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MEDLEMSBLAD FOR SUNDBY SEJL-FORENING 

Nr. 1 JANUAR 1947 6. Aarg. 

MEDLEMSBLAD FOB SUNDBY SEJL-FOBE»ll\G 

SJETTE ct4 

Som den opmærksomme Læser vil bemær

ke, begynder vi med dette Nummer af S. S. F. 

paa 6. Aargang af vort Medlemsblad. 

Selv om 5 Aar ikke er noget imponerende, 

maa det alligevel for et lille Medlemsblad 

regnes for et rundt Hjørne, alt er jo relativt. 

Vi har haft den Glæde lige fra Starten altid 

at have vore Medlemmers Bevaagenhed. Den 

eneste alvorlige Kritik har egentlig altid været 

over, at vi ikke vilde udvide til 8 eller 16 

Sider. 

Deri har vi dog ikke villet føje Medlem

merne, idet vort Maal altid har været, i al 

Beskedenhed at vække Medlemmernes Inter

esse for Foreningens indre Anliggender, og 

saa, for ikke at gøre det alt for kedeligt, ind 

imellem bringe lidt om Sejlsport i Alminde

lighed, og saa vidt mulig dele os lige imellem 

Sejl og Motor. 

De større Ting har vi maattet for Eks. det 

gode gamle Sejlsportsblad »Sejl &. Motor« 

eller det nyere »Sejlsport« bringe Medlem

merne, iøvrigt medens vi er ved det, saa 

synes vi, at mange flere af Medlemmerne 

burde støtte vor Sejlsportspresse og abonnere 

paa de rigtige Sejlsportsblade. 

Det er sikkert svært at lave et godt Sejl

sportsblad i et lille Land, og dobbelt svært 

naar ikke hele Sejlerfolket slutter op om 

disse. En Sundby-Sejler vilde f. Eks. have 

megen Fornøjelse af at læse »Sejl & 

Motor«, som ofte bringer nyt specielt fra vor 

Klub, sidst i Januar Nr. en længere Artikel 

fra vort Medlem Carl Nielsens Jordomsejling. 

For vort eget lille S.S.F., som vi jo er 

rigtig glad for, ønsker vi, at vi stadig maa 

have Medlemmernes Interesse. 

Maaske er der en eller anden af vore nye 

Medlemmer, som kunde lide at høre lidt om 

Bladets Start, men 5 Aar er jo ikke ligefrem 

historisk, kun fortjener det at nævnes, at vi 

ved Bladets Start havde en uvurderlig Hjælp 

af et af vore daværende Medlemmer, Faktor 

Viggo Nielsen, som p. G. af Arbejde maatte 

rejse til Aarhus, hvor han stadig modtager 

S.S.F. og sikkert kritisk overvaager, at Bladet 

holder det Ansigt, som han, som Fagmanden, 

gav det i Starten. 

Før S.S.F. kom til Verden havde vi det slet 

ikke saa let i Sundby Sejl-Forening, vi hørte 

kun om, hvad der skulde ske 2 Gange om 

Aaret, nemlig naar man pr. Brev blev ind

kaldt til Generalforsamling, men saa havde 

vor daværende Kasserer »Tykke Peter« ogsaa 

proppet hele Kuverten med Program og Bil

letter o. s. v., med det kendte Resultat, at man 

glemte det meste af det. 

Vi slutter med at genoptrykke, hvad vi 

foreholdt vore Medlemmer i Bladets 1. Nr.: 

»Vort Haab er, at dette Blad skal 

give vor gamle Forening et Sam

lingsmærke og en stadig Opblussen 

af Interessen for Foreningslivet. Vi 

indbyder alle til at fremkomme med 

deres Synspunkter i Bladets Spalter 

— — — o. s. v. — Ogsaa for dem, 

som har noget at lære andre, er der 

Forum — — —« 

Ja, saadan begyndte vi paa S.S.F.s første 

Nr. og første Side. Vi har før med Held 

efterlyst Ønsker og Indlæg fra Medlemmerne, 

tillad os da i Anledