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Ved Aarsskiftet
Vor Formand bringer i det følgende
en Artikel i Anledning af Aarsskiftet.
Ved Nytaarstid har det gennem Aarene
været almindeligt, at man kaster et Blik til
bage og ser paa Aaret, der svandt, ligesom
man forsøger at forudsige lidt om Chancerne
og Mulighederne for det nye Aar.
Hvis vi sejlsportsmæssig skal vurdere det
svundne Aar, vil det uvægerligt ikke blive
det bare Lovprisning, det kan vel siges uden
at man bliver stemplet som Pessimist. Paa den
anden Side var 1943 vel ikke daarligere end
de nærmest foregaaende Aar, bortset fra at
den sidste Ende af Sæsonen blev skaaret af,
grundet Begivenhederne den 29. August. Men
man kan vel saa ogsaa sige, at det var den
bedste Del af Sæsonen, der gik tabt, nemlig
den Del, hvor man skulde naa alt det, der
var blevet forsømt og udsat i Sommerens
Løb, hermed mener jeg eventuelle planlagte
Kapsejladser og lignende, der jo altid synes
at tage Fart sidst paa Sommeren, naar Ferier
ne er overstaaede.
Hvad angaar Kapsejladserne har det jo
været saa som saa med dem de sidste Aar,
grundet Restriktionerne med de ret indskræn
kede Arealer, hvor Kapsejladser har kunnet
afholdes. Og her har vor Klub jo været sær
ligt vanskeligt stillet. En Glæde har vi dog
haft, nemlig at vi fik vor Øvelsesbaad ud at
sejle og med god Tilslutning af Elever. Dette
lover godt for Fremtiden.
Med Hensyn til Tursejlads har Forholdene
været noget bedre end for Kapsejladserne.
En Masse Sejlere har efterhaanden fundet op
i »Sejlernes Kravlegaard«, Ise- og Roskilde
fjorden. Og her er vel ogsaa en Masse Som
merferier blevet tilbragt, selv om Vejrguder
ne ikke har været særligt elskværdige i den
forløbne Sommer. Ogsaa en Masse af vor
Klubs Sejlere har taget Turen herop.
Motorbaadsfolkenes trange Kaar vil jeg
helst forbigaa i Stilhed, det har jo som de
nærmest foregaaende Aar været den rene
Tragedie.
Hvis man skal foretage en Vurdering af
S. S. F.s interne Klubforhold i det svundne
Aar, er der trods alt Lyspunkter at skimte,
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ikke saa faa endda, synes jeg, selv om mangt
og meget selvfølgeligt kunde være anderledes.
Men Rom blev som bekendt ikke bygget paa
een Dag. Vi har i Aarets Løb faaet flere Ud
tryk for det gode Sammenhold og Kamme
ratskab indenfor Klubben. Tænk paa vor
Efteraarsgeneralforsamling, der paa en værdig
Maade viste, at Enigheden trods alt er til
stede. Og den samtidige Stiftelsesfest var
sammen med Dagens Frokost noget af det
helt rigtige, det der binder sammen og for
ener.
Af andre Fester, der gav Udtryk for den
gode Klubaand og som bør huskes, var Afriggergildet. Desværre var dette svagt besøgt,
men de der var med, fortrød det sikkert ikke.
Økonomisk set var Aaret, der svandt, hel
ler ikke daarligt. Vi fik atter fornyet en god
Del af vore Broer, og paa trods af denne
relativt store Udgift er vor Status ved Aarets
Udgang ret god, Forholdene taget i Betragt
ning.
Med Hensyn til Udsigterne for Sejlsporten
i det kommende Aar indbyder Forholdene
ikke i særlig høj Grad til Optimisme. Thi en
Ting er vi vel efterhaanden alle blevet klar
over, nemlig at saafremt Forholdene ikke
ændrer sig ganske betydeligt, bliver der
overhovedet ingen Lystsejlads i 1944, i hvert
Fald ikke fra Sundets Havne.
Ved Aarsskiftet de to foregaaende Aar var
det eneste og alt overskyggende Ønske og
Haab, at Krigen maatte høre op. Og man var
aldeles overbevidst om, at den sluttede inden
det paagældende Aars Udgang. Mange var
de Forudsigelser og Spaadomme, der blev
givet i denne Retning, men alle Haab og
Ønsker bristede. Krigen fortsatte trods alle
Beregninger. Med dette Nytaar kan man sige,
at vi gaar ind i et Aar, der i sig bærer alle
Muligheder. Aldrig før har man været saa
overbevist om, at nu maa dette faa en Ende,
nu kan dette sindsyge Verdensragnarok ikke
vare meget længere. Og dog skal man intet
forsværge. I hvert Fald kan man vist slaa
fast, at for Sejlsporten bliver der ikke store
Chancer i Sommer, store Begivenheder skal
vi først gennemgaa, før vi atter kan haabe paa
taalelige, endsige normale Forhold for denne
vor kære Sport.
Men Haabet har vi nu stærkere end før, og
naar man saa samtidigt konstaterer, at vor
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Klub paa Trods af alle Vanskeligheder har
kunnet trives, ja endog i høj Grad har ud
viklet sig saavel hvad angaar Medlemstal som
Antal og Kvalitet af Fartøjer, saa lover dette
kun godt for Fremtiden, saa viser det, at vor
Klub hviler paa et solidt og sundt Grundlag.
Og ved fortsat Enighed og et yderligere for
stærket Sammenhold og Kammeratskab skul
de vi, naar Forholdene atter bliver normale,
kunne naa langt.
Og i Haab om, at Trængslernes Tid snart
har Ende, ønsker jeg hermed alle Medlemmer
et b e d r e N y t a a r !
Akilles Jensen.

Klub-, Kreds- og
Danmarksmesterskaber
i Kapsejlads
Dansk Sejlerdag har fra d'Hrr. Murermester
Axel Holm og Repræsentant Henning Jensen
modtaget Forslag om Afholdelse af Klub-,
Kreds- og Danmarksmesterskaber i Kapsej
lads.
Forslagets væsentligste Formaal er gennem
den Reklame, der ligger i Mesterskabssejladserne, at slaa til Lyd for Sejlsportens videre
Udvikling henimod populær Folkesport og
national Idræt.
Sejlerdagen har modtaget Forslaget med
Interesse, og Forretningsuvalget har tilsendt
Klubbernes Bestyrelse dette, idet man beder
Klubberne tage Stilling til Sagen og belejliget
meddele Sekretariatet, om man mener at
kunne gaa ind for de foreslaaede Sejladser.
Ifølge Forslaget skulde Landet saa deles i
8 Kredse, nemlig Nordjylland, Midtjylland,
Sydjylland, Fyn, Sydsjælland, Nordsjælland,
Københavns Omegn og Storkøbenhavn, i
hvilken sidste bl. a. S. S. F. nævnes.
Sejladsen skulde foregaa med en bestemt
Baadtype, udvalgt af Dansk Sejlerdag.
Sundby Sejl-Forening har den Fordel frem
for mange andre Klubber gennem sit Med
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lemsblad at kunne bringe sine kapsejlads- efter forudgaaende Lodtrækning.
interesserede Medlemmer Forslagets Ordlyd,
Ved syv og flere Deltagere sejles ialt kun
og Sejlerne kan saa i Ro og Mag sætte sig seks Sejladser, men med Baadbytning som
ind i Sagen og tage Stilling til dette for ellers.
Sporten særdeles nyskabende Projekt.
Ved alle Sejladser fra med fire Deltagere
og derover sejles efter Pointsberegning som
Klubmesterskaber:
ved Klubmesterskaberne.
Deltagere i Klubmesterskaberne meddeler
For Havarister gælder samme Regler som
inden 1. Juni Klubbens Kapsejladsudvalg, at ved Klubmesterskaberne.
de ønsker at starte i denne Kapsejlads. Blandt
Et Kredskapsejladsudvalg, der bestaar af
disse udtager Kapsejladsudvalget efter bedste indtil fem Mand, arrangerer Kredskapsejlad
Skøn 2 — 4 eller 8 Deltagere, alt efter An serne. Hver Klub kan vælge en Repræsen
tallet af tilmeldte.
tant, der støtter sin Klubs Interesser overfor
Klubemesterskaberne skal afgøres med 2 Dommerkomiteen, der bestaar af tre Medlem
— 4 eller 8 Baade.
mer af Kapsejladsudvalget og to udenforFor to Deltagere er Reglerne følgende:
staaende Dommere, valgt af KredskapsejladsEfter Lodtrækning sejler de to Deltagere udvalget. Kredskapsejladserne kan gaa paa
to Gange mod hinanden med Baadbytning. Omgang mellem Klubberne, der deler Udgif
Ved Ligestilling sejles endnu en Sejlads med terne. Den kaarede Kredsmester sendes til
Baadbytning.
Danmarksmesterskaberne, eventuelt for egen
For fire Deltagere er Reglerne som følger: Klubs eller Kredsens Regning.
Efter Lodtrækning sejler alle mod alle fire
Kredskapsejladserne skal være tilendebragt
Gange med Baadbytning efter Pointsystemet: inden Midten af August, og tænkes afgjort
Nr. 1 faar 4% Points, Nr. 2 faar 3 o. s. v.
i baade Juniorbaade og Drager som to side
For otte Deltagere:
løbende Mesterskaber. Kapsejladsudvalget
Efter Lodtrækning sejler to Hold paa hver bør drage Omsorg for Ensartethed mellem de
fire Baade alle mod alle fire Gange efter benyttede Fartøjer med Hensyn til Sejl, og
ovennævnte Pointsberegning. De derved ud ligeledes gennemføre, at disse Sejl ikke æn
fundne fire bedste sejler efter Lodtrækning dres i Sejladsperioden.
alle mod alle fire Gange.
Sejlere, der er fyldt 18 Aar, kan deltage
Ved Ligestilling mellem de fire og otte og repræsentere sin Klub, naar de har været
Deltagere sejler de to Deltagere to Sejladser, Medlem af denne i to Aar. Har man een
eventuelt en tredie afgørende, Altid med Gang repræsenteret en Klub, skal der gaa to
Baadbytning.
Aar, før man kan repræsentere en anden
Har Klubben f. Eks. 8 Deltagere, men kun Klub.
to eller fire Baade, sejles efter Lodtrækning
Sejladserne skal saavidt mulig afgøres paa
to mod to eller fire mod fire efter ovenstaa- Trekantbaner, ca. 5 Sømil, og der sejles efter
ende Regler.
I. Y. R. U.s Regler.
Findes de til Sejladsen udpegede BaadtyFor at gennemføre disse Sejladser bør man
per ikke indenfor Klubben, er denne dog be saavidt mulig arrangere dem over to Dage.
rettiget til at sende den efter Klubbens An Med Hensyn til Indskud, Præmier og lign.
er intet Forslag fremme.
skuelse bedst egnede Mand til Kredsmester
Anmeldelse senest den 15. Juli. Kun een
skaberne.
Mand fra hver Klub kan deltage i hver
Baadtype.
Kredsmesterskaber.
Startlinie, Maallinie, Baner og Banesignaler
For to Deltagere er Reglerne som ved som ved andre Kapsejladser.
Klubmesterskaberne.
For tre Deltagere er Reglerne som følger: Danmarksmesterskaber.
Den ved Kredsmesterskaberne udfundne
Ved Lodtrækning udvælges to Deltagere,
som sejler to Gange mod hinanden med bedste Mand anmeldes af Kredsen senest 15.
August. Der sejles efter de samme Regler
Baadbytning.
Nr. 2 fra denne Sejlads sejler to Gange som ved Kredsmesterskaberne. Danmarks
mod den endnu ikke startede Deltager med mesterskaberne kan gaa paa Omgang mellem
Kredsene, og afholdes omkring 1. September.
Baadbytning.
Arrangement, Baadtyper o. s. v. som ved
Vinderen af denne Sejlads sejler til Slut
to Gange med Baadbytning mod Vinderen Kredsmesterskaberne.
Dommerkomiteen sammensættes af Dansk
af første Seplads. I alle Tilfælde afgøres Lige
Sejlerdag
og Kredsudvalgene.
stilling ved Omsejlads.
For fire Deltagere er Reglerne som ved
Klubmesterskaberne.
For fem Deltagere er Reglerne som følger:
Efter Lodtrækning sejles der fem Sejladser
med Baadbytning.
For seks Deltagere er Reglerne som følger:
Der sejles seks Sejladser med Baadbytning
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Det er sikkert ikke saa faa Penge og An
strengelser, der aarligt ofres paa at forhindre
Begroning af Lystbaade, Skaller og »Lang
halse« yder jo en meget stor Modstand mod
Baadens Fremdrift.
Mange er de »Fiduser« man i Tidens Løb
har hørt om dette Spørgsmaal, saasom glat
Afslibning under Vandlinien, — to Gange
»Patent« — Baaden skal sættes i Vandet in
den »Patentet« er tør, — den eller den Patent
farve duer ikke o. s. v. o. s. v.
At Spørgsmaalet om Begroning eller ikke
Begroning kan afhænge af helt vilkaarlige
Ting viser følgende Eksempel:
To Motorbaade ligger Side om Side i Hav
nen. De er af Form og Størrelse saa nogen
lunde ens, de er bygget af samme Materiale
(Kalmarfyr) og de er omtrent lige gamle
(1938—1939). Naar de om Efteraaret kommer
paa Land viser det sig, at den ene er jævnt
besat med Skaller og »Skæg« fra For til
Agter, den anden er, bortset fra et grønt
slimet Lag og ca. en halv Snes Skaller, ren.
Hvad er Aarsagen? Der anvendes den bedste
Patent til begge Baade, den tilgroede Baad
ligger kortere Tid i Vandet, (den ikke til
groede har ligget 228 Døgn i Vandet i 1943).
Hvis det ikke er et af Naturens mange Luner,
er der kun eet tilbage: den tilgroede Baad
behandles med Blackvarnis plus Patent, den
ikke tilgroede har aldrig faaet andet end
Mønje plus Patent,, og er forresten altid sat
tør i Vandet, idet den bliver smurt mindst
1 a 2 Døgn før den sættes i Vandet.
Om dette sidste har nogen Indflydelse paa.
et godt Resultat, vides ikke, der staar ganske
vist uden paa den anvendte Patentfarve, at
»Fartøjet skal sættes i Vandet inden »Paten
tet« er tør, ellers mister den sin Virkning«,
— det passer altsaa ikke i det foreliggende
Tilfælde. Hvis der skulde være nogen i vor
Forening, som har særlige Erfaringer om
samme Emne, saa lad os høre den.
Medlem Nr. 78.

Kassererens Adresse
og Træffetider.
I. C. Petersen, Østrigsgade 31, 1.
Telefon Amager 1398 y.
Daglig Kl. liy 2 til 13y 2 . Amager 4870.
Træffes paa Foreningens Kontor
hver Søndag fra Kl. 10—12.
6. Februar er Kontoret lukket.
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Udviklingen i Havnen med Hensyn til
Fiskeriet har nu ført til, at Bestyrelsen, om
den ellers vil regne sig som saadan for en
Sejl-Sportsforening, ser sig nødt til at tage
hele dette Spørgsmaal op til en rationel Be
handling.
Den, med »den gode Kammerat« og »en
Ret Fisk« er blevet til, hvad klartseende Folk
i vor Forening forlængst havde forudsagt.
Nu sidder vi der. Vi troede, det var en
Lystbaadehavn. Vi betaler troligt vort Kon
tingent til en Forening med det fornemme
Formaal: Fremme af Sejlsporten. Vi ofrer
Foreningens Midler til Broer og Plads efter
bedste Evne. Mange af os ofrer Masser af
Fritid paa Foreningsarbejdet, og dog er det
hele ikke blevet rent og sundt, ingen frejdig
og frisk Sportsaand. Overalt flyder det med
Fiskegarn, Hyttefade og Fiskejoller. Slet ikke
noget der svarer sammen med de fine hvidlakerede Lystfartøjer, vi hvert Foraar sætter
i Vandet.
Nu kunde alt det her anførte være noget,
man kunde affinde sig med. Men nu begyn
der Sagen at faa andre alvorlige Udløbere.
Vi har i Sundby Sejl-Forening vore Love og
Reglementer, hvorefter Bestyrelse og Med
lemmer i Følge Generalforsamlingen haver
at rette sig.
Men d'Hrr. Fiskere nægter fuldstændig at
rette sig efter disse. Vi er kommet saa vidt,
at vi i Sundby Sejl-Forening har en Klike af
Medlemmer, som forsøger paa enhver Maade
at udnytte de øvrige Medlemmer, derigennem
at disse, uden Hensyn til Kammeratskab,
Foreningsliv, Love og Sejlsport, bare speku
lerer i Udnyttelse og Erhverv samt personlig
Vinding.
Foreningen kæmper i Øjeblikket en for
tvivlet Kamp for at holde endnu flere Er
hvervsdrivende borte fra vor Havn.
Det er dagligdags Begivenhed at en Mand
indmelder sig uden Fartøj, efter nogen Tid
dukker saa Fiskefartøjet op. Manden hævder,
han er Medlem lige saa godt som de øvrige,
der driver Erhverv i Havnen.
I nogle Tilfælde lykkes det Foreningen at
stoppe Trafikken under Trusel af Foged
m. m., dog er der flere i vor Havn, som
blankt nægter at flytte. Et saadant Tilfælde
fra den seneste Tid, har vi f. Eks. i Emil
Hansen, tidl. Ejer af Motorbaaden »Aage«.
Han møder op, for at gøre Maalet fuldt, med
en indregistreret Fiskebaad med paamalede
Numre og alt det der. Bestyrelsen meddeler
ham, at i Følge vore Love kan den Slags
ikke tillades, men som det vil være enhver
bekendt, ligger Fartøjet der stadig, uden
Hensyn til Foreningens skriftlige Anmod
ning om, at Fartøjet maatte fjernes fra vor
Lystbaadehavn senest 15. December. Hansen

erklærer frimodigt over for vort Havneud
valg, at han bliver, hvor han er og at For
eningen ikke kan forbyde ham dette.
Medlemmerne maa kunde forstaa, at Be
styrelsen, dersom den og Sundby Sejl-For
enings Medlemmer ikke skal være helt til
Grin, maa gøre noget alvorligt. Vi har da
ogsaa i Bestyrelsen foretaget det indledende
Arbejde for at føre denne Sag for Retten,
i den sikre Tro at kunne hævde Sundby SejlForenings Love.
Men saa alle de øvrige Lovovertrædere, det
bliver kostbart at føre Sag mod dem alle.
Bestyrelsen har ment igennem den forelig
gende Prøvesag at kunde fortælle andre Tviv
lere, at selv om Verden er af Lave, har vi i
vort lille private Samfund Lov til at forlange
Ret og Orden.

En
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Feriefur •

med Motorbaaden KISS
(Fortsat).

Inde paa Stranden var der pyntet op med
Flag og grønne Guirlander, Festkomiteen og
andre Honoratiores var mødt frem, og ude
paa Vandet laa flere store Fiskerbaade med
Hvorledes skal for Eksempel de Med alle Signalflag sat fra For til Agter.
lemmers Opførsel betragtes, som har deres
Mon Rygtet skulde have løbet forud for
Fartøj i Vandet nu. Vor Forening har be os? Flagede man af Glæde over »ThorvaId«s
stemt, at intet Fartøj uden særlig Tilladelse Helbredelse? Havde nogen telegraferet den
maa ligge i Vandet efter 15. December. I store Nyhed ud over Landet, at »Kiss« atter
Dag den 9. Januar ligger der flere Gange 10 var paa Langtur?
og kun 2 har anmodet om dette, alle de
øvrige ignorerer i dette som i utallige andre
Tilfælde fuldstændig Foreningen og dens
Love. Hvorledes vil d'Hrr. Erhvervsdrivende
forsvare, at de sejler ud daglig med Makkere
VE IKOMMEV
fra vor Forening, som ikke er aktive, ja i
nogle Tilfælde overhovedet slet ikke Med
lemmer?

Der er sikkert mange Medlemmer, som vil
sige til dette, at det er vor egen Skyld det er
kommet saa vidt, dog maa vi sige, at Med
lemmerne ikke kan fritage sig fra deres An
svar. Stor Passivitet har der været udvist fra
Medlemmernes Side naar Spørgsmaalet har
været ført frem. Herre Gud! en Ret Fisk
o. s. v. o. s. v. Men i Dag er Spørgsmaalet:
Dem eller os. Og naar vi nu, bedre sent end
aldrig, vaagner op til Daad, forventer vi den
fulde moralske Støtte fra Sejlsportsfolkene.
Vi er rigelig endnu til at bestemme, om
Sundby Sejl-Forening skal være et rent og
sundt Fritidssted eller en snavset Erhvervsplads.
Bestyrelsen.

Oh, hellige Enfold! Hvor kunde vel saadanne formastelige Tanker strejfe os? Natur
ligvis var det ikke for os, man flagede.
En lille Dreng i en Jole kom roende ud til
os, og paa vor Forespørgsel om Aarsagen til
den store Staahej, svarede han blot: »Det er
jo Lilly«.
Vi har antagelig set noget maabende ud,
for han fortsatte: »Lilly Andersen«.
N
Saa faldt 10 Øren.
Selvfølgelig havde vi hørt noget om, at der
„m dfytify tyul(LmeA,''
var udsat et Sommerhus paa Langeland for
en Svømmetur fra Korsør til Langeland, men
CARL NIELSEN
vi havde jo ikke set Aviser en hel Uge, og
RAADHUSSTRÆDE 17
Radio havde vi ikke om Bord, saa vi havde
Leverandør til Foreningen.
selvfølgelig ingen Anelse om, at Svømningen
Guld og Sølv købes.
var foregaaet netop denne Dag.
Saa var vi beroligede og behøvede ikke at
ærgre os over, at Smokingen hang hjemme i
Klædeskabet.
Forøvrigt maa det have været en haard Tur
for den unge Dame, thi sjældent har jeg været
\
Baadebyggeriet paa Sdr. Plads
\
udfarer alle Ændringer og
i Vand, der var saa koldt, som den Dag paa
\
Reparationer godt og billigt.
Hov Sand.
Efter Badet og en Kop Kaffe, — Kaffe var
\ O.Rasmussen,Milanovej6
- /
/
noget man drak, før Erstatningerne blev op
Amager 1487 y.
fundet, — der satte Blodet i Omløb og tog

Tal med os om det

SIDE 4
den blaa Farve af Huden, fik vi Krogen halet
op og fortsatte den afbrudte Rejse. Vi løb
ned forbi Lohals, listede gennem Stoense Løb
og satte Kursen ned mod Turø Rev.
Og saa fik »Thorvald« atter Feber.
Denne Gang var Anfaldet tilsyneladende
alvorligt, og vi fik bange Anelser om, at det
kunde ende med hans stille Død, men ved
dels at tale godt for ham, dels svovle kraftigt,
og endvidere ved Hjælp af adskillige smaa
Indsprøjtninger holdt vi dog Liv i ham, om
end han blev svagere og svagere. Sløjest var
han kørende op gennem Svendborgsund.
Sent var det blevet; vi maatte tænde Lan
ternerne, da vi løb — nej krøb — ind i Sun
det, men vi naaede dog op i Svendborg Havn,
hvor vi efter nogen Søgen fandt en Plads,
hvor vi kunde ligge roligt for Natten.
Mens vi hoppede rundt i Havnen for at
finde den Plads, opgav vi at følge med i,
hvor mange »Ben« der fungerede. Somme
Tider var det 2, andre Tider 3, og en enkelt
Gang syntes vi, at der kun var 1.
Og saa blev det Søndag. Humøret var sløjt
paa Grund af Patienten. Ganske vist erklæ
rede Petersen, at han ikke kendte nogen bedre
Maade at tilbringe en Søndag paa, end netop
med at holde Motoreftersyn, og at det var
langt at foretrække for at gaa rundt i Byen,
ja, at han ikke vidste noget værre, end en
Søndag i en Provinsby; men jeg havde nu en
lumsk Anelse om, at alle hans Udtalelser var
et Udslag af Galgenhumor.

SS F
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maatte konferere med Søkort og Kompas, og
Omgivelserne kunde man absolut ikke klage
paa.
Men Marstal var ikke, hvad j e g havde
ventet mig. Muligvis har jeg stillet for store
Fordringer paa Grund af alt det, jeg gennem
Aarene havde ladet mig fortælle om denne
berømte Skipperby. Havnen med den lange
Stenmole var der, Sejlskibene var der ogsaa
enkelte af, de gamle Ulke paa Havnebænken,
som man savner paa Bogø, var der godt nok,
fuldstændig som vi har set Emil Hansen og
hans Partner fremstille dem for os i S. S. F.s
Revyer. Punktlige som Kronometre forsvandt
de hjem til Middagsmaden og Middagssøv
nen, og lige saa punktlige vendte de tilbage
og genoptog den afbrudte Beretning om,
hvorledes »Familiens Haab« klarede Brand
stormen i det caribiske Hav, og om hvordan
det beredne Politi i Callao lod de stakkels
Landlovsgaster, der ikke havde kunnet taale
den stærke Pisco, løbe med sammenbundne
Hænder og fortøjede til Saddelknappen, efter
den galoperende Hest op til Kolabussen.

Fra B e s t y r e l s e n
Broarbejderne nærmer sig Afslutningen for
i Aar. Naar vi forhaabentlig til næste Vinter
kan forny den nordlige Havns nordre Bro
samt hele det østlige Brodække, har vi været
Havnen rundt.
Auktion over Brænde. Søndag den 30. Ja
nuar lader Havneudvalget en Del Planker og
Brædder bortsælge ved Auktion mellem For
eningens Medlemmer. NB! Kan kun anven
des som Optændingsbrænde. Er du interesse
ret da mød op Søndag den 30. Januar Kl.
10 paa Søndre Plads. Bemærk: Kun Medlem
mer kan byde.
Aflysning. Festen Søndag den 13. Februar
aflyses eller udsættes p. G. a. Situationen
indtil videre. Bestyrelsen har ikke ment at
kunne binde Foreningen til nogen økonomisk
Risiko, under Hensyn til Situationen p. t.

Kassereren træffes hver Søndag fra Kl. 10
Der manglede alligevel noget, og efterhaantil 12 i Klubhuset.
den gik det op for mig, at det, der var i Vejen
Søndag den 6. Februar er Kontoret lukket
var, at Byen, der forøvrigt er en rigtig nydelig
By, hvad det idylliske angaar ikke paa langt p. G. a. Bestyrelsesmøde.
nær kunde maale sig med Ærøskøbing.
Midterbroen skal efterses, særlig den nor
Maaske er det mig, der tager Fejl. Det sete dre Del, som Følge heraf beder vi Medlem
afhænger jo som bekendt af Øjnene, der ser, merne om omgaaende at fjerne Fortøjninger.
og muligvis har en og anden af mine Læsere Foreningen skal fjerne disse, medens Arbej
det foretages og kan intet Ansvar paatage sig
bedre Øjne end jeg.
Vi klemte paa med Eftersynet. Vi lyttede
Nu skulde vi jo se at vende Næsen hjemad. hvis noget bliver borte. Men det haster.
med Stetoskopet, følte paa Pulsen, tog Lever,
Vi var jo allerede inde i Feriens anden Uge,
Nyrer og Hjerte ud af Patienten, og saa dem saa det var nok bedst, om vi tog et rask Nap
nøje efter. Men nej! Alt saa sundt og friskt den næste Dag, og efter nogen Diskussion
ud. Det maatte altsaa være en hidtil ukendt vedtog vi at kigge lidt paa Rudkøbing og
i Sw/id&y. Seilfocmuafy
Infektionssygdom han led af.
fortsætte videre til Madsnedø. Følgelig fyldte

Nye Medlemmer

Inden vi stoppede Indvoldene paa Plads og
syede ham sammen, skrabede vi dog Stum
perne rene, og herved afsløredes det, at Pa
tienten led af Tæring. Der var et lille Hul i
Dækslet ved Cyl. 3, og saa lod vi Patienten
have Ro til næste Dag.
Mandag Formiddag fik vi hos en Motor
doktor for gode Ord og Betaling et nyt
Hoved til Fyren, syede ham sammen og
pustede paany Liv i ham, mens vi laa for
tøjede ved Kajen. Han var frisk og rask og
med et helt ungdommeligt Humør, — ja,
nærmest kaad.
Og saa fejrede vi Helbredelsen paa Chri
stiansminde.
Det var nu lovligt tidligt, for næppe var vi
ved Middagstid kommet klar af Havnen, før
der indtraf et Tilbagefald men det gik dog
hurtigt over, og vi fortsatte i godt Humør og
Bygevejr ned mellem de sydfynske Øer,
Skaarø, Drejø og Hjortø og svingede ned i
Mørkedyb mellem Birkholm og Egholm,
forbi Bredholm og sydpaa ned til Marstal.
18 Sømil i 3 Timer, jo Motoren var der skam
intet i Vejen med mere.
Det var en herlig Sejlads, hvor man stadig

vi Tirsdag Morgen vore Tanke med Danol,
forlod Marstal en Snes Minutter over 10, løb
Sønden om Strynø og vendte op mod Rud
Vi har hermed Fornøjelsen at anmelde
købing, som vi anløb lidt før 12.
følgende nye Medlemmer af Sundby Sejl(Fortsættes.) Forening til Optagelse:
Fiskehandler Edelhart A. I. J. Hansen,
Hallandsgade 13. — Motorbaad »Esther«..

»Klohhetnageren«
URE OG OPTIK
1. Kl.s Reparationer.
Forretningen, Amagerbrogade 101
Telefon Amager 2719 u.

Alle Arter af
A G

fesicc
— saavel Forenings^
som Private. — —
•
Forlang Tilbud.

MARKMANDSGADE 9-11

Telf. Sundby 1940

Medhjælper Poul E. Christensen,
Th. Philipsensvej 14.
(iflg. Lovenes § 3: Nyt Medlems Ansøgning om
Optagelse aftrykkes i først udkomne No. af „SSF".
Protest skal skriftlig tilstilles Bestyrelsen senest 14
Dage efter Offentliggørelsen).

Nye aktive Medlemmers Opmærksomhed
henledes paa, at deres Fartøj skal synes og
godkendes af Havneudvalget, før den ende
lige Optagelse i Foreningen kan finde Sted.
Optagelsesblanketten skal være paategnet
af Havneudvalget, som Bevis for, at Fartøjet
er synet. Før dette er i Orden, kan Medlems
kort ikke udstedes.
Udgiver: Sundby Sejl*Forening.
Ansvarhavende Redaktør:
Sv. Aa. Rasmussen, Lybækgade 31 — S.
Telefon Sundby 3655
Tryk: Amager Bogtrykkeri, Hallandsgade 11 — S.
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MEDLEMSBLAD FOR S UNDR Y SEJL-FORENING
Nr. 10

FEBRUAR 1944

2. Aarg.

UORE F0RSIKRII1GER OG EUT. (EnORIDGER I KRIGSFØRELSER
Som Medlemmerne velsagtens i mange Til
fælde er klare over, er den Forsikringsord
ning, vi har i Klubben, ikke helt tilfredsstil
lende, hverken for Klubben eller Medlem
merne. Den indbærer to ret uheldige Fejl,
nemlig: 1) Fordelingen af Byrderne ved
Præmiebetalingen er ikke helt retfærdig. 2)
Efter Indførelsen af de nugældende Regler
for Krigsskadeforsikring er Forholdet det, at
nogle Fartøjer, nemlig de, der har Lystfartøjscertifikat, igennem Klubbens Forsikring er
baade brand- og krigsskadeforsikrede, medens
de, der ikke har og efter Reglerne ikke kan
opnaa Certificat, kun er forsikrede mod
Brandskade, der ikke skyldes Krigsbegivenreder. Dette giver et skævt Forhold, bl. a.
naar Præmierne for Krigsskade engang med
Tiden skal udredes.
Naar dertil kommer, at man har en Mis
tanke om, at Klubbens Forsikringssum er alt
for lille ved en større Katastrofe, maa man
tage Spørgsmaalet op til alvorlig Overvejelse,
specielt under de i Øjeblikket herskende For
hold.
Det er nemlig meget vanskeligt at sige eller
gætte paa, hvad Klubbens Fartøjsbestand rent
øjeblikkeligt repræsenterer i Penge, men at
det med de nugældende Vurderinger af Vær
dierne ikke er Smaating, det drejer sig om,
staar vel alle klart, naar man tænker over
Spørgsmaalet.

kan nemlig have en langt større Værdi end et
stort, ældre og maaske ikke saa velholdt Far
tøj. Man maa søge henimod en Præmie, der
staar i Forhold til Fartøjets virkelige Vurde
ringsvær di.
I denne Anledning følger der med dette
Nummer af Bladet et Skema, som vi ind
trængende beder Medlemmerne udfylde saa
fyldestgørende som muligt, og indsende til
Formanden hurtigst muligt og senest den 20.
Februar i den ligeledes vedlagte Kuvert, der
e r frankeret.
Med Hensyn til Vurderingen af Fartøjets
Værdi maa vi henstille til Medlemmerne at
gøre dette efter bedste Overbevisning, uden
hverken at over- eller undervurdere. Man
skal ikke undervurdere af Hensyn til evt.
Skader. Men man skal heller ikke overvur
dere, af Hensyn til Præmien. Det vil nemlig
være rigtigst at fordele Smerterne efter Værdi,
og man maa i saa Fald gaa over til at op
kræve Præmierne efter hver enkelts Forsik
ringssum, og ved en Omvurdering vil man
saaledes komme til at betale for det. Til Op
lysning kan her anføres, at Præmien vil ligge
omkring 3,3 Promille plus 20 pCt. heraf.
Det er Hensigten at samle alle indsendte
Skemaer og derpaa lave en Oversigt over hele
Spørgsmaalet til Fremlæggelse paa den kom
mende Foraarsgeneralforsamling, hvor Med
lemmerne saa kan tage Stilling til Sagen.
Da man imidlertid fra de krigsførende
Bestyrelsen har derfor nu besluttet at tage
Magters
Side bebuder visse Udvidelser og
Problemet op til radikal Behandling. Man
maa erindre sig, at alle disse Fartøjer repræ
senterer Medlemmernes hele opsparede Kapi
tal, en Kapital, det maaske har taget mange
Aars Sparsommelighed og mange Timers Flid
og Arbejde at oprette. Og derfor bør man
ogsaa søge at sikre den paa bedst mulige
Maade. Hellere tage en lille Udgift nu, end
Repræsentanter fra danske Sejlklubber har
miste sin Kapital og sit Kælebarn uden Ud
været samlet til den aarlige Generalforsam
sigt til at kunne erstatte det.
Med Hensyn til Fordeling af Betalingen af ling — Sejlerdagen.
K. D. Y.s Formand, Apoteker Benzon, var
Præmierne har den hidtil gældende Ordning
ikke været helt retfærdig, idet der i Virkelig som sædvanlig Forsamlingens Dirigent.
I sin Beretning berørte Formanden, Apote
hed er betalt efter det Antal Kvadratmeter,
Baaden dækker paa Land, en helt forkert ker Benzon bl. a. Mulighederne for Sejlads
Bedømmelse. Et lille og veludrustet Fartøj i Øresund 1944.

Ændringer i Krigsførelsen indenfor de nær
mest følgende Maaneder, Forhold der maaske
ogsaa kan komme til at berøre vort Land,
har Bestyrelsen alvorligt overvejet og disku
teret, hvorvidt den tør tage Ansvaret for en
Udskydelse af Problemets Behandling til
Foraarsgeneralforsamlingen. Man er herefter
kommet til det Resultat, at man indtil da
midlertidigt skal forhøje vor Forsikring til
det dobbelte, altsaa for Resten af Forsikrings
perioden, der udløber først i Juni. Merudgif
ten hertil, der sandsynligvis bliver omkring
528 Kr., vil saa blive paalignet Medlemmerne
forholdsmæssigt.
Idet vi tror, at Udfyldelsen af det vedlagte
Skema vil være til største Gavn og Nytte for
saavel Medlemmerne som Klubbens Admini
stration, anmoder vi Medlemmerne om at
paatage sig denne lille Anstrengelse til fælles
Gavn. Man skal blot udfylde Skemaet, lægge
det i den medfølgende Kuvert, der er fran
keret, saa den straks kan lægges i Postkassen.
Bestyrelsen har hermed gjort det lettest muligt
for Medlemmerne, og beder saa om, at man
gør det straks, naar Bladet modtages. Vær
venlig ikke at opsætte det til imorgen, gør
det straks!
Medlemmer, der ikke har Fartøj, bedes
alligevel udfylde og indsende Skemaet. De
Medlemmer, der ogsaa har Slæbejolle eller
flere Fartøjer, bedes paaføre dette.
P. B. V.
Formanden..

Lyse Udsigter kunde Formanden ikke pege
paa, men han vilde dog sige: Det er ikke
værd at opgive Haabet.
I Anledning af Uoverensstemmelser i
Sejladsreglerne forskellige Steder i Landet
opfordredes Klubbernes Kapsejladsfolk til at
indsende deres Regler til en fornyet Revision,
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idet det nu er ca. 10 Aar siden, man sidst Overdragelse af Fartøj, og Bestemmelsen skal
overholdes af Sejlerdagens Medlemmer, de
havde behandlet dette Spørgsmaal.
Angaaende Aarets Kapsejladser oplystes, respektive Klubber har Ansvar herfor.
Ang. Genuafokkens Beskatning havde man
at københavnske Klubber foreløbig afventer
bestemt,
at 1 Tiendedels Godtgørelsen skulde
Begivenhedernes Udvikling.
gælde for et Aar, denne Regel blev forlænget
Provinsen har med mange Forbehold fast
med endnu et Aar, da flere Klubber havde
lagt følgende: Kapsejlads afholdes i Pinsen
udtalt deres Tilfredshed med denne Ændring,
Svendborgsund p. Fejø, 4. Juni Roskilde
der tilførtes dog følgende nye Punkter i
og Kalundborg, 11. Juni Svendborg, 18. Juni
disse Regler.
Haderslev, 25. Juni Frederikssund, 2. Juli
Der godskrives Fartøjer 1 Tiendedel Godt
Horsens, 8.—9. Juli Jysk Sejlunion, 7.-8.—9.
Viking, Nykøbing Falster, 9. Juli Korsør og gørelse i Tidsberegningen, naar de før Sæso
Isefjordsklubberne ved Lynæs, 15.—16. Juli nen er tilmeldt uden Genuafok og sejler
Svendborg, Kolding, Næstved, 23. Juli Aar uden denne.
Fartøjer, der tilmeldes uden Genua, kan
hus, 8. August Holbæk, 13. August Odense,
20. August Nakskov, 27. August Svendborg, ikke i indeværende Sæson ændre dette.

Fartøjer, der sejler med Genua ved Sæso
nens Begyndelse, kan ikke i indeværende
Sæson ændre dette.
Derefter drøftede man det til Klubberne
udsendte Forslag om Afholdelse af Mesterskabssejladser.
Der raadede stor Enighed i Forsamlingen
om at fremme dette Spørgsmaal, man ned
satte bl. a. et Udvalg, der skulde arbejde for
Sagen. Fra Forsamlingen henstilledes det, at
man for Sejladserne udvalgte en enkelt og
billig jolletype.
Valg af Forretningsudvalg resulterede i
Genvalg. Mødet afsluttedes med et Leve for
Dansk Sejlsport.
Red.

3. September Roskilde, Kalundborg.
Fra Horsens Sejlklub var indsendt et An
dragende om Ændring af Lovenes § 14: Far
E
tøjer paa 6,5 NL og derover skal kun være
2 Sæsoner gamle for at kunne konkurrere om
Ærespræmier efter NL-Maalet.
Dette Spørgsmaal gav Anledning til stor
Diskussion. Af Talerne fremgik det, at man
fra Københavnerklubbernes Side var imod
denne Ændring. Motivering, det bør ikke
være saaledes, at dersom man har Raad til at
bygge tilstrækkeligt stort, har man ogsaa let
tere ved at sejle NL-Sejladsen. Spørgsmaalet
afgjordes ved en skriftlig Afstemning. 1391
stemte for Horsens 2 Aars Regel, mens 7531
var imod, saaledes skal der altsaa stadig sej
les 5 Sæsoner med en Nybygning før den
kan deltage om Ærespræmier. (Dette Spørgs
maal berører hos os Martin Jørgensens Ny
bygning.)
Fra Horsens var ligeledes indgaaet Forslag
om Udskrivning af en Konkurrence til et
Fartøj, beboeligt for 4 Personer, beregnet for
Tur- saavel som Kapsejlads.
Sejlerdagen enedes om at gemme en saadan
Tegnekonkurrence til bedre Tider, selv om
man var klar over, at Spidsgatterne ikke hav
de svaret til Forventningerne, kunde det dog
ikke siges, at der under Hensyn til den nu
værende Materiale-Situation var Behov for
nye Tegninger.
Fra Odense Yachtklub var indgaaet Klage
over Odense Sejlklubs Afvisning af et til
Kapsejlads anmeldt Fartøj. Sejlerdagen hen
stillede til Klubberne altid at handle paa et
sportslig Grundlag.
Kastrup Sejlklub havde indsendt Besvæ
ring over, at Fartøjer indenfor Dansk Sejlerdags Klubber fører misvisende Kendingsbog
staver i Sejlet.
Diskussionen om dette Spørgsmaal viste
klart, at Klubberne var klar over, at denne
Fejl burde rettes. Flere undskylder sig med
Vanskelighederne p. T. Det blev dog fastslaaet, at i de allerfleste Tilfælde drejer det
sig om paasyede Mærker, som er ganske let
at fjerne. Fra Sejlerdagens Bestyrelse fast
sloges: Det er ifølge Sejlerdagens Love for
budt at beholde tidligere Klubs Mærker ved
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Vor Artikel i sidste Nr. af S S F om Fiske j forbigaaende oplyse, at en Undersøgelse har
riet har bragt utallige Henvendelser til Redak vist, at mindst 20 Sager vil opstaa omkring
tionen, andet Steds bringer vi nogle karak Fiskeriets Udøvere, paa G. a. ulovlig Tilste
teristiske Indlæg, her skal ogsaa, i Anledning deværelse i vor Havn af Foreningen ganske
af denne for Sundby Sejl-Forenings Bestaaen ukendte Fartøjer, der er Tale om hele Rede
vigtige Sag, siges et Par Ord.
rier .
Først til Underretning for de Medlemmer,
Hele Fiskerispørgsmaalet har slaaet en
repræsenterende »Erhvervsdrivende i Sundby Kolbøtte. Engang sad vi og besluttede at se
Sejl-Forening«, som har udtalt Deres Misbil gennem Fingre med »at der blev hentet en
ligelse af Medlemsbladets Omtale af Fiskeri- Ret Fisk« — »en god Kammerat« o. s. v. I
spørgsmaalet. S S F er et Medlemsblad for Dag siger Manden, der henter Fiskeretterne
en Sejlforening, og som Følge deraf stærkt (forøvrigt ikke ham der fik Lov til det):
interesseret i alt, som kan gavne Sejlsporten, Bare Foreningen vilde gaa ad H... til, saa
samt at oplyse om alt, hvad der har den man kunde blive af med al det Sejlsportsmodsatte Virkning. Redaktionen staar derfor vrøvl, lad dog Havnevæsenet overtage det,
100 pCt. paa Bestyrelsens Side i den forelig og lad os leje paa lige Fod i deres Havn. —
gende Sag, derfor skal vore Spalter alligevel Saadan siger man i Dag til alle de mange,
staa aabent for en sømmelig Forklaring fra som gennem Krigen, uden at faa noget ud af
»Erhvervets« Side.
I det, med store Afsavn for sig selv og Familie
Til Medlemmerne bør man iøvrigt sige: taalmodigt har søgt at holde Fartøjet, og som
Vær opmærksom og følg med i Begivenhe stadig har været lykkelig over de relative
dernes Udvikling. Der er Grund til at slutte smaa Penge, det kan gøres for i Sundby
op om Bestyrelsen i dens Aktion mod Fiske Sejl-Forening, saadan stiller man uden at
riets Overhaandtagende i Foreningen.
blinke disse Medlemmer en 4- eller 5-dobbelt
Nu maa det sikkert for lang Tid fremefter Pladsleje i Udsigt.
bestemmes om Udviklingen i Sundby SejlDet er overhovedet umuligt for en For
Forening. Det er en meget farlig Sag for vor
ening
som S S F at huse Medlemmer, der
Forening at tillade denne Udvikling vi nu er
kommet ind i, tænk bare paa hvorledes Fiske- ikke paa kammeratlig Grundlag kan indordne
rispørgsmaalet har udviklet sig paa 4 Aar, og sig efter Lovene; Medlemmerne maa erin
hvorledes der alt for hurtigt ogstaar en Selv dres om de frie Forhold, som netop har været
vor Forenings Særkende, fuldstændig maa
følgelighed ved den Slags.
bortfalde, hvis vi ikke engang for alle renser
I Dag er det jo slet ikke de 2 eller 3 gode
ud og fjerner alle Overtrædere og Angribere
Sejlsportskammerater, vi for 4—5 Aar siden,
paa vort Foreningsliv. Vi maa se at blive fri
da Spørgsmaalet sidst var fremme paa Gene
for de Komplekser, der stadig rider som en
ralforsamlingen, som det drejer sig om.
Mare over Sundby Sejl-Forening, at fordi der
Nej! Det er nu et helt nyt tilkommen Kon tilfældigvis i Tidernes Morgen laa et Par
tingent, iblandet ogsaa gamle Medlemmer, Aalestangere i den Rende, der senere blev
det skal indrømmes.
til en stor Lystbaadehavn, skal der ses igen
Men hvor er det iøvrigt taaget og uklart i nem Fingre med alt, hvad der kommer fra
disse Herrers Foreningssager. Vi skal lige den Side.
Redaktionen.

Slettet p. G. af Restance

En i i F e r i e t u r \

Følgende Medlemmer slettes hermed af
Foreningens Medlemsprotokol. Hver enkelt
er tilskrevet flere Gange uden den paagæl
dende har reageret for Foreningens Henven
delse.
Tilbage er nu ifølge vore Love at offentlig
gøre Navnene. Vi beder de slettede Medlem
mer om ikke at bære vor Stander samt at
holde sig borte fra Foreningens Omraade.
Det er Medlemmernes Ret og Pligt at udvise
slettede Medlemmer, saafremt disse alligevel
skulde optræde i vor Havn.

Af

G. ØSTERGAARD

Vi maatte beklage, at vi ikke kunde afs:
mere end et Par Timer paa Besøget i denne
kønne By, hvor Brødrene Ørsted er fødte, og
hvor da ogsaa H. C. Ørsteds Statue er rejst
uden for hans Barndomshjem Apoteket paa
det lille trekantede Torv. Mange smukke,
gamle Huse præger Bybilledet og forlener
Rudkøbing med en Idyl, som vel kun Ærøs
Listen over slettede Medlemmer følger her: købing overtræffer.
Vejret var godt, saa det gjaldt jo om at
Aktive:
benytte sig af det til det forholdsvis lange
O. Pejtersen, Bulgariensgade 6.
Stræk, vi havde for os. Atter sendte Forden
V. S. Nielsen, Windsorvej 39.
sine glade Smæld ud af Udstødsrøret, mens
M. A. Leo, Humlebækgade 36 B, 3.
vi listede mellem Kostene op forbi Siø ud til
E. Pedersen, Ebberhallsdam-Harløse.
Klokketønden. Saa gik det op forbi DageG. V. Jørgensen, Backersvej 11.
V. Christiansen, Mjøsensgade 14, 2.
P. Christensen, Haveforen. »Strandvangen«.
Bernhard Larsen, Dr. Olgasvej 23.
P. E. Sørensen, Overgaden o. V. 18, 2.
J. Bachman, Torvegade 23, 2.
H. A. Lemberg-Nielsen, Mysundegade 10.
S. Hjorth, Amagerbrogade 62, 2.
P. Larsen, Snebær Allé 25.
A. Sander, Rundholmen 21.
Torvet i Rudkøbing.
K. Jepsen Kristiansen, Kronborggade 26, 3.
P. Chr. Jeppesen, Jens Munksgade 12.
lykke, gennem Stoense Løb videre nordpaa,
J. Jensen, Skoubogade 2, 3.
rundt Frankeklint og Hov ud i Storebælt.
F. C. M. Nielsen, Ulrich Birchs Allé 12, St.
Snart efter stod vi gennem Omø Sund og
B. Johinsen, Kvintus Allé 8, 2.
satte Kurs mod Knudshoved.
J. B. Torp Jensen, C. F. Richsvej 146.
C. A. Seel, Ved Stadsgraven 7, 4.
F. A. Hansen, Hallandsgade 7.
T. A. Lundstrøm, Elbagade 34.
A. Bloch, Følfodvej 20, 2. th.
E. E. Kjelsen, Bachersvej 37 D.
H. J. Larsen, Gernersgade 11, 3.
K O. R. Martinsen, Geislersgade 6, St
Passive:

Og saa begyndte Motoren at hikke.
Nu var det ikke morsomt længere med disse
Nykker. Ærlig talt begyndte vi at blive lidt
irriterede over disse tilbagevendende Anfald.
Havde det saa endda blevet ved Hikken,
skulde vi have taget det med godt Humør,
for den kendte vi jo efterhaanden, men nu
begyndte den ogsaa at nyse. Det var aabenbart en kraftigere Forkølelse denne Gang.

