vestenkuling og under den sædvanlige sky-
dækkede himmel sejlede vi ind på Kolding 
fjord, der for mig var ukendt farvand. 

Den er smukt indrammet, denne fjord, 
der, selv i denne ikke særlig flatterende be
lysning, så frisk og smilende ud lige fra 
Løverodde og op forbi det ualmindeligt kønt 
placerede Julemærkesanatorie og ind til 
havnen. 

Men byen selv skuffede mig. Måske især 
fordi jeg lige kom fra det stille og søvnige 
Assens, for her i Kolding var trafikken lige 
så stærk som i København, og ukendt som 
jeg var i byen, måtte jeg springe for livet, 
hver gang jeg skulle over en gade. Gade
larm og uro er jo ikke netop det, man er 
ude efter i sin ferie, men det var desværre 
ikke til at undgå, for op til Koldinghus ville 

jeg. Og den skuffede ikke, som de fleste 
andre ruiner, jeg i årenes løb har set. 

Koldinghus er virkelig et bygningsværk 
af format. En solid borg, som det har været 
svært for en fjendtlig krigsmagt at løbe 
over ende i hine tider, da borgen blev byg
get, og smukt ligger den på bakken, der 
skråner stejlt ned mod den store sø. 

Godtfredsen, min kok og handyman på 
rejsen, var et rart og omgængeligt menne
ske, men på et punkt var han ualmindelig. 
Han brød sig ikke om at ligge i havn, mens 
det var lyst, (vi var vel ude for at sejle), 
så han pressede på for at komme videre 
samme dag, og, som det skikkelige skrog 
jeg er, gav jeg naturligvis efter, og af den 
grund befandt vi os 3 timer efter vor an
komst til Kolding atter på den smilende 
fjord, dennegang på vej ud ad den 

Vi løb sønden om Fænø for at komme 
gennem Fænøsund og op forbi Hindsgavl. 
Det havde på hele rejsen været mit stille 
håb, at solen ville skinne, mens vi passere
de denne strækning fra Fænø til Strib, som 
efter mit skøn er et af Danmarks smukke
ste farvande, men håbet gik desværre ikke 
i opfyldelse. Dog havde vi den trøst, at 
himlen holdt tæt, selv om det var køligt og 
vestenvinden stadig holdt stand. 

Den mindre gode belysning til trods be
undrede vi dog de idylliske omgivelser, mens 
vi gled op langs Fænø, rundede pynten og 
stod ned under den imponerende høje Lille
bæltsbro, videre forbi Middelfart og Strib 
og østpå over Båring Vig med kurs mod 
Bogense, hvis sløjt afmærkede indsejlings-
rende vi — omend med besvær — fandt, 
og kl. 19,30 fortøjede vi inderst i den lange, 
smalle havn. 

Næste dag benyttedes til spadsereture i 
denne typiske provinsby, med den hvidkal
kede kirke højt på bakketoppen, de stille 
gader og den i sin tid stærkt omtalte Man-
nekenpis, der viser, at omend det er en 
stille by, har indvånerne dog lune. 

Onsdag den 21. forlod vi Bogense i en 
frisk vestenvind med byger og holdt op 
efter Æbelø Fyr, gik klar af nordvestrevet, 
og herfra med kurs ØtN op efter Ljushage 
på sydenden af Samsø. 

Det var en lidt urolig sejlads med søen 
agten for tværs om bagbord, så vi slingrede 
bravt. Bortset fra et par enkelte byger 
holdt himlen tæt, og snart dukkede Ende
lave op om bb og noget senere fik vi ken
ding af Samsø. Vi trak op i læ af øen og 

Svendborg Sund 
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listede kl godt 13 ind i Ballens krogede og 
— på dette tidspunkt — overfyldte lille 

havn. 
Men, som jeg før nævnte, kunne Godt

fredsen ikke lide at ligge i havn om dagen, 
og da jeg begyndte at udmale for ham, 
hvilken herlig spadseretur vi skulde fore
tage, når vi havde overstået frokosten, så 
han forfærdet på mig og spurgte, om jeg 
havde tænkt mig at ligge natten over i 
Ballen ? Jo, det havde jeg da. Nå, ja han 
havde nu haft den opfattelse, at Ballen 
blot var en frokoststation. 

Jeg forklarede ham, at vi allerede havde 
sejlet 29 mil, at der var en lignende distance 
fra Ballen til Snekkeløbet, og at der derfra 
var godt en snes mil til Lynæs. Det var 
langt over middag, så han matte da kunne 
indse, det ville blive jriørkt før vi nåede 
vejs ende. 

Men han holdt stadig på sit og foreslog, 
at vi skulle tage videre, eventuelt til Odden 
havn. 

Naturligvis fik han sin vilje (jævnfør min 
tidligere bemærkning om skikkeligt skrog). 
15,40 forlod vi Balleni slingrede ud forbi 
Hatterrev og videre op efter Snekkeløbet. 
Det var svært at holde kursen i den svære 
sø. Båden skar ud for hver sø, der løb 
under os, så vi var lidt spændte på, om vi 
traf løbet, men heldet har vel været med 
os, thi begge kostene dukkede da frem ret 
for, og svandt snart agterud. 

Så fik vi søen ret agtenind, og sejladsen 
og navnlig styringen blev langt behageli
gere 

Odden havn ? Næh, nu skulle gutten få 
sin lyst styret! Jeg skulle ikke til Odden! 
Det kedelige sted! Næh, kursen blev sat 
efter grønne revle, men inden vi nåede 
frem dertil, var det mørkt, og vi holdt ned 
efter Spodsbjerg Fyr. 

Da vi vendte ned efter sejlrenden forbi 
Hundested, fortrød jeg alligevel, at jeg ikke 
havde valgt Odden, for hvordan fanden 
fandt vi ned gennem den lange allé af prik
ker, om vi i det hele taget fandt løbet ? 

Vi lå nu tværs i søen, og naturligvis røg 
vi lige ind i en voldsom byge, der fik baden 
til at rulle grimt, og slagvandet blæste ind 
i vore ansigter og gav en ubehagelig for
nemmelse, når det fandt vej ind under regn
tøjet og løb en ned ad kroppen. 

Ved hjælp af projektøren prøvede vi at 
finde indsejlingskostene, og pludselig flam
mede 3 gule lys op forude. De lyste, så det 
skar i øjnene, og vi var ret tæt på dem. 
Hvad kunne det være ? Vi slukkede projek
tøren, og et øjeblik efter kunne vi skimte 
en rød 3-kost. Det var indsejlingskosten, på 
hvis stage der var malet 3 stiber med den 
slags stof, som nu anvendes til lysende vej
striber. Vi havde ingen anelse om, at den 
slags fandtes til søs, men effektive var de. 

Vi holdt kurs, så godt vi formåede i den 

krappe sø, ned gennem renden, stadig sø
gende med projektøren efter prikker, og 
stadig med ca. 8 mils fart for ikke at drive 
af til læ. Endelig fik vi en af de røde prik
ker i lyskeglen, men det var også den ene
ste, vi fandt, inden lyssrålen langt om 
længe traf den hvide 1-kost, der markerer 
rendens sydlige ende. 

Så åndede vi lettede op, slog ned på halv 
fart og vendte næsen op efter Lynæs hav
nefyr, listede stille ind mellem molerne og 
bandt kl 22,30 fast på siden af en fisker
båd. 81 sømil havde vi tilbagelagt den dag 
på en 10J'2 times sejltid. Gad vidst om Godt
fredsen var tilfreds? I hvert fald sov han 
som en sten den nat, han var blevet godt 
træt af at lave søben så mange timer. 

Næste morgen regnede det, men op ad 
formiddagen klarede det op, og vi benyt
tede dagen til en udflugt til Tisvilde. En 
smuk og ejendommelig køretur ad smalle, 
slyngede veje. 

Men om aftenen øsede det igen ned, og 
næste morgen jog bygerne rask over him
len, seq^lende den ene kaskade efter den 
anden ned over egnen. Vi tog over til Rør
vig i den hensigt at gå tur ad Højsandene, 
men ret langt ud ad klitten kom vi ikke, 
for det er nu ikke morsomt at få skoene 
fulde af vådt sand og krybe under lavthæn
gende grene, der ved den mindste berøring 
sender en styrtsø ned ad ens nakke. 

Våde og forfrosne listede vi omsider ind 
i kaffestuen for at afvente færgens afgang. 
Her var både kaffen og den hjemmebagte 
kage absolut upaklagelig og prisen rimelig. 
Det samme kunne ikke siges om det, vi 
dagen før havde fået serveret på restaurant 
„Skipperkroen" i Tisvilde. Smagen af det, 
der her blev serveret, mindede mest om 
karbol Men vi må jo også huske på, at 
stedet var mondænt, og så er der jo ingen 
grænser for, hvad man kan tillade sig at 
byde kunderne. 

Drivende våde kom vi om bord, der var 
trods alt hyggeligere end ude i regnen. 

Lørdag den 24. oprandt med det sædvan
lige gråvejr, men vinden var løjet en del. 
Nu ville vi hjem. Vi havde fået tilstrække
ligt af regn, sø og kulde. Var blevet trætte 
af at krybe sammen under en klam pres-
senning, og af Sisifus-arbejdet med at tørre 
vindspejlets ruder af. Vi lettede kl. 8,15, 
stod ud af Isefjorden, op forbi Gilleleje, og 
så skete miraklet for tredie gang pa denne 
lange rejse: Atter smilede solen en kort 
stund fra sin himmel, mens vi i næsten 
sommerligt vejr hastede ned efter Kron
borg. 

Lige som vi havde rundet pynten passe
rede vi „Jens Bang", denne Øresunds skræk, 
der med sin enorme bovbølge prøver at 
kæntre alle mindre fartøjer, den møder på 
sin vej. Vi svingede stævnen tværs i vand
muren, røg igennem og ramlede den største 

„pæl" ned, jeg nogensinde har oplevet på 
mine ture rundt i de danske farvande, men 
det gik godt, og uden flere genvordigheder 
nåede vi kl 16,35 hjem til S.S.F., trætte og 
sultne, og der på broen stod Madame med 
hårdtpumpet kuffert og forlangte at blive 
sejlet til Espergærde. 

Men vi protesterede energisk. Ikke ud af 
stedet før vi havde fået noget at spise. Og 
det tog sin tid, så klokken var godt 19, da 
vi atter stod til søs, bound for Espergærde, 
som vi efter nogen genvordighed fandt ind 
til trods manglende havnefyr, og søndag 
den 25. tog vi turens sidste etape tilbage 
til S.S.F. 

Den totale udsejlede distance pa rejsen 
var 493 sm, vi havde været 65,40 timer i 
søen og altså holdt en gennemsnitsfart af 
7,5 knob, hvilket var rigtig pænt, når vejret 
tages i betragtning. 

Forbruget havde været 396 1 solarolie a 
29 øre pr. liter, hvilket giver en brændsels
udgift pa 115 kr. 

G. Østergaard. 

i |ll'(l |lIIS Milling 
Til redaktionen er kommet et brev, under

skrevet „flere medlemmer i Sundby Sejl
forening" ( hvori man beder om ørenlyd for 
en harmfuld protest mod malerudsalgets 
priser. Man påstår, at malerudsalget på 
pladsen ligger med toppriser, og spørger, 
om ikke det var muligt at sætte priserne 
lidt ned, da ikke alle medlemmer i SSF er 
velhavere, men at pengene for de flestes 
vedkommende er små," — „og det er vel 
ikke meningen, man skal flås, fordi der er 
langt til den næste butik," slutter brevet. 

Desværre har vi på redaktionen ikke haft 
lejlighed til at sammenligne priserne i „vort 
eget" udsalg med priserne ude i byen, men 
vi går ud fra, at der på maling i dåser og 
dunke, lakker, emaille osv. er priser, fast
satte af fabrikerne, såvel som på salmiak
spiritus, lakfjerner og andre ting, og at 
disse priser holdes. Ikke alene for medlem
mernes skyld, men også for malerudsalgets. 

Der overvintrer vel seks—ottehundrede 
både på pladsen, alle skal males og lakeres 
om foråret, og det bliver til „et par" spande 
maling, hvis man giver sig til at regne 
efter, og man kan da ikke tro, at noget 
menneske på jorden, i fuldt alvor, vil give 
sig til at save den gren af, de selv sidder på. 

Red. 
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F O R E N I N G E N S  A D R E S S E R  

SUNDBY SEJL-FORENING, Amager Strandvej STT 35016 
Formand: W. Tanggaard Rasmussen, Svanegade 20, K PA 9770 
Næstformand: O. Fiitterer, Middelgrundsvej 39, S AM 8719 
Sekretær: A. Kruøjser, Samosvej 17, S 
Kasserer: Th. Sparre, Højdevej 39, 3., S. Postkonto: 56516 SU 5673 
Havneudvalg: O. FUtterer og Magnus Madsen, Østrigsgade 24, S 
Tilsynsførende med klubhuset: Jørgen Nielsen, Korfuvej 6, S AM 626 x 
Kapsejladschef: Alf Andersen, Krudtmøllegårds Allé 13, S 
Sejladschef: Robert Frisch, Nurnberggade 24, S SU 7524 v 
Juniorleder: A. May Jørgensen, Italiensvej 76, S AM 5568 
Festudvalg: Jørgen Nielsen og O. Fiitterer 
Pladsmand Madsen SU 8770 

N Y E  B A D M O T O R E R  

A l b i n  S o l o  M a r s t a l  
Penta Seby 

samt lager af brugte motorer, skrue
aksler, propeller alle størrelser sælges 
OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 25 

SUNDBY 6768 

Vi har kontante købere til 
HAVKRYDSERE 

FOLKEBADE 

SPIDSGATTERE 

5-METERE 

MOTORBADE 

MAZANTIS YACHT BUREAU 
GL. KONGEVEJ 132 

KØBENHAVN V. 

TLF. VESTER 2546 

P. S. Kun 1. kl.s fartøjer har interesse. 

SEJLSPORTSHUER 
EMBLEMER OG OVERTRÆK 

B R O Z E K  
AMAGERBROGADE 124 SU. 866 

Direkte fra værksted 
Skibssofa - Hynder - Skumgummi -
Springhynder og Hairloch med Plastik. 

15 års erfaring ved skibsarbejde. 

B .  N I E L S E N  

TINGVALLA ALLE 14 - SUNDBY 288 x 

I S E N K R A M  
FARVE 

F R A N K  S .  L A U R S E N  

VÆRKTØJ - MATERIAL 

BESLAG - PORCELÆN - LINOLEUM 

ØRESUNDSVEJ 51 - TLF. ASTA 2929 

Fra Sejlerbladet: 

,,Peder Most" solgt til England. 

Skibsreder A. E. Sørensen, Svendborg, 

har solgt den tremastede motorsejler „Pe

der Most" til den engelske organisation 

„Outward Bound Trust", som vil anvende 

skibet som skoleskib med navnet „Prins 

Philip", idet den engelske dronnings prins

gemal er protektor for denne organisation. 

En model af skibet findes allerede på 

Buckingham Palace. 

Det var „Peder Most", der i 1953 i for

bindelse med byjubilæet i Svendborg, sej

lede landet rundt med en flok rødhårede 

drenge. 

Afleveret til postvæsenet den 21.—5.—1955. 

K assereren 
træffes 
* 

kun i klubhuset 

og kun hver fredag kl. 19,30—21,00. 

Husk postgiroen 56516. 

Ved indbetaling opgiv medl. nr. 

A S S U R A N C E  Ø B R O  7 5 1 5  

CENT. 14575 - MARSKENSGADE 8, 1. 

G I K  D E R  E N  R U D E ?  
betyder intet den ordner 

G L A R M E S T E R  J E S  S C H U L T Z  

Wermlandsgade 82 — Amager 7009 
t i l  d e n  b i l l i g s t e  p r i s  

AMAGER G.JRYKÆRI 

ANNONCEEKSPEDITION ved 
E. LORENTZEN, 

ALBANIEN SG ADE 2 - AMAGER 7118 Y. 

GRØN&WITZKE 
Assurance 

Kongmis Nytorv 6 København K. 

Udgiver: Sundby SejUForening. 

Ansvarshavende redaktør: 

Thorkil Langelund 

Øresundsvej 122, Am. 6474 v. 

Ekspedition : E. Nilsson, 

Vestermarie Alle 51, 50 25J02 

Tryk: Amager Bogtrykkeri, 

Hallandsgade 11 — S. 
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M E D L E M  A F  D A N S K  I D R Æ T S F O R B U N D  O G  D A N S K  S E J L U N I O N  

• T in 11 nå »m M 

R E D A K T Ø R E N  
er rejst sydpå for at følge 

floderne ned gennem Europa -

OG HANS 600 MEDARBEJDERE 
er taget ud at sejle for at lære deres eget 

lands konturer nærmere at kende, 

OG NÅR VI KOMMER HJEM 
har vi en masse at fortælle hinanden 

— ikke osse? 

(OG HUSK FOTOGRAFIAPPARATET) 
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F O R E N I N G E N S  A D R E S S E R  

SUNDBY SEJL-FORENING, Amager Strandvej SU 35016 
Formand: W. Tanggaard Rasmussen, Svanegade 20, K PA 9770 
Næstformand: O. Ftitterer, Middelgrundsvej 39, S AM 8719 
Sekretær: A. Kruøjser, Samosvej 17, S 
Kasserer: Th. Sparre, Højdevej 39, 3., S. Postkonto: 56516 SU 5673 
Havneudvalg: O. Ftitterer og Magnus Madsen, Østrigsgade 24, S 
Tilsynsførende med klubhuset: Jørgen Nielsen, Korfuvej 6, S AM 626 x 
Kapsejladschef: Alf Andersen, Krudtmøllegårds Allé 13, S 
Sejladschef: Robert Frisch, Ntirnberggade 24, S SU 7524 v 
Juniorleder: A. May Jørgensen, Italiensvej 76, S AM 5563 
Festudvalg: Jørgen Nielsen og O. Fytterer 
Pladsmand Madsen SU 8770 

N Y E  B A D M O T O R E R  

A l b i n  S o l o  M a r s t a l  
I'enta Soby 

samt lager af brugte motorer, skrue
aksler, propeller alle størrelser sælges 
OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 25 

SUNDBY 6768 

Vi har kontante købere til 
HAVKRYDSERE 

FOLKEBADE 

SPIDSGATTERE 

5-METERE 

MOTORBADE 

MAZANTIS YACHT BUREAU 
GL. KONGEVEJ 132 

KØBENHAVN V. 

TLF. VESTER 2546 

P. S. Kun 1. kl.s fartøjer har interesse. 

SEJLSPORTSHUER 
EMBLEMER OG OVERTRÆK 

B R O Z E K  
AMAGERBROGADE 124 SU. 8G6 

Direkte fra værksted 
Skibssofa - Hynder - Skumgummi -
Springhynder og Hairloch med Plastik. 

15 års erfaring ved skibsarbcjde. 

B .  N I E L S E N  
TINGVALLA ALLE 14 - SUNDBY 288 x 

I S E N K R A M  
FARVE 

F R A N K  S .  L A U R S E N  

VÆRKTØJ - MATERIAL 

BESLAG - PORCELÆN - LINOLEUM 

ØRESUNDSVEJ 51 - TLF. ASTA 2929 

T Y K K E  P I B E R  
stoppet med skumgummi tolv .kroner. 
Puderne er betrukket med svært altan
stof i flere solægte farver. — Størrelse 
45X40 cm. Puder og hynder til møbler, 
biler, havebrug samt skibe leveres i alle 
mål med eller uden stof til eventyrlige 

værkstedspriser. 

GEØMG FANTH 
CARLSGADE 8 — SUNDBY 7471 

Træffes også om aftenen. 

FREYTAG SEJL 
N Y H A V N  5 3  

P A L Æ  3 9 4 3  

Afleveret til postvæsenet den 15.—6.—1955. 

K assereren * 
træffes 

kun i klubhuset 

og kun hver fredag kl. 19,30—21,00. 

L 
Husk postgiroen 56516. 

Ved indbetaling opgiv medl. nr. 

A S S U R A N C E  Ø B R O  7 5 1 5  

CENT. 14575 - MARSKENSGADE 8, 1. 

G I K  D E R  E N  R U D E ?  
betyder intet den ordner 

GLARMESTER JES SCHULTZ 

YVermlandsgade 82 — Amager 7099 
t i l  d e n  b i l l i g s t e  p r i s  

AMAGER B£'G RYAKLRI 

ANNONCEEKSPEDITION ved 
E. LORENTZEN, 

ALBANIEN SG ADE 2 - AMAGER 7118 Y 

GRØN&WITZKE 
Assurance 

Kongens Nytorv 6 København K. 

Udgiver: Sundby SejlsForening. 

Ansvarshavende redaktør: 

Thorkil Langelund 

Øresundsvej 122, Am. 6474 v. 

Ekspedition: E. Nilsson, 

Vestermarie Alle 51, 50 25 02 

Tryk: Amager Bogtrykkeri, 

Hallandsgade 11 — S. 
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M E D L E M  A F  D A N S K  1  D  l i  Æ  T S  F O K B U N D  O G  D A N S K  S E J L U N I O N  

Tekst og Tegning af ROLLO. 

Jeg gik med nøgen overkrop og „Liver

pool-søstøvler" og gjorde skibet rent. Det 

var blevet så snavset af at ligge rundt om 

i de forskellige industrihavne, hvor kunst

gødning, støv, mel og cement fløj langs 

kajen og ned over os. Regnen havde bundet 

snavset fast i alle hjørner og kroge, skyllet 

det ud gennem spygatterne og dannet sorte 

striber ned ad siderne. Den lysegrønne 

vandlinie var næsten sort og på stævn og 

ror sad kager af olie og snavet vand. 

Jeg lagde mig på maven ud over siden og 

skurede løs med børste og sulfosæbe, strak

te mig, så jeg på et hængende hår var ved 

at glide på hovedet ud i havnen, vaskede og 

skrubbede, skurede og sjaskede, sendte 

pøsen ned og hev den ene spand vand efter 

den anden hen over dækket og fulgte det 

på vej med børste og svaber. 

Egentlig burde vi været sejlet i morges. 

Vinden var god, og vejret var godt, vi kunne 

været langt nu, men vi havde ikke spor 

lyst til at forlade den lille havn, hvor vi 

lå helt alene mellem fiskerbåde og joller, 

— og vi havde jo tid nok. 

Vi ville, når vi havde overstået vor ren-

lighedsdelerium, spadsere en tur op gennem 

den lille bys hovedgade og videre ud ad 

vejen med de lave grøfter, med træer og 

buske, blomster og hegn, bare gå og mærke, 

at det endelig var blevet sommer i Dan

mark. 

Sommer med gumlende kvæg på marker

ne bag de elektriske hegn, med høstmaski

ner, som kørte over de saftige enge, hvor 

den ene høstak rejste sig bag den anden, 

med folk, som gik og ordnede deres små

haver foran husene og gav sig tid til at 

rette ryggen og sende et smil eller et ven

ligt ord ud over hækken til et par fremmede 

fugle, der drev forbi ude på vejen. 

Danmark smilede i sommersolen. Oppe 

på himmelblået sejlede hvide sommerskyer, 

og havnens vand lå grønt og stille. Selvom 

vi længtes efter at komme videre, længtes 

vi også efter at gå ud ad en vej, som ikke 

var våd og opblødt af daglange regnskyl. 

En vej, som slyngede sit støvhvide bånd 

gennem landskabet og førte os forbi en 

købmandshandel, en rigtig gammeldags 

landkøbmand med en blomstrende, skygge

fuld hyld over en hyggelig grøftekant med 

summende insekter mellem skarntyder og 

hjertegræs. Rollo. 



> I D E  2  S S  F  N ' k .  7  

Nye medlemmer 

i Sundby, SejJpicetAiMfy 

Aktive: 

Kemigraf Ole Rønnow Olsen, Ceylonvej 
32, uden båd. 

Chauffør Villy Hansen, Samosvej 31, 
st., motorbåd „Sofus". 

Juniores: 

Bent Bille, Gyldenlakvej 34, 3. 
Anni Rostin, Funkiavej 7. 
Erik Villy Hansen, Samosvej 31. 
Niels P. Fenger, Kirsten Kimersvej 10. 
Else Marie Hansen, Bristol Allé 14. 
Anni Carlsen, Vejlands Allé 120. 
Doris Wienberg Hansen, Ingolfs Allé 27 
Anne Gytta Nielsen, Heimdalsgade 8. 
Kurt Olsen, Grækenlandsvej 80. 

Ifølge lovenes paragraf 3: Nyt medlems 
ansøgning om optagelse aftrykkes i først 
udkomne nummer af S.S.F. Protest skal 
skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14 
dage efter offentliggørelsen. 

1\y adrosso 
Vor populære formand har flyttet sit 

navneskilt til Suensonsgade 39. 

Fra det danske sejlsportsblad 
„Sejl og Motor). 

Sjatte gången 
ru nt |or«leii.. 

Nyligen återkom den amerikanske jorden 
runtseglaren Irving Johnson från sin sjatte 
fullbordade vårlsomsegling. Hans senaste 
fartyg Yankee anlånde då till Gloucester 
efter att ha tillryggalagt ca. 40,000 sjornil 
under en tid av 18 månader. Numera seglar 
Irving Johnson med et besåttning av ute-
slutande universitetsungdom. 

Fra „Till Rors". 

Svenska Seglarforbundet har iflg. Gøte

borg-bladene fået en indbydelse fra Rusland 

til kapsejladser i nærheden af Leningrad 

i den finske bugt fra 5. til 15. september. 

Deltagerne bliver Sovjetunionen, Norge og 

Sverige. Russerne tilbyder at betale kost 

og logi for sejlsportsmændene og endog 

visse lommepenge. Endvidere påtager rus

serne sig udgifterne for transporten af bå

dene fra Leningrad til Stockholm og ansva

ret for bådene i den tid, de opholder sig i 

russiske farvande. (Sejlerbladet). 

Wlacåam aaulc idé: 

„Operation Sjømannskap u 

I det norske „Sejlas" har „Bærum Seil-
forening" indbudt til en distance-sejlads lidt 
ud over det sædvanlige. Sejladsen, der ar
rangeres under mottoet „Operasjon Sjø
mannskap'^ sejles den 18. juni. 

„Alt for ofte må sejlklubberne høre, at 
de kun arbejder for kapsejlerne," skriver 
klubben og fortsætter: „Desværre, der kan 
være noget sandt i disse ord. Men en anden 
sandhed er den, at tursejlerne har en egen 
evne til at holde sig borte. De cr ligesom 
sig selv mere end nok." 

Bærum Seilforening har imidlertid nu 
bestemt sig til at få fat på tursejlerne — 
vi vil prøve at få dem aktivt med i klubben, 
og vi vil gerne vise dem, at kapsejlads-
enthusiasterne i grunden er nogle rigtig 
hyggelige mennesker med stort set den 
samme kærlighed til båd og sø som de selv. 
Og vi vil bevise, at det går an for kap
sejlere og langturssejlere at sejle sammen! 

Vor distance-kapsejlads, som går fra 
Dadeskjær i Holtekilen til Høyerholmen, er 
åben for alt, som kan sejle på fjorden. 
Langturs- og kapsejladsbåde, bade- og kuf
fertbåde, små og store både — alt er hjerte
lig velkommen! Kapsejladsteknik og -regler 
lægges på hylden, og praktisk sømandskab 

tages frem. 

For den morsomme sejlads gælder kun 
nogle få regler. En af dem siger, at bådene 
ved starten skal ligge for anker og med 
sejlene nede. Større både skal have sejlene 
beslået på bommen, og mindre både skal 
have dem i sejlposen. Alle både skal før 
starten have fokken i pose. Når starten går, 
kan hver enkelt sejler gøre, som han vil: 
hale ind på ankeret eller kappe tovet, be
gynde at sejle på eet sejl eller vente, til 
alle er sat. 

I tilfælde af vindstille har man lov at 
bruge alle fremdriftsmidler — undtagen 
motor og slæbetov — efter 2y2 times for
løb. Man kan ro, svømme eller gå i land 
og hale båden fremover! 

Der sejles ikke på nogen bestemt bane. 
Man har lov at benytte sig af alle de smut
veje, man kan finde mellem skærene. 

Ideen er meget original, og måske vil 
nogle kapsejlere smile overbærende. Men 
Bærum Seilforening har bare villet arran
gere noget, hvor langturs- og kapsejlere 
kan få lov at more sig sammen. 

Er der en dansk klub, der tør tage ideen 
op ? —wig. 

I 

skuepladsen for næste olympiade, bruger 

man åbenbart lidt skiv, men meget sejl og 

meget mandskab. Billederne her, som vi har 

lånt fra det tyske sejlsportsblad „Die 

Yacht", viser dels en australsk jolles 

cno. me sejlføring, og dels dens elleve-

mands besætning i arbejde med at sejle den. 

Største tilladte længde på disse joller er 

5,48 m, men åbenbart er der ingen grænser 

for, hvad man må hænge op af sejl. 

4  

\y sejlrute i Grønsuiid 
Der er i år åbnet en ny sejlrende i Grøn

sund til afløsning af den gamle, Tolkeløbet, 
der har været benyttet siden 1917. Løbet 
afmærkes af tre lysbøjer og ni sæt vagere 
forsynet med lysreflektercnde lærred, som 
fyr- cg vagervæscnet de sidste tre år med 
stort held har eksperimenteret med. Det 
lysreflekterende stof kan kaste lyset lige 
så langt tilbage, som et fartøjs projektør 
kan lyse, og det vil derfor blive af stor 
betydning for sejladsen i de mindre farvan
de, hvor natsejlads hidtil har været vanske
lig. Fyrdirektoratet vil i så stort omfang 
som muligt forsyne sømærkerne med dette 
lysreflekterende stof. Den nye rende har 
fået navnet „Hestehovedrenden". 

(Fra Sejl og Motor.) 
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Historisk redegørelse 
for linjediibeii 

Museumsinspektør Henning Henningsen, 
Søfartsmuseet på Kronborg, vil som den 
første i verden udsende en redegørelse for 
linjedåben, der er kendt som en af de æld
ste sømandsskikke. Han har gennempløjet 
ikke færre end 2000 bøger og foretaget 
undersøgelser i biblioteket i Paris, Haag og 
London for at samle det omfattende mate

riale.. 
Sømandsskikken med linjedåb står i al

mindelighed i folks bevidsthed som noget, 
der foregår ved Ækvator. Men i virkelig
heden har man haft lignende traditioner 
rundt om i verden. Også i vore hjemlige 
farvande har man haft linjedåb, nemlig ved 
Kullen. Lige fra 1612 har man oplysninger 
om denne dåb, som blandt søfolk kaldes 
„at hønse for Kullen". Når et skib passere
de Kullen, blev de, der ikke havde været 
der før, hejst de 10—15 meter op i råfok-
ken og kastet i vandet ikke mindre end tre 
gange. Skibets passagerer kunne dog i reg
len betale sig fri for denne noget hårde 
medfart ved at betale efter deres stand og 
formue. Péngene blev derefter brugt til at 
drikke for. Dåben ved Kullen har holdt sig 
helt op til for nogle år siden — ikke på 
danske og svenske skibe, men på baltiske. 
Det var ganske naturligt, idet Kullen for 
de baltiske søfolk stod som udgangen til 
den store verden. 

S Y D S T Æ V N E T  
Lindholm rundt d. 17. juli 

Sydstævnet, som arrangeres af de 10 
klubber på Lolland-Falster, sydlige Sjæl
land og Møen, er efterhånden blevet til en 
tradition. 

Stævnet bliver i år arrangeret af Stege 
Amatør Sejlklub, og sejladsen foregår på 
Stege bugt. — Konnere og mere interessant 
farvand kan ikke tænkes til et sådant stæv
ne. I Stege er der en god lystbådehavn med 
læ for alle vinde, og der er plads til alle. 

SAS har travlt med forberedelserne og 
samtlige klubber er enige om at gøre en 
indsats for at stævnet kan få det rette for
mat. Ønsker De at tilbringe nogle herlige 
dage af Deres ferie så tag ned gennem 
Bøgestrømmen og benyt lejligheden til at 
se et af Danmarks smukkeste farvande. 

Lørdag aften afholdes sejlerfest i Skyde-
vænget, og det har gennem årene vist sig, 
at deltagerne i denne fest har været begej
stret for arrangementet. 

Velkommen til Sydstævnet. SAS. 

(Sejlerbladet). 

I vårldens långsta havskappsegling, ca. 
4200 dm., från Havanna till San Sebastian, 
Spanien, startade den 11. juni fyra båtar 
från lika många nationer. De startande var: 
Ticonderoga, USA, Me, Mexico, Guacho, 
Argentina och Eastwind, Kuba. 

Fra „Till Rors". 

I USA har der været ventileret planer 
om at arrangere Bermuda-race for motor
både. (Sejl og Motor). 

Fra Sejlerbladet har vi lånt: 

„PEDER MOST'S SIDSTE SEJR 
OVER „LILLA DAN" 

Som tidligere omtalt er den berømte tre
mastede Svendborg-skonnert „Peder Most" 
blevet solgt til England, men inden den 
blev overdraget de nye ejere, fandt der end
nu en gang en kapsejlads sted mellem 
„Peder Most" og rederiet J. Lauritzens 
skoleskib „Lilla Dan". Det blev en spæn
dende dyst, selvom man atter måtte mangle 
frisk vind. „Lilla Dan" førte en stor del af 
sejladsen, men ved Høje Stene løbet kom 
„Peder Most" i et kryds foran, og denne 
position holdt den indtil mållinien. 

Umiddelbart efter kapsejladsen forlod 
„Peder Most", der nu hedder „Prins Louis", 
de danske farvande. 

Statsbanerne har besluttet, at der ikke 
mere skal være isbådstransporter over 
Storebælt. I disse dage sælger man ved 
Knudshoved og Halskov ud af beholdningen 
af de isbåde, som blev anskaffet omkring 
1880 og som kun få gange har været i brug. 

For 700 kr. sælges de 20 fod lange og 
meget kraftige isbåde, der dårligt kan tum
les af to mand men som endnu er i fin 
stand. En båd, der blev sat i vandet ved 
Knudshoved, kunne tages med på slæb helt 
til Korsør. (Sejlerbladet). 

Fra det skønne Hveen: Skrænterne ved Kyrkbacken havn. 
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Da vi synes nedenstående 
også har interesse for 
Sundby-sejlere, har vi til
ladt os at låne artiklen 
fra „Sejl og Motor" og 
bringe den her. 

ftiniri gamle 
overbord -

Som bekendt er Tolkerenden (indløbet til 

Gronsund) nedlagt. Det har i det forløbne 

år gentagne gange været anført i Efterret

ninger for søfarende. 

Kommer man rundt om Møn og vil stå 

Grønsund ind, skal man finde det nye 

Hestehovedløb under Falsters kyst. 

Alle meddelelser til trods er allerede to 

fartøjer gået på grund i dette farvand, da 

de ville stå ind over Tolken, hvor grund

stødninger er farlige, da fartøjet skrues 

ned af kviksand. Den 15. juni gik en lyst

kutter på, og et ægtepar med fire børn 

måtte reddes af Klintholm redningsbåd. 

Den 18. juni gik et 300 tons tysk motor

skib på, og Svitzer meldte, at han stod 

hårdt. 

I Efterretninger for søfarende af 23. juni 

findes følgende: 

1017. Danmark. Smålandsfarvandet. 

Grønsund. Tolkebarren. Advarsel. — Posi

tion: c. 54°51'N. 12°13'E. Detailler: På gi

ven foranledning henledes skibsfartens op-

mrksomhed på, at løbet over Tolkebarren 

(den tidligere Tolkerende) er nedlagt og 

afmærkningen inddraget, samt at de i kor

tet for tiden anførte dybder i det tidligere 

løb er formindsket betydeligt på grund af 

tilsanding. — Det frarådes derfor ethvert 

skib at forsøge sejlads gennem det nedlagte 

løb over Tolkebarren. 
(FW, 18. juni 1955), 

hvilket skulle være en bekræftelse af, at 

man står sig ved at smide gamle søkort 

overbord. 

Ærbødigst I. A. Hertz, 
sætteskipper, medlem af KAS. 

Der er travlhed i Sundby havn med at 
gøre bådene fine til ferien, — det vil sige 
rense dem for den olie eller tjære, som på 
en eller anden uforklarlig måde er flydt 
ind i havnen og ligger som en klæg masse 
mellem bådene langs den søndre mole. 

Et forbistret stykke arbejde, nu bådene 
lige var så fine og klar til at stikke af. 

Red. 

Et tidens tegn? 
En klubmeddelelse fra Espergærde Sejl

klub i dette nummer indkalder medlemmer
ne til ekstraordinær generalforsamling den 
3. juli. Der er kun eet punkt på dagsorde
nen: Afstemning om klubbens ophævelse 
på grund af manglende tilslutning! — Har 
efterkrigstidens biler, motorcykler og knal
lerter virkelig haft så stor virkning eller 
er der slet intet behov for en sejlklub i 
Espergærde ? 

De tider er slet ikke så fjerne, da Esper
gærde Sejlklub kunne samle et stort felt 
af kapsejlere til sine arrangementer. For 
eks. deltog der i 1948 65 fartøjer i en sejlads 
ud for den smukke lille sundby, og i 1949 
kunne klubben til en lignende sejlads samle 
70 fartøjer. 

Espergærde-sejlerne forstod at sætte et 
arrangement op, så det både blev festligt 
og sportsligt tilfredsstillende. Mange gæste
sejlere vil bl. a. huske dengang, da billed
hugger Viggo Jarls store, smukke lystyacht 
agerede som dommerskib og festligt midt
punkt under sejladserne ud for Espergærde. 

Det bliver spændende at se, om klubben 
nu må gå ned. Måske er der trods alt et 
lille håb om at redde den ? 

(Sejl og Motor). 

Iler lindes mærkelige 
mennesker iblandt os -

for eks. er der nogen, som trasker rundt 
på sæderne på toiletterne, så vi andre, der 
benytter toiletterne mere normalt, får vort 
tøj snavset til. Lad være med det. Føler du 
trang til at gå brovagt, så find et andet 
sted at trave rundt, — eller tag i det mind
ste støvlerne af. Red. 

& 

Så er der nogen, som tror, at en toilet
spand er et godt sted at gemme høvlspåner 
og andet træaffald i, — det er den ikke. 
En toiletspand har ganske andre formål. 
Lad være med at komme andet deri, end 
hvad meningen er, vi risikerer blot at reno-
vationsfolkene ikke vil tømme for os, — 
og hvad havde du egentlig så tænkt dig? 

Red. 

& 
Efterlad toilettet, — ikke i samme stand, 

du selv ønsker at forefinde det i, — men 
i den stand, vi andre ønsker. Red. 

Knud Andersens 

H a v e t  
Nu går havets fugle 
urospændte ud på træk, 
gennem natten høres bruset 
fra en ensom sejlers dæk. 

Borgens Forlag har udsendt tredie oplag 
af forfatteren Knud Andersens livssprud-
lende bog: Havet. Den udkom første gang 
i 1924, efter tre års intensivt arbejde — 
blev solgt til England, Amerika og Tysk
land — og slidt op på vore biblioteker. 

„Havet" er den første bog skrevet af en 
dansk forfatter, der fortæller om livet om 
bord i de store sejlskibe. Og fortælle, det 
kan Knud Andersen. 

I gamle dage blev søfolk ikke regnet for 
noget. Netop denne skødesløse indstilling 
til mænd, hvis daglige tilværelse ofte var 
et kapløb med døden, inspirerede Knud An
dersen til at skrive „Havet". 

Sømandens sorger og glæder adskiller sig 
ikke væsentlig fra mere jordbundne menne
skers, måske kun derved, at sømanden er 
ærligere, en bedre kammerat. 

Knud Andersen spiller på hele det menne
skelige register. Man følger den unge, for
elskede matros Regnar Grådyb på hans 
tornefulde vej over havene, i kamp med 
elementerne, gennem stinkende knejper, i 
kamp mod de dunkle gyders hajer — indtil 
den bitre ende. 

Forfatteren mestrer sit emne. Ingen for
mår bedre at skildre de længst forsvundne 
råsejleres trodsige duel med stormene ved 
Kap Horn, hvor de ti bud ikke gælder, og 
livet hænger i et kabelgarn. 

Sejlere, læs den bog. (Fra Sejlerbladet). 

Olympiade-fartøjerne 
losses og søsættes gratis 

Mr. E. R. Scott fra Australiens Olympi
ade-komité har på sin orienteringsrejse i 
Europa besøgt Le Yacht, Paris, hvor han 
bl. a. gav følgende oplysning: 

Fartøjer, der afsendes pr. damper til 
Melbourne, vil blive modtaget af komiteen, 
der gratis sørger for losning og søsætning. 

Med den store invasion for øje har man 
opnået en kredit på 2 millioner livres til 
bygning af en olympisk landsby. 

(Sejlerbladet). 
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Otte både er startet på 
liavkapsejlads ov. Atlanten 

Den tidligere omtalte kapsejlads over 
Atlanten er nu startet fra Amerika. Blandt 
deltagerne er også en kinesisk djunke. — 
Sejladsen vil strække sig over 3450 sømil, 
så at sige udelukkende over åbent hav, og 
blandt de otte fartøjer er en no sk båd, ejet 
og ført af Oslo-tandlægen Jul. Nielsen, som 
tidligere har krydset Atlanten. I hans båd 
er syv mands besætning, og skibet, som er 
en tidligere redningsbåd, „Stavanger", skul
le kunne gøre turen fra Newport i USA til 
Marstrand på lidt under 30 døgn. Desuden 
deltager to tyske både, fem amerikanske 
(deriblandt den tidligere svenskejede „Cir-
ce") samt den omtalte kinesiske djunke; 
sidstnævnte båd sejlede tidligere på året 
fra Formosa til San Francisco, hvorfra den 
over land er transporteret til Newport. Den 
føres af Calvin E. Mehlers fra Kalifornien, 
er 70 fod lang og har iøvrigt kinesere som 
besætning. Den er tomastet. 

En af favoritterne er formanden for New 
Yo k-klubbens havkapsejladskomité, Mr. 
G. W. White Blunt, som deltager med sin 
46 fods yawl „White Mist", men også den 
tyske skibsværftsdirektør Willy Brun, 
Hamburg, som deltager med en 55 fods, 

yawl „Kormoran", har gode chancer for at j 

vinde. 
De amerikanske sejlere ventes at nå 

frem til Marstrand så betids, at de kan 
være med ved festlighederne i anledning af 
KSSS's 125 års jubilæum. 

(Fra Sejl og Motor.) 

Stor arv til R.\S 
Ifølge norske aviser har norsk-amerika-

neren Georg Unger Vetlesen, som døde for 

kort tid siden, testamenteret KNS ikke 

mindre end 50,000 dollars, svarende til om

kring 400,000 norske kroner. Man overvejer 

at oprette et særligt sejler-fond for de 

mange rare penge. 

Dansk sejlsport kunne godt trænge til 

lignende testamentariske dollar-gaver! 

(Fra Sejl og Motor). 

I Folkebådsloliet 
ved fællessejladsen ved Dragør, søndag 

den 26. juni sikrede „Together" fra Sundby 

Sejlforening sig en smuk ærespræmie ved 

at gå over mållinien 4 min. før efterfølgen-

, de båd. 

Myslic Seaporl 
Amerikanerne gør meget for at bevare 

maritime værdier af historisk interesse. I 
Connecticut har han nu oprettet en hel havn 
med tilhørende opland på godt en kvart 
kvadratmil, Mystic Seaport, hvor alle slags 
skibe af historisk interesse har fået en 
sikker og varig havn under kyndig beskyt
telse og vedligeholdelse. 

„Joseph Conrad" ex skoleskibet „Georg 
Stage" er her en værdig repræsentant for 
dansk søfart. Både ombord i skibene og i 
de mange bygninger i Mystic Seaport be
vares til glæde og belæring for enhver be
søgende alt af maritim interesse. Mystic 
Seaport er tilsyneladende en naturlig havn, 
hvor man med forståelse af naturskønheden 
har anlagt enkelte kajanlæg, der fremhæ
ver den historiske betydning af hele havnen 

Det må hive svært i enhver dansk mari
timt interesseret person, når rhan betænker, 
hvor mange velegnede pladser vi har for et 
lignende arrangement — og så har vi kun 
kunnet strække os til at oparbejde et mu
seum af denne art for landbruget. — Kan 
vi ofre flere tønder land på landbruget, bør 
vi vel også kunne reservere nogle „spande" 
vand til at samle og bevare vore uerstatte
lige maritime værdier; det er for ærgerligt 
at se dem blive „eksporteret". 

(Fra Sejl og Motor). 

med det samme, da'man ventede os på Fejø. 
„Det var da pokkers til hastværk," sagde 

han godmodigt skuffet. „Kan I ikke lide 
at være her?" 

Vi så undskyldende og brødebetyngede ud. 
„Her er da ellers meget rart, og også 

noget at se på, hvis ikke man har været 
her før." 

„Vi kommer igen en anden gang," lovede 
vi. „Vi plejer altid at give os god tid, men 
æh, — nu ligger der altså en båd på Fejø 
og venter på os." 

Ak ja, Bandholm lå der og holdt søndag 
midt i ugen, holdt måske søndag sådan hver 
dag, lå og dasede og dovnede i solskinnet 
fuld af provinsiel ro og hygge. Folk slen
trede langsomt gennem den lille bys gader, 
havnen lå og hyggede sig med sit spring

vand, og fiskerne sad på deres 
lave bro og spyttede langspyt 
efter hundestejlerne. 

Men vi fik talt med havne
fogeden på Fejø og listede op
over for fokken. I bagende 
solskin og brise. Og selv om 
der var dejligt i Bandholm, så 
kan vi nu også godt lide Fejøs 
lille havn, Dybvig havn, hedder 
den vist for resten. 

Rollo. 

Vi kommer igen en anden gang 

BANDHOLM 
Tekst og tegning af ROLLO. 

Da vi var godt og vel ude af Saxkøbing 
fjord, gav vi pokker i mærkerne og holdt 
over mod øen lige uden for havnen. Vi hav
de over to meter vand under os, men gik 
alligevel ind i kosterækken et stykke vej 
uden for havneøen og tog sejlene. Så løb 
vi ind for motor, cirklede et par gange om 
den ejendommelige ferskvandskilde midt i 
havnen, uden rigtigt at kunne finde ud af 
den, og løb ud og fortøjede ved sejlklub
bens bro i yderhavnen. 

„Hvor gjorde I af skivet?" 
spurgte en fisker, vi rendte på 
oppe i byen, da vi var på vej 
op til stationen for at finde en 
telefon. Og han tilføjede: „I 
kunne jo have lagt jer ind ved 
os, så havde I haft nemme e 
op til byen. Hvad vil I dog 
ligge helt der ude for?" 

Vi forklarede ham, at vi 
blot var løbet ind for at tele
fonere og skulle af sted igen 
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N Y E  B A D  M O T O R E R  

A l b i n  S o l o  M a r s t a l  
Penta Søby 

samt lager af brugte motorer, skrue
aksler, propeller alle størrelser sælges 
OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 25 

SUNDBY 6768 

Vi har kontante købere til 
HAVKRYDSERE 

FOLKEBADE 

SPIDSGATTERE 

5-METERE 

MOTORBADE 

MAZANTIS YACHT BUREAU 
GL. KONGEVEJ 132 

KØBENHAVN V. 

TLF. VESTER 2546 

P. S. Kun 1. kl.s fartøjer har interesse. 

SEJLSPORTSHUER 
EMBLEMER OG OVERTRÆK 

B R O Z E K  
AMAGERBROGADE 124 SU. 866 

Direkte fra værksted 
Skibssofa - Hynder - Skumgummi -
Springhynder og Hairloch med Plastik. 

15 års erfaring ved skibsarbejde. 

B .  N I E L S E N  

TINGVALLA ALLE 14 - SUNDBY 288 x 

I S E N K R A M  
FARVE 

F R A N K  S .  L A U R S E N  

VÆRKTØJ - MATERIAL 

BESLAG - PORCELÆN - LINOLEUM 

ØRESUNDSVEJ 51 - TLF. ASTA 2929 

T Y K K E  P U D E R  
stoppet med skumgummi tolv kroner. 
Puderne er betrukket med svært altan
stof i flere solægte farver. — Størrelse 
45X40 cm. Puder og hynder til møbler, 
biler, havebrug samt skibe leveres i alle 
mål med eller uden stof til eventyrlige 

værkstedspriser. 

GEOMG FANTH 
CARLSGADE 8 — SUNDBY 7471 

Træffes også om aftenen. 

FREYTAG SEJL 
N Y H A V N  5 3  

P A L Æ  3 9 4 3  

Afleveret til postvæsenet den 15.—7.—1955. 
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Små mennesker ved en stor bro -

Dronning Alexandrine broen, som for

binder Sjælland og Møn, forekommer gi

gantisk, når man ligger med en lille sejl

båd i den alt for store Kallehave havn. 

Sidst vi var sejlende dertil og lå helt oppe 

i hjørnet under kornsugeren, forekom broen 

os så høj og smal, at vi undrede os over, 

at den ikke væltede. Faldt om på siden. 

Det var forresten også den aften, vi 

sad og sludrede med skipperen fra „Røret" 

til klokken blev over tolv. Han var ovre 

for at hente et selskab, som skulle hjem 

til Nyord, og vi kendte hinanden, „Røret"s 

skipper og jeg. Havde i hvert fald sludret 

sammen både i Nyord og i Stege —. 

Sådan en tjans skulle man lige have. 

Sejle post( fragt og passagerer rundt i den 

herlige Bøgestrøm, måske mere korrekt: 

Stege Bugt —, nå, men det er vel ikke altid 

havblik og lune sommeraftener. Der er sik

kert også våde og kolde ture imellem, 

vinteren er lang, og „Røret" skal sejle. 

Men den sommeraften, jeg tænker på, lå 

vi under det høje bolværk og så „Røret" 

komme ind i havnen, gloende fornærmet, 

med sit røde og grønne øje, fordi vi havde 

lagt os der, hvor han skulle være, men det 
var en af de oplevelser, man har med en 
båd. Sidde i mag og snakke roligt, medens 
travle biler suser af sted højt oppe på den 
smalle bro i jag og uro og ikke ved, hvor
for de har så travlt. 

Man kommer langt omkring med en bil, 
ser en masse ting i en fart, men man får 
ikke tid til at fordøje det ene indtryk, før 
man får det næste, og somme tider får 
man så meget på een gang, at intet bliver 
hængende. Med en båd ser man det hele 
anderledes, man har ro i sig selv og —, 
nå, jeg får jo nok et skiv igen. Rollo. 
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Kiil 

benzin 
Fra DANSK MOTORBÅDS UNION har 

vi g. d. d. 4. aug. modtaget en meddelelse, 
der i korte træk går ud på følgende: 
Afgiftsfri, blå benzin til lystfartøjer. 

Den afgiftsfri, blå benzin til drift af 
lystfartøjer er nu en kendsgerning. 

Toldvæsenet har anerkendt den af DMU 
ved forhandling med myndighederne fore
slåede ordning, og klubberne kan nu ind
give ansøgning om tildeling af afgiftsfri, 
farvet benzin. 

Ansøgning herom må indeholde følgende 
oplysninger: 

1) Navn og adresse på klubbens plads. 
2) Navn og adresse på klubbens formand 

og bestyrelse. 
3) Klubbens love vedlagt. 
4) En skitse over klubbens areal med 

tankanlæggets placering indtegnet. 
5) Navn og adresse på tankpasser. Op

lysning om han er pladsmand, ansat 

af klubben etc. 
6) Benzinselskabets navn. 
7) Ca. antal både, der benytter benzin 

til start eller total drift. 
Når anlægget er godkendt til brug af 

toldvæsenet, indsendes meddelelse herom 
til unionens brug ved udstedelse af legiti
mationskort. Blanketter til brug herfor til
sendes klubberne senere. 

På legitimationskortet kan til fartøjer 
købes benzin i enhver klub, der er tilsluttet 
DMU eller Jydsk-Fynsk Motorbådsunion, 
og som har fået godkendt benzinanlægget 
af toldvæsenet. 

For hvert legitimationskort betales 
kr. 3,00. 

Bestemmelser for salg af afgiftsfri, 
blå benzin. 

Ved påfyldning af benzin på tankanlæg
get tilkaldes toldopsynet, der kontrollerer, 
at toldlukket er ubeskadiget, fratager dette 
og kontrollerer det påfyldte antal liter 
benzin og foretager derefter toldplom-
bering. 

Tanken, der skal være forsynet med fort
løbende tæller for aftapning, skal være 
mærket således: 

„Afgiftsfri blå benzin, kun til drift af 
lystfartøjer". 

Beholdere, hvori medlemmer afhenter 
benzin ved tanken til påfyldning i fartøjets 
tank, skal ligeledes være mærket som 
ovenfor anført. 

Der føres til toldvæsenets brug en salgs-
bog opdelt i afdelinger for tilgang og af
gang. 

Tilgangssiden rubriceres således: 
Dato — Leverandørens navn og antal 
liter. 
Toldopsynet attesterer i bogen ved hver 
tilførsel. 
Afgangssiden rubriceres således: 
Dato, bådens navn, ejerens navn, hjem
sted, klubbens navn, legitimationskort 
nr., antal liter. 
Ved hvert køb afgiver køberen, efter at 

have forevist et af den pågældende sejl
eller motorbådsklub udstedt indkøbskort 
forsynet med nr. — en erklæring af føl
gende ordlyd: 

Det erklæres på tro og love, at de dags 
dato til mit lystfartøj indkøbte liter af
giftsfri, blå benzin vil blive anvendt i 
dette fartøj under dets anvendelse i 
lystfart. 
Salgsbogen autoriseres af toldkamret. 

Bogen forevises for toldkamret ved hvert 
kvartals udløb og efter kalenderårets ud
løb afleveres bogen til toldkamret sammen
talt, underskrevet af klubbens formand og 
bilagt indkøbsbilag og salgserklæringer 
samt eventuelle i årets løb makulerede 
nummererede salgserklæringer. 

W. Tanggaard Rasmussen. 

Snabbast til sjoss 
Loordagen den 23 juli noterade engels-

mannen Donald Campbell nytt vårids-
rekord for motorbåtar alla kategorier ge
nom att i forstå forsoket uppnå 346,15 
km/tim. och i andra forsoket 305,08, vil-
ket overtråffar tidigare gållande vårids-
rekord. Detta lydde på 287,4 km/tim. och 
innehades av amerikanaren Stanley Sayres 
sedan 1952. Campbells genomsnittsfart 
uppges till 325,6 km/tim. 

Donald Campbells båt heter Bluebird 
och år på 2y2 ton. Den år engelskkon-
struerad-byggd. Rekordet sattes på en 
kilometerbana vid Ullswater i England. 

I fackkretsar anses att Donald Camp
bell lyckades med att passera båtarnas 
motsvarighet till flygets ljudvall, den 
s. k. „vattenvallen". 

& 
I Amerika blir det nu mer och mer 

vanligt att standertar tillverkas av ny
lon. Nylonstandertar år inte bara mera 
hållbara an de vanliga bomullsstander-
tarna utan också mycket kånsligare och 
„instållsammare". De sags också vara 
mera fårgåkta. 

Till Rors. 

S E JL S PORT 
S e j l s p o r t  

er andet og mere end blot at nå et 
bestemt mål ved hjælp af vinden eller 
motoren. 

S e j l s p o r t  
er kun farlig for uøvede folk i usødyg

tige fartøjer. 

S e j l s p o r t  
er en karakterudviklende og legemshær-

dende friluftssport. 

S e j l s p o r t  
skaber tillid og styrker kammeratskabet 

mellem mænd af alle aldre. 

S e j l s p o r t  
er ikke at købe en gammel spand og 

sejle ud og drukne sig selv og hele 
familien. 

S e j l s p o r t  
er at lære at sejle i en anerkendt sejl

klubs specielle øvelsesbåd. 

S e j l s p o r t  
er træning om sommeren og kursus om 

vinteren. 

S e j l s p o r t  
er at aflægge prøve og erhverve certifi

kat. 

Hveen rundt 
Søndag den 11. september arrangerer 

KOBENHAVNS SEJLUNION sin årlige 
kapsejlads Hveen rundt. 

Blandt de sejlere, der har deltaget i 
denne sejlads, behøver vi ikke at agitere 
for tilslutning. Det er en kapsejlads, hvor 
vi for en gang skyld kan have familien 
med — og arter vejret sig ordentligt, er 
det en oplevelse at være med i så lang en 
sejlads. 

Samme dag afholder KSU sit jollestævne 
i Svanemøllebugten. Der vil i år blive 
gjort mere ud af sejladsen for joller, idet 
der vil blive sejlet 2 sejladser. 

Desværre synes det som om man i SSF 
ikke er rigtig klar over, at disse sejladser 
finder sted hvert år — men det er altså 
den 11. september det foregår, og der er 
ophængt tegningslister i klubhuset. 
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Helsingør Nordhavn besøges sommeren spændt ud over cock-pit'et og vandet kluk-
igennem af mange Sundby-Sejlere. Her lig- kende mod siderne. Der er dejligt deroppe 
ger et par stykker og nyder det dejlige ved indsejlingen til Sundet, ikke mærkeligt, 
sommervejr, vi har haft i år, med solsejl at mange søger derop. 

Ken blå benzin 
Ja, så er den afgiftsfri, blå benzin til 

lystfartøjer en kendsgerning. 

Efter mange års ihærdigt arbejde er det 

nu lykkedes motorbådsfolkene at få af
giftsfri benzin til deres fartøjer. 

Som en forløber for den afgiftsfri benzin 
har klubberne i flere år nydt godt af de 
såkaldte „benzinpenge" — og for Sundby 
Sejl-Forening's vedkommende har disse 
penge betydet, at vi har kunnet foretage 
betydelige arbejder i havn og på plads uden 
deraf følgende kontingentforhøjelse. 

Tænk blot på, hvad vi har fået for disse 
penge, selvom vi jo selvfølgelig har skudt 
en stor del til selv: 

Skinneanlæg og dobbeltvogn, 
Uddybning af havnen, 
Fornyelse af bolværk ved 

benzintank og malerudsalg, 
Lys på toiletter, 
Motorreparationsskur 
og meget mere. 

Denne tilbagevendende mulighed for at 
søge penge til forskellige arbejder går for
eningen nu glip af, og det er et spørgsmål, 
om de enkelte bådejere ved nedsættelse af 
benzinprisen sparer penge i tilnærmeligt 
forhold til, hvad vi har fået ud af benzin
pengene. 

Den nye ordning synes også at kræve 
et stort administrationsapparat. Vi skal 
have legitimationskort, og der skal udfær
diges en erklæring hver gang vi skal købe 
benzin. Desuden skal pladsmanden føre et 
større bogholderi, der igen skal bekræftes 
af formanden og sendes til toldvæsenet, 
for slet ikke at tale om, at pladsmanden 
skal tilkalde toldvæsenet hver gang han 
skal have benzin. Så nogen lettelse bliver 
nyordningen altså ikke. 