K. V. P. Andersen, Saltholmsvej 4, 2.
Naturligvis stod der samtidig en Del
E. R. Jørgensen, Teklavej 21, 2.
Skvalp i Bæltet, saa hver Gang Rokken gik i
K. A. Simonsen, Ahornsgade 16.
Staa, rullede Baaden ubehageligt.
Sv. Aa. Damsbo, Nyrnberggade 16, St.
Men hvad, vi havde jo en Drivpose om
Viggo Petersen, Donaugade 3.
Frk. Rosendahl, Skotlandsgade 10.
Bord, og her var der jo en udmærket Lejlig
Harry Chr. Melchiorsen, Hessensgade 44, 1. hed til at prøve den. Altsaa blev den taget
G. E. Koch Jørgensen, Nørre Side Allé 3, 2. frem, fastgjort til en smækker Græsende og
K. F. Scheuer, Skotlandsgade 4, 1.
smidt ud i sit rette Element med den Opgave
A. H. Bonde, Øresundsvej 116, 3.
at holde Stævnen op i Søen, mens vi tilsaa
Patienten.

Tal med os om det
\
\
\

- Lr-j
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Baadebyggeriet paa Sdr. Plads
udfører alle Ændringer og
Reparationer godt og billigt.

\

O.Rasmussen,Milanovej6
Amager 1487 y.

Ved denne Lejlighed led vor Ære som
Motordoktorer et slemt Knæk. Vi kunde ikke
stille Diagnosen. Petersen mente, at der nok
ikke var mere paa Tanken, men den viste sig
ved nærmere Eftersyn at være omtrent halv
fuld, hvad der dog ikke lod sig afgøre nøj
agtigt, for lille »Kiss« rullede stadig fælt
trods Drivposen.

med Motorbaaden KISS
(Sluttet).

Vi skiftede alligevel til en fuld Tank og
startede igen. Saa skulde jeg have Drivposen
bjerget, og stor var min Forbavselse, da jeg
fandt Græsenden visende lodret ned i Vandet.
Og der nede i Enden hang altsaa Drivposen
og kiggede efter Dybhavsfisk i Stedet for at
gøre sin Pligt, hvilket vil sige, at opføre sig
som foreskrevet for Drivposer i Kusk Jensens
iøvrigt udmærkede Værk: Sømandsskab for
Baade og Lystfartøjer, Pagina 148.
Senere har jeg i et udenlansk Blad læst en
Beretning af en Mand, der havde gjort nøj
agtig den samme Erfaring, og som betegnede
Drivposen som fuldstændig værdiløs. Hans
fremtidige Fartøj skulde i Stedet forsynes
med en lille Mast agter, med et trekantet Sejl,
hvis Bom blev fastgjort i midtskibs Stilling.
Jeg har fulgt hans Eksempel for saa vidt, at
jeg ikke senere har ofret Plads i Baaden for
dette lumske og hjerteløse Apparat.
Saa gik det atter nogenlunde et Stykke Tid,
men derefter begyndte Fordens Aandenød
igen. Resolut skiftede vi til den sidste fulde
Tank, og dette syntes atter for en Tid at
virke oplivende.
Efterhaanden blev det dog nødvendigt at
knibe mere og mere paa Gasspjældet, for at
hindre Motoren i at gaa i Staa, og følgelig
gik Farten ogsaa ned. Vi var nu naaet ind i
Storstrømmen, Søen var bleven rolig og Mør
ket faldt paa. Forude saas de farvede Lys
paa den ufærdige Storstrømsbros Gennem
sejlingspiller. Under disse Forhold bestemte
vi os for at løbe ind til Orehoved i Stedet
for Masnedsund, og da vi med en Motor, der
næppe nok roterede, var krøbet gennem Ore
hoved Havnefyrs grønne Lysvinkel og slup
pet over i den klare, vendte vi ind mod Hav
nen og skiftede samtidig over til Benzin, for
hurtigt at kunne starte igen, hvis den livs
trætte Motor ikke skulde kunne taale Man
øvrerne i Havnen.
Alt gik dog udmærket, og Kl. 22,43 for
tøjede vi ved den mest ubehagelige Kaj, jeg
har været ude for. En høj Kaj med svære,
lodretstaaende Bjælker, men ingen vandrette,
saa det ikke var muligt at foretage en sikker
Affendring. Naar dertil kommer, at vi, hver
Gang en Færge gik ud af eller ind i Havnen,
blev klasket ind mod omtalte Bjælker, og
Spekulationer over den afkræftede Motor og
saa medvirkede til at holde en vaagen, forstaar man sikkert lidt af de Kvaler, jeg led,
træt som jeg var efter den lange Sejlads, der
begyndte Kl. 10,20 og først sluttede Kl. 22,45.
Ved 1-Tiden mente jeg at have fundet Aarsagen til Motorvanskelighederne, og for ogsaa
at fjerne de øvrige søvnhindrende Kalamiteter
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varpede jeg Petersen ud af Køjen, for at han
kunde give en Haand med, og saa fortøjede
vi med Krogen ude i Bassinet og Agterenden
ind mod Kajen. Og saa endelig kunde jeg
begynde mine genopbyggende 6 Timer paa
Ryggen.
Det var paafaldende, at Motoren kunde gaa
uden Vanskeligheder, naar Tanken var fuld,
og at Gangen blev uregelmæssig med lavere
Stand i Tanken for ved ca. halvtom Tank at
svigte totalt. Dette tydede paa en delvis Til
stopning af Røret mellem Tankene og Skifte
hanen. Det, at der efterhaanden maatte knibes
paa Gasspjældet, pegede i samme Retning, og
hvad der yderligere bestyrkede mig i min
Opfattelse var, at Motoren gik upaaklageligt
paa Benzin, fra hvilken Tank der førte et Rør
direkte til Skiftehanen paa Karburatoren.
Følgelig tog vi næste Morgen Grenrøret fra
de tre Petroleumstanke op og pustede det
igennem. Og ganske rigtigt kom der da ogsaa
lidt Pakningsmateriale ud deraf.
Saa hurtigt, det lod sig gøre, forlod vi Ore
hoved, d. v. s. Kl. 12,20. Dels var der ikke
meget at se paa, dels var vi spændte paa, om
der skulde være mere i Vejen med Rokken.
Det var der ikke. Den sang af Livsglæde,
rytmisk og taktfast, mens vi i Solskin og stille
Vejr pløjede os gennem Ulvsund og Bøge
strømmen og op over Præstø Bugt.
Da fik Petersen pludselig en vanvittig
Længsel efter at komme til Faxe Ladeplads
og hilse paa et Par gamle Onkler. Vi befandt
os paa dette Tidspunkt paa Højde med Højstrup Skov, men lagde straks Kursen om, for
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hvorfor skulde Petersen dog ikke besøge sine
Onkler, naar han nu var dem saa nær.
I Faxe Landeplads overværede vi en lokal
Fodboldkamp, hvad der nær var blevet Aarsag til, at vi var kommet til at overnatte paa
Politistationen, men heldigvis slap vi dog
ombord og gik til Ro, inderligt overbeviste
om, at vi havde tilbragt en baade morsom
og begivenhedsrig Aften.
Næste Dag, Torsdag, lidt før kl. 11 stod
vi ud paa det sidste Stræk og Kl. 16,45 stod
vi i straalende Solskin ind i S. S. F.s Havn
og fortøjede »Kiss« paa dens vante Plads.
Da jeg den følgende Dag gjorde Resultatet
op, kom det til at se saaledes ud:
1.

Den udsejlede Distance var efter Opmaaling
350 Sm.

2.

Den totale Sejltid var

3.

Gennemsnitsfarten
Sm. i Timen.

Nye Medlemmer
i -Swidiy- Sepl^åcmuta

Vi har hermed Fornøjelsen at anmelde
følgende nye Medlemmer af Sundby SejlForening til Optagelse:
Passive:
Kaj Hansen, Halgrensgade 3, 4.
Fru Carla Jørgensen, Geislersgade 4, 3.
Stud. art. Poul Thomsen, Luganovej 6.
(iflg. Lovenes § 3: Nyt Medlems Ansøgning om
Optagelse aftrykkes i først udkomne No. af „S SF".
Protest skal skriftlig tilstilles Bestyrelsen senest 14
Dage efter Offentliggørelsen).

56,56 Timer.

Nye aktive Medlemmers Opmærksomhed
6,15 henledes paa, at deres Fartøj skal synes og
godkendes af Havneudvalget, før den ende
lige Optagelse i Foreningen kan finde Sted.
9
4. Det totale Brændselsforbrug havde
Optagelsesblanketten skal være paategnet
været
178 Liter. af Havneudvalget, som Bevis for, at Fartøjet
5. Gennemsnitsforbrug pr. Time 3,14 Liter. er synet. Før dette er i Orden, kan Medlems
kort ikke udstedes.
6. Totale Brændselsudgifter
30,02 Kr.
havde

været

7.

Jeg var efter denne begivenhedsrige Tur
klar over, at Petersen, der gennem
mange Aar havde flakket rundt i de
danske Farvande i Sejlbaad, havde faaet
Forberedelser til næste Sæson begynder nu.
nok af Motorbaadssejlads og ikke oftere
Fartøjet skal bl. a. istandgøres. Hvor og
vilde være min Partner.
hvormeget, der skal sejles i Aar, er jo det
8. Det havde kort sagt været »en harsk
store Spørgsmaal. Sejladschefen undersøger
Tur«!
p. t. som en sidste Mulighed, hvis alle andre

Øvelsessejlads og Sejlerskole

Farvande lukkes, at have Station for Øvelsessejladsen inden for Kalveboderne, altsaa
Strækningen Langebro ud til Sluserne.
Indmeldelser til Aarets Øvelsesejladser sker
iøvrigt nu. Deltagere maa senest inden 11.
Marts anmelde sig hos Sejladscrefen, Sv. Aa.
Larsen, Gullfossgade 5, 5. Gerne skriftlig.
Klargøring af Fartøjet, som Eleverne jo
skal deltage i, begynder Søndag den 12.
Marts for Damerne, da det er Afvaskningen,
der skal foregaa, anbefales Gummifodtøj af
det lange.
Søndag den 19. Marts begynder Herrerne
med Skrabning og alt det der.
Vel mode!
Kort over Østergaards »harske Tur«, hvorpaa alle de besøgte Pladser er angivet.

m
at udfylde og indsende den med
11 11 ^ 14 Bladet følgende Anmeldelses
blanket ang. Forsikringen.
- - - Men gør det omgaaende!

tv

Sejladschefen.

Kassererens Adresse
©ø Træffetider.
I. C. Petersen, Østrigsgade 31, 1.
Telefon Amager 1398 y.
Daglig Kl. IIV2 til 13%. Amager 4870.
Træffes paa Foreningens Kontor
hver Søndag fra Kl. 10—12.
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Fiskeriet
Bestyrelsens Artikel i sidste Nr. af S.S.F.
og Udviklingen i Havn og paa Plads i denne
Vinter understreger med al ønskelig Tydelig
hed, at nu kan Løsningen af Problemet,
Fiskeri i S. S. F., ikke udskydes længere.
Sidste Gang dette Spørgsmaal var under
Debat paa en Generalforsamling, var den
overvejende Del af Medlemmerne imod For
bud mod Fiskeri, da man dels ikke vilde fra
tage Medlemmer Retten til med Aalejern, Pilk
og Ruse at skaffe sig et Supplement til smaa
Indtægter, dels da der var mange Medlem
mer, der betragtede det at gaa ud med Aalejernet som en ligeberettiget Gren af Sejlspor
ten. Siden da er der imidlertid sket en Ud
vikling, der i højeste Grad truer S. S. F.s
Interesser.
Fiskeriet i S. S. F. i Dag kan ikke komme
ind under de Synspunkter, der afværgede
Forbud sidst. Det er saa absolut Erhvervs
fiskeri, der drives i S. S. F. i Dag. (Benzin
tildeling, Indregistrering, Fiskefartøjer osv.)
Men hvad gør dog det, vil man sige. Blandt
os, der i sin Tid var saa naive at stemme
mod Forbudet, i Forvisning om Fiskernes
Loyalitet mod S. S.- F., har en Del jo dog
set, hvad det gør.
Fiskerne overtræder saavel Love som Or
densreglement og erklærer frejdigt, at de vir
kelig heller ikke agter at rette sig derefter i
Fremtiden, da de føler sig overbeviste om,
at de ikke kan tvinges dertil, ejheller eksklu
deres af Foreningen.
Man diskuterer endog Muligheden af gen
nem Forhandling med Kommunen at faa
kanoniseret S. S. F. som Fiskerihavn, subsi
diært at faa anvist en Del af denne til Formaalet. Man kan jo ikke netop hævde, at
dette er Udtryk for nogen særlig glødende
Begejstring for Sejlsporten.
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Pladsen. En Tilføjelse til § 7, ifølge hvilken
Medemmer, der nægter at rette sig efter Lo
ven, ekskluderes. Endvidere kunde en noget
bedre Kontrol med hvem som færdes paa
Pladsen være ønskelig.
Jeg opfordrer Medlemmerne, Fiskere saavel
som ikke Fiskere til at diskutere og gennem
tænke Sagen, saa vi til Foraaret faar løst
Spørgsmaalet paa bedste Maade.
Munch-Jørgensen, 221.
P. S.
Jeg var i Dag, Søndag, Vidne til en lille
Oplevelse af den Slags, der gør Fiskeriets
Udøvere saa populære.
En Mand kommer ind i Klubhuset med en
levende Torsk uden Indpakning af nogen
Art. Det kære Dyr, der aabenbart heller ikke
kunde lide Fiskere, snor sig fra ham og bol
trer sig lykkeligt paa Gulvet, indtil Fiskeren
ved Hjælp af Klubhusets Møbler fik taget
Livet af den. En munter Oplevelse, men det
er vel strengt taget ikke dertil vi har Klub
hus.
M-.

Forslag til Behandling paa
Foraarsgeneralforsamlingen
Tilføjelse til Lovenes § 7:
...ligeledes skal Nægtelse af Indordning
under Foreningens Love medføre Eksklusion.
Generalforsamlingen skal stadfæste Eksklu
sionen.
Enhver Form for Fiskeri paa og fra For
eningens Omraade er forbudt.

Fiskefartøjer og Fartøjer indrettet til Fiske
ri, saasom Damjoller o. 1., kan ikke have
Plads i Havnen. Fartøjer af nævnte Art, der
i Øjeblikket har Plads i Havnen, skal senest
30 Dage fra Dato være fjernet, i modsat Fald
Men hvordan Fremtiden paa dette Omraa- ekskluderes Ejeren, ligeledes maa Garn, Ru
de skal forme sig for S. S. F., er det den ser og andre Fiskeredskaber ikke anbringes
kommende Generalforsamling som afgør. — paa Pladsen eller paa Plankeværk.
Skal S. S. F. fortsat være Sejlforening med
selvstændig Havn, tror jeg Generalforsamlin
gen maa vedtage et kategorisk Forbud mod
enhver Form for Fiskeri (det er beklageligt,
men uundgaaeligt, at dette kommer til at
CARL NIELSEN
ramme mindre skyldige ogsaa). Forbud mod
Fiskefartøjer i Havnen og Fiskegrejer paa
RAADHUSSTRÆDE 17
Leverandør til Foreningen.
Guld og Sølv købes

Alle Arter af
T-eæUc
— saavel Foreningss
som Private. — —

•
Forlang Tilbud.

MARKMANDSGADE 9-11

•
Telf. Sundby 1940

dfAMH'lCM
Af en Artikel i Bladet for Januar Maaned
ses, at Problemet — Lystbaadehavn eller
Fiskerihavn — i det Areal Sundby Sejl-For
ening har lejet af Københavns Kommune til
et bestemt Formaal, nu igen er blevet aktuelt,
og jeg vil med disse Linier i al Beskedenhed
give mit Besyv med i Sagen, og iøvrigt hen
stiller jeg til Bestyrelsen, nu da Spørgsmaalet
igen er fremme, at dette tages under alvorlig
Overvejelse, og at der finder en Løsning Sted,
hvilke mange efter alle Solemærker at døm
me er interesseret i Spørgsmaalet har flere
Gange været behandlet i Artikler her i Bladet
og ved Diskussioner paa vore Generalforsam
linger, uden at der er kommet noget positivt
ud deraf, tværtimod synes jeg, at Fiskesjovet
tager mere og mere til, hvilket ikke er til
Gavn for Foreningen eller Havnens Struktur.
Bestyrelsen, der er Underskriver paa Artik
len, understreger som rigtigt er, at Forenin
gens Medlemmer betaler deres Kontingent og
andre Ydelser i den gode Tro, at de er Med
lem af en Sejlforening, hvis Formaal det er
at virke til Fremme af Sejlsporten; med hvad
med d'Hrr. Fiskere —, mon de ogsaa er Med
lemmer for at dyrke Sejlsport, eller er det for
at faa et billigt Opholdssted for Baad og
Redskaber, hvis det sidste er Tilfældet, er det
saa ikke paa Sejlsportens Bekostning. —
Mange vil maaske, men ogsaa kun maaske,
finde sig i Fiskeriet, hvis dets Udøvere selv
gjorde lidt til at holde Hævd over Forenin
gens Grejer og Arealet, men her lades meget
tilbage at ønske, ualmindeligt er det ikke, at
man traver i Rødspættehoveder eller Aaleskind, hvis man et Øjeblik falder i Henryk
kelse over Draperierne af Fiskegarn anbragt
paa Foreningens Plankeværker. Paastanden
om, at der kun fiskes efter en Ret til Midda
gen, er der ingen der tror paa, eftersom der
formeligt er Fiskemarked i Havnen, og at
Fisken i adskillige Tilfælde udbydes gennem
Foreningens Telefon, og Prisen, ja den er
saa som saa, kun sjældent under Fiskehandlerprisen.

Min Mening om Spørgsmaalet er, at alt
Sejlsporten uvedkommende maa og skal fjer
nes fra Havnen. Den Situation, at Bestyrel
sen skal anvende juridisk Hjælp for at faa
Lovene respekteret, er lidet flatterende for de
paagældende »Medlemmer«, og det er bekla
geligt, at Kontingent indbetalt til andre og
J bedre Formaal skal anvendes til Sagfører
honorar. Foraaret nærmer sig, og hermed Ti
den for at nye Kort for Adgang til Havnen
og Pladsen skal udstedes, hvorfor saa ikke
være lidt kritisk med Udstedelsen af disse,
saaledes at Havnen kan faa Præg af en Lyst
baadehavn, og ikke ligne en blandet Forret
ning.
Jørgen Nielsen, 287.
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Bestyrelse og Funktionærer
Klubhuset: Adresse Amager Strandvej.
Telefon Sundby 35016.
Formand:
A. P. S. Jensen, Isafjordsgade 10, 2.
Telefon Amager 2637 y.
Havneudvalg:
H. Sørensen, Højdevej 39.
Henri Madsen, Rumæniensgade 8, 1.
Marketenderiudvalg:
P. Finne, Strandlodsvej 6.
Sv. Aage Rasmussen Lybækgade 31, St.
Telefon Sundby 3655.
Sejladschef:
Sv. Aage Larsen, Gullfossgade 5, 5.
Kapsejladschef:
Erik Nilsson, Siciliensgade 7.
Sekretær:
J. C. Pedersen^ Østrigsgade 31, 1.
Telefon Amager 1398 y.
Kasserer:
(Konstitueret) J. C. Pedersen, Østrigsgade 31, 1., Telf. Amager 1398 y, træffes
hver Søndag fra 10—12 i Klubhuset.
Havnefoged og Pladsmand:
E. Madsen, Holmbladsgade 90,
Telefon Amager 2779 x.
Marketenderibestyrer:
H. Bergmark, Palermovej 23, 1.
Telefon Sundby 35016.
Revisorer:
G. Østergaard Njalsgade 47.
H. Schmidt, Engvej 80.
Redaktør af Medlemsbladet:
Sv. Aage Rasmussen Lybækgade 31, St.
Telefon Sundby 3655.
Festudvalget:
P. Munch Jørgensen, Gejslersgade 4, 3.
O. Pedersen^ Amager Strandvej 62, 1.
Henri Madsen, Rumæniensgade 8, 1. Sv. Aage Rasmussen, Lybækgade 31, St.

(UEnzinsKflTTEn
I SSF for November holdt vor nye For
mand, Hr. A. Jensen, en lille »Programtale«,
hvori han berørte den urimelige Benzinskat
som MB-Sejlerne betaler, — urimelig, fordi
den indkomne Skat for Størstedelen gaar til
Vedligeholdelse af de Veje, som Automobi
lerne slider op.
For Tiden er Benzin til Lystsejlads en saa
fin og sprød Fremtidsmusik, at den næppe
kan høres, men alligevel — var det ikke netop
en Grund til at berøre Spørgsmaalet overfor
Myndighederne, nu hvor der ingen Benzin

er? I over fire Aar har der været Pause i
Benzinforbruget til Motorbaade, er en saadan Pause ikke velegnet til at forhandle i?
Jeg har ladet mig fortælle, at de Myndig
heder, der har med denne Skat at gøre, godt
kan indse det urimelige i, at MB-Sejlerne
betaler den, men ønsker, at MB-Sejlerne selv
skal fremkomme med et Forslag til Skattens
Bortfald, et Forslag, der skaber fuld Garanti
mod Forretning og Garanti med den skatte
fri indkøbte Benzin.
Hvis Myndighederne virkelig er venlig
stemt overfor Tanken, er en god Begyndelse
til Forhandling til Stede, og mon det ikke
var muligt at finde et Forslag til Skattelem
pelse eller helt Bortfald? Var det ikke en
Opgave for S. S. F.s MB-Sejlere her i Bladet
at fremkomme med Forslag eller Ideer til
Forslag, for derved at hjælpe vor Formand
og Bestyrelse til en heldig Løsning?
Maa jeg i al Beskedenhed forsøge at frem
sætte et Forslag, der maaske kunne bruges til
Forhandlingsgrundlag — eller maaske give
Ideer til andre og bedre Forslag.
Mit Forslag gaar i Korthed ud paa føl
gende:
»Benzinen købes ved Foreningens Tank
anlæg og betales kontant med fuld Dagspris
(altsaa 17 Øre plus 13 Øre i Skat, hvis der
regnes med Førkrigsprisen: 30 Øre pr. Liter).
Skatten, altsaa de 13 Øre pr. Liter, udbe
tales ikke til Skattemyndighederne, men
godskrives paa en Opsparingskonto, som
bærer Medlemmets Navn.
Det Beløb, som Medlemmet paa denne
Maade opsparer i Løbet af Sejlsæsonen, kan
han ved Regnskabsaarets Slutning anvende til
Dækning af Klubkontingent, Havnepenge og
Pladsleje, — er der ikke Penge nok til at
dække disse Poster, maa han selvfølgelig selv
lægge Resten til, — er der Overskud, altsaa
flere Penge paa Kontoen end han skal bruge
til nævnte Poster, tilfalder dette Overskud
Foreningen, hvor det indsættes paa et Fond,
hvis Midler skal anvendes til Nyanskaffelser
og Vedligeholdelser ved Havn og Plads og
Foreningens øvrige Grejer.«
Det er sikkert ikke det, de fleste forstaar
ved en Skattelettelse, Benzinen bliver jo saaledes ikke skattefri, men Skattebeløbet kom
mer det forbrugende Medlem og Foreningen
tilgode og ikke som nu Staten, som anvender
Pengene til Formaal, der er Sejlsporten uved
kommende.
Det her skitserede Forslag, der skulde være
nogenlunde sikret mod »Forretning« med
Benzin, har bl. a. den »Hage«, at det kun er
den Benzin, der købes i vor egen Havn, som
kan beregnes som ovenfor anført, men ligger
vort største Indkøb ikke ogsaa her?
Som sagt — Forslaget er kun en Skitse,
der kan rettes og ændres paa, jeg opfordrer
andre af S. S. F.s MB-Sejlere til her i Bladet
at fremsætte deres Synspunkter paa denne
Sag, det er jo nemlig ikke Meningen, at For
eningens Bestyrelse skal trække hele Læsset,
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Medlemmerne kan ved at fremsætte Forslag
i betydelig Grad lette Bestyrelsens Arbejde,
thi selv om et Forslag ikke er anvendelig i
den fremsatte Form, kan det udmærket godt
indeholde Tanker og Ideer, som ved en an
den Udformning kan være af stor Værdi.
Altsaa: Lad os faa saa mange Forslag frem
som muligt, for derved at finde frem til netop
det, der kan tilfredsstille begge Parter.
Medlem Nr. 78.

Vigtigt!
Det er vigtigt for Bestyrelsen omgaaende
at vide, hvor store Krav, Medlemmerne efter
en evt. Katastrofe vil stille til vor Forsikring,
opsæt derfor ikke Sagen, udfyld tydelig ved
lagte Skema og indsend det omgaaende.
Ogsaa Ikke-Fartøjsejere og passive Med
lemmer bedes indsende Skemaet, der samtidig
skal bruges til en haardt tiltrængt Revision
af Medlemsprotokollen.

1

ForaarsGeneralforsamlingen
afholdes i April.
Det henstilles til Medlemmer
saavel som Bestyrelsen at lade
deres eventuelle Forslag, der
skal

behandles, optrykke

i

næste Nummer af »S. S. F.«

r

Malerarbejde
Lad mig give Dem et Tilbud!

P. Munch Jørgensen
Telefon Amager 3452 x.
V.

»Klohhemageren«
URE OG OPTIK
1. Kl.s Reparationer.
Forretningen, Amagerbrogade 101
Telefon Amager 2719 u.

Udgiver: Sundby Sejl«Forening.
Ansvarhavende Redaktør:
Sv. Aa. Rasmussen, Lybækgade 31 — S.
Telefon Sundby 36 55
Tryk: Amager Bogtrykkeri, Hallandsgade 11 -
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TIL GEnERfiLFORSnmLinGEn
Undertegnede Medlem Nr. 113 tillader sig
herved at foreslaa følgende til Behandling
paa Generalforsamlingen:
»At Foreningens Øvelsesbaad bliver rigget
med Top og Klyver.«
Walther Hansen.
NB. Det vilde stimulere Interessen noget
mere, hvis Eleverne havde noget mere at ar
bejde med, og det kunde være med løs Klyverbom, saaledes at Baaden kunde sejle med
i Kapsejladser alligevel.

\ $. S. F.

Ocdufuzc kahaoÆ^

GEriERflLFORSfllTI LI nG
afholdes

dm 5. Aftwl 1944 Hl. 18,30 yxæcu
i Amager Selskabslokaler, Markmandsgade.
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DAGSORDEfl:
Undertegnede Medlem Nr. 113 tillader sig
herved at foreslaa følgende til Behandling
paa Generalforsamlingen.
Sundby Sejl-Forening opretter en Sejlskole
med nærmere fastlagte Rammer.
1. Øvelsessejlads i Øvelsesbaad.
2. Navigationskursus i Teori med afslut
tende Eksamen.
3. Øvelsessejlads med Navigation i Prak
sis samt Aflæggelse af Prøve.
4. Tovværkskursus.
Eleverne skal deltage i Skolen 2 Aar, —
denne afsluttes med en Prøve og der ud
stedes et Eksamensbevis.

1.
2.
3.
4.
5a.
5.
6.
7.

Valg af Dirigent.
Protokol og Beretning.
Aarsregnskab.
Bevilling af Midler.
Indkomne Lovændringer.
Indkomne Forslag.
Valg.
Eventuelt.

Nedenstaaende Poster staar til Valg:
a) Kasserer.
b) Sejladschef.
c) Kapsejladschef.
d) 2 Repræsentanter.

Th. Sparre.
S. A. Larsen.
E. Nilsson.
H. Sørensen og
Finne

Desuden skal vælges Kapsejladsudvalg (3),
Øvelsesudvalg (6), Festudvalg (2) samt Maalere (2).

Walther Hansen.
Naar Forslaget er vedtaget og skal føres
ud i Livet, kunde jeg tænke mig følgende Be
stemmelser indført:
Ved Indmeldelse til Sundby Sejl-Forenings
Sejlerskole betaler Eleven, foruden Kontin
gentet, 15 Kr. til Dækning af de forskellige
Kursus samt underskriver en af Foreningen
fremlagt Indmeldelsesblanket, hvorved Eleven
forpligter sig til at overholde de forskellige
Kursus og disses Mødetider.
Indmeldelsesblanketten er udformet saale
des, at dersom Eleven uden gyldig Grund
forsømmer nogle af de fastsatte Mødetider,

Forslag, der ønskes behandlet paa Generalforsamlingen maa være tilsendt For
manden, A. JENSEN, Isafjordsgade 8, senest den 28. Marts.
Kun gyldigt Medlemskort giver Adgang til Generalforsamlingen.

Vis Interesse for Foreningen ved at møde talrigt op!

erlægges en Mulkt af 2 Kr.,
Klubbens Øvelsesfond.
Endvidere kan Eleven ved
sættelse af de her ovenanførte
slettes af Sundby Sejlforeninges

som gaar til

Eleven modtager en Genpart af Blanketten.

grov Tilside
Regler tillige
Medlemsliste.

Gyldig Grund anses at være
1. Sygdom, som maa attesteres med Læge
attest

SIDE 2
2. Paa Grund af Arbejde.
(Der maa siges fra Gangen før).
3. Familiefest.
(Der maa siges fra Gangen før).
Dersom en Elev forsømmer, indberettes
dette til Sejladschefen, som saa tager Affære,
løvrigt bør Sejladschefen, modsat nu, være
Manden, der interesseret følger med i alle
Forhold Sejlerskolen vedrørende.

fra og til Medlemmerne.
Til Formanden.
Jeg vil gerne hermed give saavel Dem som
Deres Bestyrelse min varmeste Tilslutning til
den af Dem rejste Aktion mod Fiskeriets
Overhaandtagen i vor Klub. Jeg taler at bitre
Erfaringer gennem forskellige Sejlklubber,
saasom Sejlklubben »Sletten«, Stubbekøbing,
Aalborg, Struer og Thisted Sejlklubber, hvor
jeg gennem ca. 18 Aar var Fartøjsejer. Og
desuden Jysk Sejlunion, hvor Spørgsmaalet
var rejst utallige Gange, saaledes at vi tilsidst fik vor Ret, og hvor alt blev sat paa sin
rette Plads, nemlig at Fiskerne holdt sig til
Fiskerihavnen og vi andre, som virkeligt
havde Interesse for Sejlsporten, til Lystbaadehavnene.
Maa jeg, Hr. Formand, lige til Slut have
Lov til at omtale Juniorsagen, og hvorledes
vi ordnede den, til stor Glæde for alle og til
Fremgang for vor kære Sport.
Hver Fartøjsejer gik ind paa een Weekend
hver Sæson at tage en eller flere Juniorer
med, alt efter Fartøjets Størrelse, saaledes at
hver Junior kom ud omtrent hver Weekend.
Og om Vinteren afholdt vi Tovværks- og
Navigationskursus. Alt dette resulterede i, at
vi fik ikke alene Juniorerne med, men ogsaa
deres Forældre, til Gavn og Glæde saavel for
Klubben som for dem selv.
Med sportslig Hilsen
K. T. Hillers, Medlem 166.

Jeg takker Hr. Hillers for den viste Tillid,
og det interesserer selvsagt at konstatere, at
man ogsaa andre Steder har tumlet med de
samme Problemer og Vanskeligheder, som
vi er ude for. Og efter Hr. Hillers Udtalelser
ser vi, at Problemet kan løses.
Med Hensyn til Juniorsagen er dette et
Spørgsmaal, der har Bestyrelsens største In
teresse, og Spørgsmaalet vil sikkert komme
til Behandling, naar Tiderne atter bedres og
Forholdene tilladet det.
Med Tak for Hilsenen
Formanden.

SSF
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Til Sundby Sejl-Forening!

Vi siger Hr. Jørgensen Tak for Interessen,
det er rart at høre lidt fra Medlemmerne og
se, at de interesserer sig for Tingene.

Efter at have læst Formandens Artikel i
Bladet Nr. 10 angaaende Forsikringen, er det
j glædeligt at se, der nu søges paa en brugbar
Ordning, men saa vidt jeg kan se, er det
stadig kun det lille Antal, som har Lystfar
tøjs-Certifikat, som vil nyde Gavn af Krigsskade-Forsikringen.
Er det ikke en meningsløs Tilsidesættelse
af Loven, er det virkelig juridisk korrekt, at
Selskaberne fortolker det paa den Maade.
Tabet er dog lige stort for den ramte, om
han har Certifikat eller ej, og Meningen med
Loven er dog at holde os delvis skadesløs,
naar man da betaler sin Præmie.
Der forlanges dog ikke Certifikat for andre
Ting, som Bygninger, Maskiner, Automobiler,
Møbler, Indbo o. s. v., hvorfor skal det være
anderledes fordi det hedder en Baad? og den
uheldigvis er saa stor, at man ikke kan tage
den hjem i sin Lejlighed, for saa var der sik
kert ikke noget i Vejen, der har Model-Sejl
klubben en stor Fordel.
Hvis man prøver at regne efter, hvad der
ligger i samtlige Sejlklubber Landet over, er
det store Værdier, skabt af den store brede
Masse, som for manges vedkommende daarligt kan taale Tabet, og hvorfor skal vi være
Stedbørn, naar alle andre Værdier kan sikres,
kan vore Baade vel ogsaa. Loven er vel ens
for alle.
Lad Offentligheden igennem Pressen høre
lidt om det Spørgsmaal, det interesserer sik
kert mange, saa kommer der nok et Resultat,
vi alle kan være tjent med, hvis ikke vores
egen Bestyrelse kan faa ført det igennem.
Venlig Hilsen
Chr. Jørgensen, Medlem 158.
Vi maa give Hr. Jørgensen fuldstændig Ret
i hans Betragtninger over det uforstaaelige i
Ordningen med Krigsskadeforsikringen for
Lystfartøjer, specielt med Henblik paa Baadene uden Certifikat.
Det er imidlertid ikke en Tilsidesættelse af
Loven, men Loven selv, der er besynderlig.
Det hedder nemlig i Lov Nr. 354 om »Krigsforsikring af Lystfartøjer«, som er vedtaget
af Rigsdagen:
»Forsikret efter denne Lov er danske Far
tøjer med Lystfartøjs-Certifikat, der befin
der sig i dansk Aa eller Sø, er oplagt her i
Landet eller er forankret eller fortøjet i dansk
Havn, paa dansk Red eller ved dansk Kyst,
og som omfattes af en Sø- eller Brandforsik
ring, der er tegnet i et dansk Forsikringssel
skab eller gennem et herværende General
agentur for et udenlandsk Forsikringssel
skab«.
Med Hensyn til at forsøge at faa Forholdet
rettet eller forandret er dette vistnok i Øje
blikket svært for ikke at sige umuligt, idet vi
som bekendt mangler en lovgivende Forsam
ling p. t. Og det skal der vistnok til for at
ændre dette skæve Forhold.

Med Genhilsen

Formanden.

Nye Medlemmer
i SiMclåty

Vi har hermed Fornøjelsen at anmelde
følgende nye Medlemmer af Sundby SejlForening til Optagelse:
Passiv:
Vægter Orla Holger Pedersen, Prags Boule
vard 10, St.
V. Tjæder, Frederiksstadsgade 5.
Murer Børge Møller Nielsen, Augustagade 1.
Aktiv:
Vicevært Sv. Erik Aagesen, Fr. 7. Gade 8 B.
Kragejollen »Sohna«.

Fra B e s t y r e l s e n
De udsendte Spørgeskemaer
til Medlemmerne vedrørende Forsikring og
Medlemsforhold er desværre ikke indgaaet
med de 100 pCt., som man burde vente, naar
man betænker hvor let det hele var tilrette
lagt for Medlemmerne.
Vi opfordrer endnu engang Medlemmerne
til at gøre det ringe Arbejde, som det er at
udfylde Blanketten og lægge den i en Post
kasse. Vis jer nu som gode Kammerater, der
vil være med til den Revision og Oplysning
til vor Medlemsprotokol, som Bestyrelsen
havde tiltænkt ved Udsendelsen af Spørge
skemaerne. Betænk hvilken Værdi det har for
en Forening efter 20 Aars Bestaaen at faa
rettet Navne- og Adressefortegnelserne, be
tænk den Værdi det har ved indtruffen Kata
strofe at kunne dokumentere vore Krav paa
Erstatning, — altsaa indsend de manglende
Spørgeskemaer.
Til Oplysning for Medlemmerne, var
der ved Redaktionen indsendt 250 Skemaer
fra Fartøjsejere og 100 fra Passive. Det ind
til nu indkomne Materiale viser et Erstat
ningskrav paa ca. 510,000 Kr., hvilket beviser
Nødvendigheden af det foretagne, som be
kendt dækkede vor Forsikring kun 400,000.
Kassereren
træffes hver Søndag fra Kl. 10—12. Husk
Medlemskortet skal være i Orden før Gene
ralforsamlingen. Pladslejen er ogsaa ved at
forfalde.
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SIDE 3

U N D B Y & E J L - £O R E N I N G

Regnskab for Tiden l.-l. til 31.-12.1943
Indtægter:
Kassebeholdning pr. 1. Januar 1943
Indestaaende i Bank pr. 1. Jan. 1943
Bankbog, Øvelsesfond, pr. 1. Jan. 1943
Postgirokonto pr. 1. Jan. 1943
Indskud
Kontingenter:
Aktive
6,533,10
Passive
878,75
Indgaaede Restancer
437,50
Pladsleje
9,679,20
Indgaaede Restancer
296,85
Marketenderiet:
Indbetalt i 1943 ifl. Regnskab...
3,527,51
Indbetalt for December 1942
325,85
Ikke afregnet pr. 31.-12.-1943
125,06
Salg af Emblemer, Nøgler og Standere
Diverse Indtægter:
Lejeafgift, Malerudsalget
75,00
Telefonautomaten
14,06
Salg af Jolle a conto
146,50
Indvundne Renter
134,60
Forskellige mindre Indtægter.....
85,10
Kr

459,85
2,676,22
249,19
165,95
1,610,00

7,849,35
9,976,05

3,978,42
345,35

455,26
27,765,64

Status pr. 1. Januar 1944
A k t i v e r :

4,689,80
194,16

Kasse- og Bankbeholdning samt Giro.
Varelager i Marketenderiet
Broer og Indhegninger
Vogne og Skinner
Øvelsesbaad
Skure og Cyklestativer
Flagmast
Klubhus
Inventar
Depositum til Kommunen
Restancer:
Kontingent
Pladsleje
Præmier i Behold, anslaaet

100,00
800,00
900,00

1,00

600,00
700,00
800,00
3,000,00
268,00
226,95

494,95

100,00
12,379,91

Kr.

Passiver:
Depositum, H. Bergmark
Skyldig Omsætningsafgift pr. 31. Dec. 1943.
Ikke afregnet pr. 31.-12.-1943 Marketenderiet.
Reservefond
Foreningens Formue

300,00
517,08
125,06
5,000,00
6,437,77
12,379,91

Kr.

J. C. PEDERSEN
Kst. Kasserer.
Aftrykte Regnskaber er reviderede og fundet rigtige.
De anførte Beholdninger var til Stede.
København, den 28. Februar 1944.
G. ØSTERGAARD, Revisor.

Udgifter:
Lønninger:
Kasserer
Pladsmand
Havn og Plads
Forsikringer:
Brandforsikring, Baade
Lovpligtig Ulykkesforsikring
Tyveriforsikring
Brandforsikring, Klubhus
Masteskur og Plankeværk
Lejeafgift til Kommunen
Reparation og Vedligeholdelse:
Klubhus og Inventar
Drejeskiver, Vogne og Skinner
Motorkran, Mastekran
Bøjer
Broer og Bolværker
Tagpap, Grus, Cement m. m.
3 Skarnkasser
1 Løftestang
Flagmastens Vedligeholdelse
Øvelsesbaadens Vedligeholdelse
Køb af Emblemer, Nøgler og Standere
Bladet:
Trykning, Clicheer, Porto m. m....
Annoncer
417,00
Indg. fra Medlemmer..
1,069,00
Udgifter ved Fester:
Filmsaften, 22. Jan. 1943
Standerhejsning
Pinsetur
Stiftelsesfesten
Div. Smaafeester
Afriggergildet
Overskud v. Havnefest
321,05
Overskud ved Revue...
33,70
Øvrige Udgifter:
Kontorart., Porto, Tryksager, Telf.
Skat og Vandafgift
Repræsentation
Blomster og Telegrammer
Renovation
Generalforsamling og Møder
Navigationskursus
Kapsejladser
Abonnement paa Falck
Flytning af Baade
Repræsentation v. Ungdommens Dag
Sagfører, Salær
Revision
Slagger og Grus
Bidrag til Kapt. Arenth Fond
Diverse
Bankkonto:
Saldo pr. 1. Jan. 1943
+ Indsat
Hævet
Bankbog, Øvelsesfond:
Saldo pr. 1. Jan. 1943
2% af Marketenderiets Overskud.
Renter
Indsat
Girokonto:
Saldo pr. 1. Jan. 1943
+ Indsat
Hævet
Kassebeholdning pr. 31. December 1943

ANDRE SCHMIDT, Revisor.

Medlemsantal pr. 1. Januar 1944 — Aktive: 378 — Passive: 181 — Passive B: 8.

1,176,00
1,562,50
51,95

2,790,45

1,584,00
27,15
13,50

11,88
20,97

1,657,50
6,295,83

595,34
198,25
289,90

12,00
4,496,92
335,52
47,10
10,00

5,985,03
67,50
430,45
639,02

1,983,14
1,486,00

497,14

25,99
247,61
400,02
158,90

111,10
125,93
1,069,55
354,75

714,80

769,64
921,09
59,45
68,45
388,50
703,70
178,45
179,00
43,75
104,00
171,00
51,10
23,10
157,40
100,00
79,49

3,998,12

2,676,22
14,026,57
16,702,79
12,928,74

3,774,05

249,19
63,37
8,17
396,50

717,23

165,95
3,149,33
3,315,28
3,157,85
Kr.

157,43
41,09
27,765,64

SIDE 4

SSF
STIFTELSESFESTEN, 24. OKTOBER

Festregnskaber 1943

Indtægt:
Indbetalt

REVUE
Indtægt:
Billetsalg

369,50

Udgift:
Lokale
Garderobe
Tryksager
Scenepasning
1 Vise
Traktement
Kontrol

100,00
129,00
55,00
10,00
15,00
6,80
20,00
Overskud

689,00

Udgift:
Lokale
Foredrag og Film
Musik
Traktement
Tryksager
Kontrol

100,00
250,00
195,00
255,10
32,80
15,00
Underskud:

Kr

FILMSAFTEN, 22. JANUAR
106,00

Udgift:
Lokale
Tryksager
Traktement

75,00
24,50
32,49
Underskud:

Kr

158,90

AFRIGGERGILDET, 28. NOVEMBER
Indtægt:
32 Deltagere
Amk. Lotteri

Indtægt:
Indbetalt

847,90

335,80
33,70

Kr
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160,00

Udgift:
Traktement
Musik
Gevinster
Underskud

48,00

208,00

266,33
50,00
17,60

333,93

Kr.

125,93

131,99
25,99

STANDERHEJSNING, 28. MAJ
Udgift:
Traktement for Gæster, Musik m. m.

247,61

Sundby Sejl-Forenings Marketenderi
DRIFTSREGNSKAB FOR AARET 1943
PINSETUR, 13. JUNI
Udgift:
Fælles Kaffebord ..
Musik
Havnefoged

262,52
120,00
17,50

Marketenderiet har i 1943 haft følgende
400,02

SCT. HANSFESTEN, 25. JUNI
Udgift:
Musik

50,00

KAPSEJLADSEN, 1. AUGUST
Udgift:
Musik
Traktement

25,00
36,10

61,10

HAVNEFESTEN, 25. JULI
Indtægt:
Leje af Stadeplads
Salg af Festtegn
Amk. Lotteri

150,00
240,00
198,00

Udgift:
Gevinster
Musik
Præmier
Borde og Stole
Tryksager, Assistance
Traktement

52,00
60,00
20,00
43,35
41,40
50,20
Overskud:

Kr

588,00

Afgiftspligtigt 01
Afgiftsfrit 01 og Vand
Vin og Spiritus
Kaffe og Brød
Chokolade etc
Tobaksvarer

Omsætning og Bruttofortjeneste
26,096,80
9,440,96
1,633,25
334,60
14,074,60
5,515,64
2,409,58
1,020,93
28,30
10,60
3,476,55
506,90
47,719,08
16,829,63

Naar herfra trækkes følgende Omkostninger:
Lønninger
4,464,95
Omsætningsafgift
7,982,24
Brændsel
137,45
Vask og Rengøring
366,48
Telefon
86,30
Bogføring m. m
300,00
Vedligeholdelse
102,20
Is
165,08
Diverse
56,56
fremkommer en Nettofortjeneste paa
der er anvendt saaledes:
Indbetalt til S. S. F
Betalt skyldig Omsætningsafgift for
December 1942
Forøgelse af Varelager pr. 1. Dec.
1943 i Forhold til 1. Jan. 1944...

3,527,51
99,64
58,30
3,685,45

Herfra skal trækkes skyldig Omsæt
ningsafgift pr 31. Dec. 1943
266,95
321,05

København i Januar 1944.
A. J E N S E N

13,661,26
3,168,37

517,08

3,168,37
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FISKERIET
Vi bringer i det følgende forskellige Indlæg vedrørende dette
Spørgsmaal. Aldrig har vort Blads Redaktion haft en saa livlig Tid,
som efter Fiskerispørgsmaalet er kommet paa Bane. Utallige Tele
fonopringninger med Opfordringer om Optagelse af Udtalelser om
Emnet samt en livlig Korrespondance har vist os, at Bladet her
har bragt et Emne, som har Læsernes fulde Interesse.

Hr. Redaktør!
Der er i Bladets Nr. 10 en Del Diskussion
om Fiskeriet og et Forslag om, at enhver
Form for Fiskeri paa og fra Foreningens Omraader skal være forbudt.
Jeg tillader mig da herved at spørge For
slagsstilleren, om man ikke er en god Sejl
sportsmand, fordi man pilker en Torsk paa
Hjemvejen fra Turen, og kender Munch Jør
gensen ikke selv Glæden ved dette?

os dog være fri for yderligere Paragraffer.
For det er vel Meningen, at det stadig skal
være en Sejlforening, og ikke noget Tugt-,
Rasp- og Forbedringshus. Det Indtryk var
jeg lige ved at faa, da jeg læste Forslagene.
Men jeg kan jo have taget Fejl, hvad mener
de øvrige Medlemmer?

træder, saa vil jeg sige, at det gør de fleste
af os her i S.S.F. Se om Sommeren, naar
Baadene gaar i Vandet, hvor det flyder med
Flasker, Bøtter, gammel Tovværk, Maskindele m. m. Se paa alle de Baade, der staar
oppe hele Sommeren, som de ikke maa ifølge
Lovene. Alle Fortøjninger skal bjerges om
Efteraaret, men se hvor mange der ligger i
Vandet endnu, og saadan kunde man blive
ved. Det som Munch Jørgensen saa i Klub
huset med Fisken, som faldt paa Gulvet, vil
jeg give ham Ret i, saadan noget maa ikke
finde Sted, men saa Munch ikke mere, for
der var mange Medlemmer, der havde deres
Hunde med derinde, hvor de besørger op
af Bord- og Stoleben. Det er ogsaa Griseri.
Bergmark har et Par Gange maattet jage
Hundene ud for dets Skyld.
Med dette vil jeg slutte, og haabe, at paa
den kommende Generalforsamling vil alt
blive glattet ud til Gavn for alle Medlemmer
i S.S.F.
Paa manges Vegne
O. Petersen, Medlem 198.

Aage Nielsen, Medlem 201.

&
>$<

Svar til Aage Melsen
Lad Fiskerne I Fred. og Ole Petersen.

Et direkte Forbud vil sige, at samtlige Med
lemmer i S.S.F. ikke maa have den Fornøjel
se at drive lidt Lystfiskeri trods det, at der
Som Svar paa de Angreb som overgaar
er Fisk nok, og vor kære Sejlsport bliver Fiskerne i S.S.F. og som Svar til J. Nielsen
ikke ringere af den Grund.
vil jeg sige, der er vist ikke nogen, som kom
Der findes mange Sejlforeninger i Dan mer saa meget i S.S.F. som jeg, og jeg har
mark, selv har jeg besøgt en Del af dem, aldrig travet i Fiskeaffald, saa hvor J. Niel
men aldrig har de været for fine til at pilke, sen har travet i alt det Griseri, ved jeg ikke.
enten det har været flotte Spidsgattere eller Jeg vil gerne gaa en Tur med ham, saa han
Motoryachter med et Par Mands Betjening. kan overbevise mig om det. Nu da Havnen
Hvad mener M. J. om Tunfiskeriet, mange er bleven saa stor som den er, er det ikke
Sejlsportsmænd deltager dog deri, virkelig Nielsens Skyld, men dem, der begyndte paa
kendte Mænd, som har Stillinger indenfor S.S.F., og hvem var det? Det var de smaa
Handel og Industri. Skulde S.S.F. saa gaa hen Fiskere, som saa en god Plads her til deres
og vedtage en Paragraf, hvorved dens Med smaa Baade og Pramme, og hvor de arbejde
lemmer helt bindes paa Hænder og Fødder, de hver Søndag for at lave et bedre Anløbs
fordi der opstaar divergerende Meninger sted, og det er disse Pionerer, at Nielsen og
mellem Bestyrelsen og et Faatal af vore Med Munch vil smide ud af Havnen. Det er et
lemmer. Mig synes dette at være helt i pænt Træk. Se S.S.F.s Medlemsblad Nr. 6,
2. Aargang, og se hvordan Havnen saa ud
Skoven.
Vi skal ikke have noget Diktatur indført i dengang.
Jeg kunde tænke mig, hvad der ogsaa er
vor gamle Forening, men en saglig Vurdering
af Forholdene. Og dette kan kun naas ved bleven talt om paa Generalforsamlingerne,
roligt at samtale med de forskellige Grupper. at lade disse 10—12 Baade, som fisker her i
Skulde man saa ikke paa kammeratlig Vis S.S.F., faa anvist en samlet Plads et eller
kunne naa til en Forstaaelse, ja, saa maa man andet Sted, saa der var Samling paa dem, og
jo gaa en anden Vej, men med virkelig god at Fiskerne ikke maatte købe større Baade,
Vilje kan man jo naa langt. Vor afgaaede end dem de nu har, saa tror jeg der vilde
Formand, Hr. Henriksen, var det bedste Be blive Ro om alt det Fiskeri. Man kan ikke
vis herfor. Hvad den Mand har gjort for lukke Bladet op før man læser om Fiskerne,
S.S F. og for Sejlsporten, siger jeg ham Tak nu maa det være Slut med det Vrøvl.
for, en dejlig Mand, rolig og saglig.
Til Munch Jørgensen vil jeg sige: Kom
Det Kammeratskab, Søens Folk skylder
•hinanden, maa vi ikke glemme, Forskellen
paa rig og fattig burde ikke omtales i vort
gode Blad. De Love, vi har, maa være til
strækkeligt, naar de bliver brugt rigtigt, lad
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frem med Navnene paa de Medlemmer, han
har hørt der vil forhandle med Kommunen
om at faa S.S.F.s Havn til Fiskerihavn. For
der tror jeg nok, at du er løbet paa en Lim
pind. Angaaende Lovene som Fiskerne over

Det er mig en Glæde straks at faa Lov at
svare Aage Nielsen, for han er tilsyneladende
en saare dristig Mand, der har det fornødne
Mod til, trods det han utvivlsomt udmærket
godt ved hvad Sagen drejer sig om, at vende
op og ned paa den og forvanske den i en
Grad, at Medlemmer, der ikke er bedre
orienteret, maa tro det drejer sig om at hin
dre, at der fra et Lystfartøj pilkes en Torsk.
Det drejer sig om intet mindre
end Spørgsmaalet om Havnen
fortsat skal være S.S F.s eller S.S.F.
skal være et unødvendigt Ved
hæng paa Havnen.
Jeg vil gerne understrege, at om vi fortsat
lader Fiskeriet trives, som det gør nu, vil
Resultatet utvivlsomt blive, at Havn og For
ening i Løbet af faa Aar skilles, thi vi kan
ikke lade Folk opbygge sig et Erhverv paa
og fra vor Plads, lade dette vinde Hævd, for
derefter naar det er oppurtunt at prøve at
sætte en Stopper herfor. Det vil vi ikke kunne
gøre, hverken med Rettens Hjælp eller paa
anden Maade. Skal Fiskeriet standses, maa
det gøres nu. Faar Fiskeriet Plads i Havnen
nu, maa vi gøre os klart, at det bliver for
altid.
Vi er hverken Sejlsportsmænd, Kammerater
eller noget af alle disse rørende Gloser Aa.
N. flotter sig med, saafremt vi i Dag gaar
med til for mange Aar frem i Tiden at baandlægge Pladser i S.S.F. til Fiskeri. Pladser, der,
naar Sejladsen bliver fri, vil blive haardt
Brug for til Lystfartøjer.
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Jeg beklager ikke at kunne finde et mindre opgive, hvem jeg sigter til, men jeg anser det
kraftigt Ord til Aa. N.s første Spørgsmaal ikke for rimeligt i Bladet.
end »Hykleri«, og til den følgende .Paastand
Dine Forslag vilde for et Aar siden maaske
»Frækhed«.
have været tilstrækkelige, men i Dag er Ud
Man kan ligefrem se Taarerne glimte i viklingen naaet saa vidt, at der maa et ube
Aages Øjne og høre Graaden i hans Røst, tinget Forbud til.
P. Munch Jørgensen.
naar man læser »Vi skal ikke have noget
Diktatur indført i vor gamle Forening«.

&

Der er under ingen Omstændigheder over
5 pCt. af Medlemmerne i S.S.F. der driver
Fiskeri, og saa kan man i dette Tal endda
Det aktuelle Spørgsmaal i S.S.F. er jo som
roligt regne de Mennesker med, der uden at
man ser i Bladet stadigvæk Fiskeriet. Første
være Medlemmer fisker fra vor Forening.
Gaar vi andre 95% nu til af H. t. S.S.F.s Gang man mærkede Modstand mod det, var
Fremtid at vedtage et Forbud mod, at Sejl saa langt tilbage som i 1932, da der paa en
sporten uvedkommende og for S.S.F. direkte Generalforsamling var et Medlem, som fandt
skadelig Udøvelse af et Erhverv fra vort Om- det meget forkasteligt, at Havnen husede
raade, omend dette Erhverv af Aa. N. døbes Baade, hvis Ejere i Fritiden enten med Pilk
Lystfiskeri, skulde det altsaa efter Aa. N.s eller Aalejern hentede sig en Ret Fisk.

Fiskeriet.

Da rejste vor daværende Formand, Hem
Kogebog være Diktatur. Prøv en anden Side,
Aagemand!
pel, sig og udtalte, at det paagældende Med
Saa svinger man Kammeratskabets Fane, lem jo maatte huske paa, at det netop for en
javel. Det er kammeratligt at nægte at lyde stor Del var disse Mennesker, som havde
Love, man selv har været med til at vedtage, gjort det forberedende Arbejde for Forenin
det er kammeratligt, at 5 pCt. Medlemmer gen. Saa var Spørgsmaalet uddebateret for
hypper sine private Kartofler paa de 95 pCt.s denne Gang, og blev ikke berørt af Betyd
ning før Krigen kom og lagde Hindringer i
Bekostning.
Vejen for Lystsejladsen, da var der mange i
Det er kammeratlig Forstaaelse, naar man
Havnen, som ikke saa med blide Øjne til de
i Troen at være urørlig erklærer, at ville blæ
Medlemmer, der havde opnaaet Tilladelse til
se S.S F., dens Love og Medlemmer en lang
Jagt og Fiskeri.
Maroh.
Det var ikke lutter Lovord, der faldt om
Men een Ting, Aage, er vi enige om: S.S.F.
dem, som maatte sejle hver Dag, medens
skal stadig være en Sejlforening, men det
Lystsejlerne kun havde begrænsede Dage
bliver intet Tugt-, Rasp- og Forbedringshus,
hvor de kunde sejle. Der var Sensation om
fordi vi ændrer vore Love, saaledes at vi kan
dette, og Lystsejlerne havde desværre alt for
gøre os Haab om at de vil blive respekterede,
god Tid til at diskutere det uhørte, der var
saa vi kan hindre Snyltere i at gøre sig til
sket.
gode med de Fordele S.S.F. byder sine Med
Nu er er saa kommet Forslag om Tilføjelse
lemmer.
til Lovenes Paragraf 7, at Nægtelse af disse
Love skal medføre Eksklusion.
Til O. Petersen vil jeg sige, at du med din
Ja, men er det den rigtige Vej at gaa?
Paastand om, at S.S.F s Tilblivelse skyldes
Hvorfor ikke anvise Fiskerne bestemte
Fiskerne, rammer tæt ved hvad jeg gerne vil
Pladser i Havnen, hvor de kan ligge samlet?
paavise, nemlig at naar denne Paastand om,
I Stedet for som nu, hvor de ligger baade i
at et Par Aalestangeres Medlemsskab for 20
den gamle og den nye Havn, spredt paa vilAar siden skulde berettige Fiskeriet af i Dag,
kaarlig Maade mellem Lystbaadene, og som
hvad vil da det der sker nu (absolut Er
maaske ikke uden Grund giver Anledning til
hvervsfiskeri med Følger)) ikke berettige til
Uoverensstemmelser.
om to Aar. Jeg kan desværre ikke af egen
Saa er der Forslag om, at Damjoller ikke
Erfaring benægte eller bekræfte disse Fiskeres
eventuelle Indsats i sin Tid, men at deres maa have Plads i Havnen, det kan imidlertid
Indsats skulde have en saa himmelraabende kun faa meget lille praktisk Betydning, da
Forrang frem for Sejlsportsmændene, der jo der udmærket kan fiskes fra en Baad uden
dog er den overvældende Del, at Fiskernes Dam.
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modsatte, da man ser de samme Mennesker
stadigvæk er Kunder, og det er for en stor
Del Medlemmer af Foreningen.
(Man kan jo endnu købe Fisk andre Steder
end i S.S.F.).
Nu har Forholdene under Krigen jo ud
viklet sig saadan, at en Del af de Medlem
mer, som fisker grundet Arbejdsløshed o.s.v.,
har kunnet have lidt Udbytte af dette, og det
skulde vel ikke misundes dem.
Jeg er sikker paa, at efter Krigen vil det
hele gaa mere gnidningsløst, og at der saa
kun igen vil blive Tale om den lille Ret Fisk
til eget Forbrug, som man ogsaa har set, at
nogle af Lystsejlerne ikke har fornægtet sig.
Otto Hansen, Medlem 22.

&
Bravo - Bestyrelse!
Det har vel nok glædet mig at se Forenin
gens Bestyrelse er gaaet i Gang med en
Hovedrengøring indenfor vor Forening. Som
ung Pige havde jeg daglig haft min Gang i
en af Østerbroklubberne og gennem mit
Giftermaal med en Sejler (selvfølgelig), er jeg
nu blevet omplantet til Amager.
Aldrig skal jeg glemme det Indtryk jeg fik
første Gang min »Tilkommende« præsente
rede mig for sin Forening. Jeg troede bestemt
aldrig jeg vilde komme der mere, men den
Kærlighed, den Kærlighed, og nu er jeg alt
saa tvunget til ofte at følges med min Mand
derned.
Men det var mit første Bekendtskab med
S.S.F., jeg kom bort fra. Ung og forelsket
havde jeg altsaa været med Søndag Formid
dag at gøre hans Fartøj rent, og saa skulde
Herren altsaa spendere Kaffe i Klubhuset paa
mig. Nu behøver De ikke straks at tro, jeg
er sippet eller noget finere, fordi jeg kommer
fra en anden Bydel, men den Forsamling, der
var tilstede i det Klubhus, var mig alligevel
for skrap.
Jeg spurgte forskrækket min Forlovede om
det virkelig var hans Sejlsportskammerater,
idet jeg samtidig tænkte paa mine Bekendt
skaber til Sejlsportskredse andre Steder. —
Jeg fik saa den mærkeligste Forklaring paa
Foreningsliv, jeg endnu havde iiørt. Sejlerne,,
forklarede han mig, kom skam ikke i det Hus,
næh, de sad omkring i deres Fartøjer og nød
Frokosten, de var for længst jaget ud af
Huset med deres Piger eller Koner, her
kom kun Fiskerne og deres tilfældige Be
kendtskaber, noget egentligt Klubliv fandtes
ikke i den Forening, det havde han i det
mindste ikke deltaget i. Næ, Klubhuset det
var nærmest Fiskernes, her sad de, fortalte
han mig, som Regel fra Søndag Morgen til
hen paa Eftermiddagen, naar Øllet slap op.

Hvis de nævnte Forslag om Tilføjelse til
Lovene kom til Behandling, er det jo ikke
ganske givet de blev vedtaget, da de fiske
interesserede og de Medlemmer, som trods
alt ser paa dem med Sympati, ogsaa repræ
senterer et stort Antal Medlemmer i For
Er det virkelig din Mening, at vi paa Min eningen.
Der lyder saa en enkelt Røst om Prisen
dets Alter for disse fordums Aalestangere,
Jeg tænkte atter paa de Forhold, jeg var
skal give Afkald paa de store Muligheder paa Fisken, at den sjælden er under Fiske- vant til. Under Sang og Sjov arbejdede vi
S.S.F. har? Til dig personlig vil jeg gerne handlerprisen. Det tyder nu alligevel paa det ved Fartøjerne, ved 12-Tiden var hele Plad
Efterkommere af i Dag (en meget stor Del er
blevet Medlemmer efter 1940, da det begynd
te at være Forretning i at fiske fra S.S.F.),
skulde overlades Bestemmelsesretten over
S.S F.s Fremtid, trods deres ubestridelige
Minoritet, er urimeligt.
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sen til Frokost i Klubhuset, et pænt rent Lo
kale med Duge paa Bordet, Frokosten gik
med Sjov og Gemytlighed, alle var kammerat
lige og hjælpsomme. Senere paa Dagen sam
ledes vi atter ved Kaffebordene og drøftede
Dagens Gerning. Unge Piger, gifte Fruer del
tog skam ogsaa i Arbejde som Fest.
Men det var altsaa noget ganske andet paa
Amager, sikke et Chok jeg fik, De kan tro
jeg fik Kaffen ned og kom ud af Huset i en
Fart — siden har jeg aldrig været der, og mit
Tilfælde er ikke enestaaende, det har jeg lært
efterhaanden som jeg fik Bekendtskaber i
Sundby.
Senere har jeg lært Sundbys rigtige Sejl
sportsfolk at kende og maa sige, at disse er

lige saa gode Mandfolk som andre Steder,
men deres Piger ser man sjældent eller aldrig.
Spørger jeg dem om Grunden, faar jeg det
samme nedslaaende Svar overalt. Saalænge
vore Mandfolk vil være bekendt at huse alle
disse uheldige Typer i Foreningen, saa kom
mer de der altsaa ikke.
Derfor er det jeg i Dag skriver dette
»Bravo Bestyrelse« fra alle Sejlerpiger tror
jeg. Lad os nu se I hænger i og denne Gang
gør noget ved det. Lad os saa faa en grundig
Hovedrengøring, saaledes at I ogsaa kan
være bekendt at have os med derned.
Vore Mænd kan da ikke være andet be
kendt end at støtte Jer i denne Kampagne.
Sejlerpige.

Sundby Sejl-Forening
bør have en rigtig Sejlerskole!
JUcLt avu Imimck Redaktøren af vort gode Medlemsblad
efterlyser somme Tider nogle Artikler af in
teresserede Medlemmer, og jeg vil nu med
mine fattige Aandsevner forsøge at fremføre
følgende.
Det henfører til den Del af Foreningens
Liv, som hedder Øvelsesbaaden m. v.
Jeg har tilladt mig at følge denne Gren af
Foreningslivet en Del, og jeg maa desværre
indrømme, at det staar meget sløjt til med
Tilslutningen til disse Kursus.
Jeg vil først begynde med Tovværkskursus'et. — Tilslutningen til dette overordent
lige gode Kursus var hvad man kalde under
al Kritik. Der havde indtegnet sig, siger og
skriver, en 7—8 Stykker, paa Trods af, at
Øvelsesbaaden havde haft en Besætning af
henved 40 Elever, som man med rimelig
Grund kunde forlange, at det burde have
deres ganske naturlige Interesse, og da man
samtidig ved, at en stor Procentdel af For
eningens gamle Medlemmer daarligt kan slaa
en Kællingeknude, burde man kunnet vente
en ganske anderledes Tilslutning.
Saa kom Spærretiden og ødelagde den
aldeles overvældende Tilslutning og Finne
kunde gaa hjem. Han var mødt.
Dernæst vil jeg omtale Navigationskursus'et. Det begyndte noget bedre. Der havde
indtegnet sig 22 Elever, hvoraf en 3—4 Styk
ker havde deltaget i Øvelsesbaaden i Sommerhalvaaret. I Dag, den 20. Februar 1944
er Elevantallet dalet med 67 pCt., saaledes
at der i Dag kun er 7 Elever der deltager i
dette udmærkede Kursus.
Hvad kan vel Grunden være til det?
Jeg har tilladt mig at undersøge dette For
hold og har forstaaet, at det skyldes det
ualmindelige sørgelige og triste, at vor stor
artede
Navigationslærer,
Hr. Styrmand

- ØuælåeA&aad m. m.
Bendtsen, (jeg beundrer hans Taalmodighed),
har tilladt sig at bebrejde Eleverne deres
Dovenskab, naar de havde undladt at læse
paa deres Lektier, og som Følge heraf mødte
til Timerne saa uvidende som nyfødte Børn.
Hvordan kan Hr. Bendtsen dog tillade sig
at bebrejde Eleverne deres Forsømmelighed?
Man maa jo dog huske paa, at det er voksne
Mennesker han har med at gøre!
Netop fordi det er voksne Mennesker og
ikke Pattebørn, kan ihan forlange en vis Ind
sats fra dem selv, for selvfølgelig maa Eleven
selv være interesseret og selv gøre en Ind
sats, ellers kan han ikke lære noget, og det
er der ingen der kan, og det er jo ikke for
Hr. Bendtsens egen personlige Fornøjelse, at
han gaar og spilder sin Fritid for at holde
Skole.
Det er en Velvillighed Hr. Bendtsen gør
Sundby Sejlforening og derigennem Eleverne.
Det var ikke formeget, at saadanne Elever,
naar de af Ligegyldighed glemte det halve af
de Grejer, de havde faaet Besked paa at tage
med, blev stillet i Skammekrogen. Nu mener
nogle maaske, at Navigation heller ikke er
saa nødvendigt at lære. Jeg spørger: Hvorfor
er det ikke det? Naar man lærer at sejle eller
har lært at sejle, maa man selvfølgelig ogsaa
kunde de Færdselsregler, der gælder for at
færdes paa Søen, det ene er ligesaa nødven
digt som det andet, hvis man ikke vil være
til Fare for sig selv og andre. Enhver, der
lærer at køre Bil, maa ogsaa lære Færdsels
reglerne, ellers kan han ikke faa Tilladelse til
at føre Vogn, og det samme burde ogsaa gæl
de, naar det drejer sig om at føre Baad. —
Derfor slut op om Navigationskursus'et og
vis, at I ikke behøver at gøre jert lille Land
og jeres Sejlforening til Skamme ved at op
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føre jer mindre oplyste paa »De Danskes Vej
til Ros og Magt«.
Nu tror jeg næsten, jeg kan gaa over til at
omtale Øvelsessejladserne, Eleverne, Lærer
ne og Sejladschefen.
Man maa da først gøre sig selv følgende
Spørgsmaal: Hvad er egentlig Øvelsesbaaden
og hvad er Meningen med den?
Jeg mener selv, at Øvelsesbaaden er noget
du og jeg og alle de andre Medlemmer af
Sundby Sejlforening har anskaffet for at nye
tilkommende Medlemmer og andre af den
gamle Garde kan dygtiggøre sig i at lære at
sejle, og ikke som man skulde tro, bare noget
Foreningen holder for at more nogle tilfæl
dige Mennesker, som saa kan blive sejlet
rundt og plejet og passet under passende
Opsyn af dertil udvalgte ansvarlige.
Nej. Øvelsesbaaden skal tages alvorligt og
Eleverne skal forstaa, at det er Alvor og at
det forpligter. Det er ikke Meningen, at de
skal møde, naar det passer dem selv, naar
Solen skinner og Lærken synger, nej, de skal
møde baade i Regn og i Blæst, og i dertil
passende Beklædning selvfølgelig og ingen
Lærer bor tolerere, at de møder op med
Læderfodtøj eller med franske Træsko paa.
Det er selvfølgelig ogsaa Meningen, at de
skal være med til at rigge Baaden til og af,
tage den paa Land og alt det der forefalden
de Arbejde, ligeledes være med til at lægge
Presenning pænt paa med Overligger og det
hele, under Sejladschefens Overvaagenhed,
saaledes som det er sket i Efteraaret. Enhver
vil selv kunde gaa ned paa Pladsen og over
bevise sig om, hvor »nydeligt« vor Øvelsesbaad bliver behandlet.
Naar Foreningen forlanger en vis Ydelse
af Eleverne, kan disse til Gengæld ogsaa
kunde forlange visse Ting af Foreningen.
Jeg forstaar saa godt, at det kan være meget
morsomt med saadan lidt Skovtur i Øvelses
baaden med Ølkasse og alt det der, men det
er ikke sikkert, at alle Eleverne mener det
samme, de er jo kommet ud for at lære og
sejle og ikke for at drikke 01 og lege i Sko
ven, det kan de godt finde ud af foruden.
Eller hvad mener I om lidt Dametur? Oh,
hvor skønt. Jeg kan godt tænke mig den
Situation, ene Hane i Kurven, hyldet som en
Sol med lyriske Sang til Pris og Ære.
Lad Damerne tage i Øvelsesbaad, hvis de
har Lyst, de er jo ifølge dansk Lov ligeberet
tiget med Mænd, heller ikke mere, men ogsaa
saa meget, men saa maa de samme Regler
ogsaa gælde for dem og de samme Pligter.
Hvorfor ser man saa ikke een eneste Dame
til Tovværk og Navigation, det ligger maaske
over deres Værdighed — eller er de bange
for, at de ikke kan følge med i Undervisnin
gen. Man har dog før set en Del dygtige
Damer i Sundby Sejlforening, lige saa gode
som en Mand ombord.
Jeg vil henstille til Medlemmerne, naar vi
næste Gang skal vælge Lærere, om kun at
vælge Lærere som er kompetente til den Til
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lid, som Foreningen viser dem ved at betro
dem en saadan Tillidspost, og ikke vælge
nogle, der er fraværende, som det skete sidste
Gang, og jeg vil .henstille til de Medlemmer,
som lader sig vælge, om at være den Tillid
værdig som vises dem, og ikke lade sig vælge
hvis man ved, at man ikke kan være tilstede
under Øvelserne, men er bortrejst til Provin
sen, og jeg vil henstille til Sejladschefen om
at benytte sin Myndighed overfor Lærere og
Elever, for, dersom de ikke opfører sig or
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dentligt, at bortvise eller irettesætte dem samt ######<•#################################
at Sejladschefen tillige selv opfylder sine Marketenderiet aabner sin daglige Drift
Pligter.
fra 1. Marts, der holdes aabent daglig fra
Lad os derfor faa noget mere Orden og
Kl. 9 til Mørklægningen indtræffer.
Disciplin i S.S.F.s Øvelseshold, det trænger
vi til, og derfor henstiller jeg til Medlemmer
ne om paa Generalforsamlingen at vedtage
de af mig foreslaaede Love og Forslag, der
ved gavner du dig selv og din Forening.

Tal med os om det

Walther Hansen.
Medlem 113.
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BaadebyggerietpaaSdr.Plads
udfører alle Ændringer og
Reparationer godt og billigt.

\ 0. Rasmussen, Miianovej 6
Amager 1487 y.

Alle Arter af

Saaledes var Forholdene indtil for kort Tid
siden.
Ved at diskutere Tingene opstod der hos
— saavel Forenings«
Bestyrelsen Tvivl om, hvorvidt Klubben
som Private. — —
under de rent øjeblikkelige Forhold, der kan
•
forventes foraarsaget af Krigen i de nærmest
Forlang Tilbud.
følgende Maaneder, havde tilstrækkeligt dæk
Indtil 31. Maj 1942 havde Klubben en Fæl
•
ket for de Værdier, den efterhaanden for
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lesforsikring i Assurancekompagniet »Baltica«
Telf.
Sundby
1940
øgede og forbedrede Baadebestand repræpaa 400,000 Kroner, gældende for de 8 Maasenteree.
neder af Aaret, altsaa fra Oktober til Maj
For at faa et virkeligt Billede af de faktiske
incl. Forsikringen dækkede for Brandskader
> ^
Forhold, udsendtes derpaa de noksaa bekend C
dfytify fyMuMed''
paa Sejl- og Motorbaade beroende paa eller
te Spørgsskemaer med Medlemsbladet, og
ved Klubbens Baadeplads, Amager Strandvej,
man agter derefter at tage hele Spørgsmaalet
CARL NIELSEN
København.
i op til Drøftelse paa den kommende ForaarsRAADHUSSTRÆDE 17
Præmien beregnedes med 3,3 o/oo (Pro i generalforsamling.
Leverandør til Foreningen.
mille) af Forsikringssummen plus et Tillæg
Da der imidlertid fra »officiøs Kilde« er
Guld og Sølv købes
paa 20 pCt. for Tilladelse til at have Ild og spaaet visse Ændringer i Krigsførelsen i det
J
Lys om Bord og for at foretage Smaarepara- første Kvartal af 1944, mente man fra Besty
tioner.
relsen ikke at kunne vente med at foretage
Fartøjerne var altsaa dengang ikke forsikret sig noget indtil da.
i Maanederne Juni—September incl.
Man har da gjort det, at man fra 15. Febr.
^MAGERr^l frøEmKER
HAUANDSCAOE
^MTLF.AMAGER
Medlemmernes Bidrag hertil var includeret har tegnet en ny Forsikring nøjagtig som den
Sim *372
i Pladslejen, og hele Præmiesummen beløb sig gamle, saaledes at man har forsikret for
800,000 Kroner indtil 31. Maj iaar. Paa dette
til 1108 Kroner.
Af forskellig Aarsag og efter manges Øn Tidspunkt udløber den første Forsikring, og
ske forandrede man 1. Juli 1942 Betingelserne man har saa atter forsikret for 400,000 Kr.
saaledes, at Baadene var forsikret hele Aaret, indtil Februar 1945.
N
Hvis Generalforsamlingen saa — efter de
men iøvrigt bibeholdtes de øvrige Bestem
melser i Policen. Hvis Medlemmerne vilde Oplysninger man faar, naar Spørgeskemaerne
Lad mig give Dem et Tilbud!
have forsikret udenfor S.S.F.s Enemærker, engang er indgaaede — finder en ny Løsning
P. Munch Jørgensen
maatte de tegne en Tillægsforsikring herfor paa Spørgsmaalet, maa man saa tegne en ny
Forsikring paa et eller andet Beløb afhængigt
Telefon Amager 3452 x.
selv, hvilket koster nogle faa Kroner.
af Vurderingssummen for alle Fartøjerne.
Præmiebeløbet kom herefter op paa 1584
Man maa jo saa haabe, at Medlemmerne vil
Kr., og ved en Generalforsamlingsbeslutning
enedes man om at udrede det overskydende paatage sig den ringe Ulejlighed, der er for
Beløb ved at betale et Tillæg til Pladslejen bundet med Udfyldelsen og Indsendelsen af
Skemaerne, og helst med 100 pCt. Deltagelse.
paa 10 pCt.
URE OG OPTIK
Medens dette skrives, er Udsigterne hertil
1. Kl.s Reparationer.
Denne Police, der var tegnet for et Aar,
ikke særligt straalende, idet der til Dato —
udløb 31. Maj 1943, men fornyedes for 1 Aar
Forretningen, Amagerbrogade 101
9 Dage efter deres Udsendelse — kun er indtil 31. Maj 1944.
Telefon Amager 2719 u.
gaaet 185 Skemaer fra Fartøjsejere, altsaa ca.
Opfordret af nogle af de Medlemmer, der
har deres Fartøjer forsikret andre Steder end
i Klubbens Fællesforsikring og samtidigt til
Orientering for de øvrige Medlemmer, skal vi
herved gøre Rede for Klubbens rent øjeblik
kelige Forsikringsforhold.

V

Malerarbe jde

V

/

»Klokhemayeren«

Assurancekompagniet »Baltica« har genfor 50 pCt. eller kun Halvdelen, paa Trods af, at
sikret denne Police i andre Selskaber, saa Fristen udløber imorgen. Et noget magert Re
ledes at der er ialt 8 Selskaber til at dække, sultat, der ikke tyder paa en særlig stor Inter
nemlig »Baltica«, »Absalon«, »Nye Danske«, esse for Klubben og dermed ogsaa for Med
»Kgl. Octr.«, »Vidar«, »Codan«, »Haand i lemmernes egne Sager. Men det kan maaske
Haand« og »Nordisk Brand«.
komme endnu.
Formanden.

Udgiver: Sundby Sejl»Forening.
Ansvarhavende Redaktør:
Sv. Aa. Rasmussen, Lybækgade 31 — S.
Telefon Sundby 36 55
Tryk: Amager Bogtrykkeri, Hallandsgade 11 — S.
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afholdes

Oi^doLfy dm 5. Aftdl 19W Hl. 18,30 frcoech
i Amager Selskabslokaler, Markmandsgade.
Sundby Sejl-Forening har for kort Tid
siden mistet en god Ven, idet Æresmedlem
Fagerberg er afgaaet ved Døden.
Fagerberg var en ivrig Sejlsportsmand, og
skønt han ikke selv deltog i Sejladsen fandt
der aldrig en Kapsejlads Sted, hvor vor For
ening var repræsenteret, uden at man saa
gamle trofaste Fagerberg med sin Kikkert staa
og følge Sejladsen yderst paa Molen.
Ved Øresundssejladsen fandt man ham
hver Dag paa Havnemolen i Skovshoved.
Fagerberg har været Sundby Sejl-Forening
en god Støtte. Da Foreningen blev startet var
Fagerberg dens gratis Entreprenør, han gav
sin Viden som Tømrer, laante sit gode Værk
tøj til Foreningen og arbejdede selv med
Stolper og Spunsvæg.
Sundby Sejl-Forening viste sin Taknemme
lighed ved at udnævne Fagerberg til Æres
medlem.
Ære være hans Minde.
L. Henriksen.

Navigationseksamen

4

DflGSORDEfl:
1.
2.
3.
4.
5.
5a.
6.
7.

Valg af Dirigent.
Protokol og Beretning.
Aarsregnskab.
Bevilling af Midler.
Indkomne Lovændringer.
Indkomne Forslag.
Valg.
Eventuelt.

Nedenstaaende Poster staar til Valg:
a)
b)
c)
d)

Kasserer.
Sejladschef.
Kapsejladschef.
2 Repræsentanter.

Th. Sparre.
S. A. Larsen.
E. Nilsson.
H. Sørensen og
Finne (modt. ikke Genvalg).

Desuden skal vælges Kapsejladsudvalg (3),
Øvelsesudvalg (6), Festudvalg (2) samt Maalere (2).
Kun gyldigt Medlemskort giver Adgang til Generalforsamlingen.

1944
Sundby Sejl-Forenings Navigationsundervisning afsluttedes Fredag den 17. Marts med
en mindre Eksamination af de faa Elever, der
i Aar har gennemført hele Kursus'et.
Som Censorer var mødt Walter Hansen og
Bønneland. Tilstede var endvidere Forenin
gens Formand, Sejladschefen og Bladets Red.
Vor dygtige Navigationslærer, Hr. Styr
mand Bendtsen foretog en grundig Overhø-

Vis Interesse for Foreningen ved at møde talrigt op!

ring af de kun 5 Medlemmer, der havde trod
set Mørklægning, Udgangsforbud og alt for
at fuldføre deres Navigationsviden.
Efter Eksaminationen overrakte Formanden
Foreningens Bevis til Eleverne, takkede
Lærer som Elever for deres Indsats og min

dede Eleverne om, at Internationale Søfartsregler bør man altid holde i Live.
Eleverne takkede Læreren, Hr. Bendtsen
for Undervisningen og overrakte ham en
smuk Bog til Erindring om det lille, men
tapre Vinterhold 1944.
Red.
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Em Storm
I et Glas Vand!

FISKERIET
I det følgende bringer vi de afsluttende Indlæg i Debatten om
Fiskeriet. Vi takker for den Flid og Interesse Medlemmerne har
udvist, og haaber en anden Gang at kunde bringe Spørgsmaal, der
interesserer Medlemmerne lige saa stærkt som dette sidste.

Ifølge Munch Jørgensens
Svar paa mit Indlæg i Bladet for Marts, skal
jeg herved af Hensyn til de øvrige Medlem
mer tillade mig at fremføre følgende:
I Bladet for Februar staar der »Forslag til
Behandling paa Generalforsamlingen«. Til
føjelse til Lovenes Paragraf 7: »Enhver Form
for Fiskeri paa og fra Foreningens Omraade
er forbudt«. Juridisk set udelukker ovenfor
nævnte Paragraf ogsaa Lystfiskeri (hvilket
jeg fastholdt i mit Indlæg).
Kære Munch Jørgensen! Det er meget
smukt af dig pludselig at tale en Sag som
denne saa varmt; men du skulde gerne forstaa, hvad du taler om, og det gør du ikke
i dette Tilfælde, bortset fra, at det vel ikke
er svært i din Branche at male hvide Vinger
paa dig selv. Og med Hensyn til Hykleri og
Frækhed, vil jeg lade de øvrige Medlemmer
dømme dig og mig imellem.

under primitive Forhold var rimeligt eller
maaske endda Rettigheder, en fortsat Prakti
sering af disse Synspunkter er ikke forenelig
med den Udvikling, der er sket i Foreningen.
Betragt Udviklingen af Havneforholdene,
ordnede Forhold maa skaffes, hvis ikke man
ønsker Foreningen splittet. Saavidt jeg ved,
er det S.S.F., der er Lejer af Arealet, og saa
vidt kan vi vel bestemme, hvem vi vil have
i vore »Stuer«. Spørgsmaalet kan ikke mere
bortforklares med en mere eller mindre velbegundet Erklæring om, at det er af kamme
ratlige Grunde. Jeg vil nemlig vove at paastaa, at det ikke har noget med Kammerat
skab at gøre at modsætte sig Orden oprettet
i Havnen og paa Pladsen, og for ikke at tale
om i Klubhuset, hvilket sidste udførligt blev
paapeget i en Artikel underskrevet »Sejlerpige«, jeg giver denne modige Pige Ret, og
skal love at støtte denne Kritik efter bedste
Evne.

Skrønen »en Ret Fisk« er der ingen der
tror paa mere, det har Udviklingen af Fiske
riet tilfulde vist: indregistrerede Baade —
4
Indmontering af Motorer — Benzintildeling
o. s. v., Retssag for at faa fastslaaet Forenin
gens Ret til at faa sine Love overholdt. Tror
I Bladet for Februar Maaned tillod jeg mig d'Herrer Fiskere, at det har gavnet deres Sag,
at fremsætte mine Synspunkter vedrørende jeg tror det ikke.
Problemet: »Fiskerne i S.S.F.«, og som det
Vedrørende et af Indlægene, der omtaler
fremgaar af Bladet for Marts, er jeg ikke ene Frygten for, at der skulde komme et Forbud
om disse. Indlægene i Bladet til Forsvar for imod at pilke en Torsk, beklager jeg, at det
et fortsat Bestaaende af Forholdene, forbav ikke er gaaet op for Hr. Aage Nielsen, hvad
ser mig ikke, vi har jo ikke alle den samme Sagen drejer sig om, men naar vi har haft
Indstilling til samme Spørgsmaal, men Sagen Generalforsamling, og du lytter godt efter,
er nu blevet saa aktuel, at den kræver en faar du nok rede paa Sagens Kerne.
radikal Løsen, hvilket iøvrigt har ventet læn
Til Ole Petersen vil jeg blot sige, at jeg
ge paa sig. Vi venter af Bestyrelsen, at denne
til Generalforsamlingen kommer med et For sjældent har fundet de omtalte Rødspætte
slag, der gaar ud paa fra S.S.F. at fjerne alt, hoveder paa Vejen fra Porten og til Klub
der intet har med Sejlsport at gøre, saaledes huset, hvorimod jeg gentagne Gange har set
at Foreningens Formaal opfyldes, og Med saadanne paa den nye Plads, og forresten til
lemmernes Kontingent anvendes til det For stor Glæde for min Hund, der som de fleste
elsker at søle sig i Fiskeaffald.
maal, det opkræves til.
Aage Nielsen. 201.

Bravo, Sejlerpige!

Men alt i alt, lad os paa den kommende
Paastanden om, at nogle Fiskere for ca. 20
Aar siden lagde Grunden til S.S F. tør jeg Generalforsamling faa en saglig Diskussion
ikke tilbagevise, men et er givet, Udviklin om Spørgsmaalet, saa tror jeg nok vi bliver
gens Lov maa vi alle bøje os for, og saaledes enige om Sagens videre Forløb.
kan man ikke i Dag kræve Ret for, hvad der
Jørgen Nielsen.

I de sidste tre Numre af vort Medlemsblad
har en stor Del af Pladsen været benyttet til
Indlæg i Diskussionen • om Fiskeriets Overhaandtagen i og fra Klubben. Bladets Format
er med hvert Nummer siden blevet forøget,
og lad mig sige det med det samme, saa Misforstaaelser undgaas, Bladet er ikke blevet
ringere af den Grund.
æ
Men Redaktøren har vist opdaget, at det
var et tveægget Sværd eller en Boomerang,
han tog i Haanden, da han lagde ud med sin
Artikel i Januarnummeret paa Bestyrelsens
Vegne, »Erhvervshavn eller Lystbaadehavn«.
Siden da har han ikke kunnet bestille meget
andet end at redigere, og Kulminationen er
naaet med Martsnummeret, der er paa ikke
mindre end 8 — otte — Sider, snart en vær
dig Konkurrent til meget større Blade. Og
hvis Udviklingen fortsætter ad den Vej, tror
jeg, at vi kommer til at heltaflønne ham.
Men det er den rigtige Vej for et Medlems
blad, og det tjener Medlemmerne til Ros og
Ære, at de er saa flittige til at skrive, — for
udsat altsaa, at det ogsaa bliver om andre og
ligesaa interessante Emner som Fiskeriet.
Tilbage til det foreliggende Emne, saa har
vi nu hørt Udtalelser og Meninger fra for
skellige Sider med ligesaa forskellige An
skuelser. Redaktøren har haft Ordet paa egne
saavel som paa Bestyrelsens Vegne, Modstan
dere af Fiskeriet har sagt deres Mening, og
Tilhængerne har sagt deres, og en Repræsen
tant for vore Damer har ogsaa blandet sin
Røst i det store Kor, med det h u n nu mente
var det centrale i Sagen. Og lad mig sige det
med det samme, hun har maaske ikke saa helt
Uret, selv om hun ser Sagen fra et noget
andet Synspunkt.
Men alle disse Indlæg har i hvert Fald
gjort et godt: De maa i fuldeste Maal have
tilfredsstillet Aage Nielsen, idet jeg her
tænker paa hans Indlægs 5. Stykke, hvor
han siger: Vi skal ikke have noget Diktatur
indført i vor gamle Forening, men en saglig
Vurdering af Forholdene. Og det haaber jeg
nu, at Aage N. har faaet. Ellers ved jeg ikke,
hvad Udtrykket »saglig Vurdering« dækker
over.
Jeg havde egentlig ikke tænkt mig at del
tage i denne Diskussion eller komme med
noget Indlæg her, og Grunden til, at jeg ikke
ønskede det, skal jeg komme tilbage til sene
re. Men jeg er nu kommet til det Resultat,
at naar Formanden nu kommer med et Par
afsluttende Bemærkninger, som han jo i en
hver Diskussion almindeligvis har Lov til, saa
var hele dette Emne vel egentlig færdigbe
handlet, saaledes at man ikke behøvede at
ofre ret megen Tid paa det til Generalforsam
lingen, men omtrent direkte skulde kunne gaa
over til Afstemning over de i Sagen even
tuelt fremkomne Forslag. Og det vilde være
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udmærket, idet der jo selvsagt ikke er saa
megen Tid at fraadse med, idet der ogsaa
kommer andre mindst ligesaa vigtige Ting til
Behandling.
Dette var nogle Betragtninger i al Alminde
lighed, et lille Causeri over Emnet, og jeg
skal dernæst vende mig til det mere konkrete:
De foreliggende Indlæg.
Jeg begynder med Aage Nielsens Indlæg,
og vil gerne straks bemærke, at naar A. N.
nu sætter Sagligheden i Højsædet, saa synes
jeg han selv burde have været noget mere
saglig, hvad han ikke gør meget for i sin Ar
tikel, idet han med det meste af Indholdet er
helt ved Siden af Sagen. For at undgaa Gen
tagelser, vil jeg gerne slaa fast, at Diskussio
nen drejer sig om det s y s t e m a t i s k e ,
erhvervsmæssige Fiskeri, og ikke om
en saa decideret Overklassesport for de mere
bemidlede som Tunfiskeri. Det kan ikke
benyttes til Sammenligning i dette Tilfælde,
da ingen af vore Foreningesmedlemmer eller
i hvert Fald meget faa, har Raad til at hen
give sig til en saadan Luksus. Og jeg vil gerne
pointere, at det Fiskeri, der her diskuteres,
ikke foregaar fra hverken »flotte Spidsgat
tere« eller »Motoryachter«, det kan A. N.
overbevise sig om ved at betragte de Far
tøjer, der i Øjeblikket foretager Fiskeri fra
vor Havn. Ellers har jeg taget lidt fejl af
Typebetegnelserne!
Saa siger A. N.: »Med virkelig god Vilje
kan man naa langt Vor afgaaede Formand,
Hr. Henriksen var det bedste Bevis herfor.
Hvad den Mand har gjort for S.S.F. og for
Sejlsporten siger jeg ham Tak for, en dejlig
Mand, rolig og saglig.«
Ja, her maa jeg give A N. Ret, men kun
hvad angaar det sidste, nemlig at L. H. var
og er en dejlig Mand. Med Hensyn til Be
viset, at med god Vilje kan man naa langt,
synes jeg, at L. H. har faaet Bevis for det
modsatte, og man har givet ham en daarlig
Tak for hans uegennyttige Arbejde, naar man
for aabent Tæppe i saa lang Tid har trodset
de Midler, han laa inde med til at admini
strere Foreningen, nemlig Lovene. Men nu
forventer den siddende Bestyrelse snarest A.
N.s Tak, for den gør nemlig det samme, som
L. H. gjorde, nemlig arbejder for S.S.F. og
Sejlsporten, selv om den ganske vist saa ikke
samtidigt kan arbejde for Fiskeriet. Men det
har vi jo ogsaa vore Fiskeriorganisationer til,
og vi vil meget nødigt tage Brødet ud af
Munden paa dem, det kunde blive dyrt for
os. Og jeg skal love A. N., at jeg skal arbejde
paa samme Linie som den, han saa stærkt
beundrer hos L. H.
Og hermed gaar jeg over til O. Petersens
Indlæg
O. P. efterlyser, hvor Griseriet fra Fiskeriet
findes. Prøv O. P., f. Eks. at gaa udenfor
søndre Indgang en varm Sommerdag og træk
Vejret dybt. Saa vil du fornemme »en Duft
af jeg ved ikke hvad«. Jo, jeg ved, nemlig af
raadden Tang, Havdyr af forskellig Art i
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Forraadnelse o. m. m. Og det er kun eet af
Stederne. Hvis O. P. ikke kan finde Stederne,
kan han blot gaa efter Lugten.
Saa spørger O. P., hvem der har Skylden
for, at S S.F. er blevet saa stor. Jeg kan for
tælle O. P., at det ikke er hverken hans, J.
Nielsens eller de senere omtalte smaa Fiske
res Skyld. Man kan ogsaa smide Folk for
megen Skyld paa. Næh, O. P., efter Logikens
Regler er Skylden at lægge paa de 567 Med
lemmer, Klubben nu bestaar af. Gudskelov,
saa er der mange om at bære den. Men iøvrigt
synes dette mig ikke at komme Sagen ved.
Hvad der imidlertid kommer Sagen ved, er,
naar O. P. derpaa siger, at Munch J. og J.
Nielsen nu vil smide de faa Pioner-Fiskere
ud, der i sin Tid startede Klubben og Hav
nen. Her fremsætter O. P. nemlig en direkte
paaviselig Fejlpaastand, idet den ikke stem
mer overens med de gulnede Blade, jeg har
liggende her foran mig. Det er en Medlems
fortegnelse fra Foreningens første Dage, da
den stiftedes under Navnet »Saltholm«. Og
denne Fortegnelse viser, at der kun er ganske
faa af Foreningens første Medlemmer tilbage
i Dag, og ingen af disse er mellem de, der i
Dag fisker fra Foreningens Omraader.
Men iøvrigt er det en temmelig søgt Paa
stand at sige, at fordi nogle Smaafiskere en
gang for tyve Aar siden startede Klubben,
skulde denne for Tid og Evighed være tvun
get af Pitetshensyn til at lade nogle faa saadanne skalte og valte med Foreningens Mid
ler og Virksomhed efter Forgodtbefindende,
efter at flere Hundrede Mennesker i en Aarrække har lagt deres Sparepenge i Foretagen
det. For O. P. vil vel ikke paastaa, at det er
Fiskerne, der bærer og har baaret deres store
store Part af Foreningens økonomiske Byr
der?
Næh, nu maa Tingene sættes paa deres
rette Plads. Fiskerne bør hen til de Pladser
og ind i de Foreninger, hvor de hører hjem
me, nemlig Fiskerihavnene og Fiskeorganisa
tionerne. Det er der, de skal erlægge deres
Kontingenter og Afgifter, det er disse For
eninger og Havne, der trænger til deres
Støtte og ikke S.S.F. Tror O. P. og ligesinde
de, at en Fisker faar Lov at lægge sig ind i
Lystbaadehavnene i Svanemøllebugten eller
paa Langelinie? Eller omvendt? Tror O. P.
at Lystsejlerne faar Lov at faa Bøjepladser i
Fiskerihavnene? Nej, I tror ikke. Men hvor
for saa stejlt holde paa, at der skal herske en
saadan Uorden i S.S F.? Det tjener da hver
ken Fiskerne eller Sejlerne til Gavn, og ej
heller nogen til Ære.
Naa, det var hvad der kunde falde af til
den Side. Lad mig da saa vende mig til den
anden Side, nemlig Fiskerimodstanderne, nær
mere betegnet Munch Jørgensen og hans ind
sendte Forslag. Jeg siger ærligt straks: Jeg
synes ikke om det, og af to Grunde. For det
første egner det sig i sin fremsatte Form ikke
til at indføjes i Lovene rent praktisk. Men
tillige er det for stift, eller om man vil, for
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yderliggaaende til at benyttes som Lovsæt
ning. Jeg ved, at Munch J. har den rette
Mening, hvad man ogsaa forstaar af hans sid
ste Indlæg. Men Forslaget burde omredigeres
rent sprogligt. Iøvrigt vil der sikkert indgaa
Ændringsforslag hertil, og saa kan man jo se
paa Sagerne.
Jeg skrev i Begyndelsen af mit Indlæg, at
det egentlig ikke havde været min Mening at
blande mig i denne Polemik i Bladet, og
Aarsagen var den, at jeg egentlig er ganske
uinteresseret i, om man vedtager eller for
kaster de i Sagen eventuelle forekommende
Forslag. Thi jeg giver Aage Nielsen Ret, naar
han siger, at vore Love er tilstrækkelige, naar
de bliver brugt rigtigt. For det er
de, og jeg agter at bruge dem rigtigt, nemlig
simpelthen at forlange dem overholdt strengt
efter deres Ordlyd. Og vil Medlemmerne
eller nogle af dem ikke efterkomme dette, ja,
saa maa man overlade det til de Instanser,
der nu engang findes til denne Side af Sagen.
Men det bliver bare saa meget mere besvær
ligt o g saa meget d y r e r e .
Og for at undgaa enhver Misforstaaelse vil
jeg gerne slaa fast, at der kun findes tre
Maader til at faa mig til at afstaa fra mit
Forehavende, og jeg skal gerne anvise Me
toderne. Enten maa man lave Lovene om
efter Formaalet, eller man maa afsætte mig
som Formand, eller som sidste Udvej: Lave
alle Fartøjer o m til v e l h o l d t e L y s t f a r 
tøjer og vedligeholde dem som saadanne!
Og det vilde vist være den bedste Udvej!
J a . j £ g kunde sige meget mere om Sagen,
men skal afholde mig derfra. Jeg skal blot
lige bemærke til Otto Hansens »forsonlige«
Indlæg, at enten har O. H. slet ikke fattet,
hvad Sagens Kerne er, eller ogsaa gør O. H.
som Strudsen, naar den stikker Hovedet i
Busken.
Jeg vil gerne slutte med at sige, at jeg er
vel vidende om, at der cr meget »Krudt« i
Spørgsmaalet, men jeg vil dog bede Medlem
merne behandle det som Mandfolk paa en
værdig og saglig Maade, saaledes at man undgaar at ryge i Harnisk eller komme i Ekstase
herover. Spørgsmaalet skal løses, men lad
os gøre det paa en fordragelig Maade, saa
ledes at vi alle kan gaa fra Striden med løftet
Pande i den sikre Forvisning, at vi har opført
os som Danskere og benyttet loyale
Metoder og uden at fatte smudsige Hævn
planer. Det sømmer og lønner sig ikke.
Formanden.