Selvom ordningen har bade fordele og 
mangler, kan man dog ikke undlade at 
udtale en påskønnelse af det store arbejde, 
der af motorbådsorganisationernes ledere 
med den afgåede formand for Dansk Mo
torbåds Union sagfører Arnold Andersen i 
spidsen er gjort i denne sag. 

W. Tanggaard Rasmussen. 

O L I E N  
Den 4.—5. juli blev havnen oversvømmet 

af en stor mængde spildolie. Ja, olie er ikke 
det rette ord; det var nærmest tjære eller 
beg, og det satte sig i et tykt lag på 
bådene. 

Vi forstår godt den bitterhed, der opstod 
hos fartøjsejerne imod den kaptajn, der 
var skyld i dette. 

Det var ikke alene vor havn, der blev 
hjemsøgt. Også Kastrup og Dragør fik 
deres del af svineriet. Det gik endvidere 
ud over badestranden. 

Fartøjsejerne har siden slidt bravt i det 
for at fjerne sporene på deres både, men 
det lykkes kun delvis, idet der næsten på 
alle både bliver en gul skjold. 

Foreningen henvendte sig straks til hav
nevæsenet om sagen og bad bl. a. om råd 
om, hvorledes man kunne fjerne olien, men 
vi har ikke hørt et eneste ord derfra. 

Desværre kan man ikke finde synderen, 
men selvom man fandt ham, er det tvivl
somt, om der kan rejses erstatningskrav 
mod ham. W.T.R. 

Opmærksomheden henledes på vort or
densreglement, hvorefter fartøjer i havnen 
kun må udlånes til og sejles af medlemmer 
af SSF. 

To minutters stilhed 
En af bladets tidligere redaktører — 

Ejner E. Nilsson — m/b „NIELS" — er 
afgået ved døden. 

Nilsson, der var medlem af Sundby Sejl-
Forening fra 1938, var i nogle år medlem 
af bestyrelsen, men måtte på grund af 
sygdom trække sig tilbage fra forenings
arbejdet. 

Den afdøde gjorde i den tid, han sad i 
bestyrelsen, et stort arbejde for foreningen 
og havde en stor del af æren for vort 
sporanlæg med dobbeltvognen på søndre 

plads. 

Nilsson var i besiddelse af en utrolig 
energi og byggede foruden sin egen båd 
flere andre motorbåde. 

Ved hans alt for tidlige bortgang skal 
fra Sundby Sejl-Forening lyde et æret være 
hans minde. W.T.R. 

Et mangeårigt medlem af foreningen — 
Marthin Gunthel — er den 16. juli afgået 
ved døden. 

Æret være hans minde. 
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Sejlet stod og lænede sig op ad masten 
og tvang den over i skrå stilling. Med 
agterliget sagte sjævrende, stod det mas
sivt og tungt og skubbede masten frem
over, så båden måtte følge med —, og den 
gjorde det villigt. Ligesom den godmodigt 
lod sig klappe på boven af små, venlige 
bølger, som nynnende sjokkede langs si
derne og forsvandt i hvirvlerne bag roret. 
Den lagde sig kælent over på siden, nød 
at blive kildret og slikket op ad fribordet, 
og engang imellem blev den kåd og smed 
sig fremover, så en lille bølge forskrækket 
kastede sig ud til siden og søgte at komme 
bort fra bådens lidt brutale form for mor

skab. 
Den pløjede sig sindigt en vej gennem 

vandet, glattede plovfuren ud bag sig, 
slettede sit eget spor og følte sig iøvrigt 
så godt tilpas, som kun en båd kan føle 
sig i magsvejr og brisesejlads. 

Ikke fordi den var bange for øretæver, 
man kunne måske endda tro, at øretæver 
var dens livret, for den gik aldrig af vejen 
for en sø, ligemeget hvor stor og brutal 
denne så end var. Den kunne måske stoppe 
et øjeblik og ligesom tænke sig om, for så 
at springe frem og møde søens angreb med 
bøjet hoved, drikke den en skalle, smadre 
den i millioner af dråber så fine, som støv, 
og så tage tilløb for at møde den næste. 

Kom en kejthåndet sø lidt forkert ind 
på livet af den og fik lejlighed til at ramle 

Hvordan ligger det med din skydepram? 

Har du forsynet den med dit medlemsnum

mer, og har du betalt pladsleje for den ? 

Hvis ikke, så sørg for at bringe disse 

ting i orden. 

ALTSÅ: Medlemsnummer på skydepram 

eller jolle og pladslejen betalt. 

den et uberegneligt stød ud, drejede den 
hurtigt hovedet, så slaget kun ramte dens 
skuldre, oog søen lammede sig selv og be
skæmmet måtte søge bort, for ikke at 
blive helt til grin for sine mere regelmæs
sige kammerater... 

Den var hårdfør og stærk, båden, kendte 
sin styrke og kraft, derfor nød den nu at 
drille småbølgerne og kaste dem fra sig. 
Jævnt og roligt, uden nervøse rystelser, 
gik den fremover, søgte ned mod mærket 
ved skoven, nikkede venligt til den røde 
kost og rystede så sejlene engang, inden 
den lagde sig om på den anden bov og søgte 
ned efter næste mærke. 

Den trippede sindigt af sted, af og til 
nejende for de kælne pust inde fra land, 
som bragte krydrede dufte med sig, dufte 
af nyslået hø og tørverøg, gik tæt op ad en 
større og ældre kammerat med grovere 
klædning og grovere sejl, og en puls, som 
bankede højt, hårdt og stødende. 

Den lå hårdt, den store, skubbede tungt 
et brusende skum foran sig og nedlod sig 
ikke til at hilse på en amatør, som bare 
lod sig oversjaske for sjovs skyld og ikke 
vidste, at sejlads kan være andet end lyst

fart i fint vejr. 
Den lille snøftede bedrevidende, smed sig 

over og viste sin røde bund og lod sig ikke 
dupere af en sort slavesjæl, som bankede 
af sted fuld af mursten eller kunstgødning. 
Den fandt vej ind mellem „de fire koste" 
og galoperede så indefter mod land. Med 
sejlene trækkende og ikke længere skub
bende på, jog den ind mod den lille havn 
bag sivene, hvor høje master knejsende 
spejdede ud mod den og ligesom nysgerrigt 
løftede sig op på tæerne for at se, hvorle
des den ville bære sig ad med at finde den 
næsten skjulte indsejling mellem de to 
bræmmer af siv, som strakte sig over mod 
hinanden og gjorde det vanskeligt at se 

indsejlingsmærkerne. 
Men den var kendt med farvandet, 

båden, havde været her før og vidste, hvor 
den skulle finde havnehullet. Og den vidste 
også, at man nu holdt øje med den der
inde, at man ville stå på broen ved slæbe
stedet og se, når den langsomt kom gli
dende frem bag sivene med sejlene på 
dækket —, den vidste, at man hilsende 
ville slå ud med hånden og sige: „Godav 
igen —, og velkommen". Rollo. 

Nu har vi fået de af generalforsamlingen 

ønskede skabe på broerne. Nu mangler vi 

blot noget at sætte i dem, men hvis besty

relse og medlemmer er lige så ivrige til at 

komme med bidrag her som til bladet, er 

skabene slet ikke for små. 

& 

\v redakter 
Som medlemmerne vil se andet steds i 

bladet har vor udmærkede redaktør sagt 
sin stilling op, således at vi atter inden 
førstkommende generalforsamling står for 
at skulle finde en ny mand til at føre vort 
medlemsblad videre. 

Det er meget kedeligt, at Langelund ikke 
mere kan afse tid til at varetage denne 
post. Vi var jo netop så glade for at have 
fundet en god afløser for Svend Rasmus
sen. 

Da bladet jo imidlertid skal gå videre 
uanset vor private travlhed og andre be
kymringer, anmoder jeg herved indtræn
gende medlemmerne om at lægge hove
derne i blød for at finde et emne til denne 
post — eller kunne du ikke selv tænke dig 
at overtage jobbet? 

Tænk alvorligt over sagen; ja, det er 
selvfølgelig ikke nok kun at tænke, men 
prøv at finde en egnet mand til redaktør
stillingen. Jeg kan love, at den nye redak
tør vil modtage al mulig hjælp og støtte 
fra såvel den afgående redaktør som fra 
bestyrelsen — så af den grund skal man 
altså ikke holde sig tilbage. 

W. Tanggaard Rasmussen. 

Fransk langsegling 
Den franske långseglaren Jacques Yves 

le Toumelin, som i våras gav ut et bok 
om sin jorden runtsegling med Kurun, 
har i dagarna återvånt efter en ny lång-
segling, denna gång från franska Mar
tinique i Våstindien. Dårifrån och till 
Saint Nazaire på franska atlantkusten 
hade han gora 56 dygn. 

Till Rors. 

Juniorledereii 
Vor juniorleder Alfred May Jørgensen 

har længe ønsket at trække sig tilbage. 

Bestyrelsen har nu endelig fundet en af
løser for Jørgensen, idet Jørgen Hillers har 
indvilget i at lade sig opstille på general
forsamlingen til oktober. 

Jørgen Hillers har tidligere været på 
tale som juniorleder, men har på grund af 
sin videreuddannelse ikke kunnet påtage 

sig jobbet. 

Jørgen, der selv har været junior i SSF, 
er meget interesseret i juniorarbejdet, og 
vi mener det vil være gavnligt på denne 
post at få en mand, der ved hvor skoen 
trykker, og som er interesseret i at gøre 
et arbejde for juniorsagen. W.T.R. 
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Nye medlemmer 

i Simdtiy. Se-HfoceM-iMa 

Aktive: 

Henning Nielsen, Tønnesvej 16. Jolle. 
Helge V. Stjerndrup, Palermovej 17. 

Motorbåd Inge. 
Aage Andersen, Lyneborggade 6. 

Motorbåd Søs. 
Rosa Andersen, Blegdamsvej 126 A. 

Motorbåd. 
Erik Jensen, Tovelillevej 59. Uden båd. 
Svend Larsen, Elbagade 26. Uden båd. 

Passive B: 

Tove Larsen, Elbagade 26. 

Ifølge lovenes paragraf 3: Nyt medlems 
ansøgning om optagelse aftrykkes i først 
udkomne nummer af S.S.F. Protest skal 
skriftligt tilstilles bestyrelsen seneste 14 
dage efter offentliggørelsen. 

OP NI (i ELSE 
Ikke på grund af svigtende interesse for 

sejlsporten eller S.S.F., men på grund af 
manglende tid ønsker jeg at trække mig 
tilbage fra posten som redaktør af med
lemsbladet pr. førstkommende generalfor
samling (Ef terarsgeneralf orsamlingen). 

Thorkild Langelund. 

P.S. Jeg skal med glæde hjælpe den nye 
mand i gang og vil naturligvis stadig støtte 
bladet på alle måder, så vidt min tid til
lader. D. S. 

Pladsen er nu rengjort og affaldskas-
serne tømt. 

Da det koster foreningen mange penge 
at holde pladsen ren, henstilles det til med
lemmerne at være os behjælpelig med at 
holde pladsen i en anstændig tilstand. 

Der gøres i denne forbindelse opmærk
som på, at rundholter ikke må høvles på 
pladsen uden forudgående aftale med hav
neudvalget. 

Redaktøren beklager sig i sidste nummer 
af bladet over „mærkelige mennesker, 
som traver rundt på sæderne på toilet
terne" —, men hvordan havde redaktøren 
egentlig tænkt at klare en katastrofal 
nødssituation, når der er top på kranse
kagen — ? 

Vi må have de spande tømt noget tiere, 
i hvert fald om sommeren. 

Udenfor Verona 

1 .i" 

!1 V n r 

/7/1 n /J u "i ' ^4/ ; 

Der stank af klipfisk, pandekager stegte 
sild og hundredsytten andre mere ubestem
melige ting i Venedig, og der var varmt 
som i H . Men det var en oplevelse 
at gense Venedig, traske rundt i de smalle 
gader, slentre over Rialtobroen, drikke vin 
ved små borde ud til Canale Grande, sejle 
ad smalle kanaler i oplyste både, høre gon
dolieren synge oppe bag os, medens han 
roede og styrede med sin ene lange 
åre —, hejoh. 

,,Heeeeiiijjj-oooooohh". 

1 *. ' 

Månelyse nætter, vin som løftede sjælen 
ud af legemet, mørke kanaler, og gondo
lieren som sang, når han drejede sin gon
dol om et skarpt knæk, for at advare andre 
både —, jo vist var det en storartet op
levelse at fornemme lidt af denne forlorne 
romantik, som vist egentlig hører vore 
bedsteforældre til. 

Det var en oplevelse at bade i Adriater
havet, hvor livredderne sad i en lille jolle 
under en stor farvestrålende parasol med 
rifler over skuldrene, spejdende efter 
hajer —, åh jo, det er dejligt at rejse langt 
omkring, dejligt at erfare, at „der er en 
verden uden for Verona", åh jo —, men jeg 
hører vist til dem, som, hvor i verden jeg 
end befinder mig, altid vil længes hjem 
efter Oresund, lidt frisk vind og en smule 
skiv —, men jeg er vist også i min ung
dom blevet bidt af en gal sømand. 

Rollo. 

Det er sikkert i medlemmernes interesse 
at høre lidt om, hvordan arbejdet er gået 
i juniorafdelingen i den forløbne del af 
sæsonen. 

Den røde juniorbåd „Ludvig" blev taget 
ind i skuret i vinter, der blev lagt nyt lær
red på dækket og listerne blev fornyet. 
Desuden blev alle bådene gået grundigt 
efter, der var god tilslutning til klargørin
gen, og juniorerne viste stor interesse for 
sagen. 

Ved Landsjuniorstævnet i Helsingør den 
26. juni blev vi nr. 4 af 16 deltagende klub
ber. Det var pænt klaret af Åge Wass og 
Ib Andersen. Samme dag ved Fælleskap-
sejladsen i Dragør deltog J 99 „Peder" ført 
af Erik Hillers, foregaster Ingmar Isdal og 
Erik Hansen, og vandt 1. præmie samt 
Dragør Sejlklubs ærespræmie. J 117, ført 
af Ole Becker, foregaster Kurt Olsen og 
Børge Drest, fik 2. præmie. 

Ved en af aftenmatcherne i Svanemølle
bugten deltog alle tre både, og Åge Wass 
og Erik Hillers tegnede sig for to 1. præ
mier i henholdsvis J 91 og J 92. 

Endvidere har juniorerne været på 10-
dages togt i Sundet, og ved ankomsten til 
Helsingør blev der arrangeret en privat 
kapsejlads mellem Helsingørs juniorafde
ling og vore. Åge Wass vandt to første
pladser, Erik Hillers en anden og en tredie-
plads. 

I Tårbæk Sejlklubs kapsepjlads den 31. 
juli fik Åge Wass 1. præmie. 

Fra den 30. juli til den 8. august deltog 
juniorerne i en fællestur til Isefjorden, ar
rangeret af KAS, og hr. Ove Wilken havde 
havde med sædvanlig velvilje stillet sig selv 
og sin motorbåd til rådighed som ledsager. 
Turen var meget vellykket. 

I Øresundsugen fik vi en 1. præmie. Det 
var atter Åge Wass, der sejlede J 92. 

Som medhjælper for juniorchefen har 
Børge Hansen fungeret, og hans arbejde 
har uden tvivl bidraget til de opnåede fine 
resultater. 

går 
Vor kapsejladschef — Alf Andersen — 

har bebudet, at han vil nedlægge sit hverv 
på førstkommende generalforsamling. 

Alf Andersen, der har været kapsejlads
chef siden 1948, er blevet træt og vil gerne 
have en afløser. 

Det er ikke for tidligt allerede nu at 
skaffe en efterfølger for Alf. Vi henstiller 
derfor til sejlerne at søge at finde en mand 
til posten som kapsejladschef. W.T.R. 
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SUNDBY SEJL-POBENING, Amager Strandvej SU 35016 
Formand: W. Tanggaard Rasmussen, Suensonsgade 39, K PA 9770 
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EMserer: Th. Sparre, Højdevej 39, 3., S. Postkonto: 56516 SU 5673 
Havneudvalg: O. Ftltterer og Magnus Madsen, Østrigsgade 24, S 
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Juniorleder: A. May Jørgensen, Italiensvej 76, S AM 5568 
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N Y E  B A D M O T O R E R  

A l b i n  S o l o  M a r s t a l  
Penta Søby 

samt lager af brugte motorer, skrue
aksler, propeller alle størrelser sælges 
OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 25 

SUNDBY 6768 

Vi har kontante købere til 
HAVKRYDSERE 

FOLKEBADE 

SPIDSGATTERE 

5-METERE 

MOTORBADE 

MAZANTIS YACHT BUREAU 
GL. KONGEVEJ 132 

KØBENHAVN V. 

TLF. VESTER 2646 

P. S. Kun 1. kl.s fartøjer har interesse. 

SEJLSPORTSHUER 
EMBLEMER OG OVERTRÆK 

B R O Z E K  
AMAGERBROGADE 124 SU. 866 

Direkte fra værksted 
Skibssofa - Hynder - Skumgummi -
Springhynder og Hairloch med Plastik. 

15 års erfaring ved skibsarbejde. 

B .  N I E L S E N  

TINGVALLA ALLE 14 - SUNDBY 288 x 

I S E N K R A M  
FARVE 

F R A N K  S .  L A U R S E N  

VÆRKTØJ - MATERIAL 

BESLAG - PORCELÆN - LINOLEUM 

ØRESUNDSVEJ 51 - TLF. ASTA 2929 

T Y K K E  P U D E R  
stoppet med skumgummi tolv kroner. 
Puderne er betrukket med svært altan
stof i flere solægte farver. — Størrelse 
45X40 cm. Puder og hynder til møbler, 
biler, havebrug samt skibe leveres i alle 
mål med eller uden stof til eventyrlige 

værkstedspriser. 

GEORG FANTH 
CARLSGADE 8 — SUNDBY 7471 

Træffes også om aftenen. 

FREYTAG SEJL 
N Y H A V N  5 3  

P A L Æ  3 9 4 3  

Afleveret til postvæsenet den 24.—8.—1955. 

K assereren 
træffes 

kun i klubhuset 

og kun hver fredag kl. 19,30—21,00. 

Husk postgiroen 56516. 

Ved indbetaling opgiv medl. nr. 

A S S U R A N C E  ØBRO 7515 

CENT. 14575 - MARSKENSGADE 8, 1. 

G I K  D E R  E N  R U D E ?  
betyder intet den ordner 

G L A R M E S T E R  J E S  S C H U L T Z  

Wermlandsgade 82 — Amager 7099 
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TORSKEGILDE Ordinær halvårlig generalforsamling 
afholdes 

Mandag don 31. oktober 1955 kl. 19.30 pre. i 
Amager Selskabslokaler — Markmandsgade 9—11. 

D a g s o r d e n :  

Punkt 1. Valg af dirigent. 

Punkt 2. a) Protokol. 
b) Beretning. 

Punkt 3. Lovændringsforslag. 

Punkt 4. Andre forslag. 

Punkt 5. Valg. 

Punkt 6. Eventuelt. 

Følgende er på valg: 
Formanden, Willy Tanggaard Rasmussen. 
Kapsejladschefen, Alf Andersen. 
Juniorlederen, Alfred May Jørgensen. 
Havneudvalgsmedlem, Magnus Madsen. 
Suppleant til bestyrelsen, Harald Hansen. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden 
i hænde senest den 17. oktober d. å. 

For at have stemmeret til generalforsamlingen må kontingent for oktober 
kvartal være betalt. 

Bestyrelsen. 

*AAArøWWWWWWWVWVWWAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASW 

Den udmærkede sejlerhåndbog 

„Til søs" er forlængst udsolgt fra for

laget, men vi har i Sundby Sejlforening 

endnu et par enkelte eksemplarer liggende 

til favørprisen kr. 24,00. (Dog kun til med

lemmer af anerkendte sejlklubber). Bog

ladeprisen er kr. 35,00. 

De rigtig rare 

stiller deres knallert fra sig lige indenfor 
lågen og GÅR ned til deres skiv. 

• 
Mest af hensyn 

til børnene bør du ikke „knalle" rundt på 
havnepladsen. 

Så er det hen ad den tid, vi skal ud og 
fiske et læs torsk, for senere på dagen i 
fællesskab at spise dem. Vi har ment, at 
søndag den 9. oktober skulle være en pas
sende dag til dette foretagende. Ganske vist 
har vi ikke talt med „Pløkken", men hvis 
vi beder pænt om det, tror jeg, at vi kan 
benytte klubhuset, og skulle han være så 
stædig, ikke at ville koge fisken for os, har 
vi en klippefast tro på, at Gerda vil. Vi 
mødes søndag den 9. oktober og kl. 9,00 
sejler, ror eller svømmer vi ud til det sted, 
hvor vi mener, de rigtige torsk bor og søger 
her at lokke så mange af dem på krogen 
som muligt, men husk det skal være de 
store. Der er mulighed for, men det er ikke 
et løfte, at vi kan præmiere de flittige, 
hvis de fanger flere, end de selv spiser. 

Kl. 12,00 mellemeuropæisk tid vil det 
være passende at søge havn, så vi kl. 17,00 
præcis kan mødes i klubhuset for at se, 
hvad der er blevet af torsken, vi fangeda. 
Da der er grænser for, hvor mange vi kan 
skaffe bænkeplads til, ser vi os nødsaget til 
at ophænge en liste i klubhuset og anmoder 
de af vore medlemmer, der ønsker at del
tage i torskeorgiet om at tilkendegive det 
ved at anføre deres navn på listen, men da 
pladsen, som anført, er begrænset, er det 
nødvendigt at inddrage listen, når der på 
denne findes det antal deltagere, som huset 
kan rumme. 

Altså er vi enige om, det er søndag den 

9. oktober kl. 9,00 vi drager på fiskefangst, 

og kl. 17,00 præcis vi mødes i klubhuset, og 

husk så listen, medens det er tid. Prisen for 

deltagelsen vil vi ikke røbe før vi hænger 

listen op, det skal være en overraskelse. 

Festen er kun for foreningens medlemmer 

med damer. Torskegildeudvalget. 
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FÅ NOGET UD AF VINTEREN -
f / f c  p å  S .  S .  F . s  h u r s u s  o g  l æ r  

N A V I G A T I O N  O G  T O V V / E R K S A R B E J D E  

Som sædvanlig arrangerer Sundby Sejl
forening i vinter kursus i praktisk naviga
tion og praktisk towærksarbejde. 

Enhver sejler bør have kendskab til navi-
gationt til færdselsreglerne til søs, søvejs
reglerne, som til alt andet, der kan fore
komme, når man vil sejle sit skib sikkert 
og uden risiko. Det giver selvtillid at vide, 
hvad man skal gøre, når tåge lukker en 
ude fra en tudende omverden, når i egndis 
sletter kysterne ud, så man ikke kan få 
den landkending, man havde regnet med, 
når vind og sø slår en ud af kurs, eller når 
man ligger i vindstille og driver pokker i 

vold og ikke aner, hvor man befinder sig, 
når vinden endelig kommer igen. 

Alt det og meget mere kan man lære, — 
det koster bare en smu e energi og lyst, 
og det er ikke alene interessant og mor
somt, det er også pinende nødvendigt. 

Så er der tovværksarbejdet ombord, re
paration og vedligeholdelse af skibets rig 
og grej. Det hører med til sømandsarbejdet, 
at man selv kan lave det, for eksempel selv 
splejse et øje på en fortøjning, splejse to 
ender sammen, splejse stålwire, lave sig et 
par fendere, klæde op, lave knob og stik, — 

ja, der er mange ting, man skal kunne, for 
med rette at bære betegnelsen: sejler. 

Og det ser nu godt ud, når alt ombord 
er i orden, — og mindre godt, hvis alle ens 
tovender ligner hestehaler. 

Vore dygtige lærere, rigger Hansen og 
styrmand Bendtsen venter at se dig og dine 
kammerater i år. Der er tovværkskursus 
hver mandag kl. 19, — og navigationskur-

sus hver torsdag kl. 19. 
Indmeldelse sker hos Robert Frisch, 

Nyrnberggade 24, SU 7524 v, eller på sko
len mandag den 3. oktober og torsdag den 

6. oktober. Red. 

Lederen af vort tovværkskursus: 

Rigger Hansen. 

Lederen af vort navigationskursus: 

Styrmand Bendtsen. 

N A V I G A T I O N S K U R S U S  
torsdag kl. 19. 

T O V V Æ R K S K U R S U S  
mandag kl 19. 

QAMLE BÅDE -  OQ NYE 
At folk lader deres både stå på land år 

efter år og falde sammen og gå til, — det 
forstår jeg ikke et hak af. Bådene har dog 
kostet noget at købe engang, og det koster 
da også pladsleje og medlemsskab af klub
ben at have dem liggende, og de virker 
mindre og mindre pyntelige efterhånden 
som vejr og vind tærer på dem. 

En gammel sømand har engang sagt, at 
man skal male sit skib, for at give havet 
noget at æde. Ellers æder det skibet. Sol 
og vejr og vind gør det samme, og mange 
af de gamle „spande", der ligger på plad
sen, er ædt. 

Så er det et anderledes opbyggeligt syn 
at stikke hovedet indenfor hos en af selv
byggerne, — det er noget, man forstår. 
Der er friskhed og initiativ og mod, der 
arbejdes målbevidst, og resultatet af mange 
fritimers sved bliver et dejligt skib, netop 
sådan et, man har ønsket sig. 

Under et af halvtagene bygger brødrene 
Hansen en dejlig, stor motorbåd, 10 meter 
lang, med sovekahyt agter, et stort, rum
meligt cock-pit, overbygget styrehus, salon, 
pantry, gas, — og alle moderne bekvemme
ligheder, et fint fartøj helt igennem, som 
de nok skal få glæde af. De mangler kun 

nogle småting indenbords, — en masse små
ting måske, som kunne laves efter søsæt
ningen, — men det er nu nemmere at lave 
det på land, og det er jo dog, trods alt, også 
ved at blive vinter 

Men til foråret kan vi glæde os med brø
drene Hansen til at se S.S.F.s flåde forøget 
med en stor, ny motorbåd i blank mahogni, 
— og hvor er det dejligt at vide, at der 
sker noget herude i Sundby. Red. 
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Uddrag af forhandlingsprotokollen 
Bestyrelsesmøde onsdag d. 13. april 1955 

kl. 7,30 hos Jørgen Nielsen, Korfuvej 6. 
Alle mødt. Kasserer og redaktør tillige til 

stede. Bestyrelsen konstituerede sig som 

følger: 
Formand: Willy Tanggaard Rasmussen. 
Næstformand: O. Futterer. 
Sekretær: Alf Kruøjser. 
Havneudvalg: O. Futterer og M. Madsen. 
Tilsyn med klubhus: Jørgen Nielsen. 
Kapsejladschef: Alf Andersen. 
Sejladschef: Robert Frisch. 
Juniorleder: A. May Jørgensen. 
Formanden oplyste, at man fra Jordkon

toret har modtaget et brev af 26. marts d. 
å., der giver tilsagn om et tilskud til op
rensning af renden på indtil kr. 5000,— for 
indeværende år. 

Faste bukke ved masteskuret er under 
arbejde ved pladsmand Madsen. 

Skraldbunken på søndre plads søges fjer
net ved medvirkning af Peter Ras. 

Oprensningen af renden er påbegyndt 
den 13. april 1955 af dykker Strandgård, 
der har givet skriftligt tilbud på ca. kr. 
8000,—. 

Formanden har ikke kunnet få oplyst fra 
kommunen, hvilke skure og anden bebyg
gelse, der hentydes til i kommunens sidste 
byggetilladelse, men han arbejder videre 
med sagen, og vil spørge hos byggesags-
kontoret. 

Spørgsmålet vedr. spundsvæggens even
tuelle afstivning er under arbejde i havne
udvalget. 

Af hensyn til den forestående stander
hejsning vil klubhusets døre og vinduer bli
ve malet. Pladsen foran bliver gruset og 
rettet op. 2 papirkurve købes til klubhuset. 
Bagsiden af huset vil blive tjæret af plads
manden. Juniorskurets bagside efterses og 
renses. 

Standerhejsning fastsættes til søndag den 
8. maj d. å. kl. 14. Sekretæren sørger for at 
indbyde vore æresmedlemmer samt repræ
sentanter for kommunen m. v. 

Festudvalget arbejder med arrangemen
tet vedr. pinseturen til Dragør. Man har 
reserveret sig en sal i Amager Selskabs
lokaler den 17. november 1955 (torsdag) 
for eventuelt andespil. 

Skolechefen bemyndiges til at lade øvel-
sesbådens dæk skrabe af- en fagmand. Til 
sejlads med juniorbådene mangler man 
egnede førere med evne til at lære fra sig. 

Fra ministeriet har man modtaget sidste 
rate af tilskuddet fra benzinsag II med kr. 
1963,19. Fra jordkontoret har man fået 
kommunens tilladelse til nyttehaver på 
arealet nord for havnen for indeværende år. 

Mødet sluttet kl. 23,00. 

Bestyrelsesmøde fredag den 12. august 
1955 kl. 8,15 i klubhuset. 

Alle mødt. Kasserer Sparre tillige til 
stede. Protokol oplæst og vedtaget. 

Formanden oplyste: Medlemsskabe er nu 
opsat ved nordre-, søndre- og midterbro, 
fra kommunen er nu modtaget de lovede 
kr. 5000,—, de faste bukke ved masteskuret 
vil blive opsat til foråret ved et mere egnet 
sted. Omtalte spildolien og de deraf flyden
de ubehageligheder. Adskillige medlemmer 
har tilsyneladende mistet al interesse for 
deres fartøjer, hvoraf nogle står spredt om 
på pladsen eller henligger uden tilsyn i 
havnen. 15 medlemmer er i anbefalet brev 
blevet opfordret til at bringe forholdet i 
orden samt at betale deres skyld til for
eningen. 