Kassererens
Træffetider
1. April — 20. September:
1. og 3. Søndag i hver Maaned Kl. 10-12,
samt hver Fredag Kl. 18-20 i Klubhuset.
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i Foreningen V
Bemærk 1 Fra 1. April ophører Konstitutio
nen for J. C. Petersens Kassererarbejde for
Foreningen. Som bekendt blev vor Kasserer
Thorkild Sparre syg i Eftersommeren 1943
og maatte ha' en længere Sygeorlov. Besty
relsen konstituerede dengang J. C. Petersen
til det normale Valg af denne for Foreningen
saare vigtige Post skulde foregaa ved Foraarets Generalforsamling. — Til alt Held er
Sparre nu vendt rask og frisk tibage og har
erklæret sig villig til at genoptage Arbejdet,
dersom Generalforsamlingen ønsker dette.

JORDET
FRITV\AAAAAAAAAAJ

1 Bladets Nr. 9, Januar 1943 havde jeg en
Artikel under »Ordet frit«. Nu et godt Aar
efter mener jeg, det kan have sin Interesse at
opfriske, hvad jeg spurgte om, og hvad der
blev svaret mig af H. Sørensen, vor ærede
Formand for Havneudvalget, samt hvad Tiden
har svaret derpaa.
Min første Kritik gjaldt den sørgelige For
fatning, hvori Søndre Plads befandt sig. —
Herpaa svarede H. Sørensen, at for det første
havde Foreningen kørt og planeret 50 Læs
Fyld paa Pladsen. Dertil maa jeg svare: Hvad
er 50 Læs Fyld paa saa stor en Plads. Og for
det andet skulde Grunden til hele Miseren
være den, at ca. Vi Meter under hele Søndre
Plads findes et Papirlag, som skulde forhin
dre Fugtigheden fra at gaa i Grunden. Mig
bekendt gaar Vand lige igennem Papir. Altsaa
kan det ikke være det, som har Skylden og
tilmed kan enhver konstatere, at det meste af
Pladsen er prima Fyld, ellers vilde den have
været sunket meget mere end den er, kun der
hvor der nu er en Hulning fortæller, at der
er mindre godt Fyld paa det Sted.
Jeg vil nu i al Beskedenhed fremføre min
Mening om, hvorledes jeg kunde tænke mig
at Affæren blev ordnet, thi jeg mener ikke
— som H. Sørensen mener, — at en Dræning
er nødvendig, navnlig da denne ikke kan
blive effektiv. Hvad jeg kunde tænke mig er,
at der blev skrællet et Lag af hvor der er
høje Punkter, og det afskrællede ført hen,
hvor der var Hulninger, saaledes at hele
Pladsen blev plan dog med ganske lidt Fald
mod Vandet. Naar dette var sket, skulde der
paaføres Slagger, hvori Vandet løb igennem
og ned hvor det hørte hjemme.
Ikke saa faa Medlemmer var af den Mening
i Sommer, da de Baade, som ikke var kom
met i Vandet til den fastsatte Tid, blev flyt

tede længere syd paa, at nu skulde det være
Alvor med Reguleringen af Pladsen, men de
blev højligen skuffede, det hele ligger som
for godt et Aar siden, nærmest værre. Hvad
gavner det, at der henstilles til Medlemmerne
at sprede Slagger ud ved Baadene, det bliverr
Pladsen nemlig ikke plan af. Nu har jeg gan
ske vist hørt nogle Medlemmer ymte om, at
Flytningen af Baadene blev foretaget for, at
Pladsmanden kunde faa en ekstra Indtægt,
men det vægrer jeg mig ved at tro, men jeg
er blevet overbevist om, at der heller ikke
var for at tage radikalt fat paa Problemet:
Søndre Plads.
Jeg vil nu meget kraftigt henstille, at Be
styrelsen udarbejder en Plan over hele Anlæget (og dette vil de sikkert kunne faa Kom
munen til at bistaa sig med, vederlagsfrit), —
med andre Ord, allerede nu bestemme, hvor
det eventuelle nye Klubhus skal ligge, hvor
der skal være Græsrabatter og Plæner samt
Træbeplantning, thi hvor der skal vokse
noget maa der ikke paaføres Slagger. Dette
vil maaske bevirke, at den nuværende Skinnevej ikke kan blive liggende, men den trænger
ogsaa i høj Grad til at blive reguleret ellers
risikerer vi, at Baadene kuldsejler førend de
kommer i Vandet.
Samtidig kan jeg gøre opmærksom paa, at
Sporvidden er mindst 10 cm for stor, hvilket
er en stor Ulempe.
Med det samme jeg beskæftiger mig med
Problemet Søndre Plads, vil jeg udtrykke min
Anerkendelse af det nye Initiativ, som man
kan se der er kommet i Bestyrelsen, og som
allerede har givet sig Udslag i, at der er lagt
en Løbebro over det mest sumpede samt lagt
Slagger paa Vejen ind til Laagen, dette har
vakt almindelig Tilfredshed og er forhaabentligt et godt Varsel om fremtidig Initiativ.
Paa mit Spørgsmaal angaaende Pladsman
dens Arbejde faar jeg det Indtryk af H. Sø
rensens Svar, at det ligefrem er overmenne
skeligt hvad Pladsmanden præsterer, og der
er maaske noget om, at vi menige Medlem
mer ikke kan faa Øje paa det, saa vi maa for
Fremtiden se at faa lukket Gluggerne op. Mit
næste Spørgsmaal gjaldt Havnefogeden, her
spurgte jeg blandt andet om det hørte til Job
bet at sikre en Baad, som havde sprængt sine
Fortøjninger. Herpaa fik jeg intet Svar, og
da der forekom et Tilfælde sidste Sommer,
hvoraf det kunde tyde paa, at noget saadant
ikke sorterede under Havnefogeden. Saa her
maa jeg beklage, at jeg og flere har haft en
forkert Opfattelse.
Jeg vil benytte Lejligheden til at konstatere
det store Gode, at vi har vort eget Blad,
hvori vi kan fremkomme med vore mere eller
mindre berettigede Anker. Navnlig det sidst
udkomne Nummer af Bladet bringer gode
Indlæg. Det er jo ogsaa et højaktuelt Emne,
der er paa Tapetet, Problemet Fiskernes Væ
ren eller ikke Væren, og til det har jeg kun at
sige: Læs Lovene og hold dem efterrettelig.
Dette gælder saavel menige Medlemmer som

Bestyrelsen, der er ikke noget at tage Fejl af,
de siger alt, hvad der at sige i denne Sag.
Med Tak for Optagelsen.
Olsen, Medlem Nr. 54.

flRRR BLODET UDEBLIUER!
Det hænder ofte, at Medlemmerne henven
der sig til Kasserer eller Redaktør for at be
klage Bladets Udebliven, disse er imidlertid
uden Indflydelse paa det skete.
Forretningsgangen er nemlig følgende:
Postvæsenet har en komplet Medlemsforteg
nelse fra Foreningen, efter denne tilsendes
Medlemmerne Bladene, Postvæsenet modta
ger disse direkte fra Trykkeriet.
Udebliver Bladet, skal man derfor straks
henvende sig til det lokale Posthus. Naar man
flytter, skal man ligeledes meddele Posthuset
dette, herfra tilgaar straks Foreningen Med
delelse om Flytningen, saaledes er det altsaa
ikke engang nødvendigt at meddele Forenin
gen om Flytning. Det vigtigste er Postvæse
net bliver underrettet, ogsaa af Hensyn til
Deres øvrige Korrespondance.
Medlemmerne bør i egen Interesse sørge
for, at de stadig modtager vort Medlemsblad,
idet vi jo er indstillet paa, at alle vore Foreningsmeddelelser tilgaar Medlemmerne gen
nem Bladet.

Mørklægning af lanterner
Foranlediget af Spørgsmaalet om Krigsforsikringen for Fartøjerne har en Del Med
lemmer de seneste Dage henvendt sig for at
faa deres Baade færdigsynede til Certifikat.
I de fleste Tilfælde drejer sig om Spørgs
maalet om Lanternernes Mørklægning. For
Motorbaadenes Vedkommende løses dette
Spørgsmaal nemt, idet disse jo ikke maa
sejle, og der kan saa ved en Ansøgning gives
Dispensation fra Bestemmelserne. Vanskelige
re er det for Sejlbaadenes Vedkommende,
idet der kræves, at de skal have lovlige Lan
terner, naar de sejler ud, da de kan blive ud
sat for at være Ankerliggere o. 1.
Vi skal derfor her aftrykke Anvisning paa,
hvorledes man afskærmer Lanternerne.
Det hedder herom:
Skærmning af Skibslys kan opnaas ved, at
der om Lanternens Top fastspændes en keg
leformet Skærm af et for Lys uigennemtræn
geligt og ikke brændbart Materiale, som til
lige er saa stabilt, at det ikke forandrer Form.
Skærmen anbringes saaledes, at den let og
hurtigt kan fjernes.
Siden i Kegleskærmen bør danne en Vin
kel med det vandrette Plan paa ca. 60 Gr.
og Skærmen gaa saa langt ned over Lanter
nen, at den øverste Halvdel af Linsen dækkes.
Ved Henvendelse til Prøvekammeret for
Skibslys og nautiske Instrumenter, Køben
havn, kan vederlagsfrit opnaas yderligere
Vejledning.
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SIDE 5

Vor Sejladschef bringer i
det følgende nogle Kom
mentarer i Anledning af
Walther Hansens Artikel
om dette Spørgsmaal i
S S.F.s Marts Nummer. —

Kære Walther 1
Du skriver, at du med dine fattige Aandsevner vil forsøge at fremføre følgende. Det
blev da ogsaa et Forsøg med smaa Aandsevner. Du vil først begynde med Tovværkskursus'et. Jeg vil indrømme, at Besøget var
sløjt, men hvad var Grunden: »Spærretiden«
— og saa maa du jo ogsaa huske paa, hvad
der kræves af de unge Mennesker med Hen
syn til Aftenskolen, hvor de skal møde 5
Aftener om Ugen. Jeg var ude i Sejlklubben
»Sundet« Søndag den 5. Marts og kom til
fældig til at overvære et Tovværkskursus i
Klubhuset, hvor der ikke var mere end 10
Elever, hvorefter jeg spurgte Sejladschefen,
hvordan de mødte herude, og han svarede
ca. 60 pCt. gennemsnitlig, det maa herefter
forstaas, at der er Besøget sløjere end i S.S.F.
Øvelsesbaadene var fuldt overtegnede. De
har to Søsterbaade til S.S F. I, foruden to
Drager, hvor Eleverne ogsaa kommer med
ud. Da de nu er blevet kede af den ene Dra
ge sælger de den til Fordel for en ny Øvelsesbaad, der skal koste 8000 Kr. og bygges
i Aar.
Ja, Navigationskursus'et har ogsaa haft
Spærretiden at kæmpe med, hvor Hr. Bendt
sen har flyttet rundt med Tiderne og gjort
hvad han kunde for at faa det til at glide:
Og du spørger om hvad Grunden er. Jeg ved
.godt at Sporvejsfunktionærer har Lov til at
gaa ude under Spærretiden, saa du tænker
maaske ikke saa meget over det, men de som
bor langt fra Skolen, ved det bedre.
Øvelsesbaaden skal tages alvorlig, Eleverne
skal forstaa, at det er Alvor, skriver du. Ja,
det har Eleverne ogsaa forstaaet. Enhver Or
dre er blevet efterkommet, ogsaa hvor en
Elev er vist i Land for at skifte Fodtøj, da
jeg overraskende kom ned for at se, hvordan
Øvelsessejladsen foregik. Det er sket en en
kelt Gang, at en Lærer har taget et Par uved
kommende Personer med i Øvelsesbaaden.
Om de havde Træsko paa, ved jeg ikke, da
de var hoppet i Land inden de kom ind i
Havnen, hvad jeg senere erfarede af Eleverne.
Det var den sidste Tur, men Læreren fik sig
en Reprimande. Hvis du har Medlemsbladet
Nr. 2, 2. Aargang, vil du paa Forsiden se et
Billede, hvor Eleverne hjælper med at rigge
til. Ophalingen blev ogsaa foretaget af Ele
ver under en Lærers Ledelse, med Hensyn til
Presenningen har jeg selv og en Elev lagt paa.
Du skriver om Skovtur og Ølkasser, jeg
ved ikke om du sigter til den Kasse, jeg
havde med paa Pinseturen, hvori jeg opbe
varede Primus og Kopper og andre Ting for
uden havde jeg 10 01 og en halv Snaps til
de 3 Pinsedage til min Kone og mig.
Om jeg har gjort noget forkert ved at sætte

der normalt er udstyret med store Ventiler,
der drejer om Hængsler anbragt i den Side af
Ventilen, der er nærmest Pumpeakslen, er i
høj Grad følsomme for Urenheder.
Figurerne I og II forestiller henholdsvis en
ikke styret cirkulær Tallerkenventil og en
Damerne paa et Hold for sig selv, ved jeg rektangulær Hængselsventil med Sideforhol
ikke?
det 1:2, begge med samme Areal. I begge
Du vil henstille til Medlemmerne, naar vi Ventiler er vist et Fremmedlegeme af en
næste Gang skal vælge Lærere, saa kun væl
ge Lærere som er kompetente. — Jeg kunde
s/y/r
tænke mig en Lovændring her, saa det blev
Bestyrelsen, der vælger dem, efter Sejlads
chefens Indstilling. Saalænge Generalforsam
lingen vælger Lærere, kan Sejladschefen ikke
bortvise nogle, da Generalforsamlingen er
højeste Myndighed. Mine Pligter er efter
kommet.
Angaaende dine Forslag vil jeg bestemt
fraraade, at Øvelsesbaaden bliver rigget med
Top og Klyver, da andre Sejlklubber har
kunnet bruge denne Type som vi bruger i
14. Aar. De andre Forslag er ellers gode og
er til at anbefale. Det sidste derimod med
Æ/q- 1
Indbetalingen af 15 Kr. plus Indskud samt
Kontingent, lig med 24 Kr., vil et ungt Men Tændstiks Tykkelse i Klemme mellem Klap
neske ikke kunde klare at betale paa een og Sæde. For Hængselsventilens Vedkom
Gang. Nej, gratis Adgang til Sejlerskolen mende er Fremmedlegemet vist anbragt i den
skal være den Service S.S.F. skal give de mest uheldige Stilling, en Stilling, der dog
unge Mennesker, der har Lyst til Sejlsporten, kan forekomme i Praksis. Det ses let, at Aabsaa de ogsaa kan faa de Glæder, vi andre har ningsarealet i Fig. II er betydeligt større end
i Fig I (i det viste Tilfælde 25 Gange saa
paa Søen.
Og saa til sidst, næste Gang du skal angribe stort).
Elever, Lærere samt Sejladschef, saa kom selv
ned for ved Selvsyn at se hvad der foregaar,
og ikke som denne Gang gaa og lytte til
andre. Jeg haaber, at Bladet kommer ud in
den Generalforsamlingen, de Medlemmer, der
ikke kender dig, kunde let faa en forkert Op
fattelse af det hele.
S. A. Larsen.

::: Et Par Linier om S

Jlcztabet/iumi/iez
Til Lænsning af Lystfartøjer anvendes
mange forskellige Lænsemidler lige fra en
ganske almindelig Pøs til maskindrevne Pum
per. Mest almindeligt anvendes dog en eller
anden Form for Haandpumpe.
At mange har Kvaler med deres Lænsepumpe er vist ingen Hemmelighed, og vi kan
slaa fast, at Aarsagen til Kvalerne — forud
sat naturligvis at Pumpen er mekanisk i Or
den — er Urenheder i Lastvandet.
Ikke alle Typer af Pumper er dog lige føl
somme for saadanne mindre Urenheder. Som
Regel kan man vel sige, at Pumper med smaa
Ventiler og stort Slagvolumen er mindst føl
somme, som f. Eks. Stempelpumper med lille
Diameter og langt Slag.
Den mest amindeligt anvendte Pumpe til
Lænsning er vel nok Vingepumpen, og denne,

Havde Tallerkenventilen været styret, f.
Eks. af en centralt anbragt Tap, vilde Aabningsarealet være blevet 2 Gange saa stort
som vist i Fig. I.
I Betragtning af det nævnte Forhold skulde
det derfor synes mærkeligt, at Vingepumpen
er den mest anvendte Form for Lænsepumpe
i Lystfartøjer, men naturligvis spiller andre
Forhold, som Prisbillighed, ringe Pladsbehov
og let Montering, en ikke ringe Rolle.
Der vil vel altid findes en Del Urenheder
i det Vand, Lænsepumpen skal arbejde med,
men jo færre der er, desto færre Kvaler har

sh/t

•e

a-o.

_

£>

f/q. JT
man med sin Pumpe. Det betaler sig derfor at
holde sin Dørk saa tæt som muligt og at
indprente sine eventuelle Gæster i Baaden, at
det at kaste afbrændte Tændstikker ned i
Lasten, er den største af de 7 Dødssynder.

S S F.

SIDE 6
At der ved Sugerørets Munding bør være
anbragt et ikke for lille Filter, der let lader
sig rense, tilføjer jeg blot for en Ordens
Skyd.

Til

Generalforsamling

Jeg har engang læst, at en almindelig Karpaa Onsdag?
skruppe har været anvendt som Filter med
Onsdag Aften den 5. April, Dagen før
særdeles god Virkning, men nogen Beskrivel
se af dens Anbringelse var dog ikke vedføjet. Skærtorsdag, saa kan det ikke siges nærmere,
Maaske en opfindsom S.S.F.er kan finde en er det, Foreningens Foraarsgeneralforsamling
Løsning af det Problem.
Sindbad. afholdes. Alle Medlemmer bor være tilstede
denne Aften, hvad enten man har det ene
eller det andet Synspunkt med Hensyn til
Sagerne. Husk der skal f. Eks. % af afgivne
Stemmer til at gennemføre en Lovændring.
i Suuid&ty iejlpjteM.Lirt.Cf. Valg af Repræsentanter til Bestyrelsen er og-
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Søndag den 7. Maj Kl. 14.
1. Søndag i Maj.

########################################

Tal med os om det
Baadebyggeriet paa Sdr. Plads
udfører alle Ændringer og
Reparationer godt og billigt.

Nye Medlemmer

0. Rasmussen, Milanovej 6
Amager 1487 y.

saa en Sag, der bør faa enhver Sejlsports
mand med Interesse for Foreningen til at
møde op. Tænk bare paa med hvilken Iver

Alle Arter af
^A G
Kjfjpl

Vi har hermed Fornøjelsen at anmelde man i begge Kredse arbejder paa at blive
følgende nye Medlemmer af Sundby Sejlrepræsenteret her. Der skal som bekendt væl
Forening til Optagelse:
ges 4 Repræsentanter til Bestyrelsen. De afPassive:
gaaende, som iøvrigt alle - undtagen Finne Frk. Hanne Meyer, Østrigsgade 26, 2.
Frk. Inge M. Petersen, Biens Allé 22, 1.
Murer Janus Østergaard Petersen,
Skaanegade 4.

gerne fortsætter, er:
Havneudvalgsmedlem Hans Sørensen og
Marketenderiudvalgsmedl. C. Finne, Sejlads

chefen Sv. Aa. Larsen samt Kapsejladschefen
Bager Hans C. Petersen, Wesselsgade 18a, 2. Erik Nilsson. Tilbage af Bestyrelsen har vi
saa Formanden A. Jensen, Henri Madsen og
(iflg. Lovenes § 3: Nyt Medlems Ansøgning om
Optagelse aftrykkes i først udkomne No. af „SSF". Sv. Aa. Rasmussen samt Sekretæren I. C. Pe
Protest skal skriftlig tilstilles Bestyrelsen senest 14 tersen. Man bør ogsaa notere sig det for For
Dage efter Offentliggørelsen).
eningen vigtige Valg, Kassererposten.
Nye aktive Medlemmers Opmærksomhed
Nu har vi hørt og læst om Tingene, enhver
henledes paa, at deres Fartøj skal synes og
har faaet Adgang til at fremsende sine Ind
godkendes af Havneudvalget, før den ende
læg, paa Onsdag er det dig som afgør Sagen.
lige Optagelse i Foreningen kan finde Sted.
Ogsaa
hvis du bliver hjemme. Der begyndes
Optagelsesblanketten skal være paategnet
af Havneudvalget, som Bevis for, at Fartøjet præcis Kl. 18,30, kom i Tide. Formanden be
er synet. Før dette er i Orden, kan Medlems gynder med Beretning, den bli'r sikkert in
kort ikke udstedes.
teressant.
Red.

«g saa husker du

%
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— saavel Foreningss
som Private. — —
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Forlang Tilbud.
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Telf. Sundby 1940
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Nr. 13

Efter Begæring af 119 Medlemmer indkaldes herved, jvfr. Lovenes § 15 til

Ekstraordinær Generalforsamling
Tirsdag deri 2. Maj Kl. 18JO præcis i Amager Selskabslokaler, Markmaridsgade 9—11, store Sal,

med følgende DAGSORDEN:
Punkt 1.

Behandling af Bestyrelsens Forslag Nr. 4 med Tilføjelse af

„Pilh, Blink og Æalestage
Derefter Fortsættelse af den ordinære Generalforsamling.
Da man maa forudse, at de paa denne Generalforsamling trufne Beslutninger vil faa stor
Betydning for »Sundby Sejlforening«s videre Udvikling, anmodes Medlemmerne om at reservere
denne Aften og møde talrigt op, saaledes at man kan faa et virkeligt Udtryk for Medlemmernes
Meninger og Vilje, uden hvilket det vil være vanskeligt at træffe de til Foreningens sunde
Trivsel nødvendige Foranstaltninger.
Paa Bestyrelsens Vegne:
A. J E N S E N
Formand.

Lovenes § 15:

Ekstraordinær Generalforsamling kan indkaldes med 8 Dages Varsel, naar Bestyrelsen fin
der Anledning hertil, eller efter skriftlig Begæring af mindst 75 af Foreningens aktive Medlem
mer og med Angivelse af Forhandlingspunkterne.
I sidste Tilfælde skal Generalforsamlingen indkaldes senest 4 Uger efter Begæringens
Fremkomst.

Dette Blad er afleveret til Postvæsenet den 20. April 1944.
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Ovenstaaende anbefalede en af Generalfor
samlingens mange Talere, vi skulde skriver
paa vort Skilt over Indgangen.
Hermed er jo straks tilkendegivet, at vore
bevægede Foraars-Generalforsamlinger fik
det lykkelige Udfald for den sunde
Sejlsport, at Forsamlingen klart til
kendegav, Sundby Sejl-Forening
skal herefter være en ren Sejlfor
ening, uden nogen Form for Er
hverv; kun for Amatører. —
Egentlig skulde vi jo nu bringe
et udforligt Referat af Generalfor
samlingens Gang. Redaktionen har
dog besluttet sig til denne Gang at
nøjes med at bringe en Omtale af
de nye gennemgribende Vedtagel
ser, ud fra det Synspunkt, at denne
Gang Storvask, som vi nu har haft,
er bedst at holde inden for vore
egne Døre. Det er jo ikke al Tale,
der ser godt ud, naar den gengives
paa Papiret.
2 Omgange skulde der imidlertid
til, før Sagen kunde ordnes. — 1.
Omgang maa vil siges at ende uaf
gjort, hvilke viser Berettigelsen i
Bestyrelsens Vægring ved at fort
sætte. Imidlertid indsaa beslutsom
me Folk efter 1. Del af Generalfor
samlingen, at man havde svigtet
Sejlsporten og Bestyrelse.
Der blev startet en Kampagne for
at redde Havn og Forening for
Lystsejladsen. Da Parterne mødtes
til den ekstraordinære Generalfor
samling var Sagen afgjort, 155 var
imod Fiskeri og Erhverv i Sundby, og kun
58 stemte for en fortsat Udnyttelse af Spor
tens Plads og Materiale.
For Sundby Sejl-Forening indledes nu en
ny Tid. Nøjagtig som flere andre af Køben
havns store Sejlklubber har haft deres Kriseaar, hvor man frigjorde sig fra Erhverv og
Folk uden Forstaaelse af Kammeratskab, For
eningsliv og hvad der sømmer sig for en
Sejlsportmand, har Sundby Sejl-Forening

Lystbaadeliavn

haft sin Krise, hvor det saa ud, som om det
hele skulde ende i Opløsning og Flugt til
renere Steder, Fremtiden vil vide at takke de
Folk, som ved deres resolute Optræden for
beredte en ny Dag for S.S.F. Skam faa de

Bestyrelser og Medlemmer, som ikke i Frem
tiden kan gøre vor Forening til en rigtig
Sejlforening med Respekt om sit Navn saavel
indadtil som udadtil.
Nu gælder ingen Undskyldning. Medlem
merne har klart tilkendegivet deres Ønsker
gennem Vedtagelse af vidtgaaende Krav.
F. Eks. Vedtagelsen af § 7. Dersom et Med
lem overtræder eller tilsidesætter Foreningens
Love eller Ordensreglementer og ikke efter

J

Paatale fra Bestyrelsen omgaaende ophører
hermed, kan den samlede Bestyrelse ved en
Flertalsbeslutning ekscludere vedkommende
Medlem.
Hermed er saa klart, som det kan gøres,
sagt, at Bestyrelsen skal træde til,
straks naar der gøres Forsøg paa at
gøre Brud paa vore Love, som til
sigter at gøre Sundby Sejl-Forenings
Havn, Plads og Klubhus til for
nøjelige og rene Steder, hvor Sejle
re og deres Paarørende kan tilbrin
ge en munter Fritid.
Den anden og afgørende Beslut
ning blev truffet gennem Forsamlin
gens Vedtagelse af Tilføjelsen til § 7.
»Fiskeri fra Foreningens Arealer
og fra de i Foreningen hjemmehø
rende Fartøjer er i Almindelighed
ikke tilladt.
Saaledes er Erhvervsfiskeri under
enhver Form, systematisk drevet
drevet Fiskeri samt Fiskeri med
Ruser, Garn, Næringer o. 1. Red
skaber forbudt. Undtaget fra For
budet er kun saadant Fiskeri, der
lejlighedsvis
drives
fra
Lystfartøjer med Pilk, Blink
eller Aalestage u n d e r L y s t s e j 
lads, og som saaledes kan komme
ind under Begrebet udpræget Lyst
fiskeri.
Al Forhandling af Fisk fra For
eningens Omraader, saavel direkte
som indirekte, er forbudt.
Tvivlsspørgsmaal i saadanne Sa
ger afgøres Llertalsmæssigt af den
samlede Bestyrelse, og dennes Beslutninger
heri skal straks efterkommes, men kan dog
indankes for førstkommende Generalforsam
ling.«
Denne Paragraf faar den afgørende Betyd
ning, at kun Sejlsportsfolk og Lystfartøjer
kan være interesseret i Ophold i vor Havn.
Fiskere og lign., der saa ivrigt har prøvet
at tiltvinge sig Medlemsret i Sundby SejlForening for at drive Forretning herfra, kan

SIDE 2
ikke mere have nogen Interesse i dette. —
Tilbage bliver saa at skaffe frisk Luft i vort
Klubhus. Her kæmper man jo ganske vist,
modsat andre Steder i Foreningen, med
Pladsmangel, men derfor skal Huset alligevel
gøres rent i Ordets egentlige Forstand. Be
styrelse og Udvalg maa tage fat ogsaa her.
Efter de Udtalelser og Ønsker, der kom frem
paa Generalforsamlingen, kan ingen være i
Tvivl om Medlemmernes Mening om den
Ting.
3. Rangs Værtshus, som der blev sagt, maa
heller ikke ha' lydt godt i vor Bestyrers Øre,
Forretningen maa lægges om for et nyt Publi
kum, Henry! — Nogen Yachtpavillon for
langer vi ikke til at begynde med, men det
er et Maal at stile efter.
Men nu lidt om de øvrige Bestemmelser
som vedtoges. Angaaende vore Forsikringer
havde Bestyrelsen onsket dette Sporgssmaal
ordnet saaledes, at det enkelte Medlem selv
ordnede sig med et Selskab om sine Forsik
ringer, Sagen blev desværre forkludret, idet
et lidet gennemtænkt Ændringsforslag blev
fremført. Det vedtoges, at Forsikringen tegnes
af Foreningen, men efter Medlemmernes
forskellige Forsikringskrav. Det maa jo hu
skes, at alt Krigsforsikring er behæftet med
en ubestemt Præmie, som skal betales efter
Krigen, og hvor mange Medlemmer og Far
tøjer er ikke skiftet paa blot eet Aar. Men
for den Mand, som i Dag kræver f. Eks. for
10,000 Kr. Forsikring gennem Foreningen og
senere flytter med sit Fartøj eller sælger dette,
hæfter vi andre naar Efterkrigspræmien forfal
der, men saa maa vi jo evt. dække os for
dette med det samme. Nok om det — men
det bliver ikke billigt.
Lovenes § 4 ændredes saaledes, at det i
Fremtiden ikke er muligt at flytte fra Passiv
til Aktiv uden at betale nyt Indskud. En
smaalig Optræden overfor Foreningen er her
med stoppet, idet man benyttede f. Eks. 2
Maaneder uden Fartøj til at bytte sit Med
lemsskab.
Lovenes § 11 ændredes saaledes, at Besty
relsen i Fremtiden selv vælger Kapsejladsog Festudvalg samt Sejladslærere. Derved
slipper vi for de kedelige tilfældige Valg, man
ofte var udsat for paa vore Generalforsam
linger.
Lovenes § 14 ændredes derhen, at vi i
Fremtiden skal afholde vor Generalforsam
ling i Marts Maaned.
§ 3 i Afsnit om Havnen blev ændret til
følgende: »Salg af Fartøj i Forbindelse med
Havneplads og Plads paa Land er forbudt.«
§ 4, ligeledes i Afsnittet om Havnen, fik
ogsaa en, som det havde vist sig paa Grund
af slette Mennesker, tiltrængt Ændring:
»Hvert Medlem maa kun have eet Fartøj i
Havnen og paa Pladsen«. De som har be
nyttet sig af Hullet i den gamle Paragraf og
holdt Fartøjer baade paa Plads og i Havn
paa een Gang faar travlt med at skaffe dem
af Vejen!
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Endelig tilsidst vedtoges, at der ikke maa
ligge Fartøjer i Havnen mellem 15. December
— 15. Marts uden skriftlig Tilladelse.
Af denne vigtige Generalforsamlings øvrige
Resultater skal nævnes Vedtagelsen om at
udarbejde et Reglement for en Sejlerskole i
Overensstemmelse med Ministeriet for Han
del, Industri og Søfarts Bestemmelser.
Som Rosinen i Pølseenden havde Bestyrel
sen opstillet Forslag om Indforelse af Pligt
arbejde, nærmest for at efterkomme særlige
ivrige Medlemmers Krav. Den gik ikke. —
S.S.F.s Medlemmer vil ha' deres Tid fri og
ubeskaaren til at hellige sig Fartøjet, naar de
kommer i Havnen.
Dette var i store Træk, hvad der kan taales
at skrives om. Medlemmer, som ikke var til
stede ved saa vigtige Afgørelser, som her er
truffet, fortjener vel iovrigt heller ikke et
Referat.
Nu er tilbage kun at ønske Arbejdsro for
vor Bestyrelse. Generalforsamlingen gav dem
et klart Tillidsvotum ved ikke at møde med
nye Kandidater. Genvalg over hele Linien,
med LIndtagelse af Finne, der forstaaeligt
blev udskiftet med Munck Jørgensen.
Men vi forlanger ogsaa at se denne Be
styrelse paa en ugentlig »Stuegang«, hvor
Medlemmer, der mangler Kendskab til et
Lystfartøjs Udseende, bliver sat i Sving.
Der maa tages Hensyn, og udvises Taalmod, men Medlemmer der evt. sku' spekulere
i Efterladenhed, som Tilsidesættelse eller
Overtrædelse af vore Love, maa i Fremtiden
»gaa Planken ud« for at bruge et Soudtryk.
Red.

\ve Medlemmer

De
Brandforsikringer
1. Juni udløber som omtalt tidligere For
eningens Brandforsikringspolice. Ifolge Ge
neralforsamlingsbeslutningen skal det enkelte
Medlem herefter selv betale sin Præmie til
Kassereren.
Præmien beregnes paa Grundlag af de til
Foreningen indsendte Skemaer, paa hvilke
Fartojets Værdi er opgivet, og andrager Kr.
4,00 pr. 1000 Kr. opgivet Værdi.
Medlemmerne vil dog i Aar faa refunderet
den tidligere paalignede Stigning paa 10 pCt.
af Pladslejen, som netop skulde dække For
sikringen.
Kassereren er gaaet i Gang med at beregne
Præmiebeløbet for det enkelte Medlem og
pr. 1. Juni vil Kontoret være klar til at mod
tage Indbetalingerne.
Da Foreningen skal betale for hele Forsik
ringsperioden 1. Juli, henstilles det kraftigt til
Medlemmerne at indbetale deres Præmie
inden Udgangen af Juni Maaned.
Grunden til denne gennemgribende Æn
dring af Foreningens Forsikringsregler er
det af Hr. Kaj Olsen indsendte Ændrings
forslag. Vi citerer det vedtagne Forslag:
Foreningen tegner en kollektiv Forsikring,
dog saaledes at Præmien fordeles paa de en
kelte Medlemmer efter deres Fartøjs Værdi.,
Bestyrelsen.

Fra B e s t y r e l s e n \
Pladslejen

Da der endnu er nogle Medlemmer, der
ikke har betalt Pladslejen, bedes dette hur
Vi har hermed Fornøjelsen at anmelde tigst muligt bragt i Orden, da Havneudvalget
følgende nye Medlemmer af Sundby Sejl- nu skal til at disponere over ledige Pladser,
Forening til Optagelse:
og til ledige Pladser regnes saadanne, for
hvilke Pladslejen ikke er betalt.
Passive:
Kassereren.
Fru Jonny Christensen, Jenagade 3, 2.
Anders Peter Larsen, Faksegade 13, 1.
Sivald Kellberg Thulstrup, Ndr. Fasanvej 200.
Borge Fritz Johnbeck, Højdedraget 32, St.
Carl Frederik Christensen, Kurlandsgade 18.
Erik Nielsen; Sigbrits Allé 13, St.
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(iflg. Lovenes § 3: Nyt Medlems Ansøgning om
Optagelse aftrykkes i først udkomne No. af „SSF"
Protest skal skriftlig tilstilles Bestyrelsen senest 14
Dage efter Offentliggørelsen).

YKKERI
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Ønsker du at læse mere om Sejlsport, naar
du har læst S.S.F., kan vi anbefale det ud
mærkede Blad »Sejl og Motor«. Heri finder
du alt nyt fra Ind- og Udland samt mange
interessante Artikler for Kapsejlere og Motorbaadsfolk. Ligeledes er der mange muntre
Skildringer af Sommerferieture og lign.
Enhver Sejlsportsmand skylder sig selv den
Fornøjelse og Oplysning, dette Blad kan
give ham.
Red.
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Konvojsejladsen
tit l^e^acden
Som det vil være de fleste Medlemmer be
kendt afholdtes Søndag Formiddag den 14.
Maj et Mode for interesserede Fartøjsejere
paa Pladsen om Sejlads til Isefjorden.
Desværre kom den afgørende Meddelelse,
trods vi havde forsinket Bladet alene af denne
Grund, med saa kort et Varsel, at det allige
vel var haabløst.
Den 9.—10. Maj meddeles os, at der kan
søges af Klubben for Fartojsejere, der vil i
samlet Konvoj til Isefjorden — 1. Sejldag
Søndag den 14., men Ansøgningen skulde
være indgivet 6 Dage før, saaledes var den
1. Dag altsaa helt umulig.
Næste Sejldag er sat til Søndagen den 21.
Maj, og Ansøgning herom skulde være ind-

sendt senest den 15. Maj. Bestyrelsen har
derfor ved Opslag paa Pladsen fra Onsdag
den 10. Maj søgt Forbindelse med Interesse
rede. Der menes iøvrigt, at endnu et Par Sejl
dage skulde bevilges senere. Vi henstiller der
for til Medlemmerne, i dette som i andre
Spørgsmaal, særlig i disse Tider, at holde sig
o jour med Opslag i vort Skab paa Pladsen.
Der sker meget paa en Maaned, og man bør
ikke regne med, at Medlemsbladet kan bringe
alt tidsnok.
Red.

Grundet paa en Trykfejl i sidste Nr. af
Bladet angaaende Kassererens Træffetider,
gentages her Tiderne.
Fra 1. April til 1. Oktober i Klubhuset,
1. og 3. Søndag i hver Maaned fra 10—12,
hver Fredag fra 18—20.

nSTSEJLPDS oe ØL
At vor Forening tæller adskillige dygtige
Kapsejlere, hvoriblandt enkeltes Navne næv
nes med Respekt blandt Kapsejlere overalt i
Landet, hvor denne Sport dyrkes, er en kendt
Sag. Mindre kendt er det derimod, at vi
blandt vore Medlemmer tæller den eneste
Sejler, der — saa vidt os bekendt — har
præsteret Kunststykket at sejle baglæns.
Vor udsendte Medarbejder, hvem ovenstaaende var kommet for Øre, ilede med at
opsøge Kunstsejleren i hans hyggelige Hjem
paa Amager, hvor han velvilligst fik et Inter
view med Manden, Snedkermester Th. Øster
gaard.
Vi bringer nedenstaaende Interviewet i sin
Helhed.
»De er Medlem af S.S.F.?«
»Ja, det har jeg nu været i en Aarrække,
men jeg har tidligere staaet i Kastrup Sejl
klub «
»Hvilken Gren indenfor Sejlsporten dyr
ker De?«
»I de sidste Aar har der jo ikke været
Anledning til at dyrke Sporten i nogen
nævneværdig Grad, men i de seneste Aar før
Krigen har jeg sejlet Motorbaad, specielt med
Langturssejlads for Øje. Det er den Form for
Motorbaadssejlads, jeg synes man faar mest
ud af. Desværre er ens Ferie jo saa kort, men
som Deres Læsere har set, — bl. a. gennem
min Lillebrors Beretninger i Bladet — kan
man jo dog paa en forceret Tur i den Tid
komme ret langt omkring.«
»De sværger altsaa ligesom Deres Broder

til Motorbaadssejladsen som det eneste rig
tige?«
»Nej, det er en helt forkert Opfattelse. Sejlbaaden sætter jeg absolut højest. Der er langt

Den »bagvendte« Skipper, Th. Østergaard.
mere Sport i at sejle en Sejlfartøj end i at
sejle en Motorbaad. Desuden er man jo ogsaa
fri for den enerverende Støj, som en Motor
jo næsten altid giver fra sig.«
»Hvorfor holder De da ikke Sejlbaad?«
»Det skyldes, som jeg nævnte før, den korte
Tid, jeg har til Raadighed. I en 14 Dages
Ferie kan man komme længere omkring i en
Motorbaad og har navnlig større Mulighed
for at komme hjem i rette Tid.«
»De har dog tidligere haft Sejlbaad?«
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»Ja. Jeg har haft en lille Kutter, som jeg
bl. a. var en Tur i Sønderjylland med.
Decideret Kapsejlads har jeg derimod ikke
givet mig af med.«
»Det siges, at De har sejlet baglæns med
Deres Kutter, er det rigtigt?«
»Ja, det er for saa vidt rigtig nok, men det
var kun ved en enkelt Lejlighed. Ellers sejlede
jeg altid med den rigtige Ende forrest.«
»Fortæl os lidt om den Oplevelse. Hvor
ledes kom De ind paa den kuriøse Form for
Sejlads?«
»Det skete en Sommeraften for en Del Aar
siden. Vi sad nogle Stykker og fik en Kop
01. Saa er der en, der fortæller, at en gammel
Fisker, han kendte, havde fortalt, at han hav
de sejlet baglæns med sin Sejlbaad. Og det,
sagde min Bekendt, er Løgn, for det kan
ikke lade sig gøre.
Jeg protesterede, for jeg var nu ikke saa
sikker paa, at det var umuligt.
Naa, det endte med, at han tilbød mig 100
Kr., hvis jeg kunde sejle min Baad baglæns
mellem Amager og Saltholm eller omvendt.
Jeg maatte selv bestemme, hvornaar det skulde
foregaa, og det var ligemeget hvor jeg be
gyndte, og hvor jeg endte, blot jeg sejlede
baglæns over Farvandet mellem Saltholm og
Amager, og jeg maatte godt have en Mand
med til Assistance. Blot maatte jeg ikke ven
de Baaden undervejs.
Saa en Lørdag Aften tog jeg ud og prøvede
lidt. Det gik helt godt.
En eller anden maa vel saa have givet ham
et Praj om, at nu kunde han godt tage de
100 Kr. ud af Banken, for samme Aften kom
han farende og tilbød mig 25 Kr. og et Par
Omgange 01, hvis jeg vilde opgive Forsøget.
Men nu var jeg blevet stædig, ikke saa meget
for Pengenes som for Ærens Skyld.
Saa strammede han Betingelserne. Nu skul
de jeg sejle fra Sundby Strømbad, hvor min
Baad laa for Svaj, og til Saltholm, hvor jeg
skulde løbe ind til Barakkebroen og fortøje.
Det var jo betydeligt vanskeligere, men jeg
gik dog ind paa det.
Næste Morgen — det var en Søndag —
var der en passende vestlig Vind, og jeg be
stemte mig til, at nu skulde det være. Saa
var det selvfølgeligt umuligt at faa fat i min
Hjælper, skønt jeg ringede til ham adskillige
Gange, saa det blev hen under Aften før jeg
tog af Sted alene, og da var Vinden blevet
nordlig.
Jeg satte Storsejlet, førte Skødet forefter
uden om Vantet, gennem en Blok, der var
gjort fast i Pullerten paa Fordækket, og der
fra agteiud til Cockpittet. Saa lod jeg gaa,
løb gennem Vinden og halede Bommen ud
igen til samme Side, og saa begyndte Baaden
straks at løbe baglæns.
Der var 3 Kontrollanter i 2 Motorbaade,
som fulgte mig. Den ene af dem var natur
ligvis Manden, der havde udsat Beløbet.
Jeg holdt selvfølgelig Øje med Aalegræsset
for at bedømme Strømmen, og jeg satte natur
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ligvis Kursen noget norden for Barakkebroen
for at modvirke Strøm og Afdrift.«
»Havde De nogen Vanskeligheder under
vejs?«
»Ja, da jeg kom ud i Sejlrenden kom der
en Marstalskonnert for Motor tøffende op
gennem Sundet sydfra, og det saa ud til, at
jeg vilde komme til at hænge paa hans Bov.
Jeg svingende jo saa med Armene, og saa
har han vel ment, at der var noget galt, for
han ændrede Kurs og løb forud og stirrede
forbavset paa min Sejlads. Saa raabte han hele
sin Besætning — 3 Mand — paa Dækket, og
saa gloede de alle 4.
»Det gaar jo den gale Vej!« raabte han.
»Ja, jeg er ligeglad hvad Vej det gaar, bare
jeg sejler,« svarede jeg.
Saa blev det Vindstille, og det var næsten
det værste, der kunde indtræffe. Men lidt
efter bemærkede jeg nogle mørke Striber paa
Vandet nede ad Kastrup til og mente, at nu
kom der nok snart Luft igen.
Det gjorde der ogsaa, men nu kom den
sydfra, og da jeg kun havde Skøde i den ene
Side, maatte jeg holde Bommen ud i Vind
siden med den højre Arm, hvad der efterhaanden var lidt anstrengende.
Men jeg klarede mig flot ind mellem Mær
kerne og klappede til Bolværket.
Kontrolbaadene var løbet ind lidt før, og
saa gik vi allesammen op paa Kroen.«
»Fik De saa de 100 Kr.?«
»Ja, de faldt omgaaende, men jeg tror nok,
at vi drak 01 for omtrent Halvdelen, inden
vi tog hjem, for det var nemlig i de Tider,
da man kunde købe alle de Pilsnere, mar
havde Lyst og Raad til.«
Argus.

Kræmmerhuset, der let fremstilles af en opsprættet Konservesdaase, skal have en Aabning for oven af omkring 6 cm Diam., og et
Hul i Bunden ca. 1 cm Diam., bliver Ud
slagene for kraftige ved Fartmaalingen, gøres
Bundhullet større, afhængig af Fjedervægtens
Størrelse.
Den gamle Vægtskala fjernes, f. Eks. over
males. Kræmmerhuset forsynes med Line bun
det til Vægten der anbringes i Fartøjets Ag
terkant, og saa er vi klar til at justere vor
Fartmaaler.
Vi skal nu have afmærket en ny Skala paa
Vægten, angivende forskellige Hastigheder,
dette foregaar paa flg. Maadc.
Med det lille Kræmmerhus slæbende efter
os i Fartøjets Kølvand, fastgjort til Vægten,
gennemsejler vi en i Forvejen udmaalet Di
stance, idet vi søger at holde samme Fart paa
hele Turen. Under Farten afmærkes Viserens
Stilling og kontrolleres samtidig Tiden, kan
vi afsætte et Tal paa Skalaen svarende til
Sømil pr. Time ved denne Prøve. Har vi f.
Eks. gennemsejlet en Distance paa 4 Sømil og
været en Time om Turen, har vi altsaa et
Mærke paa vor Fartmaaler, der angiver Far
ten 4 Sømil pr. Time. Paa denne Maade fort
sætter vi hver Gang, der er Lejlighed til at
sejle gennem en kendt Distance. Til sidst vil
man have en Fartmaaler, der er brugelig, naar
man ønsker at kende sin øjeblikkelige Fart.
Selvfølgelig er vort lille Apparat ikke fejl
frit, Strømforhold og unøjagtige Maalinger
m. v. kan vi jo ikke undgaa, men den er bil
lig og nem at betjene, og særlig Motorbaadsfolk vil have let ved at justere den.

For Sejlere der ligger og trimer Fartoj, stik
ker Sejl o.s.v. o.s.v, er denne Fartmaaler sær
deles rar at have om Bord, selv uden Fart
inddeling. Saa lille den er hæmmer den jo
ikke Farten, og den ivrige Kapsejler vil efter
Her har du en Anvisning paa en nem lille enhver Skiften Sejl, Halen i Skoder o.sv.
Fartmaaler, som enhver Sejler kan fremstille straks kunne se paa Fartmaaleren om det gav
sig ved Hjælp af ganske enkelte Midler.
mere Træk.

En Slæbelog ((P»*™**)

Hele Apparatet bestaar af et lille Kræm
Og nu er der god Tid til at fremstille Ap
merhus og en Fjedervægt, en af de bekendte paratet i, fremstil det hele nu, saa er det klar
smaa Køkkenvægte med Krog, maaske kan til vi skal ud. Det kan afhjælpe Diskussionen
den »laanes« hjemme.
om hvor gevaldigt stærkt vi sejler. S.Aa.R.
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1 0 4 4
S.S.F.s Standerhejsning 1944 vil sikkert
huskes i mange Aar. Stander og Flag gik
faktisk til Tops i Snestorm.
De indbudte Gæster og fremmødte Med
lemmer var krøbet i Vintertøjet og søgte i
Læ bag Klubhusets Døre.
Brandfolkene var mødt frem med stort
Hornorkester, men ogsaa disse maatte vi
skaffe Ly til, da Fingrene frøs fast til In
strumenterne.
Det var derfor forstaaeligt, at vor populære
Formand A. Jensen gjorde sin Standerhejsningstale ganske kort, han var jo ogsaa ladt
helt alene tilbage ude i Uvejret, medens vi
andre krøb i Læ. Af Formandens Tale og
Ønsker for Sæsonen kunde man udlede, at
nu var Restriktionerne saa svære som aldrig
før. Sundby Sejl-Forening, som igennem Kri
gen har været haardest ramt blandt Sejlklub
berne, kan dog i Dag notere en stor Fordel
til vor Side, idet det oplystes, at flere Sejl
klubber endog har Forbud mod Søsætning
af deres Fartøjer.
Inde i Klubhuset var Stemningen høj. Her
manglede bestemt ikke Tilslutning. Man ord
nede sig saaledes, at der var 3 om hver Stol
og en fjerde, der ku' læne sig op ad Ryg
lænet paa denne. Serveringen kunde der dog
ikke klages paa. Henry havde trods det
enorme Besøg, sørget for Varer, saaledes at
alle ku' blive mætte.
For de fremmødte Gæster serverede Klub
ben en Kop Kaffe med Likør. Blandt Gæster
ne noterede vi: Æresmedlemmerne Hedebol,
Hempel og Henriksen, Repræsentanter fra
Klubberne Frem, Sundet, Kbh. Amatør-Sejl
klub, Modelsejlklubben, Motorbaadsforeningerne West og Slusen, Sejlklubben Øst o. a.
De fremmødte Repræsentanter ønskede alle
vor Forening en lykkelig Fremtid.
Red.

»Klokhemageren«
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%

Turen former sig som en Skovtur, hvor Madkurvene medbringes.
Tog afgaar fra Københavns Hovedbanegaard Kl. 8,35.
Der indtages Frokost paa »Fjordvilla« Kl. ca. 12, i den skønne Park, bli'r
det koldt har vi reserveret Sal.
Efter Frokosten Udflugter til forskellige af Roskilde By og Omegns skønne
Steder, her er noget for enhver Smag.
I Parken er Tumleplads for større og mindre Børn.
Værten passer paa den medbragte Aftensmad eller man vil, som der ogsaa
er Mulighed for, købe sig et let Aftensmaaltid paa Stedet.
Om Aftenen vil der blive Lejlighed til at danse i Etablissementets Fællessal.
Tog afgaar mod København 21,58 — 22,31 — 22,54.
Togbilletten koster 3,20 Tur og Retur.
Medlemmerne bedes venligst give Tilsagn om eventuel Deltagelse, da vi
skal reservere Tog og m. a. for at kunne sikre dem en ordentlig Betjening.

FESTUDVALGET

øct £an$aftm
er der Medlemsaften med Musik i Klubhuset.
Medlemmernes Opmærksomhed henledes paa
Udtrykket Medlemsaften. Selv om vi gerne
vil være gæstfrie, tvinger Pladsforhold og
Urosituation os til at henstille, at man ikke
indfører Ikke-Medlemmer ved vore smaa
Aftener i Klubhuset. Naar Huset overfyldes,
og særlig af for mange Ikke-Medlemmer, faar
det hele let et Præg af offentlig Bal, lad os
komme bort fra det.
Festudvalget.

Tag Sangbogen med.

SSF
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nødvendigt, at Landets Forhold ændres til
det bedre, saaledes at man i Begyndelsen af
Sommeren kan faa alle Baade sat i Vandet.
Thi først da kan man arbejde paa Anlæggel
se af Havn og Plads.
Ja, foran os ligger store Opgaver, men det
er Bestyrelsens bestemte Mening, at de kan
og skal løses. For den, der daglig færdes i
Klubben, vil der allerede kunne mærkes en
Strømkæntring, der synes allerede at kunne
spores visse Forandringer til det bedre, bl. a.
i Klubhuset. Og naar dette nu om kort Tid
vil komme ud for en gennemgribende Istand
sættelse og fremtræde i nyt og kønnere Ud
seende, er det vort Haab, at ogsaa dette vil
virke med til en Ændring i Forholdene, ind
til vi — forhaabentlig inden alt for mange
Aar — kan bygge det helt ideelle Klubhus.
For at det nuværende allerede nu er alt for
lille og utidssvarende, er vel efterhaanden
gaaet op for de fleste.
Og hermed bringer jeg min og Bestyrelsens
Tak til alle de mange Medlemmer, der slutte
de op bag os i vore Bestræbelser, og vi haa
ber, at vi stadig skal kunde gøre os fortjent
til at nyde Tillid blandt Flertalet af Med
lemskredsen.
Formanden.

F a r t ø js f o r s i k r i n g e n .
Kassereren er nu klar til at modtage Indbetalinger for Fartejernes
Brandforsikringer. Undladelse af at betale Præmien medfører,
at Fartøjet ikke ved en evt. Skade dækkes af Forsikringen. Endvidere henledes Opmærksomheden paa, at for de lavere for
sikrede Fartøjer vil finde Tilbagebetaling Sted. Præmien andra
ger Kr. 4,- pr. 1000. Betaling maa finde Sted omgaaende. Ingen
har Krav paa Erstatning før Præmien er indbetalt. Kassereren
træffes hver Fredag Kl. 6-8 samt 1. og 3. Søndag i >ld. fra 10-12.

"After the storm"
Nu da Dønningerne efter de to bevægede
Generalforsamlinger saa nogenlunde har lagt
sig, vil maaske een og anden sige eller tænke:
»Hvad har det hele nu gavnet, var det ikke
en Storm i et Glas Vand?« Og andre vil
maaske forvente, at S.S F. nu pludseligt med
et Slag vil skifte Ansigt, og fremtræde som
en Fugl Fønix af Ilden i en ny og forbedret
Udgave og Skikkelse.
Til de første maa man svare, at hvad »Ren
selsesfesten« har betydet, kan maaske ikke
saa umiddelbart indses af de, der ikke har
mærkbar Føling med Tingene. Men i Virke
ligheden har det for Bestyrelsen, som skal
arbejde med Tingene og som daglig har »Fin
geren paa Pulsen af Patienten« betydet uende
ligt meget. For det første har det givet Be
styrelsen et meget stort moralsk Rygstød at
mærke, at den havde et stort Flertal af Med
lemmerne bag sig i dens Bestræbelser for at
skabe et renere Klubliv, et Flertal, der viste
Bestyrelsen deres Tillid og deres Meninger
med Hensyn til disse Bestræbelser. For det
andet har Bestyrelsen med de nye Tilføjelser
til Lovene faaet Midler i Hænde til at gen
nemføre de Forholdsregler, der er nødven
dige for Gennemførelsen af de Forandringer,
som skal til for at ændre Forholdene saavel
udadtil som indadtil i den rigtige Retning.
De forventningsfulde og utaalmodige, der
haaber paa hurtig Omlæggelse af Forholdene
i Klubben vil blive skuffede. Rom blev ikke
bygget paa een Dag, og de Forhold, der er
skabt og groet frem igennem 20 Aar, ændres
ikke paa 14 Dage. En hurtig Gennemførelse
af Ændringer var maaske mulig, hvis man
sluttede op om Arbejdet 100 pCt. Men det
er jo desværre saadan, at der er visse Kredse,
der ikke er saa stærkt interesseret i dette Ar
bejde, at de vil medvirke hertil. Der er stadig
trods Ændringerne og Tilføjelserne i Lovene
enkelte Personer, der ikke ønsker loyalt at
rette sig herefter, men nu har man da i hvert
Fald Midler til at sætte disse paa Plads, hvad
man ikke havde før i tilstrækkelig Grad. Og

det vil blive gjort, selv om Bestyrelsen gan
ske vist helst saa, at disse enkelte selv fandt
ud af, at nu nytter det ikke længere at stampe
mod Brodden.
Men gammel Vane og Slendrian er jo ikke
saa let at komme ud af, og alt nyt skal jo
have sin Tid til at komme i Gang, og det er
vort Haab, at det snart vil lykkes at skabe
ordnede Forhold i S.S F., hvilket nemlig er
nødvendigt, naar Klubben nu er blevet saa
stor, som den er.
Arbejdet hermed kan egentlig deles i to.
Først Forsøgene paa at højne Tonen og Aanden i Klubben, saa den ikke ligger paa et
lavere socialt Niveau end nødvendigt er. —
Medlemsstaben er sikkert 99 pCt. Arbejdere
i Ordets bogstaveligste Forstand, og det var
altid god Skik at arbejde henimod Arbejder
klassens kulturelle Højnelse, hvilket man ogsaa, uden at blande Politik heri, bør og kan
gøre i S S.F. Vi tilbringer dog en god Del af
vor Tid i Klubben og modtager mange Im
pulser herfra. Disse — om man saa maa sige
— »aandelige Saneringer«, skal nok give et
godt Resultat, selv om man maaske maa fore
tage nogle enkelte drastiske Skridt til at be
gynde med. Jeg tænker her paa, at det maaske
kan blive nødvendigt med et Par Eksklusio
ner, inden man naar til Vejs Ende.
Den anden Del af Arbejdet bliver Sanerin
gen af de rent lokale Forhold. Og dette vil
maaske blive noget vanskeligere og tage
noget længere Tid, idet der her er Tale om
Økonomien, da enhver vel kan forstaa, at
Arbejdet hermed vil koste en pæn Sum, in
den Maalet naas. Men ogsaa dette kommer
man vel igennem, naar Viljen er til Stede og
vi løfter i Flok. Kun skal man jo her arbejde
paa langt Sigt, og ikke anvende Pengene i
Utide til Unødvendigheder. Bestyrelsen vil
imidlertid i Sommer arbejde paa 2 eller flere
Planer for en Sanering, som Medlemmerne
saa vil kunne tage Stilling til paa Efteraarets
Generalforsamling. Men for at gennemføre

M. H. KRAUSE A / s
l<cce- ag, TinécUa^dcl
Filialen: Strandlodsvej 63
Telefon Amager 9816

FARVER - LAKKER
INTERNATIONAL FARVEFABRIK
(HOLZAPFEL) A-S
ØRESUNDSVEJ 141
Tlf. C. 5601 - Amg. 1483

»Klokhemageren«
UKE OG OPTIK
1. Kl.s Reparationer.
Forretningen, Amagerbrogade 101
Telefon Amager 2719 u.

j

1

Tal med os om det
Baadebyggeriet paa Sdr. Plads
udfører alle Ændringer og
Reparationer godt og billigt.

\
\

- Lr-J

\

0. Rasmussen, Milanovej 6
Amager 1487 y.
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Nye Medlemmer
i

S M ^ Seføocmwufy INDBYDELSE!
iåja

SIDE 3
styrer, at se Sejlsportsfolkene atter tage deres
Klubhus i Besiddelse.
Marketenderiudvalget.

j

Vi har hermed Fornøjelsen at anmelde
følgende nye Medlemmer af Sundby SejlForening til Optagelse:
A k t i v e :
Kontorass. Svend E. Hessing, Hambroesg. 4.
Motorbaad »Ingeer«.
Malermester Henrik Mosegaard Hansen,
Smallegade 16. Motorbaad »Erna«.
Maler Carl Chr. Hansen, Thorshavnsg. 14, St.
Motorbaad »Martha«.
P a s s i v e :
Korrespondent Arne Bastrup, Kastelsvej 23.
Henry M. Zuschlag, Holmbladsgade 76, 2.
John Sass Hansen, Kornblomstvej 5, 3.
Carlo Allerslev Hansen, Keplersgade 20, St.
Maler Aage A. E. V. Hedager, Øresundsvej
124, 1.

Til de mange af vore Medlemmer, som gen
nem længere eller kortere Tid, af forstaaelige
Grunde, har undgaaet Foreningens Klubhus,
skal denne Indbydelse Indbydelse rettes!
Det ligger Marketenderiudvalget meget paa
Sinde, at netop De ved Lejlighed møder op
Søndag Eftermiddag med Kone og Børn og
nyder en Kop Kaffe eller en Genstand, eller
De faar Lyst til en 01 en varm Sommeraften,
saa kan De rolig nærme sig vort før saa ilde
berygtede Klubhus. Vi skal love Dem for, at
der er blevet Ro i Lokalerne, og der vil blive
gjort alt for, at de skal blive tilfreds med
Deres Klubhus. Desværre er Omgivelserne
ikke saa festlige endnu, men som omtalt andet
Steds, arbejdes der jo nu paa at ændre dette
ogsaa, sidst i Juni eller i Begyndelsen af
Juli haaber vi, at Lokalerne kan fremtræde i
nye og lysere Farver.
Marketenderiudvalget er lydhør for Kritik,
hvis der skulde være saadan at fremføre.
Vi glæder os kun til, sammen med vor Be

Reparation af Spil og Vogn paa Sdr. Plads
Ifølge Lovene skal Fartøjerne være i Van
det inden 15. Jnni. Medlemmer, som endnu
har Fartøj oppe paa Sdr. Plads, gøres be
kendt med, at det efter denne Dato ikke vil
være muligt at søsætte Fartøj herfra indtil
videre. Der skal faststøbes nye Spil og Vog
nen skal til Galvanisering, hvortil der medgaar omkring en Maaned, i hvilken Periode
Slæbestedet bliver lukket.
Havneudvalget.

Eksklusioner
D'Hrr. A. Valdemar Sørensen, Reberbane
gade 29, 4., og Johan Einar Nielsen, Holm
bladsgade 83, 2., er ekskluderet i Følge Be
styrelsesbeslutning den 12. Maj 1944 ifølge
Lovenes § 7.
Der er tilgaaet D'Hrr. skriftlig Meddelelse
herom, og Medlemmerne anmodes om at
meddele Bestyrelsen, dersom D'Hrr. skulde
vise sig paa Foreningens Omraade.

Fru Else K. G. Nilsson, Siciliensgade 7.
(iflg. Lovenes § 3: Nyt Medlems Ansøgning om
Optagelse aftrykkes i først udkomne No. af „SSF"
Protest skal skriftlig tilstilles Bestyrelsen senest 14
Dage efter Offentliggørelsen).

Nye aktive Medlemmers Opmærksomhed
lienledes paa, at deres Fartøj skal synes og
godkendes af Havneudvalget, før den ende
lige Optagelse i Foreningen kan finde Sted.
Optagelsesblanketten skal være paategnet
af Havneudvalget, som Bevis for, at Fartøjet
er synet. Før dette er i Orden, kan Medlems
kort ikke udstedes.

frivillig Arbejdsydelse
- trods alt!
Trods den ugunstige Modtagelse Forslaget
om tvungen Arbejdspligt for Medlemmerne
fik paa Generalforsamlingen, har en lille
Gruppe Haandværkere besluttet sig til at
pynte op paa vort Klubhus ved frivilligt
Arbejde.
Nærmere betegnet har denne Gruppe Med
lemmer, hovedsagelig Malere, besluttet at
male Klubhuset saavel inden som udvendig i
lyse og festlige Farver.
Dette er jo en stor og skøn Tanke, tænk
om vi ku' faa saadan en fint Klubhus, uden
at det kostede Foreningens noget, saa meget
mere som vi jo alle er enige om, at for store
Summer maa ikke mere bindes i det nuvæ
rende Hus, som maa udskiftes saa hurtig som
mulig.
Red.

mETEOROLOGISH ST«: S.S.F.
Som det vil være de fleste
Medlemmer bekendt, skænkede
et af vore Medlemmer, Peter
Olsen, Foreningens en Vejrmaaler, samtidig havde vor gamle
Bekendt, »Klokkemageren«, faaet fat i et registrerende Barome
ter. Dette tilsammen har givet
Anledning til, at man inden for
Bestyrelsen har syslet med Tan
ken om at opstille en saakaldt
Vejrhytte i Havnen.
Vejrhytten, som er vist her i
en Tegning, kommer til at inde
holde alle de Instrumenter, som
kræves til at aflure Vejrets Ejen
dommeligheder. Foruden Vindmaaleren, som jo nok er den
mest spændende for Sejlerne, og
det fine Barometer, skal vi se
at faa fat i et Hygrometer, et
Max. og Min. Termometer og
maaske en Regnmaaler.
Medlemmerne har maaske luret os, men
ellers er Grunden til, at vi anfører det hele
her den, at vi muligvis blandt Medlemmerne
har Folk med Forbindelser for noget af det
anførte, og vi skal jo ogsaa se at komme
lidt let til Skabet, det hele skal være i, hvis
nogen vil hjælpe Foreningen her, saa bedes
de venligst tale med Bestyrelsen.
Værdien af at have en saa komplet, og for
en Sejlforening ret sjælden Samling Vejr
observationsinstrumenter, behøver vi vist ikke

••

at komme nærmere ind paa. I et følgende
Nr. af S S.F. skal vi bringe nogle orienteren
de Artikler om Vejrforudsigelser, paa Grund
lag af disse forskellige Instrumenters Aflæs
ning.
For Kapsejlerne med alle deres Respittabel
ler bli'r det let at undgaa Diskussion om
Vindstyrken, naar først Foreningens Vejrhytte
er opstillet, ligesom det bli'r herligt for os
alle at kunne kigge lidt paa Vejret, før vi
tager af Sted paa Turen.

SIDE 4
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terne, hvad enten det nu bliver Primus eller
andre, hvortil der skal anvendes Petroleum,
bliver fast anbragte, og helst forsænkede ned
i Bordet, saa der kan lukkes over dem med
1 Laag, for løst anbragte Kogeapparater kan
faa
SejleAiuitm være farlige, hvis de er tændte naar der er
Slingerage, og selv naar de ikke er tændte,
kan de lave Ulykker. Brød opblødt med Pe
Min kære Ægtefælle!
troleum sætter du jo heller ikke selv Pris paa.
Du vil maaske finde det lidt mærkeligt, at
Skabe og Skuffer skal du ikke være fedtet
jeg skriver dette Brev til dig, skønt hverken med, dem kan man aldrig faa for mange af,
du eller jeg er bortrejst, men i denne Tid ser men husk endelig at faa dem indrettede saavi jo ikke meget til hinanden. Naar du ende dan, at Døre og Skuffer ikke nødvendigvis
lig er hjemme, er det jo kun for at spise og flyver op og i, naar Baaden ruller lidt. Dels
for at sove, og selv imens du spiser, er du jo ser det grimt ud og lyder mindre godt, og
begravet i Skitser, Tegninger, Prislister og dels vil ogsaa det nedsætte PordelænsudgifOverslag, saa du ikke har Tid til at tale 2 terne.
Ord med mig.
Vandtanken er naturligvis et vanskeligt
Nu maa du ikke opfatte dette som en Be Problem. Nemmest vilde det jo være, om den
brejdelse og ikke heller som Ironi. Jeg for- kunde anbringes et eller andet Sted lige un
staar saa godt, at du nu i denne Tid, hvor du der Dækket. Saa vilde Paafyldningen blive
faar din nye Motorbaad bygget, er saa inter let at arrangere, og vi kunde spare en Pumpe.
esseret og optaget deraf, at du tilbringer al
Maaske vil det slet ikke kunne lade sig
din Fritid paa Baadeværftet, altsaa bortset fra gøre at anbringe en 100 Liter Tank — for
de korte Stunder, hvor du, som jeg nævnte, mindre maa den helst ikke være, hvis vi skal
er hjemme for at spise og sove.
undgaa at slæbe Vand til at fylde den med
Men naar jeg har grebet til denne sidste hver Dag — saa højt oppe i Baaden. Men
Udvej for at komme i Forbindelse med dig, du bør i hvert Fald undersøge Muligheden.
saa er det ud fra den Betragtning, at vi jo dog
Til Hyndebetræk har jeg set et ganske dej
skal være Skibskammerater, naar Baaden en ligt Stof, som oven i Købet ikke er dyrt.
gang bliver færdig, og selv om jeg naturlig Mekkaplyds og andre uldne Stoffer egner sig
vis overlader til dig alene at træffe Bestem ikke saa godt, selv om de er slidstærke, for
melse om, hvilken Motor du vil anskaffe, og de er vanskelige at holde fri for Mølangreb.
hvorledes Baaden i det hele taget skal ud Og Læder er baade dyrt og upraktisk. Det
styres og indrettes hvad angaar det rent navi- bliver uvægerligt skjoldet, hvis det bliver
gationsmæssige, saa er der dog ogsaa enkelte vaadt, og det kan vel næppe undgaas i en
Omraader, hvor jeg kunde ønske at være Baad.
medbestemmende — for ikke at sige eneraaVoksdug er stift, koldt og ubehageligt at
dende — ud fra den Betragtning, at man dels sidde paa, saa det er paa Forhaand udelukket.
maa gaa ud fra, at Mandfolk paa dette Punkt Derimod tror jeg, at det Bomuldsstof, jeg har
mangler en fornødne Indsigt, og dels, at det set paa, vil egne sig. Det er stribet i smukke,
jo dog i sidste Instans bliver mit Domæne. lyse og dog ikke sarte Farver og vil, tror
Køkkenet, eller Kabyssen, som det vist kal jeg, virke baade livligt og smukt paa Bag
des i en Baad, maa du sørge for blive anbragt grund af Mahognibeklædningen i Kahytten.
saa nær midtskibs som muligt, hvor Baadens
Den lille Pude, jeg har staaende i Sofa
Bevægelser i Søen gør sig mindst gældende. hjørnet, har jeg tænkt vi skulde have i Baa
Ikke fordi jeg er bange for at blive øsyg, den. Vi kommer saa til at anskaffe en mere
men mere fordi jeg nu engang ikke er frem af samme Størrelse. For mange Puder maa
stillet af Gummi og ikke holder af til Stadig der naturligvis ikke være i Kahytten, men 2
hed at rende omkring med store Buler oven er nu nødvendigt. Jeg har, ved at gennemgaa
i Hovedet. Desuden vil en Placering, som her Kommodeskufferne, fundet et Stykke Vaske
foreslaaet, ogsaa i Tidens Løb betyde en stof, hvoraf jeg har syet Betræk til begge
mærkbar Formindskelse af Udgifterne til Puderne, og jeg er nu i Færd med at brodere
Glas og Porcelæn.
Baadens Navn med et Anker over i det ene
Du vil nok sørge for, at der bliver et godt Hjørne. Du kan tro det ser nydeligt ud.
Aftræk i Dækket fra samme Rum, for da der
Ja, det var i store Træk, hvad jeg havde
jo næppe bliver ret meget mere end Staa- paa Hjerte dennegang. Nu haaber jeg saa at
højde, vil jeg jo uden et saadant Aftræk du vil skænke det din fulde Opmærksomhed
næsten konstant komme til at staa med Hove og ved Lejlighed lade mig vide, om du har
det indhyllet i en Dampsky, og Mad, tilbe noget at indvende imod mine Forslag.
redt saa at sige i Blinde, tør jeg ikke garan
Skulde jeg senere komme paa andre gode
tere for vil være rigtig velsmagende.
Ideer, skal de omgaaende blive dig tilstillede,
Naturligvis skal Aftrækket kunne lukkes om ikke paa anden Maade saa pr. Brev lige
vandtæt, saa vi ikke risikerer, at Kasseroller som dette fra din kombinerede Kok, Handy
ne sejler ud i Kahytten.
man samt
Du maa endelig sørge for, at Kogeappara
Hustru.

Et Brev
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TAG NOGLE GODE
BILLEDER!
af Roskildeturen og send dem til Bladet. Vi
bli'r saa glad for dem!
Redaktionen.
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CARL NIELSEN

v.

RAADHUSSTRÆDE 17
Leverandør til Foreningen.
Guld og Sølv købes.
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Bestyrelse og Funktionærer
Klubhuset: Adresse Amager Strandvej.
Telefon Sundby 35016.
Formand:
A. P. S. Jensen, Isafjordsgade 8, 2.
Telefon Amager 2637 y.
Havneudvalg:
H. Sørensen, Højdevej 39.
Henri Madsen, Rumæniensgade 8, 1.
Marketenderiudvalg:
Sv. Aage Rasmussen Lybækgade 31, St.
Telefon Sundby 3655.
P. Munch Jørgensen, Gejslergade 4, 3.
Telefon Amager 3452 x.
Sejladschef:
Sv. Aage Larsen, Gullfossgade 5, 5.
Kapsejladschef:
Erik Nilsson, Siciliensgade 7.
Sekretær:
J. C. Pedersen Østrigsgade 31, 1.
Telefon Amager 1398 y.
Kasserer:
Th. Sparre, Højdevej 39, 3.
Havnefoged og Pladsmand:
E. Madsen, Holmbladsgade 90,
Telefon Amager 2779 x.
Marketenderibestyrer:
H. Bergmark, Palermovej 23, 1.
Telefon Sundby 35016.
Udgiver: Sundby Sejl«Forening.
Ansvarhavende Redaktør:
Sv. Aa. Rasmussen, Lybækgade 31 — S.
Telefon Sundby 36 55
Tryk: Amager Bogtrykkeri, Hallandsgade 11 — S

MEDLEMSBLAD FOR SUNDRY SEJL-FORENING
Nr. 3

3. Aarg.

Et Besøg
paa Københavns Hovedbrandstation

Søndag den 23. Juli
arrangerer Foreningen et Besøg paa Københavns Hovedbrandstation for Medlemmerne,
hvor Køretøjer og Materiellet vil blive
demonstreret for de fremmødte.
Vi mødes ved Indgangen,

l!

Vestre Boulevard, Kl. 15,30.

!;

Efter Besøget samles vi alle i

2
2
!j

i'

»De smaa Haver« i Pilealleen,

f ^

(Petersens Have) Kl. ca. 17,30,

° f k~

hvor den medbragte Aftensmad
indtages.

<1
J;
«!
j>

Festudvalget.

^

^
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FÆLLESTUREN TIL ROSKILDE
Vi bringer nogle Billeder ira den vellykkede
Udflugt Søndag den 11. Juni 1944.

Deltagerne samlet ved Roskilde Domkirke.

Sundbyere følger Kapsejladsen fra
Roskildes Klubhus.
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I Hyggeaften i Klubhuset
Lørdag den 15. Juli Kl. 19 arrangeres
en Amatøraften i Klubhuset. Der bliver
Optræden af forskellige Medlemmer og
en Hyggepianist er engageret.
OBS!I Der bliver ingen Dans. — —
Af H. t. Pladsen kan kun Medlemmer
tilstedes Adgang, og hvert Medlem maa
kun medtage een Dame.
Husk Sangbogen!
Festudvalget.

Pladsmanden og Svend Aage skal i Kirke.

Men saa cr det ogsaa for Sejlsportsfolk, at
Sejlsportsfolk har lavet Klubhus og andre
haver at respektere dette.
Red.

EN
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FRA S. S.F.
Søndag den 4. Juli kunde vort Medlem,
Maskinmester H. Jørgensen søsætte sit smuk
ke, nybyggede Fartøj.
Jørgensens Frue døbte Fartøjet »Doxy«.
»Doxy«, der er en smuk 25 m 2 Kutter, er
tegnet af M. S. J. Hansen, Kastrup.

ANGAAENDE

KLUBHUSETS
ISTANDSÆTTELSE

Theodor Hvid spekulerer.

f
DØDSFALD

Atter har Døden hentet en virkelig god
Sejlsportskammerat, Paul Hansen, Trojasvej
4, som blev ramt under Begivenhederne den
1. Juli. Paul Hansen har været Medlem af
Sundby Sejl-Forening i lVz Aar, og deltog
med vældig Lyst paa Klubbens Øvelseshold,
og viste megen Interesse for Sejlsporten. Han
var en god Elev, der altid mødte op, naar der
skulde udføres noget ved Foreningens Øvelsesbaad. Ære være hans Minde iblandt os,
der lærte ham at kende som Sejlsportskam
merat.

S. A. Larsen.

Saa blev det altsaa bevist, at det er mulig
ved frivillig Arbejdskraft at faa udført et
stort Arbejde for Foreningen. Hvis nogen
endnu er i Tvivl kan de blot aflægge vort
Klubhus et Besøg, og de vil faa Lejlighed til
at se hvor smukt der er blevet dernede, ud
vendig og indvendig.
Det var forøvrigt morsomt at se, hvor for
skelligt Medlemmerne reagerede overfor Ar
bejdet i Klubhuset.
Først er der de interesserede Medlemmer,
som straks smøgede Ærmerne op og tog fat
glade over den Lejlighed, som her var til at
gøre et uegennyttigt Arbejde for Foreningen.
Jeg benytter med Overlæg Udtrykket: uegen
nyttigt. Det morsomme og glædelige var nem
lig, at det var raske Sejlsportsfolk, som aldrig
eller sjældent kom i det Klubhus, de ligefrem
nød at faa muget ud, og da Spærretiden true
de med at standse det hele, mødte disse raske
Gutter op med Soveposen under Armen og
arbejdede saa længe det var lyst, saa gik man
over i Fartøjerne og tilbragte en hyggelig
Aften og sov paa Stedet og startede herfra
næste Dag til den daglige Gerning.
Se det var nu den Slags Medlemmer.
Men saa er der den anden Slags Medlem
mer. Ja, det vil sige, der er nu flere Slags.
Først er der dem, som kigger ind, og glæder
sig over det som foregaar, og som gi'r en
Omgang 01, som Udtryk for deres Indsats.
Saa er der dem, som mødte op og gav os
en »Balle« »hvem F... der havde givet os
Lov til at lukke, saa det ikke var til at købe
en Bajer for Medlemmerne« o. s. v., o. s. v.
Se det er jo Folk man bør huske paa, for de
vil aabenbart Foreningen en hel Del godt.
Tilslut er der Grund til at nævne alle vort
Kubhus' daglige Gæster. Alle dem, som man
vel kunde vente var stærkest interesseret i
Istandsættelsen, men se, dem er der ingen, der
har set paa Pladsen, saa længe Ølsalget var
stoppet, (længe leve Sejlsporten), ja for ikke
at glemme vore Søndagformiddagsmedlemmer
— de brillerede ogsaa med deres Udebliven

Baadebygger Aage Hansen har været Me
ster for det veludførte Arbejde. »Doxy« er
jo som bekendt bygget i Foreningens Baadebyggeri.
Mange af vore ivrigste Sejlsportsfolk, som
overværede Søsætningen, udtalte deres Glæ
de og Tilfredshed med denne værdifulde For
øgelse til Sundby Sejl-Forenings efterhaanden
bedre og bedre Flaade
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SIDE 3

Vi ønsker H. Jørgensen til Lykke med det
iiliiii::..
nye »Skiv«, og nu venter vi spændt sammen
%/T#
med Jørgensen paa »Doxy«s Resultater paa ( ))) )
Kapsejladsbanen.
!
I I
I I I I
H. Jørgensen havde iøvrigt faaet den helt
I IH I I
—
=!
rigtige Idé, at et Sundby Fartøj burde der
I I I I I I I
ogsaa festes for i selve Foreningen. Klub
huset kunde med Glæde aabne sine Døre
(Tildels hugget fra Hellerup Kanoklubs Blad)
gæstfrit for en saa sjælden Begivenhed, baade
for Jørgensen og hans Gæster. Vi bringer et
I det følgende skal vi prøve paa at forklare klart ned, betyder det godt Vejr. Med Mor
Par Billeder af det smukke Fartøj før Stabel
Sejlerne lidt om, hvorledes det gaar til, at genrøden forholder det sig omtrent omvendt.
afløbningen og fra den efterfølgende Festlig
Fiskere og andre af Søens Folk ved at vende »Morgenrøde — Aftenbløde« hedder det. En
hed i Foreningens Klubhus.
Reporter.
Skraaen en Gang og spytte Langspyt, til graa Morgen bliver derimod i Reglen til
syneladende temmelig nøje kan forudsige smukt Vejr længere op ad Dagen. Hvis Him
noget om Vejret den følgeende Dag.
- melen om Eftermiddagen begynder at graane,
Sagen er den, at disse gæve Gutter gennem og det derpaa tager til at regne henimod
et langt Liv paa Søen har faaet en Erfaring Aften, saa vil det sædvanligvis regne en stor
i, hvad forskellige Foreteelser i Sol og Maane, Del af Natten. Derimod holder Morgenregn
Eksklusion.
ofte op ud paa Formiddagen.
Himmel eller Hav betyder for Vejret.
Mangen en Sejlsportsmand har jo ogsaa en
Det bringes til Medlemmernes Kundskab,
SKYERNE
at d'Hrr. Anders Andersen, Italiensvej 6, vis Evne til at aflure Vejret, men det er jo
Af største Betydning for Bedømmelsen af
Stuen, og Emil Hansen, Vermlandsgade 79, sjældent at disse sidste nedskriver deres Er
det Vejr, som er i Fjerskyerne (Cirrus), der
faringer,
derfor
maa
vi
jo
helt
og
holdent
iflg. vore Love § 7 er blevet ekskluderet og
ligner Fjer eller Uldtotter — de svæver i en
som saadan ikke mere maa vise sig paa For henvise til Fiskeren, Sømanden og som det
Højde af mindst 8—9000 Meter. Klodeskyer
eningens Omraade eller bære vor Forenings vigtigste de meteorologiske Videnskabsmænds
(Cumulus),
dannes i Atmosfærens lavere Lag.
Stander.
Bestyrelsen. Meninger om Vejrudsigterne.
Man ser disse Skyer i Horisonten som uhyre
skarpt afgrænsede Masser, oftest af Halv
Malerudsalget opslaas ledigt. SE PAA HIMMELEN
Skal man forudsige Vejret, er det naturlig kuglefacon med horisontal Grundflade. De
Saafremt et eller flere Medlemmer skulde
vis først og fremmest Himmelen, der skal er i Reglen hvide og kan antage de skønneste,
ønske at starte et Malerudsalg fra vor Plads,
studeres:
mest fantastiske Former. De fremtræder i
anmodes man om inden 1. September at ind
Naar Himmelen er blaa, er der god Udsigt varmt Vejr og er derfor de karakteristiske
sende Andragende herom til Bestyrelsens
til, at det ikke bliver daarligt Vejr lige straks, Sommerskyer. De laveste af alle Skyer er Lag
Formand. (A. P. Jensen, Isafjordsgade 8).
og har Dagen helt igennem været fin, saa er skyerne (Stratus), der er horisontalt begræn
Der bør i de indsendte Andragender op
det sandsynligt, at den gamle Regel »i Mor set foroven og forneden strækker sig over
lyses om Ansøgerens tidligere eller nuværen
gen samme Vejr som i Dag« vil vise sig at Himmelen som bredere eller smallere Strim
de Arbejde, idet Bestyrelsen ønsker, at den
slaa til. Den er iøvrigt — i godt som i ondt ler. Særlig ved Solens Nedgang kan de vise
bedst kvalificerede antages, saafremt flere
— rigtig her i Landet i tre Tilfælde af fire. sig i stor Farvepragt.
skulde ønske Pladsen.
Men det er nu ikke altid, at det hele gaar saa
Dette er de tre Hovedformer. De slaar nu
let. Der findes imidlertid en Række Iagttagel imidlertid ikke til, man maa gribe til adskil
Tilføjelser og Ændringer
ser, som enhver kan gøre, og som yder en lige Overgangsbetegnelser, hvoraf de vigtigste
til Lovene.
fortræffelig Vejledning til Forudsigelsen af er Fjer-Lagskyerne (Cirro-Stratus), FjerMed dette Nr. følger de paa ForaarsgeneVejret i den nærmeste Fremtid.
Klodeskyerne (Cirro-Comulus) og Klode-Lag
ralforsamlingen vedtagne Ændringer i vore
»Naar Solen gaar ned i en Sæk, staar den skyerne (Comulus-Stratus) og endelig Regn
Love. Medlemmerne opfordres til straks efter
op i en Bæk« siger Ordsproget. Hvis Solen skyerne (Nimbus).
Gennemlæsningen af disse, at anbringe Æn
forsvinder i Skyer, som tilhyller dens Ned
Hvad betyder nu disse Skyer? — Hvad
dringen i Lovbogen, og saa selvfølgelig at
gang under Horisonten, saa kan man være kan vi læse ud af dem, naar de viser sig paa
hjælpe os med at gennemføre disse Ændrin
temmelig sikker paa, at det bliver daarligt Himmelen? — Slet ikke saa lidt! Og her er
ger.
Vejr næste Dag. Noget lignende gælder, hvis det ganske særligt Cirrus-Skyerne, der er ud
Himmelen ved Solnedgang er bleggul, saa mærkede Vejrprofeter. Hvis Vejret er godt,
Broen paa Plads!!
kommer der ofte vedvarende Regn. »Aften vil der sandsynligvis ingen Forandring finde
Det er en Hensynsløshed mod alle de man
røde giver Morgensøde«. En smuk rød Sol Sted, før disse Skyer viser sig som Forposter
ge Medlemmer, der ligger Syd for Broen over
nedgang er et Forvarsel om et smukt Vejr for den kommende Vejrforandring. De er altdet store Bassins Slæbested, at undlade at
næste Dag. Det gælder ogsaa, selv om Aften saa, trods deres lette og uskadelige Udseende,
lægge Broen over Slæbestedet paa Plads, naar
himmelen hidtil har set nok saa truende ud, som Regel ingenlunde behagelige Budbringe
Ophaling eller Udsætning har været foretaget
blot Skyerne tilsidst deler sig, saa Solen gaar re, og i deres Spor følger ofte baade Regn og
— (gælder ogsaa Pladsmanden).

'
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VORDAN BLIVER VEJRET?

Fra Bestyrelsen

M. H. KRAUSE A / s
Filialen: Strandlodsvej 63
Telefon Amager 9816

FARVER - LAKKER

»Klohhemageren«

INTERNATIONAL FARVEFABRIK

URE OG OPTIK

(HOLZAPFEL) A-S

1. Kl.s Reparationer.

ØRESUNDSVEJ 141
Tlf. C. 5601 - Amg. I 483

Forretningen, Amagerbrogade 101
Telefon Amager 2719 u.

SIDE 4
Blæst. Kommer de hastigt farende, er der
Storm i Hælene paa dem; hvis de derimod
driver af Sted, og Spidserne paa »Fjerene«
vender nedad, er der dog Sandsynlighed for,
at det gode Vejr kan vedvare. Vender disse
derimod opad, kommer der rimeligvis Regn
inden 24 Timer. Men Cirrus-Skyerne kan op
føre sig paa mange flere forskellige Maader.
Hvis de ordner sig som lange Baand op over
Himmelen og mister deres fjeragtige Udse
ende, betyder det stærk Blæst. Hvis de skif
ter Form og deler sig, vil det gode Vejr ved
vare i det mindste 24 Timer endnu. Naar
Cirrus-Skyerne sænker sig, undergaar deres
Udseende efterhaanden Forvandling; de bli
ver nu til Cirro-Stratusskyer, hvilket igen vil
sige, at deres lette Striber smelter sammen til
en hvidgraa, fnugget Masse,, og de er nu i
Almindelighed Forposter til Regn. CirrusSkyerne kan dog ogsaa gaa over til at blive
Cirro-Comulusskyer, disse Flokke af fine,
hvide Smaaskyer, »Lammeskyer«. Deres lyse
og tiltalende Udseende lyver heller ikke, de
varsler godt Vejr, om Sommeren Varme.
Ogsaa de rigtige Cumulusskyer, disse maje
stætiske hvidtskinnende Skymasser, er »Godvejrsskyer«. De viser sig paa varme Dage. Af
dem udgaar Cumulo-Stratusskyerne, en meget
almindelig Skyform, særlig om Vinteren. De
er lavere end Cumulusskyerne og forener til
en vis Grad disses Udseende med Stratusskyernes, saa at disse altsaa baade taarner sig
højt og breder sig fladt ud over Himmelen.
Deres Udseende er mørkt og truende, men i
Virkeligheden er de ikke saa slemme og giver
ofte godt Vejr. De opløser sig ofte hen paa
Aftenen eller paa Dagens varmeste Tid.
Stratusskyerne er de laveste og er, naar de
»bliver hængende«, i Virkeligheden det sam
me som Taage. Hvis Taagen begynder før
Midnat, er der Sandsynlighed for at næste
Dag vil blive regnfuld. Kommer den derimod
ved Solopgang, vil den i Reglen forsvinde,
naar Solen gennemvarmer Luften, og en taaget Morgen tyder derfor oftest paa en smuk
Dag.
Nimbusskyerne giver Regn eller Sne. De er
lette nok at faa Øje paa, men vanskelige at
skildre, da de jo bestaar af tætte forvirrede
Masser af graa eller blaasort Farve.
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Regn eller Sne. Forrevne Skyer, der bevæger
sig hurtigt, tyder paa Blæst og Nedbør. Bliver
Luften ganske ekstraordinært klar og gennem
sigtig, saa fjerne Genstande synes betydelig
nærmere end ellers, plejer det at betyde
Regn eller Sne inden 24 Timer. Et pludseligt
Fald i Temperaturen er et Varsel om BygeVejr, medens en tilsvarende pludselig Stig
ning ofte betyder godt Vejr.
ANDRE VEJRPROFETER

Ved at iagttage Dyrene kan vi ogsaa faa
adskilligt at vide: Naar Frøerne kvækker liv
ligt i Dammen om Aftenen, bliver det godt
Vejr. Ser man Korsedderkopper i deres Næt,
og arbejder de flittigt paa det, er det et Tegn
paa godt Vejr næste Dag. Ser man derimod
kun faa Korsedderkopper, og de ikke spinder
eller kun lidt, eller hvis de gør deres Hovedtraade korte, da bliver det foranderligt eller
regnfuldt Vejr. Gør Husedderkoppen om
Natten sit Næt større, er det et Tegn paa
godt Vejr. Hvis den kommer frem fra sit
Hjørne, løber frem og tilbage, slaas med an
dre Edderkopper om de færdige Net og om
Natten spinder flere Næt over hinanden, da
er det et sikkert Tegn paa Kulde.
En Blodigle, der anbringes i et Glas Vand,
vil som Regel ligge udstrakt eller sammen
rullet paa Bunden. Jo roligere den forholder
sig, des stadigere vil Vejret blive. Begynder
den at blive urolig, da er det et Tegn paa et
kommende Uvejr.
Naar Svalerne flyver lavt, kommer der
Regn, flyver de derimod højt, er der godt
Vejr i Udsigt.
Spætten frembringer, naar der er Regn i
Vente, en særlig stærk Larm ved sin Banken
paa Træerne, og Bogfinken er en fortræffelig
Vejrprofet, hvis den om Aftenen lader nogle
særegne skingrende Toner lyde, saa bliver det
Regn næste Morgen, hører man dette »Ad
varselssignal« om Morgenen, bliver det Regn
om Eftermiddagen. Søger Høne Ly under et
Regnskyl, saa vil det snart være forbi, men
bliver de gaaende ude i Regnen, da vil det
vare længe. Naar Hundene spiser Græs, kom
mer der Regn. Lodret opstigende Sværme af
Myg betyder godt Vejr, holder de sig der
imod nær Jorden, bliver det Regn.
Gigt er en fortræffelig, men ubehagelig
LÆG MÆRKE TIL VINDEN
Vejrspaamand. Naar der er Regn og Storm i
Vestlige Vinde giver mest Fugtighed. De Anmarch, kan den gigtlidende allerede mærke
kommer ja ude fra Havet og fører Taage og det 24 Timer i Forvejen ved at Smerterne bli
Fugtighed med sig. Særlig naar Vinden blæser ver stærkere.
fra Sydvest, bør man være forberedt paa
Væde. Østlige Vinde bringer om Sommeren
Disse forskellige Midler, som vi har til at
Varme, om Vinteren Kulde. I April Maaned
blæser den velkendte »Paaske-Østen«, der forudsige det kommende Vejr, har været
sjældent giver Regn, men »Sydøsten giver kendt og benyttet gennem Generationer. Ved
Bedømmelsen bør man ikke gaa ud fra de
Renden fuld« siger et gammelt Ord.
Dug fremkommer kun, naar Luften er stille enkelte »Varsler«; men ligesom Fiskeren i
og klar, og er der megen Dug, varsler det en Begyndelsen af Artiklen sammenholde de for
skellige »Vejrtegn«, før Dommen over Vejret
smuk Dag.
Hvis Skymængden i al Almindelighed ta falder. Nu kan man ogsaa i sin Radio, rent
ger til ved Solnedgang, betyder det oftest bortset fra eventuelle Vejrberetninger, lytte
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sig til, hvad Vejr der er i Vente. Stærk Knir
ken og Knagen betyder Torden, sagte Fløjten
og Hvislen Haglskyer, smaa haarde Smæld:
Temperaturfald i Vente, hyppig Knitren: Ba
rometerfald, muligvis Storm, god uforstyrret
Modtagelse: Regn, Taage eller Sne i Vente.
X
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CARL NIELSEN
RAADHUSSTRÆDE 17
Leverandør til Foreningen.
Guld og Sølv købes.
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Sundby Sejl-Forening
Formanden A. P. S. Jensen,
Isafjordsgade 8, Tlf. Amager 2637 y.

Nye Medlemmer ^
i SumMf Semwmmfy

Vi har hermed Fornøjelsen at anmelde
følgende nye Medlemmer af Sundby SejlForening til Optagelse:
Aktive:
Jord- og Betonarb. Hans Chr. Sørensen,
Italiensvej 32. — Jolle »Sælen«.
Chauffør Einar Holst, Grækenlandsvej 19.
Motorbaad »Ternen«.
Maskinist Erik H. Petterson, Østrigsgade
47, 2. — Motorbaad »Inge«.
Mekaniker Hugo Darling, Hindholm Allé
18. — Kragejolle »Rita«.
Passive:
Jord- og Betonarb. Lauritz Chr. Nielsen,
Engvej 126, Stuen.
Tjener Hans G. P. Damhave,
Reberbanegade 53, St.
(iflg. Lovenes § 3: Nyt Medlems Ansøgning om
Optagelse aftrykkes i først udkomne No. af „SSF"
Protest skal skriftlig tilstilles Bestyrelsen senest 14
Dage efter Offentliggørelsen).

Nye aktive Medlemmers Opmærksomhed
henledes paa, at deres Fartøj skal synes og
godkendes af Havneudvalget, før den ende
lige Optagelse i Foreningen kan finde Sted.
Optagelsesblanketten skal være paategnet
af Havneudvalget, som Bevis for, at Fartøjet
er synet. Før dette er i Orden, kan Medlems
kort ikke udstedes.
Udgivet: Sundby Sejl=Forening.
"Ansvarhavende Redaktør:
Sv. Aa. Rasmussen, Lybaekgade 31 — S.
Telefon Sundby 3655
Tryk:Amager Bogtrykkeri, Hallandsgade 11 — S
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Havne- og Sommerfest
afholdes

Søndag d. 20. August 1944 Kl. 18 pr.
i AMAGER SELSKABSLOKALER

Markmandsgade 9—11

* Der bliver først ca. IV2 Times Underholdning af

JuuLde halcic BRinkfoRt
Moderne Tryllekunst

•¥•

Psykologiske Tricks •

Illusion •

Suggestion •

Tankelæsning

Karakterbeskrivelse

EFTER UNDERHOLDNINGEN Bal Al 6 MaHcU Odceitec
Billetter kan af Medlemmer købes følgende Steder:
A. Jensen, Isafjordsgade 8,
Sv. Aa. Larsen, Gullfoossgade 5
Th. Sparre, Højdevej 39.
I. C. Petersen, Østrigsgade 31.
H. Sørensen, Højdevej 39.
Sv. Aa. Rasmussen, Lybækgade 31.
E. Nilsson, Siciliensgade 7.
H. Madsen, Rumæniensgade 8.

• BMetficuei*

kR. 1.00

Hos »Henry« i Klubhuset og hos Pladsmanden.

Efter utallige
j-7
Opfordringer
fra Medlemmerne bringer vi her et Billede
af nogle af Haandværkerne, som gjorde vort
Klubhus saa smukt i Stand. — Desværre har
det ikke været mulig at samle alle, saa de
enkelte, som ikke er naaet at komme med,
maa tilgive os. løvrigt har det udførte Arbej
de vakt en berettiget Glæde og Opsigt blandt
alle Medlemmerne. — Medlemsbladet bringer
herigennem en Tak paa manges Vegne.
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aliteten ?

At blive optaget i og være Medlem af en
Forening forpligter. Saa er det iøvrigt lige
gyldigt, af hvad Art Foreningen ellers er.
Naar det drejer sig om en Forening, hvor
man af Interesse og egen fri Vilje søger Op
tagelse og bliver Medlem, har man Pligt til
at interessere sig for Foreningens Anliggen
der og Trivsel, og vel at mærke kollektivt,
uden at skele alt for meget til egen personlig
Fordel og Vinding, idet dette er den egent
lige Aarsag til Dannelsen af en Forening,
dens Grundtanke, og har været det, al den
Tid Menneskeheden har sluttet sig sammen
i Foreninger eller i Samfund af anden Art.
Det moderne Samfunds Foreninger og
deres Trivsel er baseret paa Love, og selv
om man ikke tager aktivt Del i Foreningens
Liv, har man en uafviselig Pligt til at efter
komme de i Foreningen paagældende Love,
og man har saavel Pligt som Ret til at sætte
sig ind i Lovene, før man melder sig ind i
Foreningen,
Saa kan man selvfølgeligt skelne imellem,
om Lovene er fastsat ved et Mindretalsdiktat eller den er Udtryk for Flertallets Me
ninger.
Det første er imidlertid sjældent i et mo
derne Samfund, i demokratisk prægede For
eninger bliver Lovene altid fastsat ved et
eller andet talmæssigt Flertal.
Man kan saa diskutere Fordelene og Ska
vankerne ved et saadant »Flertalsdiktatur«,
men for et almindeligt sundt tænkende In
divid vil det altid være den bedste Ordning.
Og den, der ikke vil indordne sig under et
saadant, risikerer i billigste Fald at faa hæf
tet Prædikatet illoyal paa sig, ja, han kan
risikere at blive kaldt asocial, et stygt Ord.
Der er jo nemlig stadig det med en saadan Ordning, at de, der ikke synes om Fler
tallets Afgørelser, har Frihed til at melde
sig ud af Foreningen og søge hen andre Ste
der, hvor hans Interesser bliver bedre efter
kommet. Der er kun Tale om at finde den
rette Baas.
En saadan flertalsmæssigt styret Forening
er vort kære Barn, S. S. F. Og de Love, der
ligger til Grund for Foreningens Administation, skal vedtages med saa stort et Fler
tal som % af de afgivne Stemmer. Herved
har man en vis Garanti for, at der er nogen
Fornuft i Tingene, og at det vedtagne giver
Udtryk for Flertallets Ønsker.

ner. Og nu er Læseren vel efterhaanden ble
vet klar over, hvor jeg vil hen med dette
Indlægs lille Indledning.