Den blå afgiftsfri benzin til drift af lyst
fartøjer er nu en kendsgerning, men sagen 
med toldvæsenet rummer et utal af forma
liteter, som Jørgen Nielsen, der arbejder 
med spørgsmålet, søger at klare. Mole
hovederne er nu under reparation. Diverse 
reparationer på vogne og spil samt slæbe
sted er under arbejde, man agter at bygge 
en større og bedre bro ved mastekranen. 

Klubhusets cementerede gård er under 
reparation. 

Sejlerskolen er et trist kapitel. Øvelses-
båden er nu sejlklar, og der har meldt sig 
6 elever. Under juniorlederens lange feiie 
har Børge Hansen med stort held og dyg
tighed ledet juniorafdelingen. Man påtæn
ker til vinter at arrangere møder med fore
drag for juniorerne og deres forældre. Man 
har indkøbt et nyt storsejl til juniorbådene. 
Skolechefen og formanden vil forhandle 
med styrmand Bendtsen om den kommende 
vinters undervisning i navigation og skole
direktionen tilskrives ang. lokaler til under
visningen. 

Kapsejladschefen oplyste, at aftensejlad
serne gennemsnitlig har ca. 25 både til 
start. Der vil ikke blive arrangeret nogen 
old boys- eller damesejlads i år, men man 
agtede at arrangere en lukket kapsejlads 
eventuelt med en fest om aftenen. Til den 
forestående sejlads om Larchmond-pokalen 
har man udtaget folkebådene: Klumpe, 
Langemand og Bambi med henholdsvis Ivan 
Thomsen, Magnus Madsen og Einar Olsen 
som sejlere. 

Alf Andersen foreslår, at kapsejladsche
fen tildeles en ung assistent til hjælp ved 
kapsejladser og det dermed forbundne ar
bejde. 

Man agter at arrangere en pilketur i sep
tember eller oktober måned. 

Redaktør Langelund, også kaldet „Rollo", 
har på grund af overvældende travlhed i 

sit private arbejde set sig nødsaget til at 
frasige sig hvervet som redaktør. Det over
vejes, om det ikke var bedre at søge arbej
det med bladet fordelt på flere hænder og 
ligefrem lave en redaktionskomité. Inter
esserede bedes snarest melde sig. 

Defekte vandhaner på midterbroen vil 
blive repareret eller tilproppet. 

Mødet hævet kl. 24,00. 

Sekretæren. 

Ny vært 
Kommunaldirektør K. Bjerregaard, direk

toratet for stadens faste ejendomme, fyldte 
den 8. september 70 år. 

Direktør Bjerregaard, under hvem Sund
by Sejlforenings arealer sorterer, trækker 
sig herefter tilbage fra sin stilling. 

Sundby Sejlforening er altid blevet mødt 
med velvilje og imødekommenhed af direk
tør Bjerregaard, når vi mødte med vore 
problemer, sidst under forhandlingerne med 
de forskellige søsportsklubber, som det er 
tanken at flytte ud som naboer til os. 

Vi siger direktør Bjerregaard tak for 
hans interesse for S.S.F. og byder hans 
efterfølger, kommunaldirektør Gregers 
Hansen velkommen, idet vi håber på at 
møde lige så stor forståelse for vore pro
blemer hos direktør Hansen som vi har 
mødt hos direktør Bjerregaard. W.T.R. 

LARCHf l lOnT-POKnL 
SEJLRDSERflE 

Ved Larchmond-sejladsen søndag den 28. 
august, hvor Sundby Sejlforening, deltog 
med tre både, sikrede vi os en andenplads, 
og har dermed kvalificeret os til at være 
med igen til næste år. 

Vi vil gerne i den anledning sige de med
lemmer tak, som var med den dag, både de 
som sejlede, og dem der stillede deres både 
til rådighed. 

Resultatlisten så iøvrigt sådan ud: 
Sundet 835/8 

S. S. F 79V2 

K. A. S 775/» 
Hellerup 73 *,4 

A. Andersen. 

Det sværeste 

ved enhver ting er at få begyndt, derfor 
tag en rask beslutning. Synes du, der er 
mangler ved din sømandsuddannelse, så 
sørg for at indhente det forsømte nu i vin
ter. Rigger Hansen og styrmand Bendtsen 
venter dig på Sundparkens skole. 
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DET GHfTILE SHIU Tekst og tegning af ROLLO 

Vi sad, maleren og jeg, på den lave sten
sætning ud for den nymalede kran og så 
på den gamle fragtbåd, som lå langs bol
værket og drømte herlige ungdomsdrømme, 
om dengang den sejlede frugt fra Femø til 
København, — dengang der virkelig var 
noget ved det hele. Nu kører en stor lastbil 
med påhængsvogn ombord på færgen og 
farer til staden på godt et par timer, — 

dengang kunne det tage et par dage, hvis 
vejret ellers ville det. 

Egentlig er den død forlængst, båden, 
men den bliver holdt kunstigt i live ved 
hjælp af en rusten pumpe og en gammel 
pøs, — engang måtte to mand arbejde i 
fire timer med den, for at holde den, indtil 
sprøjten kom og afløste dem og fik såret 
i forskibet så meget op over vandet, at man 

kunne tætne hullet nogenlunde, og nu lå 
den altså der med halvråddent vand i lasten 
og fuld af minder. 

Dens gamle skipper var gået i land, ikke 
for sidste gang, for skønt i nærheden af de 
halvfems år, sejlede han af og til med svi
gersønnerne, når de, på vej fra en plads til 
en anden, lagde ind og blev liggende natten 
over, — ellers daskede han rundt hernede 
på havnen, den gamle, måske indbildende 
sig, at både han og hans skib stadig var 
unge og friske, og en dag ville stikke tilsøs 

sammen igen. 
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Så sprang han ned ombord på sit gamle 
skib, loftede lidt i den ene luge og kiggede 
ned i lastrummet, gik forud og skod kap
pen tilbage, som om han ville ned i for
lukafet, men trak sig, vrængende på næsen, 
lidt tilbage fra den mugne stank, der steg 
op dernede fra, og gik så med små, raske 
skridt hen over det solsprukne dæk, spyt
tede engang i havnen og tørrede sig om 
munden med bagsiden af hånden, og blev 
så stående, hvor sidevantet løb op mod 
mastetoppen, lagde hovedet tilbage og lod 
øjnene løbe tiltops. Så hørte han vel vin
dens sang i riggen. Fornemmede dens fløj
ten i vant og barduner, troede vel at mærke 
dens pres på de grove sejl, følte dækket leve 
under sig, mærkede søerne bryde mod ski
bet og sende deres sprøjt og røgvand op 
over ham, så sejlede han, den gamle, i storm 
og stille, med knirkende tovværk og kna
gende rorpind, indtil han langsomt bøjede 
hovedet, spyttede og sagde: „Sejle ku' vi 
fa'me, — og sejle, det gjorde vi". 

Han så op og fik øje på os, som sad og 
iagttog ham. Der var på samme tid en stille 
triumf og en undskyldende generthed i hans 
øjne, og da vi bare nikkede ned til ham 
uden at sige noget, sagde han: „Hun er sgu 
god nok endnu, tøsen, hun flyder da" 

„Tjaeh," sagde maleren stille og mest 
henvendt til mig. „Hun flyder, og det er vel 
egentlig det væsentlige ved et skib." 

„Men et skib skulle dog også gerne kunne 
sejle," mente jeg. 

„Men dog først og fremmest flyde," ved
blev maleren stædigt. „Ligger den først 
nede på bunden — 

„Med tyve favne vand over toppen." 
Den gamle sprang i land og kom hen og 

satte sig hos os: „Vi sejlede pressetørv fra 
Stavreby, svigersønnen og jeg, og det var 
en fandens komedie at finde derind og finde 
ud igen. Tit blev vi hængende." 

„Jeg har forsøgt at finde derind et par 
gange," sagde jeg klogt, „men har måttet 
opgive det hver gang." 

„Men det var ikke Stavreby havn, vi 
skulle ind til, vi skulle meget længere, helt 
ind til kirken." 

„Javel, ja, men det var nu også der, jeg 
ville været ind." 

„Selvfølgelig kan man finde derind og 
også ud igen, men de pæle, vi hamrede ned 
for at markere renden, forsvandt." 

„Der er vist kviksand, der," sagde jeg 
„Jeg ved pokker ikke, hvad der er, men 

når vi forsøgte at stage os af grunden, 
kunne stagen forsvinde, som om vi stak den 
ned i et bundløst hul. Thomas røg da også 
udenbords et par gange." 

„Men nu det gamle skib der," sagde male
ren. „Kunne det ikke betale sig at gøre det 
istand og sælge det?" 

Den gamle så underligt på ham og spyt

tede ned mellem sine fødder: „Hvem skulle 
vel ville købe det?" 

„Ja, det ved jeg ikke, men jeg kunne nu 
godt tænke mig den hvidlakeret udenbords, 
mahogniaptering og røde sejl." 

Den gamle kneb øjnene sammen. Gjorde 
maleren nar ad ham? 

„Lastrummet kunne laves til en dejlig 
salon med ståhøjde, i forrummet kunne der 
laves „træk og slip", der kunne puttes en 
ny maskine i, ny mast og rig, og på kahyts
taget kunne jollen ligge." 

Den gamle så tankefuld på en flue, der 
kravlede på hans ene knæ, åbenbart var 
han i fuld gang med at hale sit gamle skib 
på land og bygge det om til et „lystfartøj 
i yachtmæssig stand" og sælge det til en 
skør maler, — men så jagede han fluen 
væk og spyttede efter den: „Det ville koste 
en lille formue, og hvem har formuer i dag 
at smide ud til lystsejlads?" 

„Næh," sagde jeg. 
„Det er jo ikke gjort med at købe en 

bøtte maling og smøre den over, der skal 
laves meget tømrerarbejde på den." Han 
sukkede opgivende. „Næh, det kan vel ikke 
engang betale sig at skære den op til 
brænde." 

Han rejste sig og stavrede ind mod pak
huset, hvor hans cykle stod. Vi så ham 
kravle op på den og køre hjem. Maleren 
havde givet ham noget at tænke på, og jeg 
sad og så på det gamle skib og min egen 
lille, beskedne spidsgatter, — der var for
skel på de to skibe, ikke alene hvad størrel
sen angik, og man må nu da vist købe skiv 
efter sit behov og sin pengepung. 

Men maleren trak vejret dybt og puste
de det langt fra sig: „Helvedes også, at 
man ikke har en snes tusind liggende løse 
i skjortelommen, for du må da indrømme, 
— ikke —?" 

„Jojo! —" 
„Man ku' fa'me ha' klaveret med, mand, 

og lave dancing ombord. —" 
Rollo. 

Der kommer 

seks-syv hundrede medlemmer til gene
ralforsamlingen den 31. oktober, — tror 
vi nok. . 

Jeg talte fireogtredive både 

på land midt i den dejlige sejlsommer, 
vi har haft. Nå, — både er nu så meget sagt 

• 
Der er ingen skam ved 

ikke at kunne noget, man ikke har lært, 
—• men det er en skam ikke at sørge for at 
lære det, man har brug for, — når man har 
anledning til det. 

Ella bad mig hilse enhver, der bryder sig 
om at få en hilsen, fra Femø. Rollo. 

— Slip mig hellere los igen, 
de tror alligevel det er løgn, når du kom

mer hjem med mig. 

• 
Så er der nogen, 

der har glemt deres skibe, sidst de var 
nede i sejlforeningen, — tænk at man så
dan kan gå og glemme, at man har et skib. 

• 
Der tænkes oprettet 

et tremands bladudvalg bestående af: 
En som vil skrive om kapsejlads (vi har 
haft alt for lidt om dette i bladet), en som 
vil skrive om motorer og motorbåde (det 
har vi også haft for lidt om), og en som 
vil tage sig af det lokale stof (det har vi 
slet ikke haft noget af). 

Så skal alle I andre bare skrive om tur
sejlads og jeres oplevelser ude og hjemme 
med det kære skiv, — sikke et blad vi så 
får efterhånden. 

• 
Har du nogle gode fotos 

fra din ferietur, så lån bladet dem, — 
måske har andre også interesse af at se 
dem. 

• 
Skal vi gå over 

og få vore kællingeknuder korrigeret hos 
„Hans Sømand" i vinter ? 

• 
Har du aldrig lært 

at splejse, har du chancen nu. Det er 
interessant, morsomt og nødvendigt, hvis 
du vil kalde dig lystskipper. 

• 
Og hvad med navigation? 

Sejler du rundt på lykke og fromme og 
er bange for at komme så langt ud, at du 
ikke kan se land ? 

• 
Meld dig trl nu, — 

det ville være ærgerligt, ikke at kunne 
komme med, fordi der ikke var plads. 

• 
Det er meget nemmere, 

når du alligevel skal på posthuset, at ind
betale dit kontingent på postgiro. 

DEI) BLA BEIIZin 
Vi regner med i næste nr. af bladet at 

kunne redegøre nærmere for, hvorledes det 
ligger med den afgiftsfrie blå benzin. 

Bestyrelsen. 
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N Y E  B A D  M O T O R E R  

A l b i n  S o l o  M a r s t a l  

Penta Soby 
samt lager af brugte motorer, skrue
aksler, propeller alle størrelser sælges 
OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 25 

SUNDBY 6768 

Vi har kontante købere til 
HAVKRYDSERE 

FOLKEBADE 

SPIDSGATTERE 

5-METERE 

MOTORBADE 

& 

MAZANTIS YACHT BUREAU 
GL. KONGEVEJ 132 

KØBENHAVN V. 

TLF. VESTER 2546 

P. S. Kun 1. kl.s fartøjer har interesse. 

SEJLSPORTSHUER 
EMBLEMER OG OVERTRÆK 

B R O Z E K  
AMAGERBROGADE 124 SU. 866 

Direkte fra værksted 
Skibssofa - Hynder - Skumgummi -
Springhynder og Hairloch med Plastik. 

15 års erfaring ved skibsarbejde. 

B .  N I E L S E N  

TINGVALLA ALLE 14 - SUNDBY 288 x 

I S E N K R A M  
FARVE 

F R A N K  S .  L A U R S E N  

VÆRKTØJ - MATERIAL 

BESLAG - PORCELÆN - LINOLEUM 

ØRESUNDSVEJ 51 - TLF. ASTA 2929 

T Y K K E  P U D E  K  
stoppet med skumgummi tolv kroner. 
Puderne er betrukket med svært altan
stof i flere solægte farver. — Størrelse 
45X40 cm. Puder og hynder til møbler, 
biler, havebrug samt skibe leveres i alle 
mål med eller uden stof til eventyrlige 

værkstedspriser. 

GEOMG FANTH 
CARLSGADE 8 — SUNDBY 7471 

Træffes også om aftenen. 

7524 v 
5568 

Ingen paragraf 
i vore love forbyder dig at køre race ud 

ad midterbroen, — men lad være med at 
lukke for gassen, når du farer forbi bænken. 

• 
Var du med ifjor, — 

ellers tag med iår. Der er masser af torsk 
i Øresund for tiden. 

Afleveret til postvæsenet d. 23.—9.—1955. 

k assereren 
træffes 

* 
1. oktober — 31. marts 
hver fredag kl. 19,30—21,00, 
Højdevej 39, 3., SU 5673. 

Sendag den 2. oktober 1955 og 
søndag den 8. januar 1956 
kl. 10,00—12,00 
i klubhuset, Amg. Strandvej. 

Husk postgiroen 56516. 
Ved indbetaling opgiv medl. nr. 
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CENT. 14575 - MARSKENSGADE 8, 1. 

G I K  D E R  E N  R U D E ?  
betyder intet den ordner 

GLARMESTER JES SCHULTZ 

Wermlandsgade 82 — Amager 7099 
t i l  d e n  b i l l i g s t e  p r i s  

AMAGER É^gxrykxlri 
HAIWNOSGAOE TLF AMAGER mm ILc. 

ANNONCEEKSPEDITION ved 
E. LORENTZEN, 

ALBANIENSGADE 2 - AMAGER 7118 Y. 

GRØN & WITZKE 
Assurance 

Kongens Nytorv 6 København K. 

Udgiver: Sundby SejlsKorening. 

Ansvarshavende redaktør: 

Thorkil Langelund 

Øresundsvej 122, Am. 6474 v. 

Ekspedition: E. Nilsson, 

Vestermarie Alle 51, 50 25 02 

Tryk: Amager Bogtrykkeri, 

Hallandsgade 11 — S. 
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14. ÅRGANG — NR. 10 

Ved Femøsund 
Tekst og tegninger af ROLLO 

Jeg kendte godt skipperen, der la derude 
og gravede sand tæt under land. Jeg havde 
sejlet med ham flere gange, mest for mor
skabs skyld, men også fordi jeg kunne lide 
at være på et skib og mærke det leve under 
fødderne, — ja, og så fordi, han kunne lide 
at have en mand ombord, som kunne lave 
ham en tår kaffe, skipperen. 

Jeg skulle også have været med ham i 
dag, men jeg havde ikke rigtigt kunne tage 
en bestemmelse, — og meteorologerne hav
de også lovet regn. Nu fortrød jeg det, for 

1 
jeg havde sagtens kunnet låne en gammel 
regnfrakke og et par gummistøvler, hvis 
det var han villet haft mig til at stå ved 
spillet, — og desuden var det højt, tørt vejr. 

Solen skinnede fra en skyfri himmel, der 
var bagende varmt inde i landet, men ude 
ombord var der frisk, — og nar nu fyren 
derude om lidt havde dækket i vandlinjen, 
ville han hale krogen til sig og tøffe ned 
mod Lindholmen og sætte kurs efter Sax
købing fjord, og den tur, ind gennem fjor
den var altid en oplevelse. Det var som at 

sejle op ad en å, hvor spurve dristigt hop
pede rundt på den grødede masse, som 
skød op fra bunden og næsten spærrede den 
smalle rende inden for koste og stager, 
hvor vildgæs og ænder vigtigt svømmede 
rundt lige foran skibets stævn og blev 
meget fornærmede, hvis man kom dem for 
tæt ind på livet, hvor ællinger sejlede af 
sted i kølvandsstribe, og hejrer tungt pum
pede sig op i luften inde bag sivene. 

Jeg gik også glip af turen forbi slottet 
og den lille fiskerhavn neden for, fik ikke 
set de røde køer gå inde mellem træerne 
eller soppe ud i vandet for at forsøge at 
drukne de irriterende småfluer, som ustand
seligt satte sig om deres øjne, i næseborene 
og langt inde i ørerne, — der var bare det, 
at han ville blive liggende i Saxkøbing, 
skipperen, for at tage en last tjæresten 
med til Askø, og der kunne godt gå et par 
dage eller mere, — men hvad, — hvis han 
spørger mig engang til, slår jeg nu til. — 
Uden hensyn til vejret. 

Til medlemmerne 
Bestyrelsen har den 1. oktober tilskrevet 

pladsmand Madsen således: 

„På foranledning af din henvendelse 
skal vi herved meddele dig, at besty
relsen har vedtaget at ændre satsen 
for ophaling af fartøjer fra 20 pet. 
til 30 pet. af pladslejen, idet dog 
denne forhøjelse kun er gældende for 
efteråret 1955. 
Efter generalforsamlingen den 31. 
ds. vil vi komme tilbage til sagen, 
idet bestyrelsen pa generalforsamlin
gen agter at fremkomme med for
slag om en forhøjelse af pladslejen 
med 1 kr. pr. kv.-meter. 
Satsen for ophaling til hovedsporet 
— 2,50 kr. — forbliver uforandret." 

P. f. v. 
VV. Tanggaard Rasmussen, 

formand. 



INDKOMNE FORSLAU TIL GEmALFORSAMLIIGEN 

S I D E  2  S S F  N R .  1 0  

/V\AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/\AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS'SAA/\AAAA/VtAAAAA/V\AA/\AAA/\A/\A/VAAAAA/\AAA/\J< 

Ordinær halvårlig generalforsamling 
afholdes 

mandag den 31. oktober 1955 kl. 19.30 prc. i 
Amager Selskabslokaler — Markmandsgade 9—11. 

D a g s o r d e n :  

Punkt 1. Valg af dirigent. 

Punkt 2. a) Protokol. 
b) Beretning. 

Punkt 3. Lovændringsforslag. 

Punkt 4. Andre forslag. 

Punkt 5. Valg. 

Punkt 6. Eventuelt. 

Følgende er på valg: 

Formanden, Willy Tanggaard Rasmussen. 

Kapsejladschefen, Alf Andersen. 

Juniorlederen, Alfred May Jørgensen. 

Havneudvalgsmedlem, Magnus Madsen. 

Suppleant til bestyrelsen, Harald Hansen. 

For at have stemmeret til generalforsamlingen må kontingent for oktober 

kvartal være betalt. 
Bestyrelsen. 

f\A/\AA/\AAAAAAAAAAAASWAAAA/V*AAAAAAAAAAAAAA/\AAAAAAAAAAAA/V/l/ 

Jeg undertegnede giver herved forslag 

om ophævelse af indbetaling til byggefon-

den. 
Medl. nr. 98 
Hjalmar Petersen. 

* 
Jeg anmoder herved den ærede bestyrelse 

om, at der bliver nedlagt forbud mod cykel-, 

motorcykel- og automobilkørsel på havne

pladsen. Undtaget herfra transport af varer 

til marketenderiet, skibene og malerudsal

get. 
Jeg motiverer mit forslag således: Oven

nævnte befordringsmidler skaber en støv-

plage, der vanskeliggør vort male- og 

lakerearbejde på fartøjerne. 

Medl. nr. 348 
A. Hansen. 

* 

På bådepladsen oprettes elektricitetsstik 

for tilslutning af støvsuger og slibemaski

ner. 

Til opsætning af disse stik betales af hver 

bådejer, som har og skal have deres båd 

på land i SSF en afgift på 5 kr. een gang 

for alle. 

Til dækning af strømforbrug betales 2 

kr. af hver bådejer årlig, som opkræves 

sammen med pladslejen. 

Medl. nr. 173 
S. A. Larsen. 

• 

Bestyrelsen foreslår pladslejen forhøjet 

med 1 kr. pr. m2 til 4 kr pr. m2. 

• 

Bestyrelsen foreslår Jørgen Hillers som 

juniorleder i stedet for A. May Jørgensen, 

der ønsker at fratræde. 
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Ja, der sker stadigt noget, nu er det hen 

ad den tid, ænderne er værd at sætte tæn

der i, og vi har derfor besluttet os til at 

afholde et andespil af den helt store slags, 

torsdag den 17. november kl. 19,00 i sel

skabslokalerne i Markmandsgade. Vi for

venter, at samtlige vore medlemmer over

render os for at være med, og efter alle 

solemærker at dømme har vi i år chancen 

for at få fat i nogle særlig fine ænder, og 

såvidt det lader sig gøre, vil vi sikre os 10 

stk. af den slags, og så skulle vi gerne have 

fat i en gås. Al denne gode mad vil man i 

heldigste tilfælde kunne vinde for nogle 

ganske få kroner, men for nogenlunde at 

kunne regulere tilstrømningen vil billetterne 

til aftenen kunne fås hos Pløkken og hos 

samtlige bestyrelsesmedlemmer. 

Det henstilles tii alle interesserede at 

holde sig underrettet ved opslaget i klub

huset. Vi mener at kunne få det næste blad 

ud inden denne aften, men hvis det skal 

svipse, skal billetten erhverves forinden, vi 

må ikke sælge billetter ved indgangen. Så 

husk at reservere tid og billetter. 

Udvalget for andespil. 

Den blå benzin 
Desværre viser det sig, at den meddelelse 

fra Dansk Motorbåds Uunion, som vi bragte 

i medlemsbladets augustnummer, vedrøren

de afgiftsfri, blå benzin til lystfartøjer, var 

lidt forhastet, — vi har da i hvert fald, 

trods gentagne forsøg, ikke kunnet få den 

bekræftet hos toldvæsenet, så sagen synes 

således ikke på nuværende tidspunkt at 

være helt i orden, men så snart der fore

ligger nyt, skal vi omgående bringe det. 

Ked. 

Nye medlemmer 

i itutdiy. Se{l(oceuma 

Aktive: 

Bent Møller Jensen, automekaniker, 
Fælledvej 5, N. — Uden båd. 

Børge Geer, Esromgade 4D, N. 
Helsingørjolle „Anne". 

Alf Pedersen, stud. polyt. 
Vibekegade 23. — Kutter „Star III". 

Børge Mikkelsen, matros. Amagerbro
gade 102A, S. — Kjl.„Bamsen". 

Henry Mortensen, kontorassistent, 
Engvej 160, S. — Folkebåd „To". 

Erik Harforte, vaskeriejer, Tovelillevej 
113, S. — Motorbåd „Erik". 

Olav Rasmussen, civiling., Sandbysvej 15, 
Herlev. — Kjl. „Anni". 

Ejvind Ib Toft Holgersen, automekan., 
Carl Johansg. 8, 0. — Kjl. „Susan". 

Herman Mortensen, lagerforvalter, 
Holmbladsgade 3, S. — Mb. u. navn. 

F. E. Nielsen Damgaard, matros, 
Nyhavn 24, K. — Motorbåd „Reno". 

F. C. Pedersen, underbrandmester, 
Kirkegårdsvej 10, S. — Mb. „Fox". 

J. P. Simonsen, ekstrapostb., Pommerns-
gade 4, S. — Kutter „Bahia II". 

B. Etvang, Revisor, Østbanegade 3, 0. 

Motorbåd „Mariann". 

Poul Brink-Jensen, salgschef, Amager 
Strandvej 224, S. — Kutter „Reo". 

Artur Nielsen, fabrikant, J. E. Pitzners-
vej 20, Herlev. — Mb. „Viking". 

Harald Stougaard, svejser, 
Australiensvej 4. — Mb. „Falken". 

Johannes Larsen, maskinarbejder, 
Gunløgsgade 57, S. — Uden båd. 

Peter Vej, kedelpasser, Frankrigsgade 2. 
Uden båd. 

Anker Jensen, kranfører, Refshaleøen 
K.B.D., K. — Mjl. „Lill". 

Verner Jønsson, maler, Stenlandsvej 9, S. 
Mjl. „Pil". 

Thorvald Lundsgaard, Østrigsgade 28, S. 
Uden båd. 

Egon Petersen, chauffør, Bentsonsvej 5, 

F. — Kjl. „Mik". 

Christian Wolff, købmand, Milanovej 47. 
Motorbåd „Komet". 

Arne Baagø Garp, Dirchsvej 43 S. 
Spidsgatter „Vivat II". 

Tommy Sørensen, Sundholmsvej 68, S. Jl. 

Børge V. Carlsen, drejermester, 
Genuavej 44, S. — Uden båd. 

John Rosenberg, gas- og vandmester, 
Set. Annæg. 26, K. — Kjl. „Codan". 

William Knudsen, jord- og betonarbejder, 
Cypernsvej 11, S. — Mb „Tof". 

Juniorer: 

Lasse Gustavsen, Amg. Strandvej 66, S. 
Peter Brinck Mortensen, Italiensvej 10, S. 
Walter Andersen, Amg. Strnadvej 66, S. 
Benny Oernig, Elbagade 28, S. 
Mogens Vang Christiansen, Amg. Strand

vej 66, S. 

Stig Larsson, Amg. Strandvej 224, S. 
Ole Juul Andersen, Sixtusvej 2, S. 

Ifølge lovenes paragraf 3: Nyt medlems 
ansøgning om optagelse aftrykkes i først 
udkomne nummer af S.S.F. Protest skal 
skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14 
dage efter offentliggørelsen. 

SALG AF FARTØJ i forbindelse med hav
neplads og plads på land er forbudt. 

• 

AL UNØDVENDIG BRUG af ferskvand 
bør undgås. 

* 

ALT BRANDFARLIGT AFFALD skal 
fjernes efter arbejdets ophør af hensyn 
til brandfaren. 

• 

ALLE FARTØJER, som overvintrer på 
pladsen, bør være brandforsikrede. 

• 

SALG ELLER BYTNING af fartøjer skal 
straks meddeles havneudvalget. 

• 

AL ADGANG til foreningens areal er for
budt uvedkommende. 

• 
CYKLER BØR ANBRINGES i cyklestati-

verne. 
• 

KONTINGENT BETALES hvert kvartal, 
dog senest den 20. i kvartalets første 
måned. 
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EN DA G I HAVN 
Maleren, min ven og sejlkammerat, og 

forøvrigt verdens bedste kok, sad nede i 
cockpit'et og bandede sagligt over de varme 
kartofler, som ikke ville slippe skrællen. 
Af og til, når han blev særlig irriteret over 
at brænde fingrenef strittede han en kar
toffel efter en stor måge, som ivrigt spej
dende, roede sig omkring ude i havnen ikke 
ret langt fra båden. 

„Hvorfor i alverden—?" Jeg stillede kur
ven med flasker fra mig og satte mig ned 
på bolværkskanten. 

„Fordi den elendige måge, medens jeg et 
øjeblik var nede at rode med primussen, 
stjal det bedste stykke ål på fadet. Rullet 
ind i mel lige klar til at lægge på panden," 

forklarede maleren. 
„Og så synes du, den bør have et par 

kartofler til?" 
„Jeg forsøger at jage den væk," sagde 

maleren såret. „Den er fræk og nærgående 
og misforstår minsæl med vilje. Den tror, 
jeg fodrer den, og du skal bare se den 
springe op af vandet og gribe kartoflen i 

flugten." 
„Ja sa — men hvad var det for et mær

keligt skib, der lige sejlede, den lignede 

nærmest „Noahs ark". 