Va'

De fornuftige Medlemmer — og det er
heldigvis Størsteparten — bøjer sig ogsaa
loyalt for Flertallets Meninger og overhol
der Lovene, selv om disse maaske af og til
kommer lidt paa tværs af ens egne person
lige Interesser.
Men der findes desværre et lille Faatal,
de ikke synes at kunne finde ud af dette,
som giver en god Dag i, hvad Flertallet me-
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lemmer vil motivere deres Krav til Forenin
gen, er og bliver for mig en Gaade.
Og nu er Spørgsmaalet, hvad man skal
gøre ved disse Medlemmer (Spørgsmaalet
for ikke-Medlemmerne er jo saa temmeligt
ligetil). De fleste fornuftige Medlemmer vil
maaske sige, at en Masseeksklusion er det
eneste Resultat, og det bliver vel ogsaa
Enden paa Legen, naar Generalforsamlingen
til Efteraaret træder sammen. Nogle enkelte
er jo allerede foretaget mod de groveste Lov
overtrædere, som man vil have set i Med
lemsbladet.

Efter at man i 3—4 Aar har diskuteret for
og imod det efterhaanden tiltagende Fiskeri
og Benyttelsen af S. S. F.s Havn som Erhvervshavn, kom man endelig i dette Foraar
til et Resultat, idet det ved en flertalsmæssig
vedtaget Tilføjelse til Lovene præciseredes,
at Erhvervsfiskeri er forbudt. Og man burde
For at staa helt sikkert har Bestyrelsen
saa forvente, at de her omhandlede Medlem
som bekendt forsøgt, hvorledes saadanne
mer loyalt vilde efterkomme Bestemmelserne
Sager ses rent juridisk. Og det vil maaske
og ophøre med Fiskeriet eller søge andre
her være paa sin Plads at redegøre i korte
Steder hen for at drive deres Erhverv.
Træk for, hvad der sker og er sket i denne
Men helt saadan skulde det ikke gaa. »Prøvesag«. Ogsaa i høj Grad, for at even
Nogle ophørte — tilsyneladende da — med tuelle Tvivlere blandt de saakaldte Fiskere
Fiskeriet, men atter andre fortsatte uanfæg kan blive helt klar over, hvorledes deres
tet, ladende haant om alle høflige Henstil Sager staar, hvis de stadig er tilbøjelig til at
linger.
lade haant om Lovene, og hvad det koster
Nogen Bedring kan dog spores, man ser af Ubehageligheder og Penge at overtræde
ikke mere alle de mange Garn og Grejer dem.
hængt til Tørring rundt omkring, og der
Prøvesagen mod — lad os kalde Vedkom
flyder ikke slet saa slemt med Fiskerired mende N. N. — resulterede som refereret
skaber. Men Fiskeriet spores stadigt paa an paa Foraarsgeneralforsamlingen i, at der faldt
dre Maader. Blandt andet henligger der sta en Dom, der sagde:
digt en Del Fartøjer, som man ikke selv
»Thi kendes for Ret:
med en Masse god Vilje og blaa Briller paa
Sagsøgte Fisker N. N. tilpligtes at aner
kan give Betegnelsen Lystfartøjer.
kende, at han er uberettiget til at benytte
Bestyrelsen har stadigt arbejdet med disse
Sager, og det har skabt meget Arbejde og
taget megen Tid, som bedre kunde have
været anvendt paa andre Ting. Man har haft
den Tanke, at man vel ikke skulde fare for
haardt frem lige straks, en Ting, der er groet
frem gennem mange Aar, kan jo ikke uden
voldsomme Udslag ændres paa en Maaned.
Man regnede naivt med, at Fornuften vel en
Dag fik Overtaget, og Sagerne saa gled i
Lave. Men man er blevet sørgeligt skuffede,
Taalmodigheden har ikke baaret den Frugt,
man havde ventet.
Og derfor skal der her udtales et Varsko,
for nu er Taalmodigheden hos saavel Be
styrelsen som hos Medlemmerne — de loyale
— ved at være opslidt.

Foreningens Havn med sin som Fiskefartøj
indregistrerede Baad.
Sagsøgte bør betale Sagens Omkostninger
til Sagsøgerne med 100 Kr.
At efterkomme inden 15 Dage fra Dato«.
Fisker N. N. forsvandt herefter fra Hav
nen i ca. 2 Maaneder, men begyndte saa
pludseligt at benytte Havnen igen, idet han,
temmelig frækt, lagde Fartøjet ind hver
Aften.
Ved en høflig Forespørgsel om Aarsagen
til dette, svarede N. N., at han ikke var vi
dende om, at han ikke maatte lægge Fartøjet
ind i Havnen, og at vi ikke kunde forbyde
ham det.
Det maatte være en mærkelig Bestyrelse,
der fandt sig i noget saadant. Resultatet heraf
blev selvfølgelig, at man saa tydeligt som
muligt ønskede at tilkendegive, at den gik
ikke.

Siden Forbudets Vedtagelse er der nu
gaaet cirka 4 Maaneder, hvilket maa regnes
for at være tilstrækkelig lang Tid til at faa
sine Forhold ordnet, hvorledes man saa end
Ved Sagens Fremførelse for Fogedretten
vil ordne dem.
afsagdes Kendelse om, at N. N. skulde re
Hvad der yderligere faar Taalmodigheden spektere Dommens Ordlyd. Ikke desto min
til at briste, er det Skridt man fra de saa- dre bestred N. N. overfor Fogeden paa
kaldte Fiskeres Side nu har foretaget sig, Forespørgsel Fogedkendelsens Berettigelse.
idet man gennem en Sagfører forsøger at Og efter Retsplejeloven skal Fogedkendelsen
forhandle med Bestyrelsen om en Omgaa- herefter stadfæstes af Landsretten. Disse
else af Foreningens Love, et efter min Me smaa Efterspil koster Penge, N. N. skal be
ning temmelig naivt Paafund. Hvilken Be tale Fogedforretningen ca. 20—30 Kr., og
styrelse turde paatage sig noget saadant?
Sagens Behandling for Landsretten kommer
Kravene om Forhandlinger stilles af 20 til at koste ca. 150 Kr. Man faar uvægerligt
navngivne Mænd, dels Medlemmer, dels det Indtryk, at det maa være en indbrin
ikke-Medlemmer. Hvorledes disse ikke-Med- gende Forretning at fiske fra S. S. F.s Havn.
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Men N. N. har nu ikke alene sat sig ud
over Foreningens Love, han negligerer nu j
ogsaa Samfundets Love, og saa kan man jo
bruge hvilke af de to nævnte Udtryk i Ind
INTERNATIONAL FARVEFABRIK
ledningen, man synes passer bedst.
(HOLZAPFEL) A-S
Ud over dette er der udtaget Stævning
ØRESUNDSVEJ 141
mod N. N. til Sagens strafferetslige Be
handling, og hvad det vil komme til at koste,
Tlf. C. 5601 - Artig. 1483
vil jo Tiden vise. Man kan ikke ustraffet
sætte sig op mod alt og alle.
Ja, dette er refereret kortligt, for at de,
der ønsker at vedblive med at trodse Fler
tallets Ønsker kan vide, hvad Prisen herfor
Sundby Sejl-Forenings Sdr. Plads
er. —
l/ly, IttdzUai/cc
Udfra Forholdets hele Natur og Forløb
tror jeg at turde sige, at Fiskerne i denne
AA. HANSEN
for Foreningen saa vigtige Sag har haft daar1. Klasses Arbejde —
lige Raadgivere, hvem saa siden disse Raadgivere er. En klogere Raadgiver vilde have
^jj|j|illllllllllilil[|||]illlllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIII!lllllllllllill[|||||l!lllllllllllili]llll1l^
raadet dem til at bruge deres Tid, Kræfter
og Penge paa en bedre Maade.
Og efter den Forstaaelse, jeg har faaet
paa Foraarsgeneralforsamlingen og i Tiden
efter denne, er det Flertallets uafviselige
^llllllllllllllllllllllllllllll
Mening, at Sagen skal have en Ende, og at
Sundby Sejl-Forening trænger til en Ord
Vi er saa heldige denne Gang at kunne
ning paa Tingene. Og det vil fremdeles blive bringe et Billede af Martin Jørgensens nye
Vor Medarbejder »Sindbad« bringer i
forsøgt gennemført.
Formanden. »Star«. Som Medlemmerne vil se, er det en
det følgende en saglig Gennemgang af
overordentlig smuk Kutter, Martin hermed
Problemet »Flaskegas i Lystfartøjer«,
tilfører Sundby Sejl-Forenings Flaade.
muligvis bliver der Anledning til sene
Fartøjet, der jo iøvrigt er konstrueret af
re at bringe en mere populær Fremstil
vor Kapsejladschef Erik Nilsson, har vakt
ling af Spørgsmaalet.
megen Opsigt i Sejlsportskredse, og vi skal
I engelske Lystfartøjer har Flaskegas i ud
i en senere Artikel beskrive Fartøjet nøjere
strakt Grad været anvendt i adskillige Aar,
for vore Læsere.
medens det herhjemme hovedsagelig har vun
det
Udbredelse i Landhusholdningen, Som
skal snarest indleveres til For
merhuse,
Teltlejre og Feriekolonier, men de
Der
arbejdes
p.
T.
med
at
faa
godkendt
nyelse — senest 1. September —
vor Sejlerskole. Maaske kan vi i næste Med senere Aars Vanskeligheder ved at fremskaffe
efter hvilken Dato de gamle
Petroleum og Sprit til Kogeapparater i Lyst
lemsblad bringe nyt i denne Sag.
Kort er ugyldige.
fartøjer har medført, at adskillige Lystsejlere
•
Marketenderiudvalget.
Flere Medlemmer, som har deres Fartøj er gaaet over til at bruge Flaskegas.
Da det maa formodes, at endnu flere vil
staaende som Vrag paa Pladsen, er paa Be
Da der endnu er nogle Medlemmer, der styrelsens Foranledning tilskrevet at ændre
ikke har betalt deres Forsikringspræmie, be dette eller at fjerne disse Fartøjer. Jfr. vore
des dette snarest bragt i Orden, da Fartøjet L °ve.
^
ikke er forsikret, før Præmien er indbetalt.
I Henhold til Foreningens Love skal Far
•
tøjer, der er hjemmehørende i S. S. F. være
Malerudsalget er stadig ledigt. Medlem mærket med Navn og Hjemsted.
merne vil erindre vort Opslag om dette i
Endvidere skal alle Joller og Pramme være
sidste No. Ansøgning skulde sendes til For mærket med Ejerens Medlemsnummer.
manden inden 1. September.
•

FARVER - LAKKER

Sundby Baadebyggeri

|GAS 1

paa Flasher

ij F r a B e s t y r e l s e n
TOBAKS- og CIGARETKORTENE

Havneudvalget g(øir opmærksom paa, at
•
Et nyt kraftigt Spil er nu opstillet paa den Fartøjer, der har fast Plads i Havnen, ikke
sdr. Plads. I Maanedens Løb udskiftes ogsaa maa ligge for Dræg eller Anker, men skal
det gamle Spil paa ndr. Plads.
ligge for Sten.

M. H. KRAUSE %
Tece- 09 T-U%écUandel
Filialen: Strandlodsvej 63
Telefon Amager 9816

»Klokkemageren«
URE OG OPTIK
1. Kl.s Reparationer.
Forretningen, Amagerbrogade 101
Telefon Amager 2719 u.

Kongens
Nytorv 6,

København K

Telf. C. *931f

SIDE 4
gaa over til Brugen af dette nemme og renlige
Kogemiddel, naar Forholdene atter bliver
normale, har vi henvendt os til A/S Dansk
Flaskegas Co., der venligst har tilstillet os de
fornødne Oplysninger om, hvad Flaskegas er,
hvorledes det benyttes og hvilke Fordringer,
der fra Myndighedernes Side kræves opfyldt
ved Installation af Flaskegasanlæg i Lystfar
tøjer.
I de første Aar efter Flaskegassens Frem
komst herhjemme bestod den af almindelig
Gasværksgas, som i komprimeret Tilstand
leveredes paa Staalflasker, men senere gik
man over til Forhandling af Kosangas, hvis
Hovedbestanddele er Kulbrinterne Propan og
Butan.
Komprimeret til 5 Atm. Tryk er denne Gas
flydende, men ved almindeligt Tryk er det en
Luftart, der fylder 200 Gange saa meget som
Vædsken. Gassen er Wi Gang tungere end
atmosfærisk Luft og vil derfor ved Udstrøm
ning lejre sig ved Jorden, eller — i en Baad
— ved Fartøjets Bund.
Brændværdien er meget høj, den angives at
være 11,000 Kalorier pr. kg, og Varmeevnen
af 1 kg Kosangas opgives at svare til 2Vi 1
Kogesprit eller 3 Kubikmeter almindelig
Kogegas eller 1,3 1 Petroleum.
Kosangas leveres paa Flasker af forskellige
Størrelser og Typer, rummende henholdsvis
5 og 17 kg. Et Anlæg af Typen MB, der
bestaar af 2 Stk. 5 kg Flasker, vil antagelig
være bedst egnet til Brug i de fleste Lyst
fartøjer.
Et Flaskegasanlæg bestaar af 2 Gasflasker,
hvoraf kun een er i Brug ad Gangen, en
Reduktionsventil og de fornødne Rørlednin
ger og Slanger. Naar den ene Flaske er tømt,
kan den sendes til Fyldning, medens den
anden Flaske er i Brug.
For at kunne udnytte Gassen bedst muligt
skal Gasapparatet være forsynet med en sær
lig Blandingsdyse. Saadanne Apparater leve
res i forskellige Størrelser og Typer af Gas
leverandørerne.
Naturligvis kan Kosangas bruges til andet
end Kogning og Stegning, bl. a. Belysning,
Strygning o .s. v., men da det er af mindre
Betydning i denne Forbindelse, skal vi ikke
spilde Deres Tid med at komme nærmere ind
herpaa, men for at give et lille Begreb om,
hvor meget Gas, der gaar til, kan vi oplyse,
at med 1 Kubikmeter — svarende til X A kg
flydende Kosangas — kan der tilberedes 3—4
almindelige Middagsmaaltider, bestaaende af
2 Retter Mad, til en Husholdning paa 4—5
Personer.
Tilsynsloven fastsætter følgende Regler for
Opbevaring og Anvendelse af sammentrykt
Gas til Kogning, Opvarmning eller Belysning
i Skibe og Fartøjer:
1. De til Opbevaring af sammentrykt Gas
anvendte Beholdere skal opfylde de gæl
dende Bestemmelser i Socialministeriets
Bekendtgørelse af 11. December 1935 om
Indretningen og Brugen af transportable
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Beholdere for sammentrykkede, fordraa- lægget og ikke kunde tænke sig at vende til
bede eller under Tryk opløste Luftarter. bage til Prismusapparatet.
Hans Forbrug af Flaskegas havde ikke
2. Saadanne Beholdere maa ingensinde op
oversteget 5 kg pr. Sæson.
bevares i Maskinrum, Kabysrum eller an
Om Priser paa Anlæg, Fyldning af Flasker
dre Rum, hvor Anvendelse af aaben Ild
o. s. v. kan der under de nuværende Forhold
finder Sted, eller hvor Beholderne kan
intet siges, ligesom det antagelig ikke vil være
blive udsat for stærk Opvarmning. Saamuligt at levere Flaskegas til nye Forbrugere
fremt Beholderne opbevares under Dæk,
før efter Krigens Slutning.
Sindbad.
skal de være anbragt i et dertil egnet, vel
ventileret Rum, og Beholderne skal være S
X
forsynet med Smeltesikringer eller Spræng/ym cLfytify fyuldwneci''
plader, der kan sikre frit Udløb af Ind
holdet ved et Tryk af ikke over 80 pCt.
CARL NIELSEN
af det ved kontrollerede Forsøg fundne
RAADHUSSTRÆDE 17
Sprængtryk for den paagældende Type af
Leverandør til Foreningen.
Beholdere. Arealet af de ved Smeltningen
Guld og Sølv købes.
eller Sprængningen frembragte Aabninger
skal være tilstrækkelige til at forhindre en
yderligere Trykstigning under en mulig
opstaaet Brand.
AMAGE
RYKKER!
Beholdere til Opbevaring af Gas, der
indeholder Kulilte (Belysningsgas) maa
dog ingensinde opbevares under Dæk.
Anbringes de i Overbygningen, skal de
være opbevaret i særskilt, ventilerede
Rum, der er lufttæt adskilt fra tilstødende Sundby Sejl-Forening
Formanden A. P. S. Jensen,
Rum.
Isafjordsgade 8, Tlf. Amager 2637 y.
3. Den til Anlæg som de foran omhandlede
fornødne Reduktionsventil skal være an
bragt saa tæt ved Beholderne, som For
holdene tilladet det, og umiddelbart efter
Reduktionsventilen skal paa dens Lavi Sbmdlty
tryksside være anbragt en Sikkerhedsven
til af paalidelig Konstruktion. Denne Sik
kerhedsventil skal være indstillet til at
lette ved et Tryk af højst 3 Gange For
Vi har hermed Fornøjelsen at anmelde
brugstrykket, og paa dens Afgangsside følgende nye Medlemmer af Sundby SejlForening til Optagelse:
skal være ført et Rør til fri Luft.
Aktive:
4. Alle Rørledninger skal være helt trukne
Pianofabrikant Anker Torné, Haumarksvej
Kobberrør uden Samlinger udover de
4, Charl. — Motorbaaden »Elva«. A.311.
nødvendige ved Beholderne, Ventilerne
og Gashanerne, • og skal, saafremt de er P a s s i v e :
anbragt under Dæk, være vel beskyttede.
Nina, Valborg Søgaard, Egilsgade 62, 4. S.
De under Dæk anvendte Rørsamlinger
P. 97.
skal være af Typen Metal mod Metal, og
Skibstømrer Hugo, Victor, Jørgen Breiting,
saafremt der anvendes Forbindelser med
Halfdansgade 51. S. — P. 227.
Pakringe, skal disse være metalliske.
Fabrikant Thorkild Carsten Viggo Alfred
Petersen, Kabbelejevej 47, Brønshøj. —
5. Slanger til Forbindelse mellem Gashaner
P. 160.
og Forbrugsapparater skal enten være af

Nye Medlemmer

(iflg. Lovenes § 3: Nyt Medlems Ansøgning om
ikke-brændbart Materiale eller beskyttede
Optagelse aftrykkes i først udkomne No. af „SSF".
mod Antændelse ved et ikke brændbart
Protest skal skriftlig tilstilles Bestyrelsen senest 14
Overtræk (Metal eller Asbest). Saafremt
Dage efter Offentliggørelsen).
der paa selve Forbrugsapparatet er anbragt
Nye aktive Medlemmers Opmærksomhed
en Hane, som kan lukke helt for Gastil
henledes paa, at deres Fartøj skal synes og
førslen, maa der kun anvendes fast Rør
godkendes af Havneudvalget, før den ende
forbindelse mellem Tilførselsledningen og
lige Optagelse i Foreningen kan finde Sted.
Forbrugsapparatet.
Optagelsesblanketten skal være paategnet
6. I Rum, hvor Gas finder Anvendelse, skal af Havneudvalget, som Bevis for, at Fartøjet
der være sørget for betryggende Ventila er synet. Før dette er i Orden, kan Medlems
tion.
kort ikke udstedes.

Vi har endvidere henvendt os til Fartøjs
ejer, der i nogle Aar har anvendt Flaskegas
i sit Lystfartøj, og denne udtalte, at han hav
de været overordentlig godt tilfreds med An

Udgiver: Sundby Sejl«Forening.
Ansvarhavende Redaktør:
Sv. Aa. Rasmussen, Lybækgade 31 — S.
Telefon Sundby 3655
Tryk: Amager Bogtrykkeri, Hallandsgade 11 — S
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Sejlads i Kravlegaarden
Redaktør Jørgen Sandvad Sommer har udfoldet sig et stort og muntert
skildrer Sommerens Lystsejlads Sejlerliv mellem Roskilde og Holbæk og ikke
paa Roskilde Fjord og Isefjord. blot Kapsejladser med dertil hørende Klub
selskabelighed, men ogsaa Krydstogter med
Ja, det er sandt, hvad de Gamle sagde, at
det er nødvendigt at sejle, ikke blot den Illusionen bevaret om, at man har Havenes
Frihed og Grænseløshed for sig. Til Søs har
Navigation, der særlig er paakrævet nu for
Tiden og Udstrækningen andre Maal. For en
Tiden, hvis man skal kunne holde sig uved
Sejler, der lægger ud fra Roskilde, kan Fre
kommende Ting fra Livet, men ogsaa at sejle
i bogstavelig Forstand bare for sin Fornøjel derikssund godt forekomme at være et tem
ses Skyld. Alt for mange aner blot ikke, hvad melig fjernt Maal, der er Strabadser værd,
der tales om, naar man priser Søen. Set skønt han jo meget godt ved, at man ad
under Evighedens Synsvinkel er Tilværelsen Landevejen tilbagelægger denne Strækning
paa en halv Times Tid.
paa den saakaldt faste Jord ikke andet end
én gyngende Kæde af Komplikationer, me
dens den, der har det i sig at bruge Vandet
Konkrete Forestillinger om Saligheden
med hele sin Krop og sit Sind, erfarer, at
faar man mindre ved Læsning af Biblen end
den eneste Konstans er Bølgen, Vinden og
ved at studere Oplysningerne og Skitserne i
Kochab, Polarstjernen, som Semiterne vidste
det Værk, der hedder Den danske Havne
at styre efter, Aartusinder før de fregnede
lods. Er der noget saa yndigt som Flertallet
nordlige Folkeslag. Det menes jo paavist, at
af smaa danske Provinshavne, naar man ikke
alt Liv stammer fra Havet, og badet i gule
ligefrem snakker om den svenske eller nor
og grødefulde Søer, der pisker ind over en
ske Skærgaard? Herfra skal vi alle, men hvis
Sejlbaad krydsende Roskilde Fjord, føler
man det med hele sin kuldslaaede Krop, at
Saltet i Søen er Livets Salt.

Forholdene har jo paa det sidste ikke væ
ret gunstige for den hjemlige Lystsejlads.
Paa Baadepladserne ved Øresundshavnene
har et temmelig stort Antal Baade staaet op
klodset Sommeren over og ikke set andet
Vand end det, Indehaverne har postet i dem
for at sikre dem mod Ødelæggelse — mange
Baadeejere har af den ene eller anden Grund
ikke benyttet Muligheden for at flytte til
Isefjorden søværts eller landværts. Trods alt
er det imidlertid alligevel blevet til en Sejl
sommer. Hundreder af københavnske Baade
ligger omme paa Fjorden og har hygget sig
i deres Fængsel, eller Kravlegaard, som
Lunet har benævnt Roskilde Fjord. Man
skulde ja ikke paa Forhaand tro, at Sejlerne
kunde finde sig til Rette i saa smaa Farvande,
men en Kendsgerning er det, at der i denne

Sejlere paa Roskilde Fjord.

man kunde bede om noget i den Retning,
vilde jeg for mit Vedkommende anmode om,
at Charons Baad vilde tage mig om Bord i
Gudhjem, Lynæs eller Roskilde. Ingen Rejse
feber, blot Duften af Tjære og Sol paa Sten
og blomstrende Hyld omkring et gammelt
Baadeværft...
Vi var to Mand, der forleden startede med
en Drage fra Roskilde for at snuse til Sejlad
sen, som den har udfoldet sig i Sjællands
indre Farvande i denne forhaabentlig sidste
hede Krigssommer. Ind til Havnen er der
holdt et smalt Sejlløb aabent, men ellers er
den lille forholdsvis beskyttede Vig mellem
Højderne, hvor de fint beregnede Domkirketaarne knejser paa Minderne om Harald
Blaatands Kongsgaard, fyldt med Ankerlig
gere, paa Nordsiden, hvor Ankerpladsen er
bedst, de stedlige Lystfartøjer, længere ude
har Gæsterne, de københavnske Sejlere, faaet
Plads for deres Mangfoldighed af Baadtyper,
fra Fartøjer, der med deres hængende Master
minder om Sydhavsskonnerter, men forædle
de naturligvis, over Klassekapsejlere og bredbarmede og -bagede Spidsgattere ned til
Oslo- og Dingby-Joller.
En haard Kuling fløjtede i alle de spinkle
Takkelager, den Formiddag vi stak nordpaa.
Momentvis var Solen fremme mellem de lave
Skyer, og saa skinnede den dejligt gennem
den oprørte, gule Fjordsø, men saa blev det
koldt igen, og Fjorden var alt andet end
Kravlegaard, da vi efter at have strøget Fok
ken, som fik pisket sig en Flænge til, tog tre
Omgange paa Bommen og lod Fortøjningen
gaa og straks fik en varm, alt gennemvæden
de Sø ind over den flade og næsten usand
synligt stive Drage. Fra nede under Presen
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ningen, hvor min Makker regerede med So- 0 Kjølholm, der ligner et Plovjern. Pludse
kortet kom en Arm med Dagens første Dram. lig var der Tang paa Overfladen, og saa stod
vi der, blødt og godt, medens Baaden kræn
•
gede over og forsøgte at dreje til i den haarFjordsejladsen i disse Trakter har en For
de Vind, huggende sig ind paa Landgrunden
tryllelse, der i meget minder om Skærgaarmed smaa Sæt. Hvad gør man i en saadan
dens, og man forstaar, hvorfor den i særlig
Situation? Man rydder et Par Siddepladser
Grad maa fængsle den lille københavnske
1 Kahyttens Bulteri af Beklædningsgenstande,
Sejlsport. Ynde kan godt være lidt kedsom
Tovværk og Madvarer, dykker ned i Bund
melig, og det gælder i nogen Grad Søndagsvandet efter Snapseflasken, skænker et Par
sejladsen op og ned ad Øresund, der ikke
hurtige Glas, er derefter tjenlig til en Cigaret
paa langt nær byder paa den landskabelige
og springer saa over Bord. Efter en oriente
Skønhed og den Afveksling som de indre
rende Spadseretur rundt om Baaden synker
sjællandske Vande. Set ude fra Sundet for
man staaende i Vand til midt paa Brystet lidt
toner Sjællands Kystlinie sig mod Solen i
ned i den slimede og dyndede Bund, idet
en blaa Skovdis, temmelig ensartet, men her
man lægger Skulderen under Baadens Stævn,
bevæger Landet sig, naar man sejler, Næs
som man lofter, samtidig med at man for
forskyder sig mod Næs, stenede gule Holme
søger at dreje den, saaledes at Sejlet atter
stiger op af Søen i en Brænding, selve Van
faar Magt. Er man heldig kommer Baaden fri
det tager Farve og Karakter af de meget
ved et enkelt særlig kraftigt Vindstød og
vekslende Dybdeforhold. Opal og Kobalt,
tager straks Fart, hvorefter man i Farten gri
hen over et Rev rejser sig den ravgule Krap
ber fat i Vantet og svinger sig om Bord let
sø, og inde bagved staar samtidig i Strand
og elegant som paa en Sporvogn. Nogle ind
søens sorte Spejl Afbilledet af en skinnende
tager derefter endnu en afsluttende Grund
Sommersky. Drivvaade, forfrosne og med
stødnings-Snaps.
anstrengte Øjne, fordi vi daarligt kunde se
I Frederikssund Havn danser tæt sammen
Afmærkningen, var vi pludselig inde i det
lune Løb mellem Østskoven og Eskildsø og pakkede Lystsejlere mod hinanden med for
fortes med slappe Sejl i den kraftige Strøm blæste Klubstandere, men da man af det forelige ned til Brohovedet under Skoven. Her gaaende kunde faa et fejlagtigt Indtryk af,
er Danmark, her spejler Bøgen sig i Bølgen at Sejlerne lægger stærkt Vægt paa visse
blaa, medens Myggene sværmer. Inde paa Sider af Selskabslivet, skal jeg indskrænke
Landgrunden laa en lille københavnsk Tur mig til at fastslaa, i hvor høj Grad Kamme
sejler med et ungt, romantisk og praktisk ratskabet spiller en Rolle. Man bor i BaadeÆgtepar om Bord. Medens vi bredte Tøjet ne, paa Weekender, der strækker sig saa
ud til Tørre paa Broen og skaffede til Fro langt som muligt ind i to Uger, eller i hele
kost, saa vi Moderen hale ind paa en meget sin Ferie, og det hele er et Fællesforetagende,
lang Line, hvortil Skibsjollen var fastgjort. der ogsaa i høj Grad omfatter Mad og Drik
I Jollens Bund stod en Barnevogn, hvis Hjul ke, i Løbet af en Aften har man siddet i
var taget af. Med en krummet nøgen Fod fem-seks Kahytter hos Folk, man aldrig har
trak Moderen Jollen ind til Skibssiden, hale set før, og det er Kutyme, at man deler sim
de Ungen op, gav den Bryst, lagde den til pelt hen alt, hvad man har. Det bliver meget
bage og skubbede Vuggen ud i Strømmen sent, før man dødtræt af Kahytshygge og
igen, alt imens den nøgne, piberygende Fa Tobaksrøg, af Rom og Fordybelse i Sejlererindringer slipper over i sin halvvaade
der trakterede sin Harmonika!
Videre nordpaa i det meget vanskelige Sovepose og kaver sit forblæste og ømme
Farvand, hvor det ikke ligefrem er nogen Hoved til Hvile paa en sammenkrøllet Sejl
Skam at løbe paa Grund. Det sivsakkede pose.
Sejlløb er sine Steder knap 30—40 Meter
bredt, og alt andet end godt afmærket, Sta
gerne, der undertiden skjuler sig i eller bag
ved Bundgarnene ,er saa spinkle, at de i
haardt Vejr kan være vanskelige at faa Øje
paa. I et Farvand som dette, der benyttes af
mange Lystsejlere, og som, naar alt kommer
til alt, dog er Indsejling til en anselig Køb
stad, burde Afmærkningen ikke være anden
rangs, og hvorfor ikke ved nærmeste Lejlig
hed faa brudt med en daarlig Tradition?
Kostene og Prikkerne har en Tykkelse paa
3—4 Centimeter, hvorfor ikke gøre dem blot
dobbelt saa svære, det vilde gøre dem synlige
paa mindst den dobbelte Afstand, og hvorfor
ikke male de rode Koste i den synligste af
alle Farver, Orange? Man vil her gætte, at
vi løb paa Grund, og det gjorde vi meget
rigtigt, i Nærheden af den mærkeligt formede

Der gives naturligvis andre Slags Sejlsport
end denne, hvor borgerlige Intentioner i
højere Grad dominerer — jeg kender saale
des Sejlere, der vilde betragte det som en
Uordentlighed, hvis der manglede Skylleskaale paa Morgenbordet, som ikke finder
det overdrevent, at Skibskokken sørger for
at skrive Baadens Navn med Chokolade i
Lagkagen, og som gerne klæder sig i Smo
king, naar det blæser op, for at blive en
smuk Strandvasker — men al Ære og Re
spekt for denne Søstil, der ogsaa har sin Til
trækning, saa er det dog uden Tvivl fra den
mere primitivt anlagte Sejlerskare, Tilskyn
delsen til en virkelig Vækst i Sejlsporten
kunde komme. Sandheden er jo, at skønt
Danmarks Farvande byder paa næsten de
gunstigt mulige Forhold for Sejlsporten, saa
staar den alligevel langt tilbage i Sammen
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ligning med vore Nabolandes. En By som
Kobenhavn burde have ti-tyve Gange saa
mange Lystfartøjer, for ikke at tale om Pro
vinsen, hvor Interessen er besynderlig uens
artet, hvad Aarsagen saa kan være. I Ros
kolde f. Eks. er Sejlsporten særdeles levende,
men tag en By som Nykøbing Sjælland, her
finder man fire-fem smaa Lystfartøjer, skont
Byen i saa Henseende har en fuldkommen
ideal Beliggenhed. Maaske spiller det For
hold ind, at et meget stort Antal Danske nu
engang er kommet til at holde Motorkøretøj
og ikke har Raad til begge Dele, men det
var nok en Undersøgelse værd, om Aarsagerne a 1 e n e er af økonomisk Art, og om man
ikke paa anden Maade end ved Afholdelse
af Kapsejladser og Konstruktion af Baade,
der i hvert Fald før Krigen var tegnede til
at blive billige, kunde give Sporten et Stod
fremad. Jeg har i denne Forbindelse undret
mig over, at man mig bekendt ikke uden
videre kan gaa hen og leje en Sejlbaad i
Kobenhavn. I Stockholm eller Hamborg er
der rigeligt med velindrettede Kapsejlere og
Turbaade, som kan lejes for 20—25 Kr. pr.
Dag. Ved Bellevue kan man ikke angang
leje en Kajak.

•
Næste Morgen gik vi om Bord i en anden
Baad, en Seksmeter, tilhørende en af For
grundsfigurerne inden for Sejlsporten, lyden
de Æresnavnet Marskalken, en højt
fortjent Haandværksmester, et Eksempel paa,
hvad Sejlsporten indebærer af Positiviteter.
En Mand, der, om han ikke havde faaet
Smag for Søen, sandsynligvis som Titusinder
andre var kommet til at tilbringe den sidste
økonomisk sorgfrie Del af sit Liv med at
sove og passe sine Maaltider, men nu til
Glæde ogsaa for andre end ham selv er den
virkelige forfinede Epikuræer til Søs...
Vinden flovede, medens den trak sig noget
nordligere, og hvor Fjorden aabner sig mel
lem Jægerspris-Skovene og de stejle Skræn
ter ved Kregme, havde den skyfrie Himmel
faaet denne tynde hvidblaa Gennemsigtig
hed, der med sit Forbud om Efteraar uvæ
gerligt paatvinger Sindet en glad Sorgfuld
hed, en helt uartikuleret Længsel. Om man
nu kunde rejse og rejse, tænker man, og godt
er det en saadan Dag, at man har været ved
det yderste Hav og sejlet med buginesiske
Prawer liggende henslængt paa et Stænge
rygende sorte Cigarer under det skyggefulde
Agterkastel. Saadan er Mennesker, at Lynæs
ikke bliver et mindre ønsket Maal af den
Grund.
Tæt ned til Kysten krydser vi langs Jæ
gerspris-Skovene nordpaa og ser Køerne staa
ubevægelige langt ude i Søen med kun Ho
vedet og Ryggen over Vandet ligesom Vand
bøflerne i Troperne, her kan Myggesværme
ne ikke naa dem og de ænser os ikke, skønt
vi gaar dem ganske nær. Saa gaar vi tværs
over Fjordgabet mod Frederiksværk for at
lægge Kulhusrenden op og staar til sidst saa
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godkendt Uddannelse af Motorsejlere, idet
det bl. a. hedder:

SEJLERSKOLE
Foreningens Sejladschef, som har arbejdet
ihærdigt for at faa vor Forenings Sejlerskole
anerkendt af Autoriteterne, kan nu meddele,
at den kommende Vinter-Sæson (Navigationskursuset) og Sommersæsonen 45 (Øvel
ses-Sejladsen) faktisk vil faa den afgørende
Indflydelse paa, om disse for vor Forenings
Renommé udadtil vigtige Forhandlinger skal
afsluttes med Held.
Sejladschefen, Sv. Aa. Larsen, kan nemlig
meddele os, at den kommende Sæson, som
indledes med Vinterens Navigationskursus,
vil blive kontrollereret af Navigationsdirektoratet. Saafremt den Maade vi leder vor
Sejlerskole paa samt de Resultatet vore Ele
ver kan opvise, tilfredsstiller Direktoratet,
kan vi til Efteraaret forvente en Godken
delse af Handelsministeriet.
Sv. Aa. Larsen, som har ført forskellige
Forhandlinger med Navigationsdirektoren,
havde de bedste Forhaabninger, men han
kunde ogsaa meddele os, at der blev forlangt
Deltagelse saavel i teoretisk som praktisk
Sømandsskab, og at der krævedes autorise
rede Mødeprotokoller.
Elever, der ønsker at deltage i den kom
mende Sommers forhaabentlig frie Øvelsessejlads fra vor Havn, maa allerede nu gøre
sig klart, at der kun vil aabnes Deltagelsesret hertil for dem, som har været med paa
Vinterens Navigationskursus.
For Motorbaadsinteresserede vil det være
interessant i denne Forbindelse at erfare, at
den Anerkendelse vi søger ogsaa dækker en

1. En praktisk Prøve med Klubbens Baade,
hvorved godtgøres, at Eleven kan passe
og betjene Baadmotorer, at han paa egen
Haand kan manøvrere en Motorbaad og
udføre Bjergningsmanøvrer, samt at han
kan ro og vrikke en Jolle.
2. En teoretisk Prøve, ved hvilken kræves:
a) De internationale Søvejsregler i Ho
vedtræk, idet der lægges særlig Vægt
paa Art. 15—26 samt Art. 28.
b) Nødsignaler.
c) Hovedtræk af særlige Regler for Sej
lads i indre dansk Farvand og i dan
ske Havne.
d) Navigation: Kompas, Log og Lod,
Kendskab til Søkortets Indhold samt
Regler for Afmærkning i danske Far
vande.
e) Motorkendskab Brand- og Eksplosions
fare, samt almindelige Sikkerhedskrav
ved Installation, Behandling og Repa
ration af Baadmotorer og Brændsels
tanke.
Naar vi saa udførligt har redegjort for
dette sidste ang. Motorbaadsprøve m. m., er
det fordi man ofte hører blandt Motorfolk,
at Sejlerskole, det er ikke for os. Vi mener
af det anførte at have oplyst om det helt
modsatte og haaber, at særlig i vor Forening
med sit store Motorbaads-Medlemstal, vil
denne Oplysning sætte sit Spor gennem en
ivrig Tilgang til Sejlerskolen, naar den læg
ger ud til Vinter med Navigationen, som
alle skal ha' med, Sejlere saavel som Motorbaadfolkene.
Red.

URE OG OPTIK
1. Kl.s Reparationer.
Forretningen, Amagerbrogade 101
Telefon Amager 2719 u.

M. H. KRAUSE A / s
Jo'CCB"'
København K
Telf. C. "931é

kølevand

Til Opnaaelse af den i § 5 nævnte Attest,
der giver Adgang til Indstilling til KystskipMan kan vist roligt paastaa, at de fleste
] perproven, skal Eleven efter det fyldte 15
Motorbaade indenfor Begrebet »Lystfar
Aar bestaa en Førerprøve, omfattende for
tøjer« er forsynede med en eller anden om
Motorbaadsklubber:

»Klokkemageren«

Kongens
Nytorv 6,
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Filialen: Strandlodsvej 63

bygget Bilmotor som Kraftkilde, og i adskil
lige Tilfælde er Ombygningen udført af en
Ikke-Fagmand. Det kan derfor heller ikke
virke overraskende, at der ved saadanne
Ombygninger begaas Fejl, som dels skyldes
Ukendskab med det foreliggende Problem

Alle Arter af
festec
— saavel Forenings*
som Private. — —
•
Forlang Tilbud.

MARKMANDSGADE 9-11

Telf. Sundby 1940

FARVER - LAKKER
INTERNATIONAL FARVEFABRIK
(HOLZAPFEL) A-S
ØRESUNDSVEJ 141
Tlf. C. 5601 - Amg. 1483

Sundby Baadebyggeri
Sundby Sejl-Forenings Sdr. Plads

VLy, luitUovcc
AA. HANSEN

Telefon Amager 9816

1. Klasses Arbejde —
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langtud i Isefjorden, at vi har selve det store
forbudte Kattegat med den rene Kimming
foran os. Hvem der nu kunde gaa direkte
over et fredeligt Hav til Arendal eller Fiskebåckskil og sludre med Naboerne, tænker
man, men glemmer naturligvis sine Flyve
drømme, naar man ligger ved Bolværket i
Lynæs, og en bugnende femte Krigsaars
dansk Frokost staar tjenlig til Udryddelse
under Solsejlet. Desuden er Lynæs en af
vore skønneste Havne. Eftermiddagslyset
giver de grønne Banker en silkeagtig Luv,
her er fuldstændig Læ og ikke andre Køre
tøjer at se end røde garvede Trillebøre. Net
tene bevæger sig paa Stejlepladsen i den lette
Brise, og alle Fiskerbaadene er malet med en
særlig, uskyldig Omhu, der vidner om, at
Lynæsfiskerne ikke tager saa haardt paa Tin
gene som Frænderne i det nærliggende Hun
dested.

Det tegnede til, at Vinden vilde lægge sig
helt, og inden Skyggerne blev lange, lettede
vi for sydgaaende igen, samme Vej tilbage til
Roskilde, i en Stime af Sejlere, der aabenbart havde taget samme Bestik. Og næsten
helt stille blev det mod Aften. Okkergule
og lige til at køre ind stod Traverne i Aften
lyset over de vidt svungne Bakker omkring
Jyllinge, mange Steder var Sæden kørt ind.
Strømmen havde vendt og var nu mod igen,
men med sit høje Sejl kunde vor Baad alli
gevel avancere, langsommere og langsomme
re, efterhaanden som vi nærmede os Sejl
løbet ved Østskoven. I en Duft af Hø og
Enges Fugtighed trak vi forsigtigt ind i Ild
vandet under Skoven og klarede os lige
akkurat ved Hjælp af Solgangsvinden ind
til Brohovedet, hvor vi satte Baaden paa
Grund for Natten. Andre Baade laa der alle
rede selskabeligt Side om Side, og idet vi tog
Grunden, stak et stort rødt Hoved med en
smilende Mund og vrede Bryn Hovedet op
af den nærmeste Kahyt og raabte til os: Vi
spiser stegt Aal sammen i Gershøj i Morgen,
men skal det være med stuvede Kartofler?
Men meget skete inden de Aal. Da jeg
paa et sent Tidspunkt af Natten kravlede op
af Kahytten for at faa lidt frisk Luft, kom
der ovre fra Skoven flyvende en stor Ugle
og satte sig paa Mastetoppen, aabenbart nys
gerrig efter at vide Besked med, hvem det
var, der sang paa fremmede Tungemaal.
Lydløst fløj den bort og flængede Mørket
med et Skrig. Sortere og mere stjerneklar
Nat husker jeg ikke. Omkring Bolværkets
frønnede Pæle brusede Strømmen med Mor
ild i, men længere ude var Vandet et lyde
frit Spejl, hvori hele Stjernehimmelen stod
præget. Det faldt og faldt med Meteorer,
Laurentii Taarer, foroven og forneden, men
Mængden gjorde ikke noget til Sagen, en
Elsker af denne Verden kan jo kun gentage
ét eneste Ønske, hvor meget end den hellige
Mand græder.
Jørgen Sandvad.
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Halvaarlig Regnskab
for Marketenderiets Drift
udviser i Sammenligning med 1. Halvaar 43en mindre Fremgang i Nettofortjenesten paa
ca. 600 Kr. Der har ialt været en Nettofor
tjeneste paa Kr. 3003,20 i det første Halvaar
af 1944. Det har selvsagt glædet Bestyrelsen
FRA
at se den Omlægning af Husets Aand som
gennemførtes i Foraaret intet økonomisk har
i
betydet for vor Forening, at der saa oven i
Købet er en Gevinst at notere, kan vi kun
Der er p. t. Forhandling i Gang med Kø glæde os over at kunde kundgøre for Med
benhavns Motorbaadeklub, som kunde øn lemmerne.
ske at forhøre paa hvilke Betingelser et
Sandby Sejl-Forening
større Antal af dens Medlemmer kunde over
Formanden A. P. S. Jensen,
vintre paa vor Plads.
Isafjordsgade 8, Tlf. Amager 2637 y.

mEODELELSER

é

BESTVRELSEfl

•

Nye Medlemmer

Ang. Materialer, som skal bruges til Re
paration af den nordre Bro, er Situationen
nærmest haabløs. — Havneudvalget, som er
i SiMiMf SejlfMeMnq.
bekendt med at en Reparation her, i Lighed
med hvad der er foretaget med alle Havnens
øvrige Broer er absolut nødvendig, har for
søgt alle Muligheder, men endnu ved Redak
Vi har hermed Fornøjelsen at anmelde
tionens Slutning var der ikke lyse Udsigter. følgende nye Medlemmer af Sundby SejlForening til Optagelse:
Aktive:
Det gamle Masteskur skal nedrives. Paa
sidste Bestyrelsesmøde vedtog man at fjerne
denne uskønne efterhaanden faldefærdige
Bygning. Saafremt Materialerne fra Tagkon
struktionen kan bruges, vil de blive benyttet
til et Arbejdsskur, Mage til det paa Søndre
Plads opførte, som har vakt megen Tilfreds
hed blandt Medlemmerne.

Gross. Peter A. F. Rasmussen, Eliasgade 6, 2.
Pram.
Cirkustjener Johan H. Olsen, Skyttegade
12, 4., N. Motorbaad »Louise«.
Værkfører Verner Andersen, Holmbladsgade
126, 1.

Slagter Hans Jørgen Nerup Hansen, Grækenlandsvej 19, 4.
Fabrikant Hans A. Aslagsen, Gammelvagt 1,
K. Motorbaad »Peer«.
Medlemmer (eller Medlemmet) som endnu
bruger det gamle Masteskur, maa før 1. Købmand Georg K. E. Petersen, Valdemars
gade 64, V. Kragejolle »Else«.
Oktober fjerne sit Grej herfra - Taget falder.

Passive:
Metaltrykker H. Caiberg, Øresundsvej 106, 1.
Der er mange som gerne vil ha' rigtig Bagermester Carl Valdemar Nielsen, Ka
Wienerbrød til Kaffen hos Henry — men
strupvej 98 C, 4.
husk — saa skal der ogsaa rigtige Fransk(iflg. Lovenes § 3: Nyt Medlems Ansøgning om
brødsmærker til, dem kniber det med at faa,
Optagelse aftrykkes i først udkomne No. af „SSF".
vi har prøvet nogle Gange, og skal prøve
Protest skal skriftlig tilstilles Bestyrelsen senest 14
Dage efter Offentliggørelsen).
igen. Husk da: Uden Mærker — intet Brød!
Nye aktive Medlemmers Opmærksomhed
henledes paa, at deres Fartøj skal synes og
godkendes
af Havneudvalget, før den ende
Afriggergilde afholdes Lørdag den 14.
Oktober i Markmandsgade (Amager Sel lige Optagelse i Foreningen kan finde Sted.
Optagelsesblanketten skal være paategnet
skabslokaler). Der vil som tidligere blive
af
Havneudvalget, som Bevis for, at Fartøjet
arrangeret Spisning — en varm Ret — Oste
pind — 01 til omkring 5—6 Kr. pro pers., er synet. Før dette er i Orden, kan Medlems
en Tegningsliste, som er bindende, vil blive kort ikke udstedes.
opsat i Klubhuset.

„m dcftify fyultiLmæd"
AMAGE

iKKERI

TLF. AMAGER

CARL NIELSEN
RAADHUSSTRÆDE 17
Leverandør til Foreningen.
Guld og Sølv købes.
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og dels overdreven Forsigtighed. Særlig paa Brændstoffet bliver god og Gangen derfor
eet Omraade syndes der meget, nemlig Køle- økonomisk.
Nu er det naturligvis ogsaa muligt at for
vandsmængden.
syne
sin Motor med en Pumpe, der giver for
I en Bil har man kun en begrænset Kølevandsmængde til Raadighed, og denne maa lidt Kølevand, hvilket der herved paa det
derfor under sin Cirkulation passere en Kø kraftigste skal advares imod. De bedste For
ler, hvor den ved Hjælp af en kunstigt frem hold opnaas sikkert med en Pumpe, der er
bragt Luftstrøm afgiver en Del af sin Varme. lidt større end nødvendigt, og da indrette
Pumpeanordningen i Bilen er meget simpel, Systemet saaledes, at der er Muligheder for
idet Systemet er saaledes indrettet, at Moto at regulere Kølevandstemperaturen, og her
rens Kølekappe altid er helt fuld af Vand, kan man gaa 2 Veje.
hvorved Pumpens Arbejde begrænses til at
holde dette Vand i Bevægelse, og der fordres
derfor ikke, at Pumpen i det Hele taget skal
have nogen Sugeevne. I enkelte Bilkonstruk
tioner er Pumpen endda helt udeladt, idet
man da klarer sig med den ved Vandets Op
varmning fremkomne naturlige Cirkulation.
I en Baad gør der sig dog i Almindelig
hed andre Forhold gældende. Her har man
Adgang til ubegrænsede Mængder af Køle
vand og kan helt udelukke Køleren. Til
Gengæld fordres som Regel en Pumpe med
i hvert Fald nogen Sugeevne, da Motoren
ofte er saaledes installeret, at Pumpen be
finder sig noget over Udenbordsvandets
Overflade, og kun i sjældne Tilfælde ligger
Motoren saa lavt, at dens Kølekappe altid
vil være vandfyldt.
Og m. H. t. Kølevandspumpen er det, at
der oftest begaas svære Synder.
Den ukyndige vil som Regel være bange
for at faa forlidt Kølevand og forsyner der
for sin Motor med en stor Pumpe, hvilket
resulterer i, at hans Motor kommer til at gaa
med for lav Arbejdstemperatur.
Ganske vist taler man om Køling af Mo
toren, men det betyder aldeles ikke — hvad
mange tror — at Motoren skal være »kold«.
Den skal tværtimod være meget varm, og
denne høje Temperatur bør opnaas hurtigst
muligt efter Starten. Senere Aars indgaaende Undersøgelser har nemlig vist, at det
»Slid«, der fremkommer i en Cylinder, og
især i den øverste Ende, ikke saa meget skyl
des Stemplets Berøring med Cylindervæg
gen som visse Forbrændingsprodukter, der
tærer Godset i Cylinderen, hvis Tempera
turen ikke kommer over en vis Grænse.
Nu er det saa heldigt, at denne Tempera
tur ligger lidt under den for Motorens Ar
bejde bedst egnede, og der er derfor al mu
lig Grund til at paase, at Kølingen ikke bli
ver for effektiv, og frem for alt, at Motoren
ikke faar Lov til at arbejde iskold eller blot
saa varm, at det kan mærkes. Den bedste
Arbejdstemperatur for Bilmotorer ligger over
80 Grader Celsius saavel for økonomisk
Gang som for Smøringen, og man kan der
for roligt køre med en Temperatur paa Køle
vandets Afgang paa henimod 90 Grader C.,
hvorved man sikkert undgaar den Risiko for
Tæring i Cylindrene, som en lavere Tempe
ratur vil medføre, og desuden vil den høje
Temperatur bevirke, at Forgasningen af
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Det var atter Sommer.
Ferietiden nærmede sig, og Genvordighe
RECiUL£f?/HC, S
derne fra sidste Ferietur var — baade med
, i/Ofvr/i
Hensyn til Motoren og det mindre gode Vejr
— kommet tilstrækkeligt paa Afstand til, at
Optimismen atter havde faaet Overtaget. —
Pumps
Følgelig gik jeg igang med at planlægge
næste Langtur.
Petersen syntes ikke interesseret, og naar
jeg bragte Emnet paa Bane, veg han uden
om.
INaSUC,IV I Ni i
Havde Motorvrøvlet sidste Aar fuldstæn
W
dig betaget ham Lysten?
Nej, det var hverken Lyst eller Mod, Pe
f/c7. x.
tersen manglede, men derimod Tid, for om
sider meddelte han, at han ikke kunde træde
I det ene Tilfælde kan man føre et med en til før Fredag Aften i den første Ferieuge.
Jeg havde ikke megen Lyst til at flakke
Reguleringsventil forsynet Stik fra Røret
mellem Pumpens Trykside og Tilgangen paa om ene Mand det meste af en Uge, men til
Motorblokken enten overbord eller ind i alt Held meldte der sig en anden Deltager,
Udstødsrøret, hvorved man ved at stille paa en Hr. Boeck, og Aftalen blev saa, at han
Ventilen kan regulere den gennem Motoren skulde fratræde, naar Petersen ankom Fre
passerende Kølevandsmængde, til den ønske dag Aften.
Det var saa Meningen, at vi først skulde
de Afgangstemperatur er opnaaet. Se Fig. 1.
I det andet Tilfælde fører man en med tage op paa Roskildefjord og Isefjord, der
Reguleringsventil forsynet Rørledning fra fra skulde vi saa fortsætte rundt Sjællands
Kølevandsafgangen paa Cylinderblokken til Odde, ned gennem Storebælt, sønden om
Sjælland og via Bøgestrømmen tilbage til
Kølevandspumpens Sugeside. Se Fig. 2.
Det er vel overflødigt at tilføje, at det vort Udgangspunkt. Petersen skulde støde
sædvanlige Kølevandsafgangsrør, hvad enten til i Frederikssund.
Vi bestemte os til at starte tidlig Søndag
dette er ført overbord eller til Udstødsrøret,
skal bibeholdes og under ingen Omstændig Morgen, men paa Grund af de sløje Sporheder maa være forsynet med noget Afspær- vejsmuligheder paa den Tid af Døgnet, skul
de vi gaa om Bord Lørdag Aften. Nu var
ringsmiddel.
I sidste Tilfælde vil man opnaa en mere det paa Grund af Opfyldning af Pladsen
ensartet Temperatur af Godset i Cylinder j nord for Havnen ikke behageligt at sove om
blokken, hvorved Varmespændinger und- | Bord ved nordre Mole, saa vi sejlede ud og
gaas.
Sindbad. fandt os en passende Ankerplads nord for
Mellemfortet. Saa stuvede vi vore personlige
Effekter, satte Ankerlanternen og gik tilkøjs.
Søndag Morgen Kl. 6,05 lettede vi og sej
lede i stille Solskinsvejr op langs »den dan
ske Riviera«. Vi løb ind i Helsingør Nord
havn Kl. 9,05, hvilket var en Time tidligere
Køb og Salg af Lystfartøjer.
end beregnet og skyldtes medgaaende Strøm.
Yachtassurance.
Man kan altsaa dog en enkelt Gang faa
noget forærende.
Sorgenfrigade 4
Dagen tilbragtes med Spadsereture i den
København N.
Tlf. Taga 8091 u.
gamle Sundtoldby, og desuden overværede
vi et Svømmestævne, hvori, foruden vore
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egne store Kanoner, flere udenlandske Svøm
mere deltog.
Ved Middagen maatte vi ty til den med
bragte Konserves, dels fordi det var Søndag,
og dels fordi ingen af os var kyndige Gastro
nomer.
Jeg sendte Petersen og hans gode Mad en
længselsfuld Tanke.
Efter Morgentoilettet og Dagens første
Maaltid forlod vi næste Morgen Kl. 8,00
Helsingør med Lynæs som Maal. Vejret var,
som Dagen før, stille og Solen skinnede fra
en skyfri Himmel, saa det snart var bagende
varmt. Godt klar af Bundgarnene fulgte vi
Kysten op forbi Nakkehoved, tittede i For
bifarten ind mod de mondæne Badesteder,
hvor Københavnerne klumper sig sammen i
Hundredevis paa Stranden, saa tæt som Flu
er paa et Stykke Honningmad, og gladelig
betaler en Snes Kroner om Dagen pro per
sona for den Fornøjelse.
Og her sejlede vi, 2 Mand i en Baad, og
med hele Kattegat saa at sige for os selv.
Skulde vi stoppe Motoren og springe ud
og svømme os en Tur?
Skulde vi ankre op under Land imens vi
badede?
Eller skulde vi bare koble Skruen fra og
saa svømme een ad Gangen?
Ingen af Metoderne kunde anbefales. Paa
dybt Vand er det svært at kravle op i en
Baad uden Badetrappe, og hvad det angaar
at bade enkeltvis maatte ogsaa den Tanke
afvises, thi faar den, der bader, Krampe,
maa den anden jo ud efter ham, og hvor
ledes faar man saa baade ham og en selv
ombord?
Men hvad med at ankre op saalænge?
Ja, det var jo en Udvej, blot vilde det
være Tidsspilde.
Derfor bestemte vi os til at tage Styrtebad
ombord. Det kunde gøres under Farten og
ved Hjælp af en Spand.
Det virkede næsten mere forfriskende end
en Svømmetur, og det var jo knap saa an
strengende. Man skal jo ogsaa pleje sin
Magelighed engang imellem, naar man er
paa Ferie.
Sjællands Nordkyst mellem Nakkehoved
og Isefjord har jeg altid syntes virkede barsk
og trist, og derfor kedelig. Lad os da forbigaa den i Tavshed.
Omsider naaede vi Indløbet til Isefjorden,
fandt ned gennem »Sætteriet« og Renden,
og vendte op efter Lynæs Havnemole. Kl.
14,22 var vi fortøjede i den lille gode Fisker
havn.
Vi diskuterede Middagen, mens vi travede
fra Lynæs til Hundested for at gøre Indkøb.
Mange herlige Retter blev nævnt og skam
meligt kasserede, fordi ingen af os anede,
hvorledes de blev fremstillede, og saa endte
vi med at lade Tilfældet raade, d. v. s. se
om vi kunde faa fat i noget, som vi forstod
at tilberede.
Det blev til Jordbær og Mælk. En Ret,

SSF
som selv den mest uerfarne kan tilberede;
er hurtigt klar til at sætte paa Bordet og i
Betragtning af det varme Vejr ogsaa for
friskende.
Men alligevel ikke rigtig noget for en sul
ten Mave. Ak, Petersen! Hvor savnede vi
dog hans hyggelige Syslen med Kasseroller
og Pander.
Ved det kolde Aftensbord maatte vi saa
tage Revanche.
Og dog syntes jeg, at jeg fyldte saa lidt i
min Sovepose den Aften.
Det er en ejendommelig og bemærkelses
værdig Forskel, der er mellem Fiskerbefolk
ningen i de to Havne Lynæs og Hundested,
som dog ligger hinanden saa nær, at Byerne

Vi nærmer os Broen ved Frederikssund.
er voksede sammen, og at man kan spadsere
fra den ene til den anden paa ca. et Kvarter.
I Hundested er de faamælte og indesluttede
og gør nærmest Indtryk af at være tvære,
men i Lynæs er de helt til den anden Side.
De sætter sig paa Kajen og sludrer livligt
med os, medens de samtidig benytter Lejlig
heden til at faa deres Nysgerrighed tilfreds
stillet, angaaende hvorfra vi kommer, og hvor
vi agter os hen, og de er uhyre hjælpsomme
med at anvise os en Plads, hvor vi bedst kan
ligge i Fred for de mange Fiskerfartøjer, der
kommer og gaar.
Tirsdag Morgen Kl. 9,10 fortsatte vi til
Frederiksværk i frisk Kuling af NNV og
skyet Vejr gennem den smalle Kulhusrende
og følgende Afmærkningen over den nord
lige, grundede Del af Roskildefjorden. Efter
en god Times Sejlads fortøjede vi i Frede
riksværk Havn, hvor Landets ældste Havne
foged residerede.
Det kom, paa vor Tur rundt i den kønne
By, paa Tale at spise Middag paa Restaurant,
men vi bekæmpede vore syndige Lyster. En
Del af Charmen ved at holde Ferie i en Baad
bestaar jo netop i, at man er uafhængig af
saavel Hoteller som Togtider, og vi blev da
enige om, at ved fælles Hjælp fik vi jo nok
noget spiseligt rodet sammen. Og saa købte
vi de fornødne Ingredienser.
Kommen ombord gik vi igang med at til
berede Festmaaltidet: Kartoffelsalat. Op
skriften, som jeg havde faaet med hjemmefra,
blev fulgt til Punkt og Prikke, og dog var
Resultatet ikke helt straalende. Der mang
lede et eller andet, for Substansen havde en
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ganske forfærdelig Tilbøjelighed til at smul
dre. (Det blev, efter min Hjemkomst, oplyst,
at Fejlen bestod i, at de kogte Kartofler ikke
var kolde, da de blev skaaret i Stykker og
kom paa Panden. Denne vigtige Fidus havde
man glemt at oplyse mig om).
Naa, det gled jo ned trods alt.
Lige ved Havnen laa en Losseplads, men
selv om »Duften« derfra fremkaldte »hjem
lige Minder«, virkede den dog ikke ligefrem
tiltalende, saa vi stak ud igen Klokken godt
14, sejlede ned mellem store og lille Tørve
grund, fortsatte sydpaa forbi det skovklædte
Dyrnæs, fulgte Afmærkningen, passerede
under den forholdsvise nye Bro og fortøjede
Kl. ca. 16 i Frederikssunds Baadehavn.
Denne driftige By gennemstrejfede vi i
Løbet af Aftenen og næste Formiddag. En
Provinsby, som saa mange andre, men domi
neret af et stort Svineslagteri, og ved Hav
nen vældige Dynger af Østersskaller, der
tilsyneladende var en stor Handelsartikel.
Onsdag Middag fortsatte vi Rejsen sydpaa.
Vel klar af Baadehavnen passerede vi Pil
lerne fra den nu nedtagne Bro, paa hvilken
Midtsjællandsbanens Tog faa Aar tidligere
rullede over Roskildefjorden. Kort efter gled
vi forbi den høje O Kjølholm, der tidligere
husede en Kattefarm.
Sejlrenden var mange Steder ganske smal,
og de forøvrigt smaa Koste eller Prikker var
ofte vanskelige at skelne fra Hovederne af
de hundreder af Aalegarn, der fyldte Fjor
den i hele dens Udstrækning. Ofte stod
Prikken endda et Stykke inde i et saadant
Garn, hvad der absolut ikke gjorde Oriente
ringen lettere.
Efter at have krydset Bredningen syd for
Eskilsø passerede vi den lille, flade, græs
klædte Holm Elleore, der i sin Tid blev
landskendt paa Grund af den der afholdte
Løvejagt. Lidt efter Klokken 14 gik vi ind i
Roskilde Havn.
Naar man paa Turen derned gennem læn
gere Tid har set Roskilde By brede sig stor
og smuk op over Bakkerne, kronet af den
smukke Domkirke, er det unægtelig med
store Forventninger, man nærmer sig Maalet.
Synet af den usle lille Havn skal dog nok
stemme Begejstringen adskillige Oktaver ned.
Jeg var — Herren hjælpe mig — ved at tro,
at det vilde blive nødvendigt at bakke min
lille Baad ud, naar vi skulde derfra igen,
saa lille syntes Havnen at være. Vi fandt
dog langt om længe et Sted at fortøje, gik i
Land og legede Bjergbestigere op gennem
Gaderne. Det var en lummer Klatretur i det
varme Solskinsvejr, og vores noget sløje
Foderstand gjorde just ikke Sagen bedre.
(Fortsættes).

Udgiver: Sundby Sejl^Forening.
Ansvarhavende Redaktør:
Sv. Aa. Rasmussen, Lybækgade 31 — S.
Telefon Sundby 36 55
Tryk: Amager Bogtrykkeri, Hallandsgade 11 — S

MEDLEMSBLAD FOR SUNDBY SEJL-FORENING
3. Aarg.

OKTOBER 1944

Nr. 6

Hvordan opstaar

(F

Ordinær halvaarlig

ff/efc'?

Generalforsamling

I den senere Tid har der i Klubben verse
ret haardnakkede Rygter om, at Sundby SejlForening skulde have tabt en Retssag ved
rørende Fiskernes Adkomst til at benytte
S. S. F.s Havn.
Rygterne herom er selvfølgelig fuldkom
ment grebet ud af Luften, saa meget mere
som der slet ikke, siden Sagen mod Emil
Hansen paadømtes ved Byretten i April i
Aar, som refereret paa Foraarsgeneralforsamlingen, har verseret en saadan Sag.
Derimod har der været anlagt ny Sag mod
Emil Hansen for Overtrædelse af den ham
paalagte Dom, og denne Sag er paadømt ved
Sø- og Handelsretten.
Resultatet er refereret i »Berlingske Tid.«
for den 28. September, og nedenfor bringer
vi Bladets korte, men klare Referat af Sagen:

afholdes

Mandag den 30. Oktober 1944 Kl. 19,00
i »Amager Selskabslokaler«, Markmandsgade 9—11.

&
D a g s o r d e n

e f t e r L o v e n e :

Punkt 1.

Valg af Dirigent.

Punkt 2.

Protokol og Beretning.

Punkt 3.

Bevilling af Midler.

Punkt 4.

Indkomne Lovændringsforslag.

Punkt 5.

Andre Forslag.

Punkt 6.

Valg.

Punkt 7.

Eventuelt.
DØMT TIL AT HOLDE SIG BORTE FRA
EN HAVN

Nedenstaaende Poster er paa Valg:
a) Formand. (A. Jensen).

Og Bøde for uretmæssigt at have
benyttet den.

b) 3 Repræsentanter: 1. S. A. Rasmussen, 2. J. C. Petersen. 3. H. Madsen.
Forslag, der ønskes behandlet paa Generalforsamlingen, skal være Forman
den i Hænde senest 22. Oktober, jfr. Lovene.
Kun gyldigt Medlemskort giver Adgang til Generalforsamlingen.

&
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%

flflUIGflTIOnSHURSUS

ét

Københavns Byret afsagde den 4. April i
Aar en Dom, hvorved Fisker Emil Hansen
blev kendt uberettiget til at benytte Sundby
Sejl-Forenings Havn med sin som Fiskefartøj
indregistrerede Baad. Da han desuagtet har
benyttet Havnen fra den 1. til den 12. Juli
i Aar, har Sundby Sejl-Forening under en
Sag ved Sø- og Handelsretten krævet ham
idømt Straf.
Da Sundby Sejl-Forenings Havn er en
privat Havn, der alene er beregnet for Lyst
fartøjer, blev Fisker Hansen for Overtrædel
se af den nævnte Dom idømt en Bøde paa
50 Kr., subsidiært 5 Dages Hæfte, og dømt
til at betale Foreningen 100 Kr. i Sagsom
kostninger.

Undervisnings-Materialet: »Funders Navi
gation«, Transportør, Linial og Skrivemateriel, kan bestilles gennem Navigationslære
begynder Tirsdag den 10. Oktober ren, som dog henleder Elevernes Opmærk
Kl. 19,30-22 paa Østrlgsgade Skole somhed paa Vanskeligheden ved at frem
skaffe Transportører, hvorfor tidligere Ele
Indtegningsliste fremlagt hos »Henry«.
Prisen for hele Vinterens Kursus er kun ver anmodes om at udlaane eller sælge disse.
Og kan vi saa ikke fremtidigt blive fri for
Kr. 7,00, som indbetales til vor Kasserer, der
Vi slutter med endnu en Gang at meddele alle løsagtige Rygter i denne Sag? Saadanne
bl. a. er til Stede den førte Undervisnings at Tegningslisten til Kursuset, som er bin gavner jo ingen af Parterne.
aften.
dende, er fremlagt hos »Henry«.
Formanden.
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store Ting blev det ikke til. Skønt der var
Tandhjulsudveksling og m. m. maatte der 4
Mand til at hive og 2 til at skovle bort, det
kneb ogsaa med at blive af med det opgra
vede, som før omtalt havde vi jo ingen Pram
at sejle bort med, saa der maatte sliskes og
^
J kastes, jøsses hvor vi slæbte. Men der kom
da det gode ud af Sagen, at vi vakte Op
beskrev Vidunderet for Kammeraterne be mærksomhed om vort Slid og Slæb. Kom
sluttede vi straks at gaa i Gang med at bygge munen fik mere Tro paa vor Sag og davæ
.en saadan Gravemaskine.
Heldigvis havde vi nogle Haandværkere,
som kunde udføre den af mig projekterede
Gravemaskine. Men Penge skulde der til. Vi
fik saa ordnet et Laan hos Kommunen, 1200
Kr. tror jeg. Men inden Maskine og Broslag
ning var færdig, var Pengene ogsaa brugt.
Vi havde saamænd ikke Raad til at købe en
Pram til at sejle det opgravede Ler og Sand
bort i, som sagt, Pengene var smaa.
Naa, men ved fælles Hjælp fik vi da vor
Gravemaskine færdig og skulde til at begyn
de Arbejdet. Det hele var tilrettelagt paa
den Maade, at vi havde nedrammet Pæle og
slaaet Bro omkring det Stykke, der skulde
rende Borgmester Hedebol, som med Inter
blive vor fremtidige Havn, naar engang vort
esse fulgte vort Arbejde, kunde med god
Udgravningsarbejde var afsluttet.
Samvittighed gaa med til at støtte vor Sag«.
Desværre for os var selve Gravemaskinens
Vi takker Grøndahl, som stadig er ivrig
Flydeponton udført af Hustømrere, og ikke
aktiv Sejlsportsmand i vor Forening, for
af Skibstømrere, med det Resultat, at den
denne gode Beskrivelse af Forholdene den
sank saa snart vi havde faaet lidt Vand under
gang, og mener ogsaa paa Medlemmernes
os, men ogsaa det fik vi klaret ved Hjælp af
Vegne at kunne sige ham Tak for det Pio
Lærred og Tjære.
nerarbejde, han som Gravemester med sin
Gravemaskinens Virkemaade og Konstruk
Gravemaskine og sine gæve Gutter udførte
tion kan jeg vist bedst redegøre for gennem
til Gavn for vor Forening.
Red.
et Fotografi og den lille Skitse, som er ved- 1
føjet disse Linier.
Vi var stolte af vor Maskine, og vi sled
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Ved Søgen efter Stof til Belysning af
Sundby Sejl-Forenings Historie, støder man
ofte paa Beretningen om den Gang Forenin
gens Medlemmer med en hjemmelavet Grave
maskine forsøgte at udgrave en Havn paa
Fladstranden, der hvor vort nuværende nor
dre Bassin nu ligger.
Uden at overse nogen, tør man vist fastslaa, at i denne Periode omkring Aarene
1927 var det vort mangeaarige gode Medlem
Skomagermester Grøndahl, som paa dette
Tidspunkt var den drivende Kraft i vor For
ening. Grøndahl, som den Gang var For
eningens Kasserer, sørgede sammen med
andre Medlemmer over, at Foreningen ikke
havde en rigtig Havn. Ganske vist var der
allerede den Gang en rigtig Bro, og nogen
Afdækning for Vind og Vejr havde man ogsaa skaffet ved Hjælp af et Bolværk, bestaaende af gamle Skarnkasser, der blev fyldt
op med Sten og nedsænket langs Broen. —
Pengene var smaa den Gang, og Udsigt til
store Forbedringer, det var der ikke. For
Eks. maatte man altid vente paa Højvande,
dersom man skulde have sit Fartøj ud. Sejl
renden manglede jo. Gamle Medlemmer be
retter om, hvorledes Fartøjet efter Foraarsistandgørelsen maatte kæntres om paa Siden
og trækkes ud over Bunden for at faa Vand
under Kølen. Selvfølgelig var der den Gang,

(
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S u n d b y S e j l - F o r e n i n g fyl
der i denne Maaned 21 Aar, i
den Anledning har Bladet hen
vendt sig til en af Foreningens
første Kasserere — Skomager
mester Grøndahl, — som for
tæller lidt om Begyndelsen. —

BFRIGGERGILDET
Gravemaskinen i Funktion, yderst th. ser De Gravemesteren Grøndahl
som altid i vor Forening, Folk, som mente,
der kunde gøres noget ved egen Hjælp til
Forbedring af Forholdene.
Vi lader Grøndahl selv fortælle om den
Gang:
»Pengene var jo smaa, til Eks. kan jeg,
som gennem mit Kassererarbejde kender For
holdet nøje, nævne, at Medlemmerne ogsaa
maatte klare deres Indskud paa Afbetaling
med een Krone pr. Uge. Men vi vilde jo
gerne ha' os en rigtig Havn. Jeg havde til
fældigt et Bekendtskab i Hornbæk, hvor der
fandtes en haanddrevet Gravemaskine, den
havde jeg hørt lidt om, og da jeg omtalte og

og slæbte alle Ugens 7 Dage, hele Søndagen
fra Morgen til Aften. Vi havde inddelt os i
Hold, 7 Mand paa hvert Hold. Holdene
havde hver sin Ugedag at møde paa, jeg var
Gravemester, saa jeg maatte møde hver Dag
for at dirigere Foretagendet. Jeg skulde og
saa paase at ingen udeblev, for saa skulde
de paalagte Bøder inddrives og de blev ind
drevet. Undertiden maatte man jo være lidt
streng, og der var da ogsaa Medlemmer, som
tabte Modet og talte om Ødelæggelse af For
eningen o. s. v. Men vi, som havde sat os
Maalet at grave en Havn, blev trolig ved,
Aften efter Aften. Guderne skal vide, at
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afholdes Lørdag den 14. Oktober Kl.
6 præcis i Markmandsgade 11, »Amager Selskabslokaler«. Der bliver som
sædvanlig arrangeret en Fællesspisning
med efterfølgende Kaffebord. Der er
arrangeret Dansemusik og forskellig
Underholdning. Prisen er Kr. 6,00 pr.
Deltager, kun Medlemmer har Adgang.
Serveringen bliver: Hvid Lobescoves,
(Skipper Lobescoves), 01, Ostepind
og Kaffe. Tegningslisten, som er ophængt hos »Henry«, er bindende. —
Indtegningen slutter Torsdag den 12.
Oktober. Afriggergildet er og bliver
vor bedste Fest, og det viser sig da
ogsaa, at flere og flere Medlemmer
deltager i denne Fest, og ingen der har
været med svigter det følgende Aar.
F E S T U D V A L G E T
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A^aamde FORSIKRINGER
I en Rundskrivelse til Sejlklubberne gør
Akts. Grøn og Witzke opmærksom paa, at
det efter Forsikringspolicernes Betingelser vil
være nødvendigt at have søkyndigt Mand
skab ombord paa Fartøjer, der i Tiden fra
15. September til 20. Oktober henligger paa
Svaj paa Roskilde Fjord eller andre Steder.
Aktieselskabet vil dog være indforstaaet
med, indtil man faar truffet andet Arrange
ment — dog senest til 20. Oktober — at
holde Fartøjerne dækket, forudsat at de ikke
kan anbringes i Havn, og mod at Anker
grejerne er tilstrækkelig kraftige og Fortøj
ningen af Fartøjerne er sket paa forsvarlig
Maade.
Man stiller i denne Forbindelse Forslag
om, at man omgaaende søger Værnemagtens
Tilladelse til, at de Fartøjer, som ikke har
fundet nogen Oplæggerplads ledig paa de
stedlige Oplægningspladser, faar Tilladelse
til at gaa ind i Hundested Havn, som efter
indhentede Oplysninger har Plads til at tage
en stor Del af Fartøjerne paa Land.
Ovenstaaende tjener til Oplysning for de
Fartøjsejere, der har Kasko- eller anden For
sikring tegnet selvstændigt i Akts. Grøn og
Witzke. Hvad angaar de af Klubbens Med
lemmer, der har Fartøjer beliggende udenfor
Sundby Sejl-Forenings Havn, og som er
Medlemmer af Foreningens kollektive Brand
forsikring, skal vi meget stærkt indprente
disse, at denne Brandforsikring kun dækker,
hvis det er anmeldt til Forsikringsselskaber
ne, at Fartøjerne er beliggende andet Steds,
samt at der er betalt den herfor gældende
Ekstrapræmie.
I modsat Fald faas ingen Dækning for
Brandskader.
Formanden.

SIDE 3

muligt, er der derfor med vor udmærkede
Lærer, Hr. Bendtsen, som Leder nu fastlagt
Rammer for denne Vinters Navigationskur
sus. Deltagelse i dette vil være en Betingelse
for at kunne deltage i Sommerens Øvelsessejladser.
Kursuset begynder den 10. Oktober Kl.
19,30 i Østrigsgades Skole, hvor Skoledirek
toratet har været saa imødekommende at
Hvis du ønsker, at din Forening skal
stille os et Lokale til Raadighed. Der vil
afgaa ved en blid og rolig Død, saa
blive afholdt Kursus een Gang ugentlig fra
maa du iagttage følgende Regler:
Kl. 19,30—22,00 i Maanederne Oktober—
1. Deltag aldrig i Foreningens Sam
Marts, og det Pensum, der bliver gennemmenkomster.
gaaet, vil være saadan som det kræves af
2. Hvis du alligevel gaar derhen, saa
Handelsministeriet for at opnaa Anerkendel
søg at komme for sent.
sen.
3. Lad være at gaa derhen, hvis Vejret
Som det fremgaar af Redaktørens Artikel
er daarligt.
i forrige Nummer har Sagen Interesse for
4. Sker Ulykken, at du alligevel kom
saavel Sejlere som Motorbaadsfolk, og jeg
mer der, saa søg at finde saa mange
skal da i disse Linier slaa til Lyd for, at man
Fejl som mulig hos Bestyrelsen og
i størst mulige Grad tilslutter sig disse Kur
de øvrige tilstedeværende.
sus, saaledes at Interessen stimuleres saavel
hos Lærer som Elever. De der tidligere har
5. Modtag aldrig Valg til nogen be
deltaget i disse Kursus hos Hr. Bendtsen,
troet Post; det er lettere at kritisere
ved jo af Erfaring, at han er Manden, der
end selv at udrette noget.
kan
forestaa en saadan Undervisning paa
6. Opfordrer Formanden dig til at
rette Maade. Men man bør da ogsaa give
sige din Mening, saa svar, at du
ham den Belønning for sin Umage, at man
intet har at bemærke.
gør sig Umage for at fuldende det paabe
7. Udtal dig efter Mødet vidt og
gyndte Kursus.
bredt om, hvordan Sagen efter din
Foruden det rent elementære gives der her
Mening skulde have være ordnet.
Lejlighed for Sejlere og Motorbaadsfolk til
8. Betal aldrig dit Kontingent, før du
at mødes i en fælles Interesse.
bliver krævet.
Gebyret for Deltagelse er sat saa lavt som
9. Bliver du krævet, saa bliv fornær
til 7 Kroner, idet Tilskud vil blive givet fra
met og tru med at melde dig ud.
Klubben. Af øvrige Omkostninger kommer
Lærebog, Passer, Transportør o. 1. Rekvisit
ter, men herom gives Besked den første Kur
susaften.
Indtegningen til Kursus sker hos »Henry«
i Klubhuset.
Altsaa: Sejlere og Motorbaads
Som Redaktøren allerede har gjort Rede folk, vi mødes den 10. Oktober.
Formanden.
for i Bladets September-Nummer er der
indenfor Bestyrelsen Bestræbelser igang for
at gøre Klubbens Sejlerskole til det, den
rettelig bør være, nemlig en Skole ikke
alene af Navn, men ogsaa af Gavn. Og en
Sejlerskole, hvor man med fuld Ansvars
bevidsthed kan sige, at her har Eleverne
modtaget en Undervisning, der virkelig sæt
I disse urolige Tider hvor Situationen skif
ter dem i Stand til at færdes paa Søen uden
Fare for deres eget og andre Medmenneskers ter fra Dag til Dag og vore Arrangementer
maaske aflyses i sidste Øjeblik, kan De altid
Liv og Sikkerhed.
træffe Folk, som kender til evt. Ændringer,
Og det er det, vi skal stræbe hen imod.
Det første Led i Bestræbelserne har været paa Telefon Sundby 35016 — 3655 og Ama
at faa Sejlerskolen anerkendt som saadan af ger 2637 y, 1398 y og 3452 x.
Myndighederne, nærmere betegnet Handels
ministeriet. Og der er nu Udsigt til, at en
saadan Anerkendelse kan opnaas, dog først
efter et Aars Forløb, idet NavigationsdirekSundby Sejl-Forenings Sdr. Plads
tøren skal foretage de fornødne Undersøgel
ser og overvære et Hold Elevers Prøve i
Hy> ItodtUai/ec
saavel Praksis som Teori efter nærmere an
AA. HANSEN
givne Regler.
1. Klasses Arbejde —
For at faa sat Sving i Tingene hurtigst
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kPfovKsev

1§P

Sejlersltole - -

Navigationskursus
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Kongens
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Ved Havnen var man i Færd med at an
lægge nogle Filtre til Rensning af Byens
Kloakvand, de var dog ikke færdige og en
frygtelig Odeur bredte sig over hele Havneomraadet og gjorde Opholdet yderst ube
hageligt, saa vi bragte vore indkøbte Varer
ombord og forlod hurtigst muligt denne saakaldte Havn og sejlede tilbage til Eskilsø,
hvor vi fortøjede ved en Bro Kl. 16,45.
Her laa vi saa fra Onsdag Eftermiddag til
Fredag Middag og nød den pragtfulde Stil
hed og det herlige Solskinsvejr. Vi fik Baaden spulet over det hele, aflagde Besøg ved
Ruinen af det gamle Kloster, som af Ærke
biskop Eskil blev anlagt her i 1136, men kort
Tid senere blev flyttet til Æbeltoft.
Meget var der nu ikke at se. Et Hul i Jor
den af Størrelse som Grundfladen af en al
mindelig Villa, det var alt.
Vi havde nu fuldstændig opgivet at lave
varm Mad, de hidtidige Forsøg fristede ikke
til Gentagelse, saa vi prøvede nu at klare os
med tør Kost, tællende Timerne til Petersens
Ankomst.

„m tifytify fyjuhiymeA,''

CARL NIELSEN
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Hvad er et Hjem uden Moder og et Skib
uden Kok? Naar jeg kom til Køjs, kunde jeg
næsten ikke finde mig selv i Soveposen, og
om Natten fantaserede jeg i urolige Drøm
me om saftige Bøffer og lækre Koteletter.
Saa blev det endelig Fredag. Ved li-Tiden
forlod vi vor hyggelige Station ved Broen
og sejlede op til Frederikssund, hvortil vi
ankom 5 Kvarter senere. Magre og asketiske
vandrede vi faamælte rundt i Byen, jævn
ligt kiggende paa Uret og hver især rugen
de over sine Tanker, der alle drejede sig om
varm Mad.
Ved 20-Tiden ankom Petersen, modtaget
med Jubel og den Ærbødighed, man uvilkaarligt lægger for Dagen i en Mesterkoks
Nærværelse. Jeg indbod ham straks til at
tage Proviantbeholdningen i Øjesyn, sam
tidig med at jeg underrettede ham om de
Tantaluskvaler, vi havde udstaaet, idet jeg
haabede at vække hans Medlidenhed og faa
ham til at træde i Funktion straks.
Men nej. Det var vores egen Skyld, sagde
han. Nu skulde vi have Aftenkaffe; han
havde dejlig Smørkage med, — 2 Tommer
høj, — og Proviantbeholdningen kunde vi
se paa næste Dag.
Og saaledes blev det.
Boeck var ikke begejstret ved Tanken om
at skulle rejse hjem, og ved Kaffen diskute
rede vi Pladsforholdene, og der blev efterhaanden Enighed om, at vi med lidt god
Vilje nok kunde finde Soveplads til os alle
tre, hvorefter Boecks Humør steg til uanede
Højder.
Lørdag Morgen gik Petersen paa Furageringstogt, fulgt af vore ivrige Tilraab om
saftigt Kød, og endelig meget af det.
Trængslerne Tid var forbi.
(Fortsættes).

Husk Generalforsamlingen
Mandag den 30. Oktober!

RAADHUSSTRÆDE 17
Leverandør til Foreningen.
Guld og Sølv købes.

Alle Arter af
Ttsitc
— saavel Forenings«
som Private. — —

AMAGE

YKKERJ

•
Forlang Tilbud.

TLF. AMAGER

MARKMANDSGADE 9-11

»Klohkemageren«
URE OG OPTIK
1. Kl.s Reparationer.
Forretningen, Amagerbrogade 101
Telefon Amager 2719 u.

Telf. Sundby 1940

Gunnar Jensen

Kassereren meddeler:
De med dette Nr. af Bladet medfølgende
Girokort kan benyttes ved Indbetaling af
Kontingent for Oktober Kvartal 1944 og
Januar Kvartal 1945. De Medlemmer, som
allerede har betalt et eller begge Kvartaler,,
bedes venligst ved Lejlighed aflevere Giro
kortet paa Kontoret eller hos Marketenderen.
Kassererens Træffetider i Vinterhalvaaret
fra 1. Oktober 1944 til 1. April 1945:
1. Søndag i hver Maaned Kl. 10—12 i
Klubhuset, — hver Fredag 6—8: Højdevej
Nr. 39, 3., København S.

Nye Medlemmer
L SwwUjy, Sejlpiemma

Vi har hermed Fornøjelsen at anmelde
følgende nye Medlemmer af Sundby SejlForening til Optagelse:
Passive:
Chauffør Niels Peter Jensen,
Øresundsvej 16 E, St. th.
Fru Astrid N. Larsen, Hveensvej 26.
Montør Richard V. M. Nielsen,
Kastrupvej 98 A, St.
Støberiarbejder Gilbert Aksel Smith,
Ravennavej 5, 1.
Købm. Gunnar Gersel, Jægersborggade 21.
Aktive:
Handelsmedhjælper Mogens Beck, Marathonvej 11. — Jolle »Heda«.
Repræsentant Sophus
Højdevej 30, 2.

Rudolf

Sørensen*

Snedker Knud Henning Rasmussen, Frank
rigsgade 5, St. — Jolle »Tove«.
Snedkermester Jens V. Hammer, Sundgær
det 5, 3. — Kragejolle »K. 2887«.
(if]g. Lovenes § 3: Nyt Medlems Ansøgning om
Optagelse aftrykkes i først udkomne No. af „SSF".
Protest skal skriftlig tilstilles Bestyrelsen senest 14
Dage efter Offentliggørelsen).

N B ! Ifølge Foreningens Love skal aktive
Medlemmers Fartøjer godkendes af Havne
udvalget før Medlemskortet kan udstedes. —
Det paahviler derfor nye Medlemmer at op
søge d'Hrr., som kvitterer paa den udleverede
Optagelsesblanket, saafremt Fartøjet kan op
tages i Foreningen. — Uden denne Kvittering
for godkendt Fartøj, kan der ikke paaregnes
Plads i Havnen for Sommerhalvaaret.

Køb og Salg af Lystfartøjer.
Yachtassurance.
Sorgenfrigade 4
København N.

Tlf. Taga 8091 u.

Udgiver: Sundby SejUForening.
Ansvarhavende Redaktør:
Sv. Aa. Rasmussen, Lybækgade 31 — S.
Telefon Sundby 3655
Tryk: Amaeer Bogtrykkeri, Hallandsgade 11 — S
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Vort Æresmedlem, forhenværende Borg
mester P. Hedebol, fejrede sin 70 Aars Fød
selsdag den 7. November. Fødselaren, der
var Genstand for megen Opmærksomhed i
Dagens Anledning, modtog ogsaa Sundby
Sejl-Forenings Fødselsdagshilsen. — Med
lemsbladet bringer her en forsinket Hyldest
til vort populære Æresmedlem.

Formanden, Brandmand Jensen, aabnede
Mødet og bød de fremmødte Medlemmer
Velkommen.
Til Dirigent valgtes Jørgen Nielsen.
Protokol og Beretning: — Sekretæren op
læste
Forhandlingsprotokollen,
hvorefter
Formanden fik Ordet til Beretningen. Her
under omtaltes først tre afdøde Medlemmer,
som mindedes idet Forsamlingen rejste sig,
medens Formanden udtalte: Et Ære være
deres Minde.
Formanden henviste derefter til den op
læste Forhandlingsprotokol, idet han ud
dybede de deri omtalte Sager, omtalte de i
Sæsonen ekskluderede Medlemmer ,og paa
pegede disses Ret ifølge Lovene til at prøve
denne Eksklusions Gyldighed paa denne
Generalforsamling. Herefter omtaltes forskel
lige Forsikringssager, som havde ført til gode
Resultater for Foreningens Medlemmer, men
Formanden opfordrede indtrængende Med
lemmerne til at have deres Forsikring helt i
Orden.
Om et Møde paa Raadhuset med Direktør
Bjerregaard og Kontorchef Frederiksen ang.
Klubbens og Havnens Fremtid meddeltes, at
dette ikke helt havde tilfredsstillet Forman
den, der var dog opnaaet en Smule Oriente
ring, saaledes at Bestyrelsen i Dag vilde
fremkomme med de første Forslag, som tager
Sigte paa vidtgaaende Planer.
Angaaende de i Forhandlingsprotokollen

ofte nævnte Fiskerisager redegjorde Forman
den for Forløbet af disse og oplæste nogle
Skrivelser mellem Overretssagfører Sølling
og Bestyrelsen. Sagføreren, der var Konsu
lent for 20 navngivne Medlemmer, som paa
Trods af Sejlforeningens Love havde forsøgt
at gøre Havnen til en Fiskerihavn. Anslagets
Alvorlighed kunde ses deraf, at man havde
sat Ministeriet for offentlige Arbejder, Vand
bygningsvæsenet og Kommunen ind i Sagen.
Der ønskes kort og godt Koncession paa
Fiskeri fra Lystbaadehavnen, Sagen var ikke
afsluttet.
Lejespørgsmaalet med Baadebyggeren paa
Pladsen var ikke afsluttet, paa Grund af
nogen Misfornøjelse med denne, Bestyrelsen
ønskede gerne nogle Udtalelser angaaende
dette Spørgsmaal.
Til den opslaaede ledige Malerudsalgsforretning var kun indkommet Ansøgning fra
Foreningens Pladsmand E. Madsen, som der
for havde faaet denne Bevilling.
Formanden afsluttede nu sin Beretning
med at takke Medlemmerne, som havde ar
bejdet ved Klubhusets Istandgørelse, samt
udtalte en Tak til Bestyrelsen for godt Sam
arbejde.
Dirigenten takkede for Protokol og Beret
ning som opfordrede til Diskussion herom.
Med H. t. Spørgsmaalet: Baadebyggeren,
udtalte Olsen Kritik af denne, fordi han var
uvillig til at udføre Reparationsarbejder for

3. Aarg.

Medlemmerne, samt anbefalede en Eksklu
sion af de omtalte 20 Medlemmer i Fiskerispørgsmaalet.
Formanden kunde ønske yderligere Til
kendegivelser i Sagen de 20 Medlemmer
samt Baadebyggerens Kontrakt.
Der oplæstes nu en Resolution:
Generalforsamlingen den 30. Oktober 1944
udtaler sin allerskarpeste Misbilligelse af det
Forsøg, der fra 20 navngivne Personer, gen
nem Overretssagfører P. N. Sølling, har
været gjort og gøres paa at nedbryde og om
styrte Sundby Sejl-Forenings Love, ved gen
nem Ministeriet for offentlige Arbejder og
andre Autoriteter at tiltvinge Erhvervsfiskere
Adgang til Benyttelse af Foreningens Havn.
Generalforsamlingen finder, at de i denne
Sag af disse saakaldte Fiskere foretagne
Skridt er af en for Foreningen saa alvorlig
og skadelig Sag, at man ser sig nødsaget til
at ekskludere disse Medlemmer ifølge Love
nes § 7.
Olsen anbefalede Resolutionen, vilde gerne
være Underskriver for at udtrykke, at dette
var Foreningens Sag og ikke Bestyrelsens,
som det Gang paa Gang fejlagtig angaves
fra Fiskeriets Side.
Efter Resolutionen var givet til Diskussion
kunde Dirigenten oplyse, at ingen havde
noget mod denne at indvende.
Resolutionen gik herefter til Afstemning,
og alle stemte for, ingen imod.
Endvidere vedtoges enstemmigt Protokol
og Beretning.
Bevilling af Midler. — Formanden oplyste,
at Bestyrelsen intet havde at ønske til dette
Punkt, idet Penge til Reparation ved Nordre
Bro var bevilget, nu haabede man blot paa
at faa det nødvendige Materiale, men Indkøb
af Brædder og Tommer var, som Medlem
merne maatte vide, omtrent umuligt i Dag.
Indkomne Lovændringsforslag. — Dirigen
ten oplyste, at saadanne Forslag forelaa ikke.
Andre Forslag. — Dirigenten oplyste, at
der fra Bestyrelsen forelaa 4 Forslag, som
ønskedes behandlet.
Forslag 1 var saaledes:
Bestyrelsen foreslaar, at Renterne af det
hos Magistraten indbetalte Depositum ind
sættes paa en særlig Bankkonto, og danner
Grundlaget for Oprettelse af et Byggefond,
hvis Midler skal anvendes til Rejsning af et
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nyt Klubhus samt en hermed forbunden
Sanering af Klubbens Plads og Omgivelser.
Formanden anbefalede og oplyste, at Ren
tebeløbet for Tiden udgjorde et Beløb af ca.
900 Kroner. Da ingen ønskede Ordet satte
Dirigenten Forslaget under Afstemning, det
vedtoges enstemmigt ved Haandsoprækning.
Forslag 2 var saaledes:
Bestyrelsen foreslaar, at Marketenderiets
Nettooverskud fra 1. Januar 1945 indsættes
i et Byggefond til Bygning af nyt Klubhus
og hermed forbunden Sanering af Pladsen.
De i Lovenes § 13 nævnte 2 pCt. tilføres dog
stadig Øvelsesfonden.
Efter Oplæsning af Forslaget tog Forman
den Ordet for at anbefale dette, han oplyste,
at Forslaget vilde indbringe ca. 3000 Kr.
aarlig til et nyt Klubhus.
A. Schmidt kunde ogsaa anbefale Forsla
get, henviste til eget Forslag i samme Ret
ning, og paapegede det usunde i vor nuvæ
rende Økonomi, der er afhængig af Marke
tenderiets Overskud.
Forslaget sattes under Afstemning og ved
toges enstemmigt.
Forslag 3 var saaledes:
Bestyrelsen foreslaar, at Havne- og Plads
afgifter, der hidtil har udgjort Kr. 1,60 pr.
Kvadratmeter for hele Aaret for aktive
Medlemmer og Kr. 1,00 pr. Kvadratmeter for
passive B Medlemmer, fra og med 1. April
1945 forhøjes med 25 pCt., saaledes at Sat
serne bliver henholdsvis Kr. 2,00 og Kr. 1,25.
Beløbet afrundes af praktisKe Hensyn til
nærmeste hele Kroner.
Formanden motiverede Bestyrelsens For
slag saaledes: Andre Sejlklubbers Takster er
langt større end de i Forslaget anførte, dette
sidste Forslag var et Led i de foreegaaende
Forslag, som alle gik ud paa, at vi opsparede
en disponibel Kapital for at kunde rejse en
tilsvarende Bankkredit, der kunde give de
nødvendige Midler til Opførelsen af et nyt
Klubhus inden for en overskuelig Tid, det
nuværende var jo alt for lille og nærmest
opslidt. Underlaget er daarligt. Gulvet skal
snart udskiftes ligesom andre Reparationer
kan ventes. Endvidere henvistes til Udtalel
ser i Mødet med Direktør Bjerregaard, som
havde pointeret, at for at opnaa Kommunens
Støtte, maatte vi selv kunde møde med
nogen Kapital.
Efter at nogle Spørgsmaal angaaende B
Medlemmer var afklaret, vedtoges ogsaa dette
Forslag med alle Stemmer imod 2.

Valg af Repræsentanter:
Paa Dirigentens Forslag genvalgtes For
manden med Akklamation. Formanden tak
kede for udvist Tillid og anbefalede samme
Tillid for de øvrige afgaaende Bestyrelses
medlemmer.
Formanden kunde især ønske, at Henri
Madsen, der havde gjort et stort Arbejde for
Foreningen, og som i Dag var stærkt forhin
dret i at være til Stede, blev genvalgt.
Dirigenten efterlyste Forslag til Repræsen
tanter, hvilke dog udeblev, og Forsamlingen
genvalgte herefter hele den siddende Besty
relse med Akklamation.
Eventuelt:
Emil Hansen udtalte sin Glæde over det
oprettede Byggefond og foreslog man trykte
og solgte et Byggefondsmærke.
Østergaard kunde ønske, at der i Frem
tiden anvendtes den Fremgangsmaade ved
Bestyrelsesvalg, at disse udpegedes saa be
tids, at deres Navne kunde offentliggøres i
Medlemsbladet eller ved Opslag i Klubhuset.
Formanden mente, at vore Love strengt
taget siger, at Forslag, der ønskes behandlet
paa Generalforsamlingen, skal indsendes for
ud, og at dette vel ogsaa maa gælde Forslag
vedrørende Repræsentanter.
Olsen ønskede at bringe Bestyrelsen en
Tak paa Medlemmernes Vegne for det ud
førte Arbejde, som man havde god Grund
til at anerkende. Han mente, at Østergaards
Forslag kunde skabe Forvirring.
Jessen udtalte ogsaa Ros til Bestyrelsen,
han vilde nu blot have renset Havnen for
Urenheder.
Hans Sørensen kunde paa Havneudvalgets
Vegne oplyse, at naar der igen kunde sejles,
vilde man ogsaa løse dette Spørgsmaal, der
forestod sandsynligvis baade Oprensningsog Uddybningsarbejder. Til et Forslag om
at lade Haveejerne betale til disse Arbejder,
fandt han ikke denne Plan tiltalende, idet
disse Haver tænktes nedlagt, saasnart Krigen
var forbi.
Carlsen ønskede Baadebyggerens Spørgs
maal afgjort.
A. Schmidt ønskede oplyst am Baadebyggeren var forpligtiget til at udføre Repara
tionsarbejde for Medlemmerne, idet han
mente denne kun var interesseret i nyt
Arbejde.
Baadebygger Aa. Hansen vilde godt paa
tage sig Reparationer, men disse maatte af
H. t. Arbejdskraften samles i nogen Tid.
Formanden besvarede en Del Spørgsmaal
Forslag 4 var saaledes:
og
Dirigenten kunde da Talernes Række var
Bestyrelsen foreslaar, at Sundby Sejl-Forening med det Antal Medlemmer, der er udtømt hæve Mødet og takke for god Ro og
Red.
Motorbaadsejere, indmelder sig i Dansk Orden.
Motorbaads Union.
Formanden motiverede ganske kort Forsla
get, det var naturligt Motorbaadsejere stod
Der har den senere Tid fundet mange
tilsluttet denne Union, som bl. a. arbejdede
Tyverier Sted paa forskellige Sejlklubbers
for Afskaffelsen af Benzinskatten.
Ingen havde noget herimod at indvende, Pladser, dels fra Skabe og ogsaa fra Baadene.
Med de Vanskeligheder, der for Øjeblik
og Forslaget vedtoges enstemmigt.

Tyverier maa forhindres.
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ket er med at erstatte Ting, indprenter vi
indstændigt Medlemmerne om at tage alt af
Værdi hjem, der overhovedet kan bringes
hjem. Herved hjælper man med til at for
hindre Tyverier.

CB R f l n D F O R S I H R i n G E R n E )
De Medlemmer, der har deres Fartøjer lig
gende udenfor Sundby Sejl-Forenings
Plads erindres herved om, at en saadan Be
liggenhed andet Steds skal anmeldes til For
sikringsselskaberne, for at Fartøjerne kan
være forsikret mod Brandskade.
Gør det nu i Dag.