„Det var „Noahs ark". 
„Var „Gubben" ombord?" 
„Aner det ikke, men grise." 
„Grise ?" 
„Ja, de kommer kørende ned til havnen 

med dem fra hele øen. I trillebøre, legevog
ne, hestevogne og traktorer og biler, — 
meget de ikke også kommer bærende på 
dem." 

„Eller drivende." 
„De skal ned til „Galten". 

„Til galten, det lyder meget naturligt." 

„Naturligt, ja — og så har du alligevel 
ikke begrebet et kvidder. „Galten", det er 
skibet, du så sejle, og grisene er drevet 
ombord, og nu sejler de lige direkte til 
Slagteriet. Forstår du det ? De bliver hængt 
op i det ene bagben, får en kniv i halsen 
og så, — ristet bacon, made in Denmark." 

„Det var noget helt andet." 

„Nej, noget helt andet er, at hvis de går 
hen og kommer i en forkert vægtklasse, 
bliver de degraderet til sylte og grisetæer 
i gele på hjemmemarkedet, — men kom 
nu ned, mand, ålen står og snerrer af dig." 

„Ja, og medens der endnu er et par kar
tofler tilbage." Rollo. 

/•VXAAAAAiVXAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA  ̂

(Pr. 5 
for 

f l f l D E S P I L L E T  
Torsdag den 17. november 1955 kl. 19.00 

i Selskabslokalerne, Markmandsgade 

Der spilles 10 spil om 10 ænder og 10 rækkegevinster. 

Gennemgående plader 3 kr. og løse plader 35 øre. 

Endvidere spilles der et spil om en gås, hvortil pladerne koster 50 øre. 

Adgangsbilletter, der koster 50 øre, fås hos bestyrelsen og hos restauratøren 

i klubhuset. 

Der finder intet billetsalg sted ved indgangen. 

Efter andespillet spiller Gambys orkester til bal. 

fWWVWWWV\A/W\AArøJ\AAAAAftAAAAAAAAAAAAAAAAA/VWlAAAAA/VWW 

HBPSEJLBDSEn 
søn<f«<7 18. september 1.955 

Ved den sidste kapsejlads havde vi ret 
dårligt vejr, det blæste med vindstyrke 
5—8 med regnbyger, så vi valgte at lade 
bådene sejle en 4-mils bane to gange, runde 
med start for hver omgang, — og de små 
bade en 3-mils bane ligeledes to omgange. 

På den lille bane kuldsejlede en af bå
dene, men føreren var dog ikke mere for
knyt end han, efter at være slæbt ind og 
havde fået sin båd trenset, kom ud igen o£ 
var med i anden omgang, som forløb uden 
uheld. Starterne var i første sejlads gan
ske gode, men piratjollernes start i anden 
sejlads var meget dårlig, så der måtte 
omstart til. 

Resultaterne blev følgende: 

1. start: 1. løb: Franche III. 
1. pr. og 2. pr. 

2. løb: Kent. 

2. start: 3. løb: Tommeltot, 1. pr: og 
vandrepr. 

Langemand, 2. pr. 

3. start: 4. løb: Aloha, 1 pr. og vandrep. 

5. løb: Kivi. 

6. løb: Tun. 

4. start: 7. løb: Puk, 1. pr. Plys, 2. pr. 

Pointpokalen blev vundet af H.2.O. 

H.2.O. havde 29 point. 
Aloha havde 23% point. 
Klumpe havde 23*4 point. 

Dermed er sæsonen slut, og vi kan se 
tilbage på en sæson med så godt vejr at 
vi skal flere år tilbage, for at finde magen 
til. Ikke en eneste sejlads har måttet af
lyses, og jeg siger sejlerne tak for sæsonen, 
der er gået, og takker Frich Petersen, som 
har lagt dommerskib til, og min meddom-

mer Hillers. 

Tak for sæsonen. 
A. Andersen. 

& 
HVIS BLADET skal udkomme nogenlunde 

midt i måneden, er det nødvendigt, at 

stof, som skal med, er redaktøren i 

hænde senest den 5. i md. Red. 
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Medens skibel slår på land -
g å r  v i  p a  k u r s u s  o g  I t v r e r  

N A V I G A T I O N  O G  T O  V  V Æ R K S  A R B E J D E  
Så er vinterarbejdet i S.S.F. i fuld gang, 

og hvor var det glædeligt at se, at ca. 25 
veloplagte elever meldte sig til den første 
torsdag aften, allesammen folk, som skulle 
og ville lære noget. 

Navigationsskolens leder, styrmand 
Bendtsen, nævnte i sin velkomst- og ind
ledningstale, at man som senior kan be
tragte undervisningen, enten som undervis
ning med en afsluttende eksamen, eller som 
en række forelæsninger, uden forpligtelser 
til at gå op til overhøring, — men hvad 
enten man vælger det ene eller det andet, 
så får man nøjagtigt det samme ud af 
kurset. 

Selvfølgelig er det en dejlig følelse at 
vide ) at man har klaret sin eksamen og 
ved( man kan sine ting, — men på den 
anden side kan det skabe nervøsitet hos en 
ældre sejler og give angstkomplekser, hvis 
han i løbet af vinteren skulle få den idé, 
at han ikke kan klare eksamenen, og så 
vil han måske synes, at han hellere må 
springe fra, end få lejlighed til at dumme 
sig over for en flok mindreårige. 

Jeg synes, det er en knippelgod idé, styr
mand Bendtsen her fører ind i undervisnin
gen, og jeg tror, den vil give mange, ældre 
sejlere lyst til at få deres viden frisket op, 
— og skulle man i løbet af vinteren be
slutte sig til, at man alligevel vil op til 
eksamen og få sit bevis for at have bestået, 
så kan man også det. 

For juniorerne ligger det naturligvis så
dan, at de alle skal aflægge prøve og bestå 
eksamen for at blive juniorsejlere, og måske 
senere førere af juniorbådene, — men hvor 
må de unge mennesker, og deres forældre, 
være glade for, at der findes sejlklubber 

NYT SKIV 
I  HAVNEN 

Vi rendte på Preben Rasmussen ovre på 
Sundparkens skole, hvor han var en af de 
lykkelige, som var med på holdet hos styr
mand Bendtsen, og ønskede ham tillykke 
med det nye skib. 

„Den er på otte tons og langkølet, og så 
syntes jeg, det var nødvendigt at vide lidt 
mere om navigation, når man skal til at 
sejle et så stort skib," sagde den nye ejer 
glad. 

„Det er klogt!" 

„Den stikker en meter og halvfjerds, godt 
og vel, og har fem tons jern i kølen, hvad 

med dygtige lærerkræfter som vil påtage 
sig at uddanne ungdommen til dygtige sej
lere, og som tør påtage sig ansvaret for, 
at de unge uden risiko kan tumle sig i en 
sejlbåd. 

& 
På tovværkskurset om mandagen var 

mødt ca. 15 elever, — kan man gå ud fra, 
at alle øvrige medlemmer i S.S.F. ved, hvad 
der er værd at vide om tovværk, eller gene
rer de sig for at røbe deres manglende 
viden ? 

Det er der ingen grund til, snarere måske 
til at genere sig over ikke at kunne lave 
de mest almindelige knob og stik, for, som 
rigger Hansen sagde i sin indledning, det 
er en jammer mange gange at se, hvor dår
ligt folk fortøjer deres både, så dårligt, 
at man må undre sig over, at deres kæl
lingeknuder holder. 

Et par unge damer pyntede svært op på 
holdet, — og naturligvis må sejlerpiger og 
sejlerkoner også kunne lave et pælestik og 
et dobbelt halvstik, — så damerne behøver 
absolut ikke holde sig tilbage af angst for 
at blive „ene høne i kurven". Vi har, som 
sagt allerede de to første modige piger, og 
kunne det ikke være sjov, om spindesiden 
blev i majoritet og helt fordunklede sværd
siden ? Kom an, piger, vis, at I har mod og 
håndelag, og ville det ikke også være pragt
fuldt at vise fatter, hvorledes man laver et 
flagknob ? — 

Juniorerne var mødt, som de skulle, men 
er der slet ingen juniorpiger? Det er skam 
lige så nødvendigt, som morsomt, for piger
ne at lære, hvordan man knytter to tov
ender sammen, — så de holder. Ked. 

der nok skal stive den godt af, når vi får 
sejlene op." 

„Hvor meget sejl har du?" 
„Femogtreds kvadratmeter." 
„Gaffelrigget ?" 
„Bermuda. Den fører klyver, fok og stor

sejl, og så har jeg to genuaer til den." 
„Maskine ?" 
„Jeg har købt den uden maskine, men 

putter måske en Deutz Diesel i den." 
„Du plejer jo at tage på langtur i ferien ?" 
„Et år var jeg i Flensborg, et andet i 

Kiel, — nu vil jeg en tur til Hamborg i 
mit nye skiv." 

„Hvad hedder den?" 

„PEL." 
„Tillykke med „Pel"." 

Rollo. 

/I / 

SLUT FOR I AR 
Så rigger vi af og går i vinterhi. 

Trods alt nærmer sig nu den triste tid, 
hvor fartøjerne skal tages på land for at 
overvintre der, og i samme anledning mel
der sig forskellige problemer, som bådejerne 
i god tid bør bringe i orden. 

Klodser og bukke er jo iorden, — ellers 
bliver de det, og de stilles hen i nærheden 
af, hvor skivet skal stå, er mærkede, så 
fejltagelser undgås, og pladsmanden bliver 
orienteret. 

Før mast og bom anbringes i mastesku
ret, skal masten være klædt af og begge 
være tydeligt mærkede med fartøjets navn. 

Tag bundproppen ud, så fortøjet kan være 
nogenlunde tørt, før frosten kommer. 

Opbevar ikke brandfarlig vædske ombord 
i fartøjet på land. 

Tænk på akkumulatoren. 

Sørg for at sejlene gennemtørres og er 
der reparationer, så af sted til sejlmageren 
med dem nu, til foråret har han måske 
ikke tid. 

Gennemgå riggen, efterse stående som 
løbende, er du ked af at skulle kassere et 
stykke slidt tovværk, fordi der er en særlig 
fin øjesplejsning på den, så gå hellere over 
til rigger Hansen og lær at lave en magen 
til. Slidte tovender og gamle søkort bør 
kasseres. 

Brug vinteren til at udbedre og forny, — 
og er der mangler ved din egen sømands-
uddannelse, så tal med styrmand Bendtsen 
om det. En rigtig sejler er aktiv også om 
vinteren, og vi har det hyggeligt ovre på 
Sundparkens skole, både når vi slår knuder 
og når vi studerer søkort. „—tøren." 
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T R E  U G E R S  F E R I E T U R  

V'l 

Denne artikel, om en ferietur til vor 
nordligste fjord, giver sig ikke ud for at 
være en sagligt ført skibsjournal, da den 
som sådan nemt kunne komme til at virke 
tør og ensidig, men jeg skriver den i det 
forfængelige håb, at den vil kunne få andre 
til at foretage turen derop i deres ferie. 

Vi, — det vil sige skipper, styrmand, kok 
og humørsprederen (den sidste er ikke den 
mindst vigtige at have med på en ferietur), 
— startede søndag den 10. juli 1955 kl. 11 
fra Sundby med en gaffelrigget spidsgatter, 
sejlføring: storsejl, fok og klyver, en B og 
H-motor som hjælpemaskine, og med Gille
leje som første mål. 

Vejret var fint, og med svag vind fra nord 

4^ jj O vi 
Af »GUBBEN« 

gik vi bidevind til Hveen, hvor maskinen 
blev sat på, for at vi kunne nå Gilleleje i 
nogenlunde ordentlig tid. Vi ankom dertil 
kl. 19,45 og blev overrasket ved at træffe 
gode venner og klubkammerater, så det 
blev til indbydelse til kaffe med likør, — 
og bagefter til den årlige Bakkefest, der 
bliver afholdt i Gilleleje med det gode for
mål at skaffe penge til at købe stranden 
fri. Og vi oplevede en af de sjældne, lune 
og skønne sommeraftener, man vil mindes 
i mange år, — nå, men det, at vi havde tre 
ugers ferie foran os, gjorde vel også sit. 

Næste morgen kl. 9 stod vi ud fra Gille
leje og satte kurs efter Anholt. Kurs N.W 
og vind S.O, men det var kun en svag luft
ning, så det blev til maskine igen. For at 
slippe for irriterende gentagelser skal jeg 
oplyse, at på denne 3-ugers tur sejlede vi 
sammenlagt 5—6 timer med sejlene alene, 
— ellers for maskine, og det blev skippers 

hovedpine. Han satte troligt sine sejl, hver 
gang vi stod ud af en havn, og lige så 
skuffet tog han dem ned igen, når vi havde 
sejlet et par timer. 

„Sikke en bustur," vrængede han hver 
dag. 

Men vi skulle til Anholt, distance 46 sm, 
regnede med 10 timers sejlads, og var 
spændte på om vi ramte den lille ø midt 

ude i Kattegat. Vi ramte dog godt nok, 
hvor vi skulle og sendte styrmand Bendt
sen en taknemmelig tanke for hvad han 
havde lært os om navigation. 

Det er iøvrigt en storartet oplevelse at 
befinde sig i en lille båd midt ude på det 
store hav, for Kattegat er stort i forhold 
til vores lille båd. Intet skib at se i nær
heden, kun rutebådene anes langt ovre 
under Jyllands kyst, man har kun sig selv 
at stole på og regner sin kurs efter flere 
gange. Er det nu rigtigt ? Hvor megen 
deviation er der på denne kurs ? Skipper 
siger 40 V, men man er ikke sikker på at 
det er rigtigt, før man stolt og glad ser 
øen dukke op forude pa det gisnede klokke
slet. Måske ikke lige nøjagtigt foran stæv
nen, men dog sådan, at man kan være det 
bekendt. For selv om Kattegat denne gang 
lå som et stuegulv, er det sikkert ikke 
morsomt at ligge for en frisk vind uden at 
vide aldeles nøjagtigt, hvor man befinder 
sig. Og vinden kan hurtigt komme. 

Klokken 19,15 stod vi ind i havnen på 
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Fy FORHANDLINGSPROTOKOLLEN Anholt. Den minder set ude fra søen, lidt 
om Teine havnen på Bornholm, men des
værre fik vi ikke meget af Anholt at se, 
længslen efter målet drev os fra øen alle
rede næste dag kl. 10, så der blev ikke tid 
til udflugter ind over øen, men vi håber at 
komme igen en anden gang, for det er en 
dejlig ø, har vi ladet os fortælle. 

Det sidste stræk over Kattegat til Hals 
Barre skulle tages medens vejret var fint, 
og der var 31 sm. Kurs V%N, fart 3 knob. 
Kl. 12,30 kurs NV, motoren startet kl. 14,30. 
Hals fyrskib tværs om stb. kl. 18,00, i Ål
borg kl. 23,00, hvor vi gik ind i industri
havnen, da broerne var lukkede. Næste 
morgen gik vi gennem de to broer og ind 
i lystbådehavnen. 

Sejlturen fra Hals havn gennem fjorden 
til Ålborg er en af de skønneste, jeg har 
oplevet. I den stille, lune sommeraften af
slørede fjorden det ene skønne panorama 
efter det andet, efterhånden som den slyn
gede sig mod Ålborg, og der blev ikke talt 
højt ombord. Det var som om besætningen 
kun turde hviske i betagelse over, hvad den 
så. Og så tonede Ålborg frem med alle lys 
tændt. 

Dette var faktisk noget af det skønneste 
ved Ålborg, for selve byen brød vi os ikke 
om. Før vi endnu havde set land, havde vi 
langt ude fra Kattegat kunnet se den grå-
snavsede røg hænge over byen, dette ækle 
cementstøv, som lægger sig overalt og får 
byen til at virke snavset, — men ikke 
alene støv har de at døje med deroppe, de 
har også denne for menneskene så vid
underlige opfindelse, jetjagerne, som farer 
over byen i lav højde i eskadriller på 5—6 
stykker med en djævelsk støj. At lystbåde
havnen er lagt med et skibsværft som nær
meste nabo, virker næsten som en ironi 
mod de gæve Ålborg-sejlere, der søger ned 
til deres skibe for at få ro. 

Men de forstår at trøste sig, og det var 
hyggeligt at se på livet i havnen. Efter 
middag kom alle sejlerkonerne, ved seksten
tiden kom fatter, og ca. femten minutter 
senere lå alle bådene ude på fjorden, lige 
vest for havnen. For anker og side om side. 
Der blev de liggende indtil mørkets frem
brud, og aftenen igennem blev der badet og 
sunget og lavet halløj, — jeg har aldrig 
været ved det sydlige udlands floder, men 
jeg kunne tænke mig, at folkelivet der må 
ligne noget efter dette sommerbillede fra 
Limfjorden. (Fortsættes i næste nr.) 

Tovværk —. 
Der er endnu et par enkelte ledige plad

ser hos rigger Hansen ovre på Sundparkens 
skole om mandagen, — så hvis du er frisk, 
kan du endnu nå at komme med på holdet. 

Det er kl. 19,00 præcis, vi starter, så kom 
i lidt godt tid, så vi kan få indmeldelsen i 
orden. Red. 

Bestyrelsesmøde torsdag den 8. septem
ber 1955 hos formanden. Alle mødt, kasse
rer og redaktør tillige tilstede. 

Protokol oglæst og godkendt. 

Formanden meddelte, at generalforsam
lingen ville blive afholdt i Markmandsgade 
mandag den 31. oktober 1955 

Redaktør Langelund indvilger i at fort
sætte med bladet, forudsat der dannes en 
redaktionskomité bestående af en kapsej
ladsmand, en motorbådsmand plus en hyg
gespreder. Sidstnævnte skal dække det lo
kale stof om og blandt medlemmerne i 
havnen. 

Det vedtoges, at tillade scooterdæk som 
affendring, forudsat at disse var indsyet i 
lærred eller sejldug. 

Pb grund af foreningens strenge og 
knappe økonomi foranlediget af stigende 
materialepriser m. m. vedtoges det til gene
ralforsamlingen at foreslå, at pladslejen for 
fartøjerne forhøjes fra kr. 3,00 til kr. 4,00 
pr. kv.-meter. Siden 1947 er der ikke sket 
nogen forhøjelse af pladslejen. 

Ejeren af m/b Anna Marie har trods 
adskillige anmodninger ikke taget sin båd 
op, men ladet den henligge uden tilsyn siden 
efteråret 1954. Det vedtoges at ekskludere 
ham og kræve båden fjernet omgående. 

Det vedtoges at købe en ribbeovn fra 
Morsø Støbegods til brug i klubhuset samt 
at forny gulvet foran disken i klubhuset. 

Torskegildet 
Søndag den 9. oktober afholdt foreningen 

sit årlige torskegilde i klubhuset, og ca. 70 
medlemmer havde fulgt indbydelsen. Det 
tør siges, uden overdrivelse, at aftenen blev 
vellykket, det være sig både hvad maden 
angik og underholdningen. 

Torsken var fin, og vi gætter på, at den 
ikke er købt i kilo, men i tons, efter mæng
den at dømme. Sang og bægerklang veks
lede aftenen igennem, og stemningen steg, 
mange af vore medlemmer, der ellers er 
meget tilbageholdne, blev lokket til at give 
en vise til bedste, og vi skal gætte meget 
forkert, hvis ikke vort festudvalg til den 
kommende revy har flere af dem i kikker
ten. Almindelig jubel vakte det, da „Ras" 
skænkede to nyskudte harer til juniorfon
den. Imidlertid kan vi jo ikke putte harer 
i bøssen, og man fik den geniale idé at 
sælge dem ved auktion. 

„Fejeren" optrådte i en ny rolle, som 
auktionarius, og opnåede at forøge junior
fondens midler med 33 kr. Nogle gode ge
vinster opnåedes ved et par amerikanske 
lotterier. Vindernumrene findes andet steds 

Sejlerskolen har sejlet næsten hver aften 
med 6 elever samt deltaget i 24 timers 
sejladsen. 

Juniorlederen oplyste, at vi har ca. 30 
aktive juniorer og fik tilladelse til at be
nytte en flagermuslygte i juniorskuret nu 
i efteråret. 

Østergård havde skænket foreningen en 
boremaskine, der er blevet opsat i motor
skuret. 

Kapsejladschefen oplyste, at vi var ble
vet nr. 2 i sejladsen om Larchmondpokalen, 
hvilket var et fint resultat. Omtalte junior-
bådsførernes uerfarenhed i kapsejladsreg
lerne og anbefalede, at man til vinter af
holdt nogle foredrag om kapsejladstaktik 
og -regler for juniorerne. 

Søndag den 18. september 1955 afholdes 
lukket kapsejlads. Startpenge kr. 5,00. Teg
ningen dertil sluttes lørdag den 17. septem
ber 1955 kl. 16,00. 

Søndag den 9. oktober afholdes pilketur 
med påfølgende torskegilde i klubhuset. 

Eventuelle forslag til generalforsamlin
gen ma være formanden i hænde senest den 
17. oktober 1955, hvilken dag der vil blive 
afholdt bestyrelsesmøde. 

Man drøftede den overhåndtagende kørsel 
med knallerter og motorcykler på både
pladsen. 

D. S. U.s sejlerdag afholdes lørdag den 
5. november 1955 kl. 10,00. 

Mødet hævet kl. 24,00. 

i bladet. Da denne auktion gik så godt 
mente „Fejeren", at han kunne sælge både 
„Klavs" og Pløkkens ænder, men den gik 
ikke, Pløkken protesterede. En reportage 
af fodboldkampen imellem S.S.F. og Snolle-
rup hjemmehold gik fint igennem, og kam
pen blev fulgt med mindst lige så stor in
teresse som landskampen mellem Sverige 
og Danmark. 

Det vil være uladsiggørligt at referere 
hele underholdningen, men eet er givet, 
det blev en vellykket aften, og bevis for, 
at Sundby-sejlerne, foruden at sejle, også 
kan feste. Til slut skal det oplyses, at tor
skegildeudvalget som præmier havde købt 
tre dejlige pirke, at der blev landet 22,3 kg 
torsk, den største vejede 3 kg, og den mind
ste målte 19,9 centimeter, og så var der 
bal bagefter. Vi siger „Pløkken" og Gerda 
tak for denne aften, de er et virkeligt 
kropar. Ref. 

Fulgende numre blev udtrukket: 
Amerikanske lotteri. 
Gule sedler 26 63 65 
Røde sedler 34 36 61 
Grønne sedler 50 54 68 
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Juniorleder: A. May Jørgensen, Italiensvej 76, S AM 5568 
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N Y E  B A D M O T O R E R  

A l b i n  S o l o  M a r s t a l  
Penta Søby 

samt lager af brugte motorer, skrue
aksler, propeller alle størrelser sælges 
OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 25 

SUNDBY 6768 

SEJLSPORTSHUER 
EMBLEMER OG OVERTRÆK 

B R O Z E K  
AMAGERBROGADE 124 SU. 866 

FORBERED ALLEREDE (1U nfESTE SEJLSfESOf) 
SKIBSHYNDER LEVERES EFTER MAL 

MØBLER OMBETRÆKRES PA KONTO 

H E N N I N G  N I E L S E N ,  G L N L Ø G S G A D E  3 5  
PRIVAT: CUMBERLANDSGADE 4 

SU 1417 v  

I S E N K R A M  
FARVE 

F R A N K  S .  L A U R S E N  

VÆRKTØJ - MATERIAL 

BESLAG - PORCELÆN - LINOLEUM 

ØRESUNDSVEJ 51 - TLF. ASTA 2929 

Direkte fra værksted 
Skibssofa - Hynder - Skumgummi -
Springhynder og Hairloch med Plastik. 

15 års erfaring ved skibsarbejde. 

B .  N I E L S E N  
TINGVALLA ALLE 14 - SUNDBY 288 x 

T Y K K E  P U D E R  
stoppet med skumgummi tolv kroner. 
Puderne er betrukket med svært altan
stof i flere solægte farver. — Størrelse 
45X40 cm. Puder og hynder til møbler, 
biler, havebrug samt skibe leveres i alle 
mål med eller uden stof til eventyrlige 

værkstedspriser. 

GEOMG FANTH 
CARLSGADE 8 — SUNDBY 7471 

Træffes også om aftenen. 

K assereren 
træffes 

* 

Afleveret til postvæsenet d. 22.—10.—1955. 

1. oktober — 31. marts 
hver fredag kl. 19,30—21,00, 
Højdevej 39, 3., SU 5673. 

Søndag den 2. oktober 1955 og 
søndag den 8. januar 1956 
kl. 10,00—12,00 
i klubhuset, Amg. Strandvej. 

Husk postgiroen 56516. 
Ved indbetaling opgiv medl. nr. 
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CENT. 14575 - MARSKENSGADE 8, 1. 

G I K  D E R  E N  R U D E ?  
betyder intet den ordner 

GLARMESTER JES SCHULTZ 

Wermlandsgade 82 — Amager 7099 
t i l  d e n  b i l l i g s t e  p r i s  

Amager BéejRYKKERi 
TLF. AMAGER A37Z . 

ANNONCEEKSPEDITION ved 
E. LORENTZEN, 

ALBANIEN SG ADE 2 - AMAGER 7118 Y. 

GRØN&WTTZKE 
Assurance 

Kongens Nytorv 6 København K. 

Udgiver: Sundby SejUForening. 

Ansvarshavende redaktør: 

Thorkil Langelund 

Øresundsvej 122, Am. 6474 v. 

Ekspedition: E. Nilsson, 

Vestermarie Alle 51, 50 25 02 

Tryk: Amager Bogtrykkeri, 

Hallandsgade 11 — S. 
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P 
R OLLo 

E N  E F T E R Å R S D A G  

på bådepladsen 
Trods det sure efterårsvejrs fugtigkolde 

dis og tåge kan jeg godt lide at stå nede 
pa havnen og se „Mads" og hans folk tage 
bådene på land, — for det første er det 
altid en oplevelse at se en båd kravle op 
af vandet og afsløre sin fulde facon, og for 
det andet kan jeg lide at se folk arbejde, 
som kan arbejde. 

„Løft her, læg klodslaget under der, så 
hen i den anden ende, kør vognen halvt ud, 
flyt klodserne om på den anden side, buk
kene på plads, vognen væk, — så tager vi 
den næste." 

af ROLLO 

Ingen nervøs fumlen, ingen unødig råben 
og banden, man gør, hvad der skal gøres, 
hurtigt, men varsomt, der er vel ca. fem
hundrede både eller mere, som skal op, og 
både i alle mulige faconer. Langkølede og 
kortkølede, tykke og tynde, brede og slanke, 
hver kræver sin særlige placering såvel på 
vognen som på klodserne, der skal en vis 
erfaring til, for at det kan gå hurtigt og 
smertefrit, men „Mads" er jo dog heller 
ingen årsunge, og hans to hjælpere har set 
en båd nedefra før. 

I år kan man gå på land i forvisning om 
at have haft en god sæson, og forhåbentlig 
har man også forstået at udnytte den. Man 
hører sejlere bande forsigtigt over, at der 
har været for lidt „rigtig" sejlads, for 
meget flovvejr, for lidt luft, — at de har 
ligget derude i timevis uden at kunne røre 
sig ud af stedet, — men det mener de ikke. 
Det er kun sådan en talemåde mellem sej
lere, at der kun er een slags vejr, der dur: 
friskvindssejlads, for inderst inde tror jeg 
nu nok, at de fleste af os kan lide at ligge 
derude og dovne uden at have andet at 
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bestille, end at ryge, lave kaffe, trække øl 
op (og citronvand), smide sig på køjen, 
læse, lægge kabaler, spille idiotseksogtreds 
med pigen, smide sig i ublufærdig nøgen
hed på fordækket, lægge sig ud i rednings-
kransen, eller svømme en tur rundt om 
skibet, — eller bare ligge med hovedet ud 
over siden og glo ned i vandet, undrende 
sig over det forunderlige liv, der leves der
nede, hvor vi andre ingen mulighed har for 
at opholde os ret længe ad gangen. Dykker
klokker, undervandsbåde og frømandsud-
styr ladet ude af betragtning. 

Når båden er kommet på land, gider 
ingen snakke om dagdriverdagene, det tri
ste selvmordervejr er lige ved at få en til 
at glemme alle de dejlige solskinsdage og 
kun mindes den eneste byge, som viste sig 
på himlen, og absolut skulle falde ned lige 
netop der, hvor man befandt sig, udløsende 
en masse luft og vand og få søen, som 
ellers havde ligget pænt og artigt, til at 
rase rundt og gøre livet ombord til et hel

vede. 
Min sejlads i år blev til daglange ture 

på lugerne af kilometerlange lastpramme 
ad Rhinenj Mosel, Neckar og forbindende 
kanaler, — til fragtskibssejlads og færge
ture i Smålandshavet, og rojolle mellem 
Femø og Fejø. 

Det smagte altsammen af fugl, men na
turligvis savner jeg at komme „rigtigt" ud 
at sejle, dog lad os endelig ikke komme 
nærmere ind på det, for man kan nu en
gang ikke både have sin kage og spise sin 
kage, men, — det næste skib, jeg skal have, 
skal nu helst være, så man kan „gå på det 
med træsko". Motorskib med sejl, ikke om
vendt, og det skal være, så man kan holde 
ud at opholde sig i det hele sommeren, uden 
at få alt for mange buler i hovedet, — nå, 
nu kommer „Mads" og hans folk med 
„Birte", og jeg står vist i vejen. 

Rollo, 

Den blå -
De handelsrejsende har henvendt sig til 

finansministeriet med anmodning om af
giftsfri benzin, idet de synes, at når lyst
fartøjer eventuelt kan blive fri for at betale 
afgift, må de da i særlig høj grad kunne 
komme i betragtning, — men åbenbart 
synes det slet ikke at være gået op for dem, 
at de dog trods alt, de handelsrejsende, 
kører på vejene i lighed med vare-, last- og 
fragtbiler, hyrebiler, busser osv., som dog 
i mindst lige så høj grad vel må betragte 
deres kørsel som erhverv, — og hvem skulle 
så egentlig tilsidst betale afgift ? 

Den eneste begrundelse for at blive fri
taget for at betale vejafgift må vel være, 
at man ikke slider på vejene, og det gør 
skibe nu engang ikke — de sejler. Ked. 

Aftenens dirigent Jørgen Nielsen gav 
straks ordet til sekretæren, der oplæste pro
tokollen, hvorefter formaanden aflagde be
retning. 

Formanden udtalte først nogle mindeord 
om Ejner Nielsson og Martin Gunthel, der 
begge er afgået ved døden siden sidste 
generalforsamling, kom derefter ind på 
problemerne vedr. den afgiftsfri „blå" ben
zin, som formentlig er en realitet til for
året. Omtalte den for efteråret gældende 
prisforhøjelse for optagning af fartøjer, 
den i foråret stedfundne oprensning af sejl
renden, opsætning af skabe ved broerne og 
diverse reparationer og udbedringer og hen
stillede indtrængende til medlemmerne, når 
de forlod motorskuret med deres motor, da 
også at medtage diverse gamle og kassere
de motordele. 

Formanden kom derefter ind på somme
rens plage „spildolien" og de deraf følgende 
kalamiteter. Omtalte sommerens 2 benzin
brande i motorbåde samt beklagede, at 
adskillige medlemmer i år ikke har klar
gjort og malet deres både, men ladet disse 
henstå på pladsen uden tilsyn. 

Der er intet nyt vedrørende eventuelt nyt 

klubhus. 
Efter en omtale af sejlerskolens proble

mer og juniorafdelingens arbejde, kom for
manden ind på kæntringsulykken med den 
ene juniorbåd, der bordfyldtes under en 
vending i en kajsejlads. Heldigvis skete der 
kun materiel skade, men tilfældet viser 
klart, at juniorerne skal blive ved den bord
fyldte båd til hjælpen kommer. 

Formanden gjorde rede for sommerens 
kapsejladser, pinseturen til Dragør, pilke
turen med påfølgende torskegilde i klub
huset og oplyste, at i år har 11 medlemmer 
været medlem i 25 år og derfor vil modtage 
foreningens jubilæumsemblem. Formanden 
sluttede sin beretning med at rette en tak 
til alle, der har været bestyrelsen behjælpe
lig i foreningens anliggender. 

Efter at flere talere havde haft ordet, 
godkendtes protokol og beretning enstem

migt. 

Da der ikke var indkommet noget lov
ændringsforslag, gik man straks over til 
punkt 4: andre forslag. Her forelå 4 for
slag, offentliggjort i medlemsbladet for 
oktober 1955. 

Hjalmar motiverede sit forslag om op
hævelse af indbetaling til byggefonden og 
mente, at vi såmænd aldrig nåede at bygge 
nyt klubhus. 

J. C. Pedersen, „Havnepeder", stillede 

straks ændringsforslag: 

„...nævnte indbetaling bibeholdes, ikke 
til byggefonden, som lades urørt, og det 
indkomne anvendes til havnens vedlige
holdelse, således at den af bestyrelsen 
foreslåede forhøjelse af pladslejen und
gås." 

Efter udtalelser for og imod, indleverede 
H. Nielsen et nyt ændringsforslag, der kort 
gik ud på at bibeholde indbetalingen til 
byggefonden og lade byggefondens renter 
tilgå foreningens rørlige kasse. Efter at 
flere talere havde haft ordet for eller imod 
forslagene, replicerede formanden og hen
stillede at tænke på fremtiden og nedstem
me forslagene. Hjalmar og H. Nielsen trak 
derefter deres forslag tilbage og „Havne-
peder"s ændringsforslag blev ved skriftlig 
afstemning forkastet med 65 nejstemmer 
imod 63 jastemmer. 

A. Hansen, „Hans Sømand"s forslag om 
forbud mod cykle-, motorcykle- og automo
bilkørsel på havnepladsen vedtoges efter 
en kort debat. 

Sv. Å. Larsens forslag om oprettelse af 
elektricitetsstik for tilslutning af støvsuger 
og slibemaskiner forkastedes efter en kort 
diskussion. 

Bestyrelsens forslag om forhøjelse af 
pladslejen fra 3 kr. til 4 kr. pr. kv.-meter, 
motiveredes af formanden, der henviste til 
stigende materialepriser, foreningens knap
pe økonomi, fremtidig bortfald af benzin-
pengetildelinger. Anbefalede stærkt forsla
get, der ville betyde ca. 6000,00 kr. mere 
i kassen pr. år. Efter en livlig, ja til tider 
lidenskabelig debat, vedtoges forslaget ved 
skriftlig afstemning med 69 jastemmer mod 
55 nejstemmer. 4 stemmesedler var blanke. 

Man gik derefter over til valg af tillids
poster. Formanden Willy Tanggaard Ras
mussen, kapsejladschefen Alf Andersen og 
havneudvalgsmedlem Magnus Madsen gen
valgtes enstemmigt. Til juniorleder nyvalg
tes Jørgen Hillers, idet Alfred May Jørgen
sen ønskede at fratræde. Som suppleant til 
bestyrelsen genvalgtes Harald Hansen. 

Under punkt 6: Eventuelt, gjorde Einer 
Olsen opmærksom på, at det nye masteskur 
trænger til at males på sydvæggen, samt 
at affendringen af molehovederne bør for
bedres. Jessen mente, at mange både skif
ter ejere uden at bestyrelsen underrettes, 
og syntes, at pladsmanden aldrig havde tid 
til at sælge benzin til medlemmerne. Jør
gen Henriksen er glad for bommen ud til 
Strandvejen, men synes, at pladsmanden 
bør se mere efter børnene, der efter Hen
riksens mening hopper for meget op og ned 

i bådene. 
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Bernoo efterlyser ekspetancelisten og 
spørger; om der snart er håb for ham. 

Formanden svarede på kritiken og lovede 
at efterkomme medlemmernes ønsker så 
vidt gørligt. Bad medlemmerne være besty
relsen behjælpelig med at stoppe for fidus
salg af både. Ekspetancelisten vil blive re
videret i vinter. 

Da ikke flere ønskede ordet, hævede 
dirigenten generalforsamlingen. 

Sekretæren. 

GULDBRVLLUP 

Den 17. december kan hr. og fru Christen
sen, Portugalsgade 4, fejre guldbryllup. 

Christensen, som er en af pionererne 
indenfor vor forening, er en kendt skikkelse 
i Sundby Sejlforening, og man tager vist 
ikke munden for fuld, når man påstår, at 
Christensen er foreningens ældste medlem, 
idet han var med fra den allertidligste start, 
da S.S.F. kun var et par smajoller en pri
mitiv bro og et par hjemmebyggede kajak
ker på et friluftsstativ, — og så „Åle-prin-
sen"s store, gulmalede skude midt i kana
len. 

Sundby Sejlforening ønsker guldbrude
parret hjertelig tillykke og takker for de 
mange års trofaste medlemsskab af for
eningen. 

P. b. v. 
YV. Tanggaard. Rasmussen. 

W A V I G A T I O J V S E L E V E R  
Grundet på, at styrmand Bendtsen har 

måttet lade sig indlægge på hospital, er der 
ingen navigationsundervisning torsdag den 
17. og torsdag den 24. ds. 

Styrmand Bendtsen håber at være all 
right igen i løbet af 14 dage, hvorefter 
næste undervisningsaften altså således 
skulle blive torsdag den 1. december, men 
man bedes selv holde sig underrettet af 
opslag i klubhuset eller ved henvendelse ti! 
formanden, PA 9770 — eller til styrmand 
Bendtsen, SU 856 y. 

REDAKTIONSKOMITÉ -
MEDARBEJDERE 

Det lod ikke til, at redaktøren var særlig 
forhippet på, at der blev dannet noget så 
fornemt som en redaktionskomité, — i hvert 
fald tiede han spørgsmålet ihjel, og man 
må vel så gå ud fra, at han fortsætter — 
alene. Gasten. 

Jeg har ikke spor imod at få nogle med
arbejde^ som kan hjælpe mig med at gøre 
bladet mere alsidigt, men hvorfor skal man 
absolut sidde i et udvalg eller være medlem 
af en komité for at sende bladet stof, — 
har man noget på hjerte, så kom dog med 
det, og har man ikke haft noget at fortælle 
den undrende menneskehed hidindtil, så 
får man det min sjæl og salighed heller 
ikke, fordi man bliver valgt ind i en komité. 

Enhver af foreningens medlemmer er 
hjertelig velkommen på redaktionen eller 
til at skrive eller telefonere, alt stof af 
maritim art, især indenfor lystsejlads, vil 
blive hilst med glæde, men jeg er, efter 
nærmere eftertanke, ikke spor interesseret 
i at få et tremandsudvalg til at hjælpe mig. 

Nu er der jo nok en og anden som bliver 
knusende fornærmet og giver sig til at 
snakke om storsnudethed og alt det der, 
men det får være. Der findes 6—700 med
lemmer i foreningen, altså må der findes 
lige så mange medarbejdere, og der er jo 
ingen der siger, at vi skal fylde bladet med 
bare langtursberetninger mindre kan gøre 
det, og hvis du en dag tilfældigvis kom 
daskende ud ad Langelinie, og hvis du til
fældigvis havde dit fotografiapparat med, 
og du tilfældigvis snuppede en plade af et 
fremmed skoleskib, som lå der, — så kunne 
det jo være, at det tilfældigvis interesserede 
bladet at se dit knips. 

Der er en ting, som tit har undret mig, 
og det er, at folk kan sejle det halve eller 
hele Danmark rundt uden at opleve det 
allermindste, — og dog — nej, det undrer 
mig alligevel ikke, for jeg har mødt men
nesker, som efter en biltur gennem det 
meste af Europa kun havde een oplevelse 
med sig hjem: At de på et værtshus i Paris 
kunne få grønne Tuborg. Og fik dem. 

Thorkil Langelund. 

Vil iyhhe 
Følgende medlemmer har fået 
jubilæumsemblemet i år: 

H. Thilgren - Otto Larsen - Hans Søren
sen - S. Vinholt - F. Staalhagen - J. Ander
sen - Martin Jørgensen - May Jørgensen 
senior - H. Pedersen (Vejlepeder) - Erik 
Boye Andersen - Erik Christensen. 

Det er ikke nogen god idé 
at hænge masterne op i tagspærrene i 

det nye masteskur, for det første risikerer 
vi andre at få dem ned i hovedet, og for 
det andet risikerer man ved tyngden og 
trækket at vride og knække de isolerings-
plader, taget er dækket med, — og et utæt 
tag er ikke godt for masterne. 

Der findes nogle „hylder" derinde i maste
skuret, og disse „hylder" er faktisk, hvad 
åbenbart ikke er gået op for alle, beregnet 
til at lægge master og bomme på. 

c V 

FRA GENERALFORSAMLINGEN 
,,— når folk mener sig berettiget til at køre 

race ud ad de to andre broer, så mang
ler vi bare at gøre midterbroen dobbelt 
bred, så de også kan køre der. —" 

• 
,,— naturligvis skal vi ikke ligge pa ryggen 

og støvsuge og slibe vore både, — det 
er jo en fornøjelse om foråret at gå og 
gøre sin båd istand. —" 

• 
,,— hvad skal vi med et klubhus, som kan 

rumme os allesammen på een gang, der 
kommer jo kun femogfyrre medlemmer 
ialt, så til dem er klubhuset stort nok." 

• 
„— det giver nu selvtillid at vide, at man 

ikke er nogen helt fattigper, — hun
dredtusind er dog ikke nogen klatskil
ling. —" 

• 
„— er det måske meningen, man skal gå 

og brække både arme og ben på løbe
broerne langs skurene. —" 

• 
,,— broerne over skinnegraven har ikke 

været på plads hele sommeren, og gra
ven er altid fuld af vand, — er det 
måske meningen man skal rende en 
halv mil udenom for at komme ned til 
sit skiv. —" 

& 
Et kendt medlems iøvrigt udmærkede 

forslag om oprettelse af el-stik på både
pladsen til støvsuger og el-slibemaskine, 
blev af nogle opfattet som en - juleleg ( ?!) 

Ideen er praktiseret andre steder, med 
held, men mon ikke det ville blive et ret 
dyrt og omstændeligt foretagende ude hos 
os ? Og hvorledes skulle iøvrigt opnås enig
hed om, hvis tur det var til at bruge støv
suger og slibemaskine, når man i forårs-
feberen ikke kan komme hurtigt nok i 
vandet ? Red. 
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L imf j  o  vds tu  ven  
(Fortsat fra forrige nr.) 

Vi stak hurtigt af fra Ålborg, skulle til 
Løgstør, men først ville vi ind på øen 
Gjøld for at proviantere, der skulle være 
en billig slagter der, havde vi ladet os for

tælle. 
Søkortet viste ikke noget afmærket løb, 

så vi gik ind mod øen under stadige lod
skud, småt og forsigtigt, men pludselig ud
bryder skipper: „Styrmand, se engang her 
i kikkerten, for mig ser det ud, som om der 
vader børn tvært over havneindløbet." 

„Åh, sludder," svarer jeg, „Havnelodsen 
viser 1,8 m vand i havnen, det må være 
inderst i havnen, de vader." 

Men det viste sig, at skipper havde set 
rigtigt, hele havnen var tilsandet, så fisker
bådene kun kunne gå ud, når det var høj
vande, så vi måtte smide krogen ud for 
havnen og låne en jolle, som en af de 
badende kom ud med, og så roede vi vore 
damer i land og gik på indkøb. 

Rygtet havde talt sandt, der var en billig 
og god slagter på Gjøld, — og vel kommet 
ombord igen fik vi os en dejlig frokost, og 
efter maden, vor daglige cigar. Men vi 
måtte ind og aflevere jollen, for vi skulle 
jo til Løgstør, selv om det kneb med at 
løsrive sig fra dette smukke sted, og vi 
roede ind og fortøjede den pænt og skulle 
så svømme ud til skibet, men det var skip
per ikke meget for, da han endnu ikke var 
færdig med sin dejlige cigar. 

Dog, da jeg begyndte at svømme, gjorde 
han ligeså, — med tændt cigar i munden. 
Det var et kosteligt syn, og mere sjovt 
blev det, da alle de badende børn på det 

Af »GUBBEN« 

bredeste jydske råbte: „Æv, se ham der 
med cigar på." 

Men der var skam ild i cigaren, da skip
per kravlede ombord. 

Turen gik videre gennem den skønne 
Limfjord, som jeg ikke evner at beskrive 
efter fortjeneste, men prøv selv at sejle 
turen, og I vil give mig ret; den kan ikke 
beskrives, den skal opleves. Men, — ja, 
for der et men, — hold altid renden, snyd 
ikke et eneste mærke. Et sted var skipper 
så betaget af det skønne landskab, at han 
fik et bagbordsmærke på sin styrbordside, 
og så stod vi der. Heldigvis på blød grund, 
så vi kom hurtigt af igen, men det var en 
advarsel til den, som havde rortørni om 
ikke at henfalde i drømmerier. 

Vi havde lagt vagten om til 1-times vagt, 
i stedet for, som over Kattegat, 2-timers, 
så der var jo rig anledning til i frivagten 
at betragte landskaber. Kl. 20,00 gik vi 
gennem Aggersund-broen og havde Løgstør 
om bagbord. Tillokkende og indbydende lå 
den op ad skrænten, som en legetøjsby 
badet i aftensolen, og vi modtog indbydel
sen og klappede til kaj kl. 20,30. 

Løgstør, „Perlen i Limfjorden", er en 
skøn og ren by, fredelig og stille, kort sagt, 
en rigtig ferieby, og vi blev der i tre, dej
lige dage. Den første gik med rengøring og 
udluftning af skib og køjetøj, og den næste 
tog vi på udflugt med rutebil til Bulbjerg 
og Skarreklit, hvad vi ikke kom til at for
tryde. 

Bussen afgik kl. 7,30 til Fjerritslev, hvor 
vi skulle skifte til bilen Ålborg-Thisted, og 

<**|M 

ventetiden der, tre kvarter, tilbragte vi med 
at slentre lidt rundt i byen og se os om, og 
medens vi så stod stille et sted og så på 
nogle amatør-fotos, jeg havde hos mig, kom 
en ældre dame hen og spurgte, hvad det 
var vi kiggede på. 

„Det er nogle billeder fra København," 
svarede vi. 

„Der er vel ikke en Gråmunk imellem?" 
spurgte hun. 

Vi så lidt på hinanden og rystede på 
hovedet. 

„Jow, for a ska si jer," føjede damen for
klarende til, „at a har en bror i Køvenhavn, 
som hedder Gråmunk, og det ku da være, 
at han var med på billederne, når de er fra 
Køvenhavn." 

Vi smilede lidt og sagde, at København 
var en stor by, og at vi jo ikke kendte alle 
derovre. 

Det var hun godt nok klar over, og til
føjede, at Fjerritslev skam også var vokset 
meget. „Og sikken trafik, der er blevet." 

Vi gav hende nikkende ret, ganske vist 
var der ikke kommet een bil forbi i de ti 
minutter, vi havde stået her, men vi var 
byens gæster og kendte vore pligter, dog 
kunne vi ikke lade være med at fortælle 
hende et og andet om Københavns trafik. 

Det ville hun da nok tro, for hun havde 
da selv været i staden engang. 

„Hvornår?" spurgte vi nysgerrigt. 
„Jo, det var da i 1904." 
„Jamen, hvor gammel er De da?" røg 

det ud af os. 
„Jeg er 83, — men det er da ingen alder." 
Vi måtte atter give hende ret. For hende 

var 83 ingen alder, så rask og rørig, som 
hun var, og hun anbefalede os at gå over 
på kroen og drikke kaffe, medens vi ven
tede på bilen, og det gjorde vi, indtil rute
bilen omsider kom og kørte os til Lild. 

De sidste fem kilometer måtte vi tage til 
fods, men det var bare dejligt at få rørt 
benene efter de mange dage i båden, så vi 
tog turen med sang og godt humør og var 
godt sultne, da vi nåede Bulbjerg, hvor fro
kosten ventede. 

Vi nød udsigten over Vesterhavet, gik 
ned på stranden og ledte efter rav, uden 
dog at finde noget, og fik os en soppetur 
i det store, salte hav, — og vi så Skarreklit 
stå derude i vandet og minde os om havets 
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kraft og nedbrydning af landet, og tænkte 
på, at bjerget engang var gaet helt der ud 
til, og måske længere endnu. 

Inden vi begav os på hjemturen, begyndte 
der at vise sig skum pa søerne, det blæste 
lidt op, og vi kom til at overvære sidste akt 
af den triste sejlsportsulykke, der skete i 
juni måned, hvor en fransk lystbåd for
svandt sporløst på rejsen fra Norge til 
Holland. Nu var skibet blevet fundet dri
vende i Skagerak af fiskere, og de var i 
færd med at bjærge den i land på Sandnæs 

Hage. 

Trætte, men fulde af indtryk lod vi bilen 
bringe os tilbage til Løgstør og vort dejlige 
skiv, hvor kokken skyndte sig at brygge 
„en hel masse kaffe", som humørsprederen 
altid sagde. 

Den sidste dag tog vi på rundtur i Løg
stør, byen midtvejs mellem Kattegat og 
Vesterhavet. Vi gik langs havnen i den tid
lige morgenstund og så fiskeflåden gå ud 
til dagens dont for at hente en topfyldt last 
af de fine fjordrødspætter, — vi kunne fra 
byens havnekaj følge den livlige trafik på 
fjorden i alle enkeltheder, se store og små 
skibe fra ind- og udland komme og gå, og 
den lille paketbåd fra internatet Livø tøffe 

hastigt i havn. 

Mod øst skinnede Aggersundbroens store 
betonbuer i solen og så ud, som om de for
længede de høje kridtbakker helt over til 
Hanherred, nordpå lå de flade engarealer 
og skrånede op mod den gamle Aggersborg 
kirke, og mod vest syntes fjorden at løbe 
som en bred å ud i „Havet", den evigt 
urolige Løgstør Bredning, hvor Livø og Fur 
dukkede op, og i klart vejr kunne man se 
helt til Morsø. 

Turen langs havnen gik videre, forbi de 
smukke bådehuse, hvor roklubberne holder 
til, og ud langs Frederik den VII's kanal, 
hvor heste indtil århundredskiftet trak ski
bene gennem den gravede kanal, uden om 
Løgstør-grundene, før man fik udgravet 
sejlrenden. Endnu findes de to karakteristi
ske kanalfogedboliger med takkede gavle, 
hvorfra signalet ved kanalens begyndelse, 
4 km ude, hejstes ved hjælp af kæder, som 
stop for indgående skib, når skib var på 
vej ud. 

I kanalmundingen har staten station for 
store gravemaskiner, og for enden af den 
lange kanal findes Lendrup Strandbad med 
den fineste sandbund i fjorden. 

Turen ad den idylliske bakkesti viste os 
byen med alle de røde tage ligesom krav
lende op ad bakken, kirken med sit slanke 
spir, og det smukke alderdomshjem, og som 

grønne pletter mellem alt det røde, så man 
byens anlæg og de rene, velholdte gader. 

Langs bakkestien ligger Johan Skjold
borgs hus og mindesten, den skønne plan
tage og pavillonen Christiansminde, fra hvis 
terrasse man har den herligste udsigt over 
fjorden. En oplevelse er det at sidde der en 
aftenstund og se de mange lystsejlere fra 
nær og fjern stævne ind mod den ideelle 
kajplads ved kanalen, medens solen går 
ned i fjorden. Ikke uden grund er Løgstør 
blevet kaldt: „Byen med de skønne sol
nedgange." 

Næste morgen sagde vi farvel til det dej
lige Løgstør, vi skulle videre til Harres Vig, 
som vi var blevet anbefalet af en Ålborg
sejler, som en skøn og ideel ankerplads for 
natten, men inden vi forlod byen, fik vi 
hilst på Hellerups juniorer, der lå heroppe 
i deres 8 både. De var blevet fragtet herop 
med DFDS, og holdt ferie på fjorden, og jeg 
ville ønske for vore juniorer, at de kunne 

få sådan en ferietur, men det er vist des
værre ikke for vore småskillinger. Det 
koster at få bådene sendt herop, — men 
man ved jo aldrig, om ønsker går i opfyl
delse, — og måske lever der en „Danielsen" 
endnu. „Gubbe". 

(Fortsættes). 

NY MAND PA JOBBET 
Idet vi ønsker den nye juniorleder, Jør

gen Hillers velkommen og ønsker ham held 
og lykke med arbejdet, siger vi den afgåede 
Alfred May Jørgensen farvel og tak for 
den tid, han har arbejdet med juniorsagen. 

Det er altid et arbejde, som kræver sin 
mand hundrede procent, at arbejde med 
unge mennesker, og May Jørgensen har 
altid givet sig selv helt og holdent. Når 
han nu har ønsket at trække sig tilbage og 
lade en ny mand prøve sine kræfter, er det 
fordi så meget andet optager ham og læg
ger beslag på hans tid, og vi siger May 
Jørgensen tak for den interesse, han har 
vist juniorarbejdet i S.S.F., og tak fordi 
han ikke forlod posten, før han var sikker 
på, at en værdig afløser stod klar til at 
overtage job'et. Bestyrelsen. 

Og bladet føjer dertil sin personlige tak. 
Langelund. 

Tak ti l  den afgåede 
juniorleder 

Efter mange års virke som juniorleder i 
S.S.F. har Alfred May Jørgensen ønsket at 
trække sig tilbage fra denne post, som han 
har bestridt med aldrig svigtende interesse. 
May Jørgensen har gjort et meget stort 
arbejde for at styrke sammenholdet og 
kammeratskabet indenfor juniorafdelingen 
i S.S.F. og han har stadig søgt at få unge 
udefra til at interessere sig for sejlsporten. 

Jeg vil meget gerne have lov til at sige 
May Jørgensen tak for de år han har virket 
for juniorafdelingen, og for den tid jeg har 
haft den glæde at arbejde sammen med 

ham. 
Tak, May Jørgensen! 

Jørgen Hillers. 

Når I skriver til bladet, så regn altid 
med, at vi andre ikke er så fortrolig med 
jeres snørkler, som I selv, — og det er en 
skam ikke at kunne bringe en ellers godt 
skrevet artikel, fordi vi på redaktionen ikke 
kan tyde hieroglyferne. Red. 

Vist har Hjalmar ret, når han påstår, 
at en af glæderne ved at have båd er for-
årsistandgørelsen. Det er, og skal være, en 
fornøjelse at gøre sin båd fin. 
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„NIPS" 
På mit bord ligger en kort og nøgtern 

rapport om kutteren „Nips"s forlis i Øre
sund, og den får mig til at mindes en af 
mine venner, som et sted nede i Køge Bugt 
en regntæt, mørk nat med et mærkede 
et hårdt bump i skibet, så hårdt, at hans 
kone vågnede og forskrækket sprang ud af 
køjen og spurgte, hvad der var sket. 

„Ingenting," svarede han, „det var bare 
motoren, som satte ud, men tag alligevel 
hellere noget tøj på og kom op og hold 
rorpinden et øjeblik." 

Så kravlede han forud med en stærk 
lygte, undersøgte hvert eneste rum, lukkede 
skabe op, løftede bundbrædder, lyttede, 
men fandt intet tegn på lækage noget sted. 
Alligevel sikrede han sig at begge rednings-
kranse lå løse og sørgede for at have red
ningsvestene indenfor rækkevidde. 

Nu skal man ikke male fanden på væg
gen, men man kan ikke lade være med at 
spørge sig selv, om den krans, man altid 
har haft liggende på ruftaget med sirligt 
malede bogstaver i navn og hjemsted, om 
det bare var en prydgenstand, en tung tin
gest, som knap ville kunne holde sig selv 
flydende, — eller om det virkelig var en 
redningskrans. Kapokvestene, som er dej
ligt bløde at sidde på og rare at have under 
hovedet, når man tager sig en middagslur, 
er de til at stole på eller er betræk og sy
ning rådne, så de går skilt ad, når de har 
ligget i vandet en halv time ? 

Engang man fra skibstilsynet var ude 
at måle min båd op, efter at jeg havde fået 
motor i den, var jeg ikke langt fra at blive 
fornærmet over, at manden nævnte netop 
disse ting, spurgte efter ildslukker og pøs, 
og ville have at vide, om der ellers fandtes 
ting som kunne flyde ombord, — senere 
er jeg blevet meget klogere. Dog må jeg 
indrømme, at vi kun holdt redningsøvelse 
i stille vejr, og nærmest betragtede denne 
som en badetur. 

Vi smed redningskransen udenbords, 
svømmede ud til den og forsøgte at komme 
op og ligge i den, vi svømmede på dybt 
vand, hvor vi ikke kunne bunde, iført veste
ne, og vi legede den besværlige leg, det er 
at komme op ombord ved egen hjælp, — 
alt dette være ikke sagt af trang til pral, 
men jeg kom til at tænke på et par unge 
fyre nede ved Feldskov Rev, som pludselig 
lå i vandet, medens skibet var forsvundet 
under fødderne på dem. 

De blev samlet op af en tysk lystbåd, 
som tilfældigvis fik hørt deres vrælen i 
mørket, et par fod bord under vandlinien 
ville pludselig ikke holde sammen med de 
øvrige, de sprang af og lod vandet fosse ind 

FORLIS 
og fylde båden, — og når nu man spørger: 
Er redningsmateriellet i orden i dit skib, 
og er der nok af det, også når du har gæster 
med ud, så lad være med at rynke på næsen 
og sige: „Åh, hold op, jeg er gammel sejler, 
den slags sker sgu' ikke for mig, der er i 
hvert fald aldrig sket noget endnu, og nu 
har jeg sejlet så meget — 

I „Nips" var der løse tofter og sæder, 
som skulle flyde, når skibet gik ned, — 
intet flød. Alt forsvandt, med undtagelse af 
redningskransen og så gummibåden, som 
han var ved at puste op. 

Sejlsport, — ingen anden form for sport 
giver vel sine udøvere så megen glæde, så 
megen friskhed og frigjorthed, som sejl
sport, — og er man bange for at blive våd, 
skal man blive på land. Men er fanden ude 
efter en, kan man narre ham ved at have 
sit redningsmateriel i orden, og sørge for, 
at der er noget til hver eneste mand om
bord. Også i stille vejr. 

Men jeg synes, at „Nips" forlis bør ken
des af andre, end lige manden, som lå der
ude i mørket og blinkede til forbisejlende 
skibe uden at blive set, og endelig efter tre 
timer i vandet blev taget op af „Hans 
Broge" for indgående. 