EKSKLUSIONER
Nedenstaaende, der efter Opgivelse fra
Overretssagfører P. N. Sølling, er Medunder
skrivere i den mod Sundby Sejl-Forening
rejste Sag, er efter den paa Generalforsamlin
gen enstemmigt vedtagne Resolution, som
gengives andetsteds i Bladet, ekskluderede
af Foreningen pr. 1. November 1944.
C. Finne, Strandlodsvej 6.
E. J. Nielsen, Holmbladsgade 83.
(tidligere ekskluderet).
P. A. Jensen, Lyneborggade 32.
Jens Nielsen, Overgaden oven Vandet 4.
Johs. Gissel, Genuavej 41.
Carl Serup, Milanovej 2.
Poul Olsen, Badensgade 43.
Otto Carlquist, Iransvej 39.
A. Andersen, Italiensvej 6 A.
(tidligere ekskluderet).
Edm. Jensen, Holmbladsgade 109 B.
F. Otto, Ungarnsgade 19.
Søren Hansen, Kurlandsgade 20.
Emil Hansen, Vermlandsgade 79.
(tidligere ekskluderet).
Hakon Hansen, Prinsessegade 67.
(findes ikke i Kartoteket).
Johannes Jensen, Viborggade 11.
(findes ikke i Kartoteket).
A. J. Thomsen, Amager Strandvej 62.
Alfred Christensen, Strandlodsvej 90.
Gunnar Jensen, Mjøsensgade 9.
Kai Hansen, Lybækgade 5.
J. M. Sølyst, Prins Buris Vej 3.
Ovennævnte maa altsaa ikke længere fær
des paa Klubbens Enemærker. Da imidlertid
nogle af disse endnu har Fartøjer paa Plad
sen, vil de lejlighedsvis kunne tilse Baadene,
uden dog at kunne nyde øvrige af .Forenin
gens Goder, Benyttelse af Foreningens Grej,
Adgang til Klubhus osv. osv.
Fartøjer og øvrigt Grej, der tilhører oven
nævnte, skal fjernes, saasnart Lejlighed hertil
gives.
Bestyrelsen.
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En Mtvutec- GEnERALFORSflmWlG
Et Referat af Foreningens Efteraarsgeneralforsamling findes andet Steds i Bladet,
saa jeg skal afholde mig fra at gribe herind
i. Men jeg synes, der kan være Grund til at
flette nogle Kommentarer hertil, idet denne
sidst afholdte Generalforsamling staar for
mig som et Monster for enhver Generalfor
samling med sin Saglighed, Værdighed og
efter min Mening gode Resultat.
Jeg finder Grund til paa egne og Bestyrel
sens Vegne at takke de forholdsvis mange
Medlemmer, der paa trods af den af Forhol
dene affødte Ulyst til at gaa ud om Aftenen,
alligevel viste deres Interesse for Foreningen
ved at give Møde.
Ligeledes finder jeg Grund til at fremsætte
min og Bestyrelsens Tak til de fremmødte
Medlemmer for den Maade, paa hvilken man
gav Udtryk for Tilfredsheden med Bestyrel
sens Arbejde i det forløbne Halvaar ved
dels at godkende Beretningen om Virksom
heden uden større Diskussion, og dels ved
at genvælge den siddende Bestyrelse. Be
styrelsen opfatter det saaledes, at man nu er
inde paa det rigtige Spor for det fremtidige
Arbejde, og skal vide at følge det Fingerpeg,
der her er givet, som et Direktiv at arbejde
efter.
Et saadant stiltiende Udtryk for Tilfreds
hed med Sagernes Løsning, som her blev
givet, er i sig selv en stor Belønning for
Besværet, og ansporer til fortsat at virke til
Gavn og Glæde for Foreningen og dens
Medlemmer. Og af Opgaver findes der en
Masse, baade Ting, hvor der skal arbejdes
paa længere Sigt saavel som Spørgsmaal, der
skal løses i den nærmeste Fremtid.
Det er med Glæde, at Bestyrelsen har
konstateret ,at man ved med saa stort Fler-

til at vedtage de fremsatte Forslag om For
eningens fremtidigede Økonomi viser, at man
er villig til at bære de økonomiske Ofre, der
uvægerligt følger med fremsatte Krav. Dette
viser, at Medlemmerne har en nøgtern og
klar Forstaaelse af, at Goderne ikke kom
mer af sig selv, men at man ogsaa maa bære
Ofre. Det bliver saa Bestyrelsens Opgave at
holde disse Ofre inden for en rimelig Græn
se, bestemt af Medlemmernes Evner og Vilje.
Og i Visheden om, at Enighed gør stærk,
er det vor Tro, at den Enighed, der kom til
Orde paa Generalforsamlingen, spaar godt
for Fremtiden.
^
t
Formanden.

Foreningens Navigationskursus har i Aar
haft en Tilslutning som aldrig tidligere, hele
2 Hold har det været nødvendig at oprette
for at faa alle med. Imidlertid har mange
sikkert undladt at melde sig paa Grund af
Mørklægning, Usikkerhed m. m., SSF har
derfor besluttet i Vinter halvaar et at oprette
en staaende Rubrik om Navigation. Vi op
fordrer nu Medlemmer, som ikke tidligere
har deltaget i Navigationsundervisning, til
at studere denne populære Gennemgang af
Navigationen og lære »Lektien« godt fra
Maanea til Maaned. Vort Haab er, at der
imellem Læserne skulde opstaa Lyst til mere
Kundskab, hvilken saa kan opnaas hos vor
udmærkede Navigationslærer, Hr. Styrmand
Bendtsen paa næste Vinters Kursus. I det
efterfølgende vil vi i hvert Nr. bringe en
kort Redegørelse for Navigationens forskel
lige praktiske Spørgsmaal samt nogle af de
vigtigste Punkter af Søens Færdselsregler.

£

Kongen

København K
Telf. C. *931f
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Praktisk Navigation: Betingelsen for at
kunde forstaa Navigations Mystik er, at vi
gør os fortrolig med forskellige Udtryk og
Benævnelser, hvorfor vi straks vil fastslaa et
Par Kendsgerninger: Jorden er nær kuglefor
met, ude til Søs ses Himmel og Hav mødes
i en Cirkel, i hvis Centrum Iagttageren be
finder sig, denne Cirkel, der ligger paa Jord
overfladen, kaldes Kimingen, Horisonten er
i Navigationen, den Cirkel et vandret Plan
gennem Iagttagerens Øje møder Himmel
hvælvingen i. Afstanden til Horisonten siges
at være uendelig, modsat Afstanden til
Kimingen, som er endelig og afhængig af
Øjehøjden.

SIDE 3
Retningen mod Punktet i Horisonten, der
om Middagen ligger under Solen, kaldes
retvisende Syd. Jorden drejer sig i Løbet af
eet Døgn om sin Akse i Retningen VestØst. Jordaksens Endepunkter kaldes Jordens
Poler.
Nu stopper vi et Øjeblik for at fordøje,
og er saa klar til det, som vi egentlig interes
serer os for, Søkortet. —
Først maa vi dog se lidt paa selve Model
len til Søkortet, nemlig Jordkuglens Grad
net. — Det lille rare Søkort vi sidder bøjet
over paa en Sejltur op igennem Sundet, er
nemlig en Del af dette Gradnet skaaret ud
og formindsket ned i passende Maalestok.
Man tænker sig Jorden dækket af et Grad
net, eet System af Cirkellinier gennem Po
lerne Jordmeridianerne og et andet Hold
Cirkellinier vinkelret herpaa Breddeparallerne. Den Breddeparallel, der ligger lige langt
fra Jordens Poler, er den bekendte Ækvator
med evig Sol og Negre paa.
Et Steds Beliggenhed paa Jorden angives
ved Bredde og Længde. Medens Bredden
regnes ud fra Ækvator (nordlig eller sydlig),
regnes Længden ud fra Førstemeridianen,
som er den Cirkellinie, der i føromtalte
Gradnet gaaende fra Pol til Pol, gaar gennem
Greenwich i England. Længden benævnes
østlig eller vestlig i Forhold til Førstemeri
dianen, Længden angives almindelig ikke
over 180 Grader.

De internationale Søvejs-Regler og NødSignalers Anvendelse af danske Skibe (i det
følgende altid benævnet: Søens Færdsels
regler).
Disse Regler, der skal følges af alle Skibe
i rum Sø, stammer fra Boards af 22. Januar
1897, saaledes maa det vel være paa Tide, at
vi faar denne lært at kende. Vi kender jo
saa glimrende fra vor daglige Færden den
Foragt man viser en »Fumlegænger« i Færd
selen, men paa Søen er det skam ligesaa.
Derfor, ligesom vi siger til »lille Peter«, ræk
Haanden ud, se dig for, før du gaar over
Gaden, osv. osv., maa vi ogsaa sige til Sejl
sportsmanden, du har Vigepligt, dit »Katte
øje« er i Uorden osv. osv., altsaa lær Søens
Færdselsregler og overhold dem.

&
Regler for Styring og Sejlads.
Fare for Sammenstød kan opdages ved at
pejle et nærmende Skib, forandrer denne
Pejling sig ikke kendeligt, maa Fare for
Sammenstød siges at være til Stede.
Opstaar der Fare for Sammenstød mellem
to Sejlskibe skal det ene af dem gaa af
Vejen efter følgende Regler:
1) Et Skib, der sejler rumskøds, skal gaa
af Vejen for et Skib, der ligger bidevind.
i 2) Et Skib, der ligger bidevind med Vin
den Bagbord ind, skal skal gaa af Vejen for

NR. 7

SS F

SIDE 4
et Skib, der ligger bidevind med Vinden
Styrbord ind.
3) Naar begge Skibe sejler rumskøds med
Vinden ind paa modsatte Sider, skal det Skib
der har Vinden Bagbord ind gaa af Vejen.
4) Et Skib, der sejler med Vinden agter
ind, skal gaa af Vejen for et andet Skib.
5) »En Motorbaad skal altid gaa af Vejen
for et Sejlskib«.
En praktisk Bemærkning, — i Søens Færd
selsregler skelner man mellem 2 Baadtyper,
Sejlskibet og Dampskibet. Dampskibet ind
befatter ethvert Skib som fremdrives ved
Maskineri, selv om dette Skib tillige fører
Sejl.
De nævnte Regler, som er lette at følge om
Dagen i sigtbart Vejr, bliver straks noget
vanskeligere en mørk Nat, hvor man ved
Hjælp af det røde, grønne eller klare Lan
ternelys man ser, skal afgøre, hvem der har
»Forkørselsret«, vi tvinges derfor til at sætte
os lidt ind i Regler angaaende Skibslys m. v.,
som det højtidelig hedder, disse Regler gæl
der fra Solnedgang til Solopgang i al Slags
Vejr. I dette Tidsrum maa ikke føres andre
Lys, der kan forveksles med det foreskrevne.
Et Dampskib, der er let, skal føre paa Fok
kemasten eller forreste Del af Skibet, et klart
hvidt Lys 20 Fod over Skroget, overstiger
Skibets Bredde 20 Fod, skal det føres lige
saa højt, som Skibet er bredt, dog ikke over
40 Fod over Skroget, dette Lys skal være
synlig i 5 Sømils Afstand. Det skal være an
bragt saaledes, at det lyser over en ubrudt
Bue af Horisonten paa 20 Kompasstreger
(fra ret forud til 2 Streger agten for tværs
paa hver Side).
Paa Styrbords Side skal føres et grønt Lys
og paa Bagbords Side et rødt Lys, indrettet
og anbragt saaledes, at de er synlige i en
Afstand af 2 Sømil og lyser over en Bue af
Horisonten paa 10 Kompasstreger paa de
respektive Sider (fra ret forud til 2 Streger
agten for Tværs).
Sidelysene skal ind mod Skibssiden være
forsynet med Skærme, der rækker 3 Fod frem
foran Lysene, saa de er usynlige over Bougen
paa den modsatte Side.
(Fortsættes).

(Fortsat). flammede Spejdernes og Vandrefuglenes
Lejrbaal. Nogle unge Mennesker roede syn
gende over Fjorden. Luften var varm og
stille.
Saa faldt de første, store Draaber, og et
Øjeblik efter strømmede Regnen ned i Tove,
mens Lynene fo'r knitrende over Himlen, og
Tordenen rungede rullende mellem Bak
kerne.
. 20 Minutter senere var Himlen atter klar
og Luften ren og balsamisk.
Søndag Morgen lettede vi ved 8%-Tiden
og sejlede nordpaa i en stiv nordlig Kuling.
Vi drejede rundt om Kirsebærholmen ind i
II Ir
af G. Østergaard
J Holbæk Fjord og fortøjede Kl. 10 ved Hør
by Færgebro, og gik op paa Kroen, hvor
Ved 10-Tiden forlod vi Frederikssund, sej Skipperen i Anledning af Søndagen maatte
lede op forbi Dyrnæs, syd om store Tørve give Formiddagskaffe.
grund, gennem Kulhusrenden ned i Isefjorden, passerede vest om Ouro og fortsatte
ned i Bunden af Bramsnæsbugt og fortøjede
Kl. 15 ved Broen ved Langtved Færgekro
overfor Munkholm. Det var en smuk Tur
ned forbi Skovene paa Hønsehalsen og
Bognæs.
Syd for Holbækfjorden holdt Afmærknin
gen op. Saa passerede vi i tilbørlig Afstand
de udlagte Flaader, hvorfra de fra Søminestationen ved Dragerup Skov afskudte Tor
pedoers Bane observeres. Kort efter pas
serede vi Brohovedet hvorfra Torpedoerne
I Læ ved Hørby Færgekro.
affyres, gled ned forbi Skovene ved Eriksholm og fortøjede som nævnt ved Færge
Klokken 11,45 forlod vi det hyggelige Sted
broen, idet vi satte Ankeret agterud og For
for at sejle op til Rorvig, men da vi med vor
fortøjningen ind paa Broen. Da vi senere
nordlige Kurs i den krappe Sø tog en Masse
gik i Land bemærkede vi, at der kun var Wi
Vand over, og da Sandsynligheden for at vi
Fod Vand under Stævnen.
kunde finde Læ ved Rørvig, var meget ringe,
Et smukkere Sted end vor Fortøjningsændrede yi Kurs. ved Lysegrunden og sejlede
plads finder man næppe. Mod Øst og Vest
i Stedet op til Lynæs, hvortil vi ankom 14,55.
skovklædte Bakker, og mod Syd bredte
Saavel Boeck som jeg var nu atter oppe
Tempelkrogens stille Vandflade sig, skinnen
paa vor normale Vægt.
de som flydende Guld i den nedgaaende Sols
Men vi havde endnu en lang Vej for os,
Straaler, kranset af høje Bakker.
og der var kun 6 Dage tilbage af Ferien, saa
En ejendommelig fredfyldt Stemning lag
vi maatte nok stramme os op til nogle læn
de sig over Landskabet, da Solen var gaaet
gere Stræk, hvis vi vilde gennemføre den
til Hvile. Rundt omkring langs Kysterne
planlagte Tur. Tankene havde vi fyldt op
ved vort første Besøg i Frederikssund, og
der var endnu 50 Liter tilbage, da vi Mandag
Morgen Kl. 7,25 forlod Lynæs. Snart efter
A G
T-cstzc
rundede vi Korshage og satte Kursen efter
— saavel Foreningss
Sjællands Rev.
(Fortsættes).
som Private. — —
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3. Aarg.

Sundby Sejl-Forenings nye Klubhus 194?
Paa vor Efteraars-Generalforsamling kunde
Formanden, A. Jensen, fortælle os, at der
allerede forelaa brugelige Planer til et nyt
Klubhus. Generalforsamlingens venlige Ind
stilling for Gennemførelsen af disse Planer
gennem Vedtagelse af de nødvendige Tilskud
af Klubbens Indtægter til et Byggefond for
talte, at Tiden er inde til at forelægge og
diskutere i Detailler, hvad der er gjort og
hvad der skal gøres i Fremtiden i denne Sag.
»SSF« har forsøgt at udrede, hvorfra de
allerførste Impulser til et nyt Klubhus stam
mer, og kan samtidig med, at vi her offentliggører dem, fortælle, at disse Planer er ca.
10 Aar gamle og er udarbejdet paa Foran
ledning af daværende Bestyrelsesmedlemmer
Chr. Jensen og Aa. Sejerbo.
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Da forskellige Udtalelser fra ældre Med
lemmer kunde tyde paa, at Aa. Sejerbo skul
de være Planernes Fader, har vi henvendt os
til ham for at høre lidt om dette.
Sejerbo henfører straks beskedent til da
værende Formand Chr. Jensen som Parthaver
i Planerne: »Det havde jo været et godt Ak
tiv for Foreningen i Dag, om Projektet den
gang var ført ud i Livet,« fortsætter Sejerbo,
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SIDE 2
»vi havde indhentet forskellige Tilbud, og
saa vidt jeg husker laa Byggeprisen paa
100,000 Kr., et rimeligt Belob i Betragtning
af vi den Gang kunde regne med 5000 Kr.
aarlig fra Marketenderiet, netop hvad der
skulde bruges til Forrentning af Anlægs
kapitalen«.
Grunden til, at Sagen ikke naaede Frem
me, skyldtes saa vidt vi forstaar Sejerbo, at
Bestyrelsen blev udskiftet og alle de skønne
Planer som en fremsynet Bestyrelse havde
forberedt henslumrede i en blid Tornerose
søvn.
Medlemmerne vil selv, ved nøjere Studium
af de her aftrykte Planer, kunde se, hvor
vidunderlig fremsynet de dengang udarbej
dede Planer er, faktisk lige til at bruge igen
i Dag.
Det er da ogsaa Bestyrelsens Mening at
arbejde videre med Sagen og ud fra dette
Projekt. Selvfølgelig kan der saa diskuteres
om Størrelse og evt. andre Ændringer, for
Eks. Bad, som man nu forbinder med ethvert
moderne Sportshus.
Som det fremgaar af Tegningerne, er der
Tale om en 2 Etagers Bygning med Restaura
tion og Mødelokaler i Stuen samt et stort
Festlokale med Altan ud mod Sundet paa
1. Sal. Der er iøvrigt ikke mere at fortælle,
for enhver kan selv ved Studium af Tegnin
gerne se hvor godt gennemtænkt det hele er.
Det vilde være glædeligt om Chr. Jensen
eller Sejerbo, som stadig er Medlemmer hos
os, her i Bladet vilde bringe endnu en Til
skyndelse til Udførelse af Projektet.
Nu er der vel Medlemmer, som under Læs
ningen af alt dette har tænkt eller sagt:
Vor Herre bevare os, bygge — og i disse
Tider osv. osv. Vi skal straks tilføje, at der
selvfølgelig ikke er Tale om at begynde hver
ken i Dag eller om et Aar. Men, som ved
taget paa Generalforsamlingen, skabe Kapi
talen og saa have Planerne klar, saaledes at
vi kan begynde den Dag, det er prismæssigt
forsvarligt.
Vi har bedt vor Formand A. Jensen om
at fortælle lidt om, hvorledes han kunde
tænke sig disse skønne Drømme finansieret.
Jensen har jo omtrent lovet os et Hus til
Foreningens 25 Aars Jubilæum om 3 Aar.
(Se hans Artikel ved Tiltrædelsen som For
mand i Medlemsbladet, November 1943). —
&
Vi giver Ordet til Formanden:
Naar Redaktøren beder mig om at frem
sætte nogle Betragtninger over Spørgsmaalet
»Nyt Klubhus«, gør han det sikkert ud fra
Ønsket om, at Medlemmerne kan faa lidt
Indsigt i og Forklaring paa, hvorledes det
økonomiske Grundlag for denne Sag skal
fremskaffes.
Redaktøren kommer med en Antydning af,
at jeg som Foreningens Formand skulde have
»lovet« et nyt Klubhus færdigt til Forenin

gens 25 Aars Jubilæum i Oktober 1948. —
Selvfølgelig har jeg ikke »lovet« noget saadant eller i det hele taget afgivet noget Løfte
direkte i denne Forbindelse.
Det jeg har gjort, er at fremsætte en Tanke
i Form af en »Ønskedrøm«, ikke et Luft
kastel, idet dette Begreb dækker over et
Ønske, der aldrig gaar i Opfyldelse, og det
skulde saa sandelig gerne ske for vort nye
Klubhus Vedkommende. Jeg har forsøgt at
gøre Medlemmerne delagtige i den Ønske
drøm, som jeg, den øvrige Bestyrelse og
sikkert mange andre nærer, nemlig at kunne
fejre Foreningens 25-Aars Jubilæum i et nyt,
stort og tidssvarende Klubhus, der er Klub
ben værdigt.
Som Redaktøren gør opmærksom paa, er
det ikke en Tanke, som den nuværende For
mand eller Bestyrelse ene har fostret eller
har Patent paa. Tidligere initiativrige Med
lemmer har for længe siden haft samme Tan
ke, samme Ønske, idet de har haft saa meget
Fremsyn, at de har kunnet se, hvor det bar
hen. Man kan kun beundre dette Fremsyn, og
man kan saa beklage, at disse forudseende
Mænd ikke fik Lov at føre Sagen ud i Livet
dengang Betingelserne endnu var tilstede,
uanset hvad saa Aarsagen hertil har været.
Denne kender jeg ikke, idet Sagen ikke er
refereret i Protokollerne. Som Redaktøren
beretter, er den vistnok mest foretaget paa
eget Initiativ og for egne Midler, hvilket er
saa meget mere prisværdigt.
Naar man skal sige noget om Planens Rea
lisation og Fremskaffelsen af de økonomiske
Midler hertil, synes det for mig at ligge inden
for Grænsen af det opnaaelige, saavel hvad
angaar Fremskaffelsen af Midlerne som Tids
punktet for Bygningens Opførelse. Men Be
tingelsen herfor er rigtignok, at Flertallet af
Medlemmerne, og helst 100 pCt. af dem,
slutter op om Tanken og hjælper med til
Planens Realisation. Saa skulde det være en
smal Sag at løfte denne Byrde. Og jeg skal
gerne fremføre, hvorledes jeg ganske løse
ligt har tænkt mig Problemet løst.
Det antydes, at da de Planer blev til, der
foreligger, og som med nogle faa Ændringer
efter Tidens Krav endnu er saa tidssvarende,
at de i det store og hele kan bruges som de
er, var Byggesummen anslaaet til ca. 100,000
Kr. (Jeg gætter, at denne Pris var incl. Inven
tar.) Idag vilde Byggesummen sandsynligvis
paa Grund af Materialesituationen og Priser
ne ligge paa omkring det dobbelte.
Vil man imidlertid være en Smule optimi
stisk, maa man tro, at fire Aar frem i Tiden
vil Forholdene paa Verdensmarkedet være
faldet saa meget til Ro, at selv om man ikke
tør tro, at det gamle Prisniveau kommer igen,
saa vil det dog være muligt at gennemføre
et lignende Projekt for ca. 125,000 Kr.
Saa kommer Spørgsmaalet om Fremskaffel
sen af Startkapitalen. Et Byggefond er som
bekendt allerede grundlagt med smaa 1000
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Kr. Og efter det Forslag, der blev vedtaget
paa Generalforsamlingen, vil Marketenderiets
Overskud fra og med Januar 1945 indgaa i
Fondet. I rede Penge betyder dette minimalt
3000 Kr. om Aaret, idet det er Overskuddet,
som vi faar i Øjeblikket med den indskræn
kede Varemængde. Og man kan maaske for
vente det større. Dette giver minimalt 12,000
Kr. paa 4 Aar.
Hvis man derpaa tænker sig, at Medlem
merne i samme fire Aar vil støtte Sagen med
et Ekstrakontingent paa 10 Kr. om Aaret, at
indbetale 5 Kr. halvaarligt, hvilket skulde
være overkommeligt for alle, vil det blive
6000 Kr. aarlig eller ialt 24,000 Kr.
Med disse Indtægter vil Fondet om fire
Aar raade over en Kapital paa ialt 37,000 Kr.
Minimum. Regner man Salg af et Byggefondsmærke, Renter og andre Smaaindtægter
med, skulde man nemt kunne komme op paa
et Beløb af ca. 40,000 Kr.
Der skal derefter skaffes og forrentes et
Laan paa ca. 85,000. Noget af dette Beløb
kan vel tænkes fremskaffet ved Aktietegning
blandt Medlemmerne. Disse Penge skal na
turligvis ogsaa forrentes, men Renten bliver
ikke særlig høj paa dette Beløb. Hvis man
regner en gennemsnitlig Rente paa 5, højst
6 pCt., vil den aarlige Forrentningssum blive
godt 4000 Kr., hvilket et Foretagende af den
Størrelse nemt skulde kunne svare.
Ja, saadan ser en Kalkulation ud for
»Ønskedrømmen«, alt løseligt anslaaet. —
Nogle vil maaske ryste paa Hovedet og sige,
at det er for stort et Brød at slaa op, men
Kendsgerningerne viser, at en Klub af om
trent samme Format som vor, nemlig »Frem«,
har realiseret deres Ønskedrøm, og det
endda i disse »for vort Land saa vanskelige
Tider«. Saa lad være med at være pessimi
stiske og tro, at vi ikke skulde kunne gøre
det samme. Det sociale Niveau for disse to
Klubbers Vedkommende er vist saadan om
trent det samme.
Formanden.

Alle Arter af
A G

TeæUc
— saavel Forenings:
som Private. — —
•
Forlang Tilbud.

MARKMANDSGADE 9-11

Telf. Sundby 1940

Gunnar jensen
Køb og Salg af Lystfartøjer.
Yachtassurance.
Sorgenfrigade 4
København N.

Tlf. Taga 8091 u.
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SIDE 3

PAA GRUND AF

RESTANCE »Klohhemageren«

Ved Aarets Udgang er som sædvanlig
foretaget et grundigt Eftersyn af vore Med

URE OG OPTIK
1. Kl.s Reparationer.

lemslister. Medlemmer med for store Restan

Forretningen, Amagerbrogade 101

cer er tilskrevet herom, og har ogsaa i Al
-

S.SK

Telefon Amager 2719 u.

mindelighed rettet Fejlen. Desværre er der
ogsaa, som det ses af nedenstaaende Navne
y/m

liste, Medlemmer, som ikke har reageret paa
Foreningens skriftlige Henvendelser, hvorfor
vi har været nødt til at følge vore Love,
10 -AS

ophæve Medlemsskabet og kundgøre herom
i vort Blad.

cifytig, tjulcLmed'

CARL NIELSEN
RAADHUSSTRÆDE 17
Leverandør til Foreningen.
Guld og Sølv købes.

Vi haaber nu de paagældende Herrer forPaa Generalforsamlingen foreslog bl. a. staar, at hermed er al Adgang til vort OmEmil Hansen, at der skulde trykkes og sælges
et Byggefonds Mærke og »SSF« har bedt sin
faste Tegner, Munch-Jørgensen om Udkast
til et saadant, hvilket vi har den Glæde at
kunde bringe her. Munch-Jørgensen udtaler
beskedent, at det kun er et Forslag, og at
der muligvis kan fremkomme bedre egnet
fra anden Side. — Altsaa! Konkurrencen er
aabnet.

Xak!
Maa

jeg

raade ophørt for dem, ligesom det er Slut
med at bære Foreningens Emblem i Sejl
sportkasketten.
Aktive:
188

J. Ebling, Cumberlandsgade 18.

262

E. O. Jensen, Mimersgade 94, 5.

273

L. V. E. Bøg, Nørrebrogade 68, 2.

275

H. E. Knudsen, Østrigsgade 43, 4.

340

Gustav Chr. Pedersen, Halfdansgade 7.

403

K. K. Knudsen, Ungarnsgade 33, St.

421

takke

Sundby

Anledning af min Fødselsdag. Jeg benytter
Lejligheden til at udtale Ønsket om, at den
næste Sæson maa bringe fuld Frihed for
Deres herlige Idræt.
Peder Hedebol.

428

Jens Johs. V. Nielsen, Milosvej 10.

124

Haakon Pedersen, Karensgade 10, 2.

148
167
202
218
262

Kongens
Nytorv 6,

/CjjaN

lA&l

København K
Telf. C. *931(

S

ii herlig

F E R E-I-UR
7

wn

Østergaard

Saa var der en, der sagde Jylland.
Hvorfor ikke lige saa godt tage til Aarhus
Passive:
som til Kerteminde? Boeck havde aldrig
været i Jylland og vilde meget gerne se Aar
8 N. Pedersen, Ungarnsgade 5.
hus, o. s. v.
44 N. Frederiksen, Vigerslev Allé 103.
Jeg indvendte, at det jo hidtil havde været
73 J. V. Rasfelth Sørensen, Strandlods
Bestemmelsen at tage til Kerteminde, men
vej 84, 4.
forøvrigt havde jeg ikke noget imod at tage
80 K. P. Jacobsen, Hollænderdybet 18, 2. til Aarhus i Stedet, da min Familie netop for
83 K. M. Klinge Knudsen, Hollænder Tiden opholdt sig paa Ferie der, men Spørgsmaalet var blot, om vi havde Brændsel nok.
dybet 23, 3.
Petersen oplyste mig om, at der var læn
89 R. Jensen, Serbiensgade 3.
gere til Kerteminde end til Aarhus, og der
91 K. C. Olsen, Middelgrundsvej 33.
med var Sagen afgjort.
111 J. P. C. Jensen, Ndr. Fasanvej 247, 1.
Det var dejligt Solskinsvejr med let nord
147

lANMMVM

Hjalmer Kargaard Jacobsen Bjerg,
Nyrnberggade 10, 1.

Sejl-Forenings

Medlemsblad hjertelig for de venlige Ord i

Bestyrelsen.

(Sluttet)

lig Brise, men en ret svær Dønning gav dog
en Del Slingerage. Ved Blinkfyret paa Yder
Erik Schultz Nielsen, Lundtoftegade 10. revet satte vi saa Kursen mod Aarhus.
Undervejs, kort efter at vi havde passeret
K. K. A. Petersen, Sixtusvej 2, 3.
Ballonen paa Yder Flak, kippede vi for
K. J. Hofvander, Amagerbrog. 233, 1. »Niels Juel«, der var for østgaaende ,og ved
Harry Emanuel Sørensen, Lindgrens 16-Tiden dukkede den jyske Hovedstad op
forude, flankeret af Marselisborg — og RiisAllé 4, 1.
skov, og Kl. 17,15 fortøjede vi i LystbaadeCarl Laursen, Siciliensgade 12, 3.
havnen.
Poul Chr. Hansen, Bredegrund 7.

Passive B:
8

Arne Hasforth Larsen, Italiensvej 29.

11

J. Knakkergaard Jespersen, c/o Lind,
Raadmandsgade 50 A.

33

F. Ploug, Buddingevej 48, Lyngby.

Aftenen tilbragte vi hos Familien, og
næste Formiddag aflagde vi Besøg i »Den
gamle By«, vel nok en af Aarhus' smukkeste
Seværdigheder. Desværre tillod Tiden os
ikke at foretage flere Udflugter i den smuk
ke Omegn, der var jo endnu lang Vej hjem.

SS F

SIDE 4
Tirsdag Middag Kl. 12,30 fortsatte vi Rej
sen, passerede et engelsk Krigsskib, der var
ankret op ud for Varna, og fortsatte sydpaa
forbi Norsminde, Tunø Knob, Hov og Gyl
lingnæs. Helt tørt sejlede vi ikke i den syd
vestlige Vind, og ud for Horsensfjord og
Vejlefjord stampede vi temmelig meget, men
Solen skinnede og Vejret var iøvrigt dejligt.
Kl. 21 laa vi fortøjede i Middelfart og Pe
tersen gik straks igang med at svejse Kote
letterne. Det var sen Middag, men det skal
jo efter Sigende være meget fint.
Onsdag Formiddag anvendtes til en Tur i
Kongebroskoven og op paa Lillebæltsbroen,
hvorfra man har en storslaaet Udsigt over
den ualmindelig smukke Omegn.
Middelfart forlod vi Kl. 13,30, løb under
Broen og svingede ned gennem det smukke
Fænøsund. Det var stadig Solskinsvejr og
sydvestlig Vind, og i den nordlige Del af
Lillebælt slingrede vi ikke saa lidt, men se
nere blev det helt stille. Vi nød den smukke
Tur ned forbi Wedelsborg, Baagø og Assens,
og vi nød ogsaa de stegte Aal, som Petersen
serverede ud for Helnæs.
Saa drejede vi ind mellem Horn og Lyø,
fortsatte forbi Avernakø, fulgte den klare
Vinkel fra Bækkehave Fyr og svingede i det
tiltagende Mørke op gennem Svendborg
sund, spejdende anstrengt efter de vejleden
de Koste. Kl. 22,30 listede vi ind gennem
det vestlige Havneløb, dukkede os, mens vi
løb under den lave Cementbro over til
Skibsværftsøen, og fandt os en Plads for
Natten.
Torsdag Morgen fyldte vi Tankene op og
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vi bandt fast Kl. 20,45 efter en uafbrudt
Tur paa 11%: Time.
Naar man tager i Betragtning, at vi i Da
gens Løb havde hørt paa mere end 925,000
Tændinger, forstaar man sikkert, hvilken
velgørende Fred vi følte, da Motoren ende
lig blev stoppet ved Kajen i Nyord Havn.
Trods den lange og trættende Sejlads gik
vi dog en Vending op gennem den lille By,
inden vi — efter Aftenkaffen — lagde os til
Hvile med Bevidstheden om at have naaet,
hvad vi havde foresat os.
Fredag tog vi saa det sidste Stræk. Kl. 8,05
forlod vi Nyord, listede op gennem Bøge
strømmen, over Præstø Bugt og Køgebugt,
og fortøjede paa vor vante Plads ved Nordre
Mole Kl. 15,30. Saa skiltes vore Veje; 3 sol
svedne Gutter drog af, hver til sit.
Ferieturen var til Ende.

Forfatteren gør sit kære Fartøj
klar til næste Tur.

Journalen udviser, at Turen havde varet
13 Dage, hvoraf Sejltiden udgjorde 72,40
foretog de øvrige nødvendige Indkøb, og Timer. Den udsejlede Distance var 438 SøKl. 9,30 gled vi forbi Turø, drejede nordpaa
ved Turø Rev op efter Stoense Løb, listede
gennem dette, op forbi Lohals, skævede lidt
efter Smørstakken og rundede Langelands
Nordende.
Begunstiget af dejligt Solskinsvejr og syd
østlig Brise gik Rejsen videre gennem Omø
sund, ned langs Knudshoved ind i Stor
strømmen. Atter beundrede vi Sydsjællands
skønne skovklædte Kyster, medens vi tøf
fende banede os Vej forbi Farø, Tærø og
Langø, op gennem Ulvsund forbi Kallehave
og videre nordpaa til Nyord, i hvis Havn
Mellem Lillebæltsbroens Piller.
mil og Gennemsnitsfarten havde været 6,02
Knob. Vi havde brugt 218 Liter Petroleum
a 16 Øre og til Start 7 Liter Benzin a 31 Øre,
hvilket giver en total Brændselsudgift af
37,05 Kr. Havnepenge betalte vi kun 2 Ste
der, det blev ialt 4 Kr.
Sagde De Motorvanskeligheder?
2,98 Millioner Omdrejninger uden et Hik.
Tre Gange Rensning af Brændstoffiltret
kommer ikke ind under Begrebet Motorv r ø v ^'

G. Østergaard.

Rimm
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Sundby Baadebyggeri
Sundby Sejl-Forenings Sdr. Plads

"Jft•(L&(A'Cl4/C'E'
AA. HANSEN
Kort over en herlig Ferietur.

1. Klasses Arbejde —

SSF
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SIDE 5
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Sundby og lægger ind ved Vedbæk, er Sund
by det affarende Sted og Vedbæk det paakommende Sted i Navigationens sælsomme
Sprog.

ligesom Bladet har konstateret, at Jollen i sit
Hjemland slet ikke er saa populær. Endelig
foreslaar »Sejl og Motor« »Piratjollen« som
en mere egnet Sportsbaad, der hvad Prisen
angaar godt kan konkurrere med S.S.F.
A-Jollen .
Det er interessant at læse om Udsigterne
for Fremtidens Sejlsport iøvrigt. »Sejl og
Motor« mener, at Dragens Dage er talte, og
5-Meteren er forbi inden den rigtig har naaet
at komme frem.
Medlemsbladet aabner gerne sine Spalter
Spørgsmaalet om Mesterskabssejlads har om een eller flere af vore Medlemmer har
Red.
vi tidligere omtalt her i Bladet. Om dets Be noget at sige til alt dette.
tydning for dansk Sejlsport er ingen Tvivl,
derimod er Valget af Baadtypen, hvori disse
skal foregaa, et Spørgsmaal hvorom der kan
blive en Del Diskussion.

Nu er vi allerede saa dygtige, at vi begyn
der at studere Kompasset, Sømandens Vej
viser i et halvt Aartusinde. Det er Kompas
sets Evne til at stille sig i nordlig og sydlig
Retning, som gør det saa anvendeligt til Søs.
De allerførste Kompasser bestod simpelthen
af en Spand Vand, hvori der flød et Stykke
Træ, hvorpaa der var fastgjort et Stykke mag
netisk Jern. Det har sikkert været en betroet
Opgave at være »Kompasholder« i høj Sø.

Paa »Dansk Sejlerdag«s Aarsmøde i Januar
vil dette Punkt sikkert bringe flere Forslag
frem, og for de deltagende Klubbers Repræ
sentanter gælder det saa at være paa Linie
med Medlemmerne, naar den endelige Beslut
ning skal tages.
Sejlerdagen nedsatte som bekendt et Ud
valg, som vil fremkomme med en Betænk
ning i Sagen, men det var glædeligt om et
Vi fortsætter i Dag med Gennemgang af
Par af vore mange dygtige Sejlsportsfolk
vilde fremkomme med nogle Udtalelser om Navigation. Først vil vi lige som i en rigtig
Skole begynde med en lille Overhøring, saa
deres Syn paa Sagen.
kan Læseren selv afgøre med sin Samvittig
Roskilde Sejlklub, der paa Grund af Tider
hed, om han har været opmærksom i Timen
nes Ugunst er blevet Midtpunkt for Sjæl
og kan sin Lektie.
lands Sejlsport, har tilsendt Danmarks Sejl
Altsaa: Hvad er Horisonten?
klubber Spørgeskemaer og Forslag til en
Baadtype for disse kommende Sejladser. Be
styrelsen har været samlet og behandlet Sa
gen, men selv om man er absolut Tilhænger
af en billig Jolletype for disse Sejladser som
Roskilde foreslaar, herskede der Enighed om
at afvente Sejlerdagens Betænkning, før man
gav sin endelige Indstilling til Sagen.
I de udsendte Spørgeskemaer fra Roskilde
til alle Sejlklubberne, anbefaledes kraftigt
S.S.F. A-Jollen (ikke Sundby Sejl-Forening),
men Svenska Seglarforbundets A-Jolle. Den
er 5 m lang, 1,70 m bred og med 10 Kv.-M.
Storsejl. Jollen er klinkbygget, har Sænke
køl og er egnet for Enkeltmands-Sejlads. —
Jollen er beregnet at koste ca. 900 Kr. efter
Krigen.
»Sejl og Motor«, i hvis Spalter man altid
kan læse om, hvad der sker i dansk Sejlsport,
bringer i December-Nummeret en saglig
Gennemgang af Baadtyper i Dag samtidig
behandles ogsaa Spørgsmaalet: Mesterskabsbaaden.
»Sejl og Motor« bringer flere gode Oplys
ninger til Spørgsmaalet, bl. a. synes det at
fremgaa heraf, at S.S.F. A-Jollen ikke er hur
tig nok til at tilfredsstille en Kapsejlers Krav,

I hvilken Retning gaar Meridianerne og
i hvilken Breddeparalellerne, og hvad er
Førstemeridianen? Klarede du alle Spørgsmaalene?
Og saa et Par Spørgsmaal i Færdselsreg
lerne:
Et Skib, der sejler rumskøds, møder et
Skib, der ligger Bidevind, hvem skal gaa af
Vejen? Klarede du den, Hansen?
Og nu denne her: Hvorledes er et Damp
skibs Lanterneføring?
Og saa det sidste Spørgsmaal i Dag:

Med et saadant Kompas fik man imidlertid
kun nordlig og sydlig Retning bestemt. Tek
nikken udviklede sig og efterhaanden kommer
vi frem til vore Dages handige Kompasser,
Tørkompasset og Spritkompasset. Da dette
ikke er et Kursus i Kompasfremstilling skal
vi hurtig gaa over til det, som har vor Inter
esse, Kompasrosen, som vi skal styre vort
Skib efter. Rosen og saa den lille Styrestreg
ved Koppens Omkreds er det jo som vort
Øje magisk trækkes af, naar vi i Søkortet
har bestemt Kursen. Men det er vigtigt at
kende Kompasrosens 32 Streger (til næste
Vinter, naar der mødes til Kursus hos Navi
gationslærer Bentsen, er der ogsaa noget der
hedder % Streger). Paa Undersiden af denne
Rose sidder flere Magnetnaale, som stadig
holder Rosen i nordlig og sydlig Retning,
modsat Styrestregen som følger Skibets Be
vægelser, her har vi altsaa hele Mystikken.
Der styres mod en bestemt Retning, Kursen
hedder det, Styrestregen paa Kompasset føl
ger med, men Rosen den Gavtyv bestemmer
selv sin Retning, den bliver ved at søge nord
lig og sydlig Retning, — men du vil se, at
Styrestregen er kommet hen til et nyt Hul
eller Trekantmærke paa Kompasrosen.
Nu var der selvfølgelig ikke noget i Vejen
for, at vor Kompasrose kunde være forsynet
med Paaskrifter som Hveen, Dragør, Taar
bæk osv. osv., og saa kunde man have en
hel Stabel lige som Grammofonplader, og
lægge den paa der var Brug for. Men dels
er det lidt indviklet, og dels lyder det jo
godt, naar Tante Olga er med at sige, vi
stævner i sydlig Retning, derfor anbefales
det altsaa at kigge lidt nærmere paa Rosen
her og lære alle 32 Streger.

Et Sejlskib, der sejler med Vinden agter
De 8 Streger, der staar Navn paa, kaldes
ind møder en Motorbaad, hvem skal gaa af
Hovedstregerne,
Streger, der ligger midt
Vejen? »Det var flinkt, Jensen, rigtig svaret.
imellem to Hovedstreger, har Navn efter
Vi gaar saa over til Maanedens nye Stof,
disse. Stregen mellem N og NØ kaldes NNØ
som jeg haaber alle dem, der ikke kunde
— Stregen mellem NV og V kaldes VNV
besvare mine Spørgsmaal i Dag, vil se lidt
o. s. fr. Stregen mellem N og NNØ kaldes
bedre paa i næste Maaned. Vi begynder med
N til 0 (NtØ) og mellem NNØ og NØ
et Par maritime Udtryk, som ofte bruges
NØtN og videre Kompasset rundt. N er
uden maaske at de kendes nøje.
forkortet Betegnelse for Nord, 0 for Øst og
Sømilen, hvad er en Sømil? 1 Sømil er lig Syd lig S, endelig V lig Vest.
Meridianminuttet paa 45 Graders Bredde og
Men lad os nu gaa til Sagen og lære Ram
lig 1852 Meter.
sen hele Vejen rundt i Urviserens OmdrejNaar vi Sondag Formiddag sejler ud fra ningsretning.

SIDE 6
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Vi begynder øverst med Nord og giver saa
alle de store Mærker et Navn:

Pas paa Tyveri!
Natten til den 12. December er ca. 40 Skabe
paa Nordre Plads blevet aabnet af Tyve. —
Medlemmer, som endnu ikke er blevet be
kendt med dette, maa omg. tilse Deres Ejen
dele.
Pladsmanden har foretaget en midlertidig
Lukning af Skabene.

NR. 8

V—

SUNDBY SEJL-FORENING —
Formand: A. P. S. Jensen, Isafjordsgade 8, 3., Amager 2637 y.
Kasserer: Th. Sparre, træffes
1, Søndag i Mnd. 10-12 i Klub
huset og hv. Fredag 18—20, Højdevej 39, 3.
Sekretær: J. C. Pedersen, Østrigsgade 31, 1.,
Amager 1398 y. Pladsmand og Havnefoged:
E. Madsen, Holmbladsgade 90, Amager 2779 x.
F. " _

Nye Medlemmer

Vi opfordrer stadig Medlemmerne til at
hjemtage alt, som har Værdi.

N
NtØ
NNØ
NØtN
NØ
NØtØ
ØNØ
ØtN
0

0
ØtS
ØSØ
SØtØ
SØ
SØtS
SSØ
StØ
S

V
VtN
VNV
NVtV
NV
NVtN
NNV
NtV
N

S
StV
SSV
SVtS
SV
SVtV
VSV
VtS
V

Naar du kan alle Stregerne hele Vej
rundt, og paa Søkortet har lært at finde af
farende og paakommende Sted samt Kompas
kursen, vil du altid være i Stand til at føre
dit Skib fra et Sted til et andet, selv om du
skulde mangle Landkending, f. Eks. i taaget
Vejr eller om Natten.

i SimdAy. Seføomimfy

I Forbindelse med ovenstaaende, gøres op
mærksom paa, at lign. Indbrud er foretaget
paa andre Baadpladser, hvor der f. Eks. og
Vi har hermed Fornøjelsen at anmelde følgen
saa er stjaalet Presenninger. Derfor bør det
i Dag være en fast Regel, at ingen Sejlsports de nye Medlemmer af Sundby Sejl-Forening til
Optagelse:
mand køber nogen Art Baadmateriale af
Aktive:
ubekendte Personer, saadanne bør tværtimod
holdes tilbage, for at man kan finde, hvor
Ekspedient Aug. E. Petersen, Viktoriagade
fra Materialet kommer.
23, 4. Sal tv. — V.
Saafremt alle Klubber vilde indføre lidt
Maskinarbejder Hans. Johs. Larsen, Ved
Kontrol med det, som falbydes af omløbende
Sønderport 13, 4. tv. — S.
Personer, vilde Gevinsten ved Tyveri af vort
Motorbaad »Asra«.
specielle Materiale mange Gange være
Smed Gunther G. Robert Petersen, Rosen
tvivlsom.
vængets Allé 23, St.
I samme Anledning anmodes Medlemmerne
Motorbaad »Kate«.
om med ikke for lange Mellemrum at tilse
Elektriker Peter Christian Schiødte, Parma
deres Fartøjer.
gade 38, 2.
Gør som flere fornuftige Medlemmer alle
Metalvarefabrikant Adolf H. Hansen, Unrede har gjort, tøm Fartøjet for alt, og lad
garnsgade 60, 2. — Motorbaad »Karen«.
staa aabent, saa faar man i det mindste ikke
Maskinarbejder
Fridthjof H. Lauritzen, Wil
brækket Døre og Beslag itu.
dersgade 33, 1. o. G.
Kragejolle »Ruth«.
Passive:

Foruden Streginddelingen, inddeler man
Kompasrosen i Grader. Enten hele Vejen
rundt 360 Grader eller fra N om ad 0 til S
180 Grader, fra N om ad V til S 180 Grader.

Baadsntand Svend Aage Nielsen, Bremensgade 59, 1.
Leif Chr. Thilgren, Delosvej 21.
Skibssnedker Franck Gamrath Nielsen, Ungarnsgade 9, St. tv.

Endelig kan Rosen deles som vist her i
fire Gange 90 Grader.
_
.
(Fortsættes).

Malersvend Erik Jensen, Kongovej 19, 2.
Radiotelegrafist John Zimmermann Belsing,
Nørresøgade 29, 3. tv.

DØDSFALD

fl3

Et af vore unge Medlemmer, Vagn Morten
sen, afgik den 12. December ved Døden. —
Trods sin unge Alder var han mangeaarigt
Medlem af Foreningen, id»et han allerede som
Dreng kom ind i Sundby Sejl-Forening, hvor
han blev en ivrigt Deltager paa Kapsejlads
banen, en Interesse han aldrig svigtede. Vagn
vil ogsaa blandt sine Sejlsportskammerater
efterlade et stort Savn.
»S. S. F.« udtrykker herved sin dybeste
Medfølelse med afdødes efterladte Hustru
og lille Datter.

E. N.

©tøkltg 3ul!
£)en tfamlefce £9e£tpretøe éenfcer
derigennem en 3ulef)iUen til alle
©urtfcbt) ©ejl'Jorenmøé Støefclemmer.

(Iflg. Lovenes Paragraf 3: Nyt Medlems
Ansøgning om Optagelse aftrykkes i først
udkomne Nr. af »SSF«. Protest skal skrift
lig tilstilles Bestyrelsen senest 14 Dage
efter Offentliggørelsen).
NB! Ifølge Foreningens Love skal aktive Med
lemmers Partøjer godkendes af Havneudvalget
før Medlemskortet kan udstedes.

Det paahviler derfor nye Medlemmer at opsøge
d'Hrr., som kvitterer paa den udleverede Optagelsesblanket, saafremt Fartøjet kan optages i
Foreningen. — Uden denne Kvittering for god
kendt Fartøj, kan der ikke paaregnes Plads i
Havnen for Sommerhalvaaret.
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