Den klare og enkle rapport, som jeg vel
villigst har fået lov til at låne, ser sådan ud: 

„Afsejling fra Sundby Sejlforening 
kl. ca. 15,00, vind omkring sydøst, 
nordgående strøm. Ankomst til 
Landskrona kl. ca. 18,30, afsejling 
igen kl. 20,45 med vestlig kurs mod 
lystønden, som viser rødt blink hvert 
1,5 sekund, vinden omtrent agten ind, 
omkring sydøst eventuelt et par stre
ger til øst. Efter at have passeret 
lystønden ca. 25 m sønden for, æn
dredes kursen mod sydvest til lys
tønden sydvest for „Vester Flakket" 
visende blink hvert 3. sekund. Efter 
at have studeret kortet for at orien
tere mig lidt nærmere om, hvor jeg 
befandt mig, mærkedes et kraftigt 
stød i skibet, og min første tanke var, 
at jeg var stødt på grund, og som 
følge deraf gik jeg straks i gang med 
at fire storsejlet ned, men skibet var 
stadig i drift. Derefter gik jeg hen 
og undersøgte kahytten, hvor der 
intet var at bemærke, men jeg kunne 
høre vandet løbe ind i skibet, så gik 
jeg hen og lukkede forlugen op og 
konstaterede en lækage, hvor vandet 
løb kraftigt ind. Jeg hentede straks 
en stor pude i cockpittet og forsøgte 
med tovværk at anbringe puden uden
bords over lækagen. Det lykkedes 

ikke at forhindre, at skibet stadig 
tog meget vand ind, og et forsøg på 
at stoppe lækagen indenbords lykke
des heller ikke for mig. Da vandet 
efterhånden stod så højt, at dørk-
brædderne sejlede, d. v. s. ca. en 
halv meter vand over kølen, så jeg 
ingen anden udvej, end at sørge for 
min egen sikkerhed ved at iføre mig 
luftredningsvest og gøre min gummi
båd klar. Umiddelbart før skibet 
sank, sprang jeg i vandet og fort
satte med at puste gummibåden op, 
hvilket omsider lykkedes, hvorefter 
jeg kravlede op i båden, som nu drev 
for vind og sø, og efter ca. tre timers 
forløb blev jeg taget op af „Hans 
Broge". — 

Sammenstødet har fundet sted kl. ca. 
21,30, jeg antager, det har været en 
flydende genstand af antagelig vægt, 
som har frembragt lækagen i styr
bords bov under vandlinien, det var 
mig dog ikke muligt nærmere at kon
statere genstandens art og omfang. 
Da skibet sank, forsvandt mastetop
pen under vandoverfladen, hvorfor 
jeg antager, at den tid der er for
løbet med forsøg på at tætte skibet, 
har bragt mig ud i sejlrenden." 

En drivende bundgarnspæl, et stykke 
svært tømmer fra en dækslast måske, man 
har hørt om det før, det er den slags ting 
som kan ske, men som kun sker i et af 
titusind tilfælde, men kommer man ud for 
det, er det godt om man har været forud
seende nok til at sikre sin besætning og 
sig selv. Rollo. 

„FREM" og „KAS" husvilde? 
I dagspressen kunne man fornylig læse, 

at „Frem" og „Amatørerne" i en nær frem
tid ville blive husvilde, idet deres over
mægtige nabo, kraftværket, ville lægge 
beslag på deres bådepladser til anbringelse 
af olietanke. 

I forvejen har de to sejlklubber ikke for 
megen vinterplads, og som forholdene er i 
Københavns havn og nærmeste omegn, må 
det være noget af en katastrofe for dem at 
finde andre steder og begynde helt forfra 
med klubhusj ophalingsgrej og alt det der. 
De eneste to steder, der synes mulighed for 
at „huse" nogle af dem skulle vel være i 
Hvidovre og i Sundby, men selv om man 
påstår, at hvor der er hjerterum o.s.v., så 
er vor egen plads nu engang ikke større, 
end den er, med mindre vi kan flytte lidt 
rundt med plankeværket og udvide, — men 
det er der jo ingen der ved noget som helst 
om, og femhundrede fremmede både fylder 
dog en del, efter at der i forvejen er anbragt 
femhundrede andre på pladsen. Ked. 
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UlflTERflRBEJDET 
JURIORflFDELIRGER 

Det er mange juniores opfattelsei at når 
bådene om efteråret er kommet på land, så 
er det forbi med juniorarbejdet, men den 
opfattelse kan ikke være mere forkert. I 
de kommende vintermåneder tager vi alle 
fat på yderligere at styrke sammenholdet 
og kammeratskabet i vor juniorafdeling. 

Der er i år, lige som de foregående, både 
tovværks- og navigationskursus, — og husk 
— at det er en betingelse for at blive fører, 
at du har deltaget i disse kursus. I år vil 
der endvidere i vinterens løb blive arrange
ret nogle kammeratskabsaftener for junio
rer, hvor vi samles til nogle hyggelige timer 
i selskab med bl. a. en kajsejladskyndig og 
en skibsbygningsingeniør. 

Ved et par af disse kammeratskabsafte
ner vil „Lærebog for juniorsejlere", junior
reglementet, blive gennemgået. Disse afte
ner er ligeledes obligatoriske for at man 
kan blive fører. 

Der vil senere komme nærmere meddelel
se om dato og klokkeslet for disse afteners 
afholdelse. Juniorlederen. 

Forældre og pårørende. 

Skulle forældre eller pårørende være in
teresseret i at deltage i disse aftener, bedes 
De henvende Dem i god tid til juniorlederen, 
da lokalepladsen er begrænset. 

„Lærebog for juniorsejleren" 

kan bestilles og købes hos juniorlederen. 
Ønsk dig den i julegave, — den koster 

kun kr. 5,00. 

Ifølge Ekstrabladet er der sidste år ble
vet eksporteret for 1 million og 95 tusind 
kroner danske lystfartøjer. Alene til USA 
gik for 519,000 og til Canada for 144,000 
kr. Omtrent for en halv million gik til en 
række andre lande. (Sejl og Motor.) 

Nu skal der ryddes op 

langs plankeværket og alle gamle skabe 
uden nummer vil blive fjernet. 

• 
Gamle numre 

på såvel gamle som nye skabe må fjer
nes, — og de nye påsættes. 

* 
Det forlyder, 

at „Joy", som var gået i vinterhi på 
pladsen, er blevet søsat igen, for at tage 
turen „over there". 

Meget a propos vor omtale af 
„Nips"s forlis har vi modtaget: 

Sejlsæsonen er forbi for i år, og bådene 
er halet op på et element, hvor de slet ikke 
føler sig hjemme. 

Når man i disse kolde og våde efterårs
dage går en tur langs havnen og ser bådene 
ligge i rækker og mest ligne forpjuskede 
gråspurve, kan man komme i en helt H. C. 
Andersen'sk stemning, når man tænker på, 
at de grimme ællinger til foråret igen vil 
springe ud som stolte svaner, og man glæ
der sig over, at bådene, trods den nuvæ
rende, afpillede nøgenhed, dog er en række 
kælebørn, der passes og plejes med kær
lighed. 

Og alligevel, — hvor mange af dem er 
dækket mod den største risiko, det fuld
komne forlis? — Hvordan er man stillet, 
hvis ens båd kommer ud for uheld ? 

Er man dækket, hvis båden brænder eller 
kolliderer eller grundstøder, — for bjerge
løn, de søretslige ansvar, der påhviler en
hver søfarende, og for de ganske menings
løse skader efter hærværk? — Mod ærger
lige og uforudsete udgifter, og mod ganske 
uoverskuelige erstatningskrav ? 

Carl Breiting. 
Assurandør. 

For at rette en lille misforståelse er det 
nødvendigt at understrege, at min mening 
med oprettelse af et tremands bladudvalg 
egentlig var, at dette bladudvalg helt skulle 
overtage bladet efter, at jeg havde sat dem 
lidt ind i forretningsgangen. Rollo. 

GAMLE BADE 
- o<> nye medlemmer 

Man var på generalforsamlingen lige ved 
at få det indtryk, at Sundby Sejlforening 
var godt i gang med at udvikle sig til at 
blive en eksklusiv forening, hvor kun klas-
sede og dyre både burde findes. Det skurre
de fælt i ørerne, for selv om man ikke hele 
livet igennem skal gå og svælge i, at man 
er begyndt nedefra, så er det nu alligevel 
sundt engang imellem at stoppe op og se 
sig tilbage. 

Det er den lille mand, som for sine surt 
sammensparede penge køber sig det skib, 
som han mener passer for hans behov og 
pengepung, jeg tænker på. Han får sælge
rens garanti for, at båden er sund og frisk, 
bagefter, da han får den på land, viser det 
sig så, at han er blevet snydt og narret. 
Han får en fagmand til at mærke de bord 
af, som absolut skal fornyes, må sagsøge 
sælgeren og får i det hele taget en masse 
vrøvl og kvaler, før han nogensinde kom
mer ud at sejle, mig forekommer det, at 
man bør vise storsind, og ikke spotte en 

nybegynder fordi han af manglende kend
skab til både har ladet sig narre, og det 
forekommer mig yderligere, at „vi gamle" 
i stedet for burde hjælpe og støtte manden 
og ikke ligefrem hænge ham ud. 

Jeg har ikke talt med manden, kender 
ham overhovedet ikke, men jeg har set 
båden, og der er visse fornyelser, som er 
strengt påkrævet, jeg vil ikke kalde det 
bagateller, men dog ting, som kan ordnes, 
og der er ikke spor i vejen for, at manden 
kan få et skiv ud af det. Lidt vilje og lidt 
knofedt kan gøre underværker på en gam
mel båd, og lad os endelig ikke forsøge at 
betage manden lysten, men hellere fortælle 
ham, hvad der kræves af en båd, for at den 
kan tåle vejret, og hvad der kræves af 
manden selv. 

Enhver nybegynder, som er i besiddelse 
af blot den mindste smule sunde fornuft, 
vil lytte og tage ved lære, gå på kursus og 
få sin båd — om ikke i yachtmæssig stand, 
— så dog i sejlbar stand, før han vover 
trøjen. Kun idioter vil sejle ud i en båd 
som ikke er synet og godkendt eller i hvert 
fald gennemprøvet i al slags vejr, og rådne 
bord må nu mærkes og fornyes, derfor er 
der kridtstreger på omtalte båd, og ikke 
for noget som helst andet. Rollo. 

Nye medlemmer 

i SmuMu#- Se.{lpiazwMfy 

Aktive: 

Hans Hjort, cyklehandler, Holsteins
gade 2. — Mb. „Gracia". 

Søren Sørensen, arbmd., Skydebanegade 
14. — Mb. „Joy". 

Preben Wagn Hansen, bestyrer, Nørre
brogade 5. — Kutter „Kim". 

H. C. Christensen, købmand, Ndr. Fasan
vej 134. — Mb. „Jytte". 

Kaj Mortensen, assurandør, Rosenvæn
gets Sideallé 3. — Spidsg. „Lizzi". 

Edvin Nielsen, klarerer, Jul. Blomsgade 
25. — Juniorb. „Sterna". 

Henry B. E. Jacobsen, kontrollør, Witten
berggade 9. — Kutter „Darling". 

Anker Hansen, skræder, Lundinggade 1. 
— Kj. „Cito". 

Junior: 

Leif Guldbæk Hansen, Lergravsvej 5. 

Ifølge lovenes paragraf 3: Nyt medlems 
ansøgning om optagelse aftrykkes i først 
udkomne nummer af S.S.F. Protest skal 
skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14 
dage efter offentliggørelsen. 
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A l b i n  S o l o  M a r s t a l  
Penta Sobv 

samt lager af brugte motorer, skrue
aksler, propeller alle størrelser sælges 
OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 25 

SUNDBY 6768 

SEJLSPORTSHUER 
EMBLEMER OG OVERTRÆK 

B R O Z E K  
AMAGERBROGADE 124 SU. 866 

FORBERED ALLEREDE nu flfESTE SEJLSfESOI) 
SKIBSHYNDER LEVERES EFTER MAL 

MØBLER OMBETRÆKKES PA KONTO 

H E N N I N G  N I E L S E N ,  G U N L O G S G A I > E  3 5  
PRIVAT: CUMBERLANDSGADE 4 

SU 1417 V  

I S E N K R A M  
FARVE 

F R A N K  S .  L A U R S E N  

VÆRKTØJ - MATERIAL 

BESLAG - PORCELÆN - LINOLEUM 

ØRESUNDSVEJ 51 - TLF. ASTA 2929 

Direkte fra værksted 
Skibssofa - Hynder - Skumgummi -
Springhynder og Hairloch med Plastik. 

15 års erfaring ved skibsarbejde. 

B .  N I E L S E N  
TINGVALLA ALLE 14 - SUNDBY 288 x 

T Y K K E  P U D E R  
stoppet med skumgummi tolv kroner. 
Puderne er betrukket med svært altan
stof i flere solægte farver. — Størrelse 
45X40 cm. Puder og hynder til møbler, 
biler, havebrug samt skibe leveres i alle 
mål med eller uden stof til eventyrlige 

værkstedspriser. 

GEOMG FANTH 
CARLSGADE 8 — SUNDBY 7471 

Træffes også om aftenen. 

Afleveret til postvæsenet d. 18.—11.—1955. 

K assereren 
træf fos 
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M E D L E M  A F  D A N S K  I D R Æ T S F O R B U N D  O G  D A N S K  S E J L U N I O N  

L imf j  o  vds tu  ven  
(Fortsat fra forrige nr.) 

Vi gik ud gennem det afmærkeede løb, 
kurs SV^S, ret pænt vejr, men faldende 
barometer. Nu havde vi vind nok, men lige 
i snuden, og da vi ikke kunne holde kurs 
V om Livø, satte vi maskinen til, og så 
hjalp det med at holde hende op. 

Da vi havde Fur agten om bagbord, slog 
vi et slag over mod Nykøbing Mors, strøg 
kludene og gik for maskinen ned gennem 
Sallingsund, forbi Glyngøre. Lige inden vi 
gik ind i sundet, havde vi sagt til kokken 
og humørsprederen, at når vi havde passe
ret Glyngøre, kunne de godt gå ned og 
smørre frokosten, men det kom vi til at 
fortryde, for nok havde vi haft lidt sø ude 
i bredningen, men da vi kom ind i sundet, 
stod der en modbydelig krapsø, som kom 
fra alle sider og strømmen var lige imod, 
så vi rullede godt rundt og måtte sige far
vel til frokosten. 

Og ikke nok med det, men det begyndte 
også at blive diset, så vi stirrede os næsten 
blinde efter etkosten, som skulle stå ved 
Lysen Bredning, og som vi skulle tæt op ad 

Af »GUBBEN« 

på bagbords side for at kunne gå ind over 
grunden, — og pludselig kom humørsprede
ren med et ufrivilligt, komisk udtryk, som 
vi gjorde til vor slogan på resten af turen: 

„Til h med kosten, for nu står 
jeg af." 

Hun blev dog indenbords og vi fandt vor 
kost og kom gennem bredningen ind i Har-
resvig, men sikken en skuffelse. Intet kunne 
vi se, for havgusen, som nu lå omkring os, 
gjorde alt fugtige og klamt, og vi smed 
krogen, rullede cock-pit pressenningen ned 

og hyggede os i kahytten med lidt frokost, 
som efterhånden var blevet til aftensmad, 
og krøb så tilkøjs. 

Men næste morgen stod solen stor og 
skøn på en klar himmel, vi lå som i en ind
sø, fuldstændig cirkelrund, og undrede os 
over, hvordan vi var kommet derind. Ind
sejlingen var fuldstændig skjult. Men her 
var noget at se på, køer som blev malket 
derinde på bredden, en flok plage, som 
galoperede rundt inde i en indhegning, og 
med et kom ud i vandet og teede sig som 
en flok skoledrenge, der bliver lukket ud af 
skolen, på grønsværen lige ud for os sad 
en fisker og bødede sindigt sine garn, og 
for at fuldende billedet af den skønne mor
gen kom to fiskekuttere tøffende ind og 
trak deres ålevod engang rundt i vigen og 
stod så ud igen. 

(^Testrrrcl$e> i vm et* I c m e v % 

U M v̂'f* 

j t*l /  

c cvi 
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OdlKRinG GVGGEFOnDEIl 
Det var ikke store begivenheder, ganske 

dagligdags selvfølgeligheder for beboerne, 
men for os en af grundene til, at vi tager 
på langtur. Man henter nye indtryk, man 
ser, hvordan hverdagen går for andre dele 
af befolkningen, og man forstår bedre, hvad 
man læser eller hører i radioen om steder, 

når man selv har været der. 

Vi blev engang spurgt, hvad vi egentlig 

fik tiden til at gå med i sådan en båd, og 
stod først ganske målløse, for som bekendt 
kan en tosse spørge o.s.v., men så gav vi 
os til at forklare. Vedkommende forstod 
os imidlertid ikke og gik hovedrystende sin 
vej, mumlende noget om tossede køben

havnere. 

ir ' I 

Nå, måske havde manden ret, — men vi 
løsrev os omsider og gik med kurs mod 
Jegindø. Jegindø havn er en dejlig moderne 
havn med betonkajer, vand på havnen, gode 
toiletforhold og en købmandshandel på 
havnepladsen. Man bliver forbavset, når 
man ser så stor og moderne en havn på 
så lille en ø, men når man så hører, at der 
er 40 fiskekuttere i havnen og at der lan
des fisk for million kr. årlig, forstår 
man det bedre. Og så tillader fiskerifor
eningen endda kun, at der fiskes hvert 
andet døgn. Her så vi også de bedste og 
nyeste kuttere på fjorden. „Gubbe". 

(Fortsættes.) 

S T I L L I N G  E  I I  

T I L B Y D E S  
Foreningen søger til opførelsen af en 

revy en stab af vore medlemmer, der kan 
tænke sig, fra nu og til i marts måned, at 
stille sig til rådighed ved prøver og indstu
deringer, og så i marts måned medvirke 
ved opførelse af revyen for de af vore med
lemmer, der vil komme og se på det. Vi 
søger: aktricer, aktører, sufflør, dekora
tionsmalere, artister, ekvillibrister m. fl. 
og modtager med tak tilbud. 

O. Fiitterer, Amager 8719. 

Jørgen Nielsen, Amager 626 x. 

Henvendelse bedes ske snarest muligt. 

I anledning af, at man på sidste general
forsamling forsøgte et „attentat" mod 
byggefonden, hvorved indbetalingen hertil 
foresloges standset, vil det måske være på 
sin plads i korte træk at orientere medlem
merne om, hvad der er sket i sagen angåen
de nyt klubhus, og hvorfor man fra besty
relsens side var imod, at man standsede 
indbetalingen på nuværende tidspunkt. 

Som det vil være medlemmerne bekendt 
fra beretningen på forårsgeneralforsamlin-
gen tilskrev vi Københavns kommune og 
bad om at få ændret vor lejekontrakt, så
ledes at vi får et lejemål på en længere 
årrække. Vi ligger i øjeblikket på 3 måne
ders opsigelse. 

Efter afsendelse af dette brev, fik vi 
underhånden at vide, at vi ikke skulle for
vente svar herpå med det første. 

Siden da har vi været til nogle forhandlin
ger hos myndighederne angående arealerne 
nord for havnen og den fremtidige place
ring af vor bådeplads, såfremt en eventuel 
flytning skulle blive aktuel. 

Som bekendt har det været byplanchefens 
tanke, at vi skulle væk fra vor nuværende 
søndre plads, hvor det var hensigten at 
lave strandpark. I stedet skulle vi så have 
anvist et areal umiddelbart nord for havnen 
i tilknytning til vor nuværende nordre plads. 

Såfremt denne plan føres ud i livet, vil 
det betyde, at vi skal flytte alt hvad vi har 
på søndre plads og lave ny ophalerbedding 
et sted på nordre bro. Vi skal endvidere her 
have plads til en mastekran, da mastesku
ret jo også skal med over på nordre plads. 
Dette vil igen sige, at vi mister en del hårdt 
tiltrængte pladser i havnen. 

Da denne plan jo selvsagt vil blive en 
kostbar historie for Sundby Sejl-Forening, 
har vi protesteret kraftigt herimod og al
vorligt henstillet til myndighederne at lade 
os beholde vor søndre plads, og så eventuelt 
lave strandpark syd herfor på nyttehave
arealet. Heri støttes vi også af ejendoms-
direktoratet. 

Efter det sidste møde på rådhuset, hvor 
bl. a. borgmester Julius Hansen, kommu
naldirektør Gregers Hansen og byplanche
fen var tilstede, ser det ud til, at man vil 
søge vor nuværende beliggenhed bibeholdt. 
Sundby Sejl-Forening blev i hvert fald 
stærkt støttet i ønsket herom af direktora
tet for stadens faste ejendomme, der sam
tidig henstillede til byplanchefen at søge 
sagen fremmet, således at Sundby Sejl-
Forening snarest kan få et svar på sin 
skrivelse af 7. februar d. å. 

Hvorom alting er: det synes i hvert fald 
for øjeblikket som om vi inden for en over
skuelig fremtid kan vente et svar fra myn
dighederne på dette spørgsmål. 

Med hensyn til placering af et eventuelt 
nyt klubhus kan man forstå så meget, at 
plads hertil vil blive anvist på vor nordre 
plads. 

Vi har derfor i første omgang bedt om 
plads til huset umiddelbart øst for nuværen
de festplads, således at der fra klubhuset 
bliver udsigt over hele havnen. 

Såfremt vi imidlertid får lov at beholde 
vor søndre plads, melder spørgsmålet sig 
atter om placering af klubhuset foran mid
terbroen, hvilket jo i sin tid var tanken, og 
hvilken placering vil være mest hensigts
mæssigt for alle i havnen. 

Der skulle altså — som det fremgår af 
ovenstående — være mulighed for snart at 
få spørgsmålet om nyt klubhus løst, og jeg 
mener derfor, det vil være forkert på nu
værende tidspunkt at stoppe indbetalingen 
til byggefonden. 

Begrundelserne for standsningen, der 
fremkom på generalforsamlingen, syntes da 
også at være lidt egoistiske. 

Hvad havde vi haft i dag, hvis medlem
merne for 20 år siden havde haft samme 
negative indstilling? 

W. Tanggaard Rasmussen. 

TIL mEDLEmmERIlE 
Det meddeles herved, at skabe på plad

sen, der ikke senest den 31. januar 1956 er 

forsynet med de nye numre, vil blive fjer

net for ejerens regning og risiko. 

De nye nunimerskilte fås ved henvendelse 

til kassereren. Havneudvalget. 

Dansk Sejlunions håndbog ,,Til søs" er 
blevet en så stor sukces, at den nu er ud
solgt fra forlaget. 

Sundby Sejl-Forening har imidlertid end
nu enkelte eksemplarer af den dejlige bog, 
der vil være en kærkommen julegave for 
enhver sejler. Bogen sælges til en favørpris 
af kr. 24,00, og den fås hos formanden — 
(Palæ 9770). 
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KAPSEJLADSDAGE 
20. maj: Helsingør A. Sk., Folkebådsstævne. 
27. maj: Fælleskapsejlads v. Skovshoved. 
2.—3. juni: 24-timers sejlads v. København. 
3. juni: Hellerup Sk. 40 års jubilæumskap-

sejlads. 
10. juni: Rungsted Sk. Drage- og Folke

bådsstævne. 
15. juni: Helsingør A. Sk. „Sjælland rundt". 
16. juni: Distance-sejlads København-Lom-

ma (arr. Malmø Yacht Klubb). 
17. juni: Jubilæumskapsejlads v. Lomma. 
21.—24. juni: K.D.Y.s Øresundsuge ved 

Skovshoved. 
29. juni: Havkapsejladsen „The Skaw Race" 

start ved Marstrand. 
1.—8. juli: Landsjuniorlejr v. Kalø (Århus). 
1. juli: Sk. Sundet, Folkebådsstævne om 

Lous Mindepokal. 
22.—29. juli: Dansk Sejlunions Landsstævne 

v. Juelsminde og Kolding. 
5. august: Tårbæk Sk. Klassebådssejlads. 
5. august: Vedbæk Sk. „Hveen rundt". 
12. august: Fælleskapsejlads v. Dragør. 
18. august: Helsingør A. Sk. Navigations-

sejlads for motorfartøjer. 
18.—19. august: Københavnsmesterskaber 

for joller v. Hvidovre. 
18.—19. august: K.S.U. „Lappegrunden 

rundt". 
19. august: Krydserstævne v. Tårbæk. 
19. august: Larchmontpokalsejladsen, arr. 

Sk. Sundet, København. 
26. august: Hvidovre Sk. Suset, Jollestævne 
26. august: Københavns A. Sk., Folkebåds-

og Dragestævne. 
1.—2. september: 24-timers sejlads v .Kbh. 
2. september: Fælleskapsejlads v. Skovsh. 
9. september: K.S.U. „Hveen rundt" og 

Jollestævne. 
23. septbr.: 0. S. Frems Folkebådsstævnne. 
26.—29. september — 3.—5. oktober: Olym

piske sejladser v. Melbourne, 
Australien. 

DEN RØDE HANE 
Hvor farligt det kan være, og hvor lidt 

der skal til for at hidføre en katastrofe, er 
de brande, der har fundet sted i et par af 
de i klubben hjemmehørende motorbåde 
sidste sommer bevis for. Nu gik det i de 
tilfælde, der her sigtes til, nogenlunde 
godt, men det kunne have udviklet sig til 
en katastrofe for de pågældende. Der er 
vel i denne anledning grund til lidt efter
tanke. Hvor farlig end en brand kan være 
på landjorden, er den mangefold værre på 
søen, hvor det almindeligvis tager længere 
tid at yde hjælp, vi må derfor selv være på 
vagt overfor årsagerne til sådanne kata

strofer. 
Af de brandstoffer vi anvender som kraft

stof, er benzinen den farligste, idet man må 
erindre sig, at benzinens flammepunkt er 
15 grader c., hvilket vil sige, at benzinen 
allerede ved en temperatur af under 15 gr. 
afgiver dampe der let antændes. Petroleums 
flammepunkt ligger noget højere, ved 25 
gr., men karakteriseres også som farlig olie. 
Det er således forståeligt, at selv det mind
ste spild af benzin eller petroleum inde
bærer en fare for eksplosion, og en lille 
lokal eksplosion kan give anledning til en 
brand. Det er derfor at stor betydning, at 
man sørger for, at alle ledninger, flanger og 
forskruninger, der leder benzin og petro
leum fra tank til motor, er tætte. Måske 
det i denne forbindelse vil være på sin plads 
at påpege, at alle ledninger i henhold til 
loven skal være hårdloddede, og må således 
ikke tinloddes, ved en eventuel brand vil 
tinlodningen smelte, og olien flyde over 
alle bredder. Endvidere må man sørge for, 
at stophanen på tanken er anbragt således, 
at den kan lukkes uden man skal sno sig 
ind under kistebænken eller under dørken. 
Jo hurtigere man stopper for benzintilløbet 
til en brand des større er muligheden for at 
begrænse denne. Ligeledes må det påses, at 
der ikke spildes, når tankene fyldes, resul
tatet heraf er, at den spildte benzin flyder 
ned i bunden, fordeler sig over bundvandet, 
og ved vandets skvulpen lagrer det sig op 
ad skibssiden, og får derved en stor for-
dampningsflade. Benzin og petroleumsdam-
pe har en større vægtfylde end den atmos
færiske luft, hvorfor de fordeler sig over 
hele fartøjets bund, således at der kan være 
fare for en eksplosion, hvor som helst i 
dette. Har man været uheldig, og noget af 
den dyre vædske er løbet uden for dens 
egentlige bestemmelsested, er det klogt, 
inden man starter motoren, at lufte ud om
kring denne, men sørg iøvrigt altid for ren
lighed orakring motoren, ulejligheden er 
ringe i forhold til risikoen. Karburatoren, 
der løber over, er billigere at lade reparere 

end regningen man senere må betale for 
efterladenhed. 

Brugen af åben lys og ild ved eftersyn 
af motor o. 1. er så strafbart, at det skulle 
være unødvendigt at nævne det, men husk 
alligevel på risikoen herved. 

Den elektriske installation kan også være 
årsag til brande, dårlige forbindelser kan 
være medvirkende til, at der opstår en 
gnist, og denne blive anledning til antæn
delse og dermed eksplosion. 

Ved opbevaring af reservebenzin i dunke, 
og særligt når gamle oliedunke benyttes til 
formålet, må man være agtpågivende for, 
at disse ikke ved stød eller slag får en læk, 
husk, at sådanne dunke er fremstillet af 
tyndt materiale og egentlig kun beregnet 
til brug en gang. 

Enhver motorbåd skal være forsynet med 
ildslukningsmidler, såsom skumslukker eller 
tetraildslukker, og det vil være klogt at 
indvie besætningen i brugen af en sådan, 
og lad den så efterse hvert år af en fag
mand, det koster kun et ringe beløb. Små
brande kan meget ofte bekæmpes ved hjælp 
af et tæppe eller lignende, er der gaet ild 
i køjetøjet, sørg for at få det overbord om
gående. Benyt aldrig vand til slukning af 
en benzinbrand, det er tidsspilde, men pas 
på, hvis der bruges en tetraildslukker, ikke 
at blive i kahytten, tetrakulstofdampe er 
meget giftige. Iøvrigt vil det være klogt 
også i et fartøj, der ikke er forsynet med 
maskine, at anskaffe en ildslukker, det 
kunne ske, at primussen eller gassen ska
ber sig og antænder et eller andet, bekost
ningen er ringe i forhold til risikoen. 

Tænk nu lidt over, om ikke det til for
året er ulejligheden værd, også at forårs-
istandsætte det ovenomtalte og måske der
ved undgå en katastrofe. 

J. N. 

OP I REVYEN MED DIG — 

hvis du har en smule stemme og evne til 

at optræde. Festudvalget venter at høre 

fra dig. Og se dig. — 

S.S.F.-bladet ønsker alle sine trofaste læsere 

E N  G L Æ D E L I G  J U L !  
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TIL FORENINGENS II Hil LE IIII I! II 
Man kan stort set dele foreningens med

lemmer i 2 kategorier: de, der altid møder 
op til generalforsamlingen, og de, der aldrig 
kommer, men nøjes med at læse det kort
fattede referat, bladet bringer. Disse sidste 
er i absolut overtal. 

Og følgen deraf bliver uvægerligt, at det 
er den lille, trofaste mødeskare, der træf
fer alle afgørelser og dermed stort set be
stemmer foreningens udvikling og økonomi. 

Nu vil man sikkert påstå, at det er også 
en både god og reel ordning, for det må 
jo være sådan, at de, der med deres store 
foreningsinteresse stiller til hver eneste 
generalforsamling, vel også må være sær
deles godt inde i foreningens problemer og 
følgelig så kloge, at det kun er sunde og 
velovervejede beslutninger, de tager. 

Det er, så vidt jeg kan se, den eneste 
undskyldning man kan have for ikke at 
møde op, og derfor den eneste mening om 
spørgsmålet, man som ikkemøder kan have. 

Men er det nu også givet, at alt er såre 
skønt ? 

Jeg personlig har mine tvivl, thi for mig 

ser billedet helt anderledes ud, og jeg skal 
i det følgende prøve at gøre rede for mine 

synspunkter. 
Jeg er i den lykkelige situation at have 

lejlighed til at se forskellige faglige For
eningers Medlemsblade, skibsførernes, ma
skinmestrenes, ingeniørernes o. s. v., og jeg 
har ikke kunnet undgå at lægge mærke til, 
at i disse blade debatteres foreningens fore
liggende problemer sagligt gennem indlæg, 
der dels er for og dels imod den foreslåede 
løsning, med det resultat, at når problemet 
skal endeligt afgøres på generalforsamlin
gen, er det belyst fra alle sider, og medlem
merne har haft god tid til og mulighed for 
at træffe deres valg, hvilket giver stor 
sandsynlighed for, at det rigtigste og kloge
ste bliver gennemført. 

Nu vil min læser måske trække hånligt 
på skulderen og mumle: Ja, men det er i 
en faglig forening, man gør sådan, og det 
kan jeg udmærket forstå er rigtigt, men 
var Forening er ikke faglig, det er en for
ening af folk med fælles hobby. 

Indrømmet. 
Men er forskellen nu også så stor? 
Også i en faglig forening er problemet 

kontingentforhøjelse af og til på dagsorde
nen ligesom hos os. 

Hvorledes bærer vi os da ad ? 
Vi ser i vort medlemsblad, at der skal 

være generalforsamling den og den dato, 
og der er til denne indsendt følgende for

slag o. s. v. Disse forslag er sjældent kom
menterede, idet indsenderen naturligt nok 
mener, at han har formuleret sit forslag 
så kort og klart, at det taler for sig selv. 

Vi læser forslagene igennem, hefter os 
måske ved et enkelt, som vi ikke kan bil
lige, men ræsonnerer så, at da der kun er 
14 dage til generalforsamlingen, og der 
ikke udkommer noget nyt nummer af bladet 
i den tid, kan det ikke nytte at skrive et 
Indlæg. (Og vi konstaterer det måske 
endda med en vis lettelse, for så kan sam
vittigheden rolig sove videre). 

Og resultatet ? 
Ja, for mig ser det således ud: 
Den sædvanlige, trofaste lille skare møder 

op og skal nu til at træffe afgørelse om de 
indsendte forslag. I mange tilfælde kræver 
den bestemmelse, man skal træffe, at man 
foretager en større beregning, men uheldig
vis har man ikke foreningens sidste regn
skab ved hånden, og desuden skal man jo 
følge med i, hvad der siges fra den aldrig 
ledige talerstol, så resultatet bliver, at man 
opgiver at opponerer. 

Eller man kradser i lynende fart et mod
eller ændringsforslag ned på en lap papir, 
— vel vidende, at det slet ikke er gennem
tænkt, og ofte med fornemmelsen af, at 
man ikke selv er i stand til at overskue 
dets konsekvenser, — og leverer det til 
dirigenten. 

Så er det jeg spørger: Er det under så
danne omstændigheder givet, at de afgørel
ser, der træffes af den lille, trofaste klike 
af generalforsamlingsstatister, altid er den 
rigtige ? Den absolut bedste løsning for 
foreningen, d. v. s. for medlemmerne ? 

Hvis d'hrr. medlemmer — heri indbefat
tet bestyrelsesmedlemmer — gjorde sig til 
regel at indsende deres forslag ca. 5 måne
der før generalforsamlingen, og vel at mær
ke indsende dem til bladet, og hvis de yder
ligere i samme skrivelse til bladet gjorde 
rede for deres synspunkter og derigennem 
motiverede deres forslag, så var der en 
mulighed for, at andre medlemmer kunne 
nå at sætte sig ind i problemet, og nå at 
få deres synspunkter vedrørende disse for
slag optaget i bladet, således at alle var 
godt informerede, når de mødte op til af
stemningen. 

Og så vil jeg tro, at sandsynligheden for, 
at udelukkende sunde og fornuftige forslag 
vedtages, er betydeligt større end nu. 

Og i så tilfælde kunne jeg f. eks. tænke 
mig, at det på sidste generalforsamling af 
I. C. Petersen indsendte Ændringsforslag 

ville have fået en anden og blidere skæbne. 
De tilstedeværende burde nemlig have haft 
mulighed for og tid til at opstille følgende 
beregninger og konklusioner: 

Byggefondens kassebeholdning 
pr. 1. januar 1955 kr. 72,778,00 

Indgået fra medlemmer i 1955 kr. 4,600,00 
Forpagningsafgift af klubhus kr. 900,00 
Indv. renter til 1. jan. 1956 ...kr. 2,900,00 

lait kr. 81,178,00 

Bliver denne sum stående uden anden 
forøgelse end påløbende renter og forpagt
ningsafgift som hidtil, vil den være vokset 
til 100,000 kr. omkring januar 1959, altså 
om ca. 3 år. 

Dette beløb må anses at være tilstrække
ligt for at opnå banklån til den resterende 
byggesum, og sandsynligheden for, at kom
munen bliver færdig med sin overvejelser 
vedrørende arealets udnyttelse m. m. inden 
nævnte dato, er der vist ingen, der tror på. 

Endvidere fremgår det af sidste regn
skabsopstilling, at pladslejen udgjorde ca. 
30,000 kr., og det er ikke svært at regne 
ud, at den vedtagne forhøjelse — forudsat 
uændret fartøjsantal og størrelser — vil 
andrage 8000 kr. pr. år, og ikke som nævnt 
i bladets referat af generalforsamlingen 
6000 kr. 

Ser man på ekstrakontingentet, der jo 
gik — og stadig går — til byggefonden, så 
beløb det sig som nævnt for året 1954 til 
kr. 4600, som altså er det beløb, bestyrelsen 
ville have fået til hjælp til havnens vedlige
holdelse, hvis I. C. Petersens forslag var 
blevet vedtaget. 

Nu fik bestyrelsen 74 pet. eller 3400 kr. 
mere, altså ialt 8000 kr., og så forstår man 
jo udmærket, at bestyrelsen holdt fast ved 
sit eget forslag om forhøjet pladsleje. 

Og så må man ikke glemme, at de 8000 
kr. er en ekstra udgift, medlemmerne nu 
skal udrede, og som de ifølge I. C. Petersens 
ændringsforslag ville have undgået. 

Ja, det blev altså følgen af, at man efter 
den nugældende praksis for indsendelse og 
behandling af forslag til generalforsamlin
gen ikke har tid og mulighed for at under
søge forslagene grundigt, og det burde være 
et talende bevis for, at den ændring i prak
sis, jeg i det ovenstående har gjort mig til 
talsmand for, ikke er et udslag af rent 
kværulanteri. 

Muligheden for, at klubhuset kan udføres 
som et fællesforetagende for S.S.F., Kajak
klubben, Modelsejlklubben m. m. bør også 
undersøges. 

Havde man foretaget ovennævnte bereg
ninger og overvejelser, er jeg ikke helt 
sikker på, at I. C. Petersens ændringsfor
slag var blevet forkastet. 

Den foreslåede fremgangsmåde til be
handling af forslag ville desuden medføre, 
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at vor udmærkede redaktør fik tilstrække
ligt stof, ja mulig-vis endda så meget, at 
bladets sideantal måtte udvides, og han selv 
blev fri for at skrive størsteparten af bla

dets indhold. 

Og så var han nok gladere for sit redak

tørjob. 

For det er jo rigtigt, hvad han siger i 
novembernummeret, at det ikke alene skal 
være ferietursberetninger, bladet skal fyl
des med. Sådanne skal kun bruges som 
fyldestof, når der er en spalte eller halv

anden ledig. 

Det skulle glæde mig, om andre her i 
bladet vil bringe deres synspunkter ved
rørende ovenstående, eller skal vi køre 
videre i den gamle skure med det givne 
resultat, at bladet går ind, fordi ingen gider 
være redaktør af et blad uden journalister 

og derfor uden stof? 

Venlig hilsen 
G. Østergaard. 

„Overkværulant". 

Nye medlemmer 

i SMid&y. SeilfocwMfy 

Aktive: 

Grosserer Svend Ritter Jensen, Søborg Ho
vedgade 174. Kutter „Blue Nose". 

Stud. polyt. Jørgen Bladt, Strandboulevar
den 27. Kutter „Lisette". 

Vognmand Kaj Jensen, Hyldebærvej 15. 

Kutter „Anita". 

Ole Højlind, Østrigsgade 25. Piratjolle 

„Bamse". 

Specialarbejder Hugo Hammer, Præstelæn
gen 20. Kragejolle „Vanda". 

Georg Christensen, Frankrigsgade 80. 
Uden båd. 

Holm Petersen, Pelsforretningen, Stengade 
28. „Show-boat". 

Ifølge lovenes paragraf 3: Nyt medlems 
ansøgning om optagelse aftrykkes i først 
udkomne nummer af S.S.F. Protest skal 
skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14 
dage efter offentliggørelsen. 

Malerens ø 
af ROLLO 

Jeg ved ikke, hvordan misforståelsen var 
opstået, men på en eller anden måde var 
jeg kommet til at svare forkert, og så var 
Maleren fyr og flamme: „Femø, det er ver
dens dejligste ø, andet og mere end den 
stribe land, du ser der forude om styrbord." 

Det var i går aftes. Vi var kommet lidt 
halvsent af sted fra Kallehave, og vi havde 
haft solen lige i ansigtet, da vi krydsede 
Femøsund op. Jeg ville egentlig have været 
til Fejø, Dybvig havn, vinden var bedre 
der til, men så var det, han havde spurgt, 
Maleren, om jeg aldrig havde været på 
Femø, og jeg misforstod ham og sagde nej. 

„Du, som har sejlet så meget, du som har 
besøgt næsten hver eneste af Danmarks 
femhundrede øer, du har aldrig været på 
Femø." 

Da jeg ikke havde svaret, havde han be
gejstret fortsat: „Lad os rende til Femø i 
aften, mand, der bor verdens lykkeligste 
mennesker, og dem skal du lære at kende." 

Jeg sad og så ud mod solen, gik gennem 
vinden og gav Maleren noget at bestille med 
at hale fokken over til den anden side. Men 
så snart han var færdig og havde sat sig 
tilrette nede i luv, tog han fat igen: „Mær
kelige mennesker, man omgås. Sejler lige 
forbi verdens dejligste ø og skænker den 
ikke en tanke. Hvordan kan du få dig selv 
til at sejle forbi, mand, gang efter gang?" 

Jeg kunne ikke finde ud af, hvordan jeg 
skulle få rettet misforståelsen uden at såre 
ham, så jeg lod som ingenting, lod som om 
jeg aldrig havde været på Femø og sejlede 
lige lukt løs på den nedgående sol. Men 
solen forsvandt, inden vi kom helt klar af 
Sletterevet, og da vi nåede op på højde med 
det store, røde frugtpakkeri tæt ved havnen, 
gik vand og himmel i et bag os og forude 
stred en sidste afglans af solen med mørket 
oppe på himlen. 

„Lanterne brænder klart," sang Maleren 
oppe fra fordækket og tilføjede lidt efter: 
„Men den forbandede kost er blevet borte 
for mig." 

„Har du mærkerne i land?" spurgte jeg. 
„Jeg kan sgu' hverken se mærker eller 

land, — for mig er det pærevælling det 
hele." 

Øen derinde flød ud i sommeraftenens 
halvdis, men vi havde de to klare fyr overet 
lidt tilhøjre for det røde havnefyr, det var 
helt i orden, vi skulle bare have kosten for 
enden af indsejlingen, så kunne vi holde 
på, men nu var den forsvundet. Ingen af 
os kunne se den. 

V-

„Hov, — der har vi den." Maleren råbte 
og pegede ud over vandet. „Lige tværs." 

Jeg lagde roret op. Båden krængede vold
somt, da vi fik vinden lige på siden, så læn
sede vi rundt og storskødet løb knirkende 
ud. Vi passerede mærket ganske tæt til 
luvart, jeg sad og så efter sejlet, og hørte 
så Maleren bande stygt deroppe i mørket: 

„Det der, det har aldrig i sine livs skabte 
dage været kosten, — det er en stage." 

Faktisk gik vi ind mellem den sidste 
stage og kosten, og jeg bad til, at der ingen 
store sten var, eller at vi i hvert fald måtte 
undgå dem, — så var vi inde i renden og 
åndede lettet op. 

„Så kan du godt tage fokken," brølede 
jeg op til min foregast, og nød søernes 
lange, løftende bevægelser i båden og de 
sydende brus, når vandet løb fra bådsiderne 
ned i de medløbende dale. 

„Så tager vi Storen." 

Vist er det dejligt at være på vej ind i 
en havn, når det bliver mørkt derude, og 
man ikke ved, om vinden vil friske i løbet 
af natten eller dø helt hen. Storsejlet faldt 
i store poser ned over bommen, da vi pas
serede indermolen, og for opskuddet løb vi 
op på siden af en fragtbåd og satte fast. 

„Det er „Inger"," forklarede Maleren, da 
vi gik og klarede op, og da vi senere sad 
nedenunder og tevandet snurrede, gentog 
han, hvad jeg allerede havde hørt ham sige 
et par gange, at det var mærkeligt, jeg 
aldrig havde været på Femø før. 

„Det er en fejl i din maritime opdragelse, 
mand, hvorfor fa'en har du ikke det?" 

Det begyndte så småt at irritere mig, 
men jeg syntes at mærke en næsten barn-
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op fra havnen og hælde den over hovedet 
på dig? — Vågn op, for helvede, mand, og 
træk i landgangstøjet, for du undgår ikke 
at blive slæbt med rundt til gamle bekendte 
og der findes, trods alt, ting her på øen, jeg 
kan vise dig, som du aldrig har set tidligere. 
Det holder jeg fem stegte rødspætter på, 
— kom her med poten." Rollo. 

Bestyrelsesmøde 

lig glæde hos ham, over endelig at have 
fundet noget at vise mig, som jeg ikke 
havde set før, så jeg så lige ud i luften og 
sagde ingenting. 

„Du har været på Fejø og på Askø og 
hundresytten andre øer her nede, har været 
der flere gange endda, — men du har aldrig 
været på Femø," deklamerede han. 

„Åh, — det er jo dig der siger, at jeg 
ikke har været her før," røg det ud af mig, 
og jeg fortrød med det samme. 

„Hvabehar, — sidder du nu og siger, det 
er mig?" 

„Jeg siger ikke noget som helst, men gør 
mig en tjeneste at klappe næbbet i, ikke 
eet ord mere om „verdens dejligste ø", — 
i morgen kan vi snakke Femø." 

Maleren så desorienteret på mig. I hæn
gelampens lys lignede han en forurettet 
dreng, så gav han sig til at trække sin 
sweaters op over hovedet, medens han sag
de en masse mærkelige ting. Hvad han 
sagde, medens han var indhyllet i sin uldne 
trøje, var det mig umuligt at forstå, det 
lød, som talte han et fremmed, ukendt 
sprog og spædede det op med mere velkend
te ukvemsord og gode, saftige, danske eder 
og forbandelser, men da han endelig kom 
klar af sin spændetrøje og skulle til at gen
tage i oversættelse, bad jeg ham lige rent 
ud om at holde sin mund. 

„Hvad, — hold kæft, siger du?" Han så 
måbende på mig, så slængte han sin swea
ters ind under bordet og lod sig falde bag
over på sin køje. 

„I morgen tidlig gør jeg mytteri. Jeg 
rømmer simpelthen. Gemmer mig i land og 
lader mig agterudsejle." 

Jeg sagde ikke noget, men gik op og så 
ind over det mørke land bag pakhusene. I 
enkelte vinduer i de små huse skinnede lys 
havnelygterne spredte et svagt skær ned 
over pladsen, og jeg stod og ærgrede mig 
over, at jeg havde ladet Maleren få den 
opfattelse, at jeg aldrig havde været her 
før. Stædig og trodsig blev jeg stående oppe 
i mørket, til jeg troede, han sov, så gik jeg 
ned og slukkede lampen og lagde mig med 
ansigtet ind mod skottet og trak tæppet 
godt op over skulderen. 

Det var i aftes, og nu var klokken, — ja, 
Guderne vide, hvad den var, for uret under 
lampen viste halvtre og mit eget lille ur 
var også gået istå. Malerens køje var tom, 
og solen stak irriterende. 

En af vore store oplevelser, når vi sejler 
sammen, er morgenkaffen ombord. Med 
marmelade, blødkogte æg, ost og masser 
af kaffe. Men i dag fik vi ingen kaffe, — 
min bedstemand var rømmet. 

Jeg blev liggende og tænkte på, hvad 
han havde sagt igår: „Jeg skal vise dig det 
hus, jeg kaldte mit en hel, lang sommer. 
Et herligt lille hus, ikke ret langt fra hav
nen, fra mit vindue kunne jeg se ud over 

Femøsund, over til Fejø, jeg kunne se solen 
stå op ovre over Lilleø og se den gå ned bag 
Vejrø. Jeg kunne gå lige ned gennem min 
have til stranden og se skibene sejle forbi 
derude i Sundet, — måske burde jeg aldrig 
været flyttet derfra." 

Jeg havde skuffet ham, ødelagt glæden 
for ham, og det ærgrede mig, at jeg ikke 
havde holdt min mund, og ladet ham vise 
mig sin ø. 

„Jeg havde tredive høns og en hane," 
havde han sagt, „jeg troede jo, jeg havde 
slået mig ned på øen for altid, men en dag 
solgte jeg det hele og rejste min vej. Høns 
og hus og hele pibetøjet. Jeg kunne ikke 
hver dag stå og ønske mig over på Fejø, 
bare fordi det var på den anden side, — 
kunne ikke stå og høre skibene starte deres 
tøffende motorer nede i havnen, se dem 
sejle forbi mine vinduer, ud langs stagerne 
og runden kosten og forsvinde, — jeg fik 
fængselspsykose af at se færges komme 
og gå, og så —" 

Jeg skulle lige til at rejse mig og gå op 
og vaske mine morgentriste tanker bort, 
da jeg hørte ham springe ned på dækket. 
Han stak sit grinende hovede ned gennem 
lugen og spurgte, om jeg havde tænkt at 
sove hele den dejlige dag bort. 

„Klokken er otte, mand, jeg har friske 
rundstykker i posen oppe fra bageren, hvor
for fa'en har du ikke sat vand over?" 

„Jeg skal vel lige vågne først," brokkede 

jeg. 

„Og jeg har en frisk hilsen til dig fra 
Ella og Kristian." 

„Tak for det." 
„Hvorfor fa'en sagde du ikke det i går?" 
„Sagde hvad?" 
„Nåe, ikke noget, — stik mig lige kedlen, 

for du vågner vist ikke, før jeg får hældt 
et par kopper kaffe i halsen på dig og 
madet dig med syltetøjsmellemmader. Skal 
jeg slå harpen for dig, oh, strenge herre og 
mester, — eller skal jeg hente en pøs vand 

den 23. november 1955 hos Magnus Madsen. 

Jørgen Nielsen var fraværende. 

Formanden bød den nye juniorleder Jør
gen Hillers velkommen og oplyste, at man 
nu fra ministeriet for offentlige arbejder 
havde fået tilsagn om tilskud af benzin
penge på indtil 8000 kr. til fornyelse af 
250 m broer og fornyelse af beklædning på 
ydermolen. Der var således ikke givet til
skud til bygning af retiradebygning på 
søndre plads. 

Skilte med forbud mod cykle-, motorcyk-
le- og automobilkørsel vil blive opsat ved 
hver låge, ligesom man påtænker at op
sætte navneskilte ved foreningens porte og 
låger med eventuelt henvisningsskilt på 
plankeværket. 

Ekspetancelisten er under revision, og de 
gamle skure vil blive undersøgt af havne
udvalget. 

Der vil blive indhentet tilbud på lufttanke 
til juniorbådene. J 117 trænger til nyt lær
red på dækket. Fra skoledirektionen har vi 
fået tilladelse til at benytte et lokale på 
Sundparkskolen til undervisning for jnio-
rerne. 

Kapsejladschefen har endnu ikke fået en 
assistent. Foreningens revisorer har fore
taget kasseeftersyn hos kasserer Sparre, 
alt i orden. 

Diverse medlemmer tilskrives om at be
tale forfalden kontingent og pladsleje. 

Sekretær. 

& 

Sundby Sejl-Forening har fået tildelt 
8000 kr. af benzinpengene til reparation af 
broer o. 1. 

s. 
Nu nærmer tiden sig, da listen over slet

tede medlemmer kommer her i bladet. 

Har du et udestående med kassereren, 
så sørg for at bringe sagen i orden, før 
revisionen begynder gennemgangen af med
lemskartoteket. 

i 

Fra sejlerdagen: 

Dansk Sejlunion tæller nu 83 klubber med 
ialt 16,100 medlemmer. 
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JUniORSPfUTEFl 
Når dette blad udkommer, har vi allerede 

været samlet ttil kammeraatskabsaften den 
14. december på Sundparkskolen. I det nye 
været samlet til kammeratskabsaften den 

gende dage: 

I januar: onsdag den 11. og 25. 
I februar: onsdag den 8. og 22. 
I marts: onsdag den 7. og 21. 
Mødested: Sundparkskolen, Wittenberg

gade. 
Mødetid: kl. 19,30 præcis. 

Husk: der er mødepligt for alle juniorer, 

der vil ud at sejle til sommer. 

Afbud: Hvis I ikke kan komme, skal der 
sendes afbud til juniorlederen eller til 
Børge Hansen, Snorrebakken 9, Kastrup, 

telefon 50 21 28. 

Ny adresse: 
Juniorlederen flytter 1. januar til Fole

haven 33, 2. Valby. 

• 

Jeg ønsker alle juniorerne og deres på
rørende en glædelig jul og et godt nytår 
med håbet om en god sæson 1956. 

Jørgen Hillers. 

• 

Børge mangler et par raske juniorer til 
til at hjælpe sig med at lægge nyt lærred 
på 117. De juniorer, der vil give ham et 
nap, kan melde sig til ham. 

KLUBAFTENER 
I  K L U B H U S E T  

Man har spurgt mig, hvorfor vi ikke i 
Sundby Sejl-Forening, i lighed med andre 
sejlklubber, har noget som hedder en klub
aften, — en ugentlig aften, hvor vi kunne 
mødes og „snakke skiv", fortælle, synge, 
spille, — ja, også kort og billard, — i det 
hele taget hygge os med hinanden og lære 
hinanden at kende ud over det rent trivielle 
„davs", når vi går forbi hinanden. 

Lad os nu ikke få det snart traditionelle 
svar, at vi ikke har noget ordentligt klub
hus at afholde den slags i, — det må vente 
til vi får bygget og får ordentlige lokaler, 
— og hvad skulle vi gøre, hvis alle 700 
medlemmer mødte op med familie og på
rørende ? — 

Lad os få det belyst i medlemsbladet, 
og lad os så forsøgsvis prøve at lave en 
aften og se, hvor mange der kommer, — 
det kan der i hvert fald ikke ske en hel del 
yed. Ked. 

En mand røg i karret og råbte hjerteskæ
rende om hjælp, og da han så blev reddet 
i land, gjorde han vrøvl over, at han var 

våd. 

Ham kom jeg til at tænke på, en dag jeg 
tilfældigvis daskede en tur ned til havnen, 
det vil sige, det var nu ikke helt tilfældigt, 
for jeg havde set, at som vinden stod, 
kunne der være sjovt dernede, og det var 

der. —• 

Vinden pressede vandet ind i havnen, der 
stod en sø lige ind gennem havnehullet, og 
sprøjtet stod op over ydermolerne og ned 
i bådene indenfor. Dem der endnu lå der. 
For fire—fem lå midt ude i det ene bassin 
og lige så mange i det andet, nogle hang 
endnu i den tynde indhaler, andre red for 
deres ankre, de lå i to klynger og huggede 
og gnubbede op ad hinanden, så man ven
tede og regnede med, at de ville smadre hin
anden og tilsidst synke. 

Det gjorde de også, enkelte af dem. 

Ved midterbroen og søndre bro var der 
også sjovt. Bådene sprængte deres anker
fortøjninger og lå og skamfilede op ad hin
anden eller huggede mod broerne, nogle 
med bredsiden mod broen, som kun var en 
halv fod over vandet, stolpernes spidse 
hjørner gjorde, hvad de kunne for at hugge 
hul i siderne, nogle både lå halvt oppe på 
broen, kurede op og ned, — det var virke
lig morsomt alt sammen. 

Enhver kunne indse, at det kun var et 
spørgsmål om timer, når en halv snes både 
eller mere lå på bunden af havnen med 
huller i siderne og måske det der var værre, 
enkelte rev sig løs og kom nok så nydeligt 
sejlende ned gennem havnen for at vædre, 
hvad der lå dem i vejen og „Mads" og hans 

folk 

Der var et andet efterår for nogle år 
siden, hvor et par mand, som jeg kender 
godt, kravlede rundt på bådene og lagde 
ankre ud, satte ekstrafortøjninger mellem 
bådene og ind i land( puttede fendere ned 
mellem, — og lod sig skælde ud bagefter. 

Men nu den dag her fornylig — „Mads" 
og hans to mand havde nok at gøre med at 
redde, hvad reddes kunne og begrænse 
ødelæggelsen til det mindst mulige, det var 
både et vådt og koldt, besværligt og utak
nemlig stykke arbejde, — og har de egent
lig nogen forpligtelser i den retning? Mig 
bekendt består deres arbejde i at tage bå
dene på land, det er akkordarbejde, betalt 
pr. optaget båd, og rent personligt tror jeg 
ikke, de har anden forpligtelse end den, 
kammeratskabet byder og medlemsskabet 

af foreningen, — og så har vi vel allesam
men pligter til at hjælpe hinanden, men 
vel først og fremmest til at hjælpe os selv. 

Når man dagen efter, når vinden har lagt 
sig og vandet har trukket sig tilbage og er 
faldet til ro, kommer ned og ser sin skam-
filde båd, er man vist tilbøjelig til at baga
tellisere det hele,, både vejret og de trekan
tede forhold, som besværliggjorde arbejdet, 
man er vist tilbøjelig til at mene, at det er 
de andre, der har gnubbet sig op ad ens 
båd, at det er de andre, der er nogle fjolser 
og dårlige sømænd, og ikke har fortøjet 
deres båd ordentligt, — og herregud, der 
går jo tre mand nede på pladsen, som ikke 
har andet at bestille, end lige netop at 
passe på, at min båd ikke kommer noget til. 

Man ser sin båd ligge pænt og roligt i 
det helt stille vand og kan umuligt begribe, 
hvordan det kan være gået til, at fender
listen mangler helt på den ene side, at skan-
dækket er flosset og laset, og det rå, splin
trede træ griner frem på hele den ene side. 
Man synes, at det dog kunne være undgået, 
at det er helt meningsløst, at båden ser 
sådan ud , og tænker ikke et sekund på, at 
man faktisk burde være glad for, at der i 
det hele taget er noget tilbage af båden. 

Men som sagt, hvis man ser en mand fal
de i vandet og være ved at drukne, og man 
springer ud og redder ham i land, så skal 
man ikke vente, at han siger tak, — men 
heller ikke blive forbavset, hvis han giver 
sig til at brokke sig over, at han er våd. 
For sådan er vi mennesker nu engang. 

Rollo. 

FORENINGENS KUNSTNERE 

ANMODES OM AT MELDE SIG 

TIL FESTUDVALGET SNAREST -

SA VI KAN KOMME I GANG MED 

AT FORBEREDE FORARETS 

HELT STORE 
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A l b i n  S o l o  M a r s t a l  
Penta Seby 

samt lager af brugte motorer, skrue
aksler, propeller alle størrelser sælges 
OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 25 

SUNDBY 6768 

SEJLSPORTSHUER 
EMBLEMER OG OVERTRÆK 

B R O Z E K  
AMAGERBROGADE 124 SU. 866 

FORBERED ALLEREDE RU MESTE SEJLSUSOR 
SKIBSHYNDER LEVERES EFTER MAL 

MØBLER OMBETRÆKKES PA KONTO 

H E N N I N G  N I E L S E N ,  G U N L Ø G S G A D E  3 5  
PRIVAT: CUMBERLANDSGADE 4 

SU 1417 v  

I S E N K R A M  
FARVE 

F R A N K  S .  L A U R S E N  

VÆRKTØJ - MATERIAL 

BESLAG - PORCELÆN - LINOLEUM 

ØRESUNDSVEJ 51 - TLF. ASTA 2929 

Direkte fra værksted 
Skibssofa - Hynder - Skumgummi -
Springhynder og Hairloch med Plastik. 

15 års erfaring ved skibsarbejde. 

B .  N I E L S E N  
TINGVALLA ALLE 14 - SUNDBY 288 x 

T Y K K E  P U D E R  
stoppet med skumgummi tolv kroner. 
Puderne er betrukket med svært altan
stof i flere solægte farver. — Størrelse 
45X40 cm. Puder og hynder til møbler, 
biler, havebrug samt skibe leveres i alle 
mål med eller uden stof til eventyrlige 

værkstedspriser. 

GEORG FANTH 
CARLSGADE 8 — SUNDBY 7471 

Træffes også om aftenen. 
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betyder intet den ordner 
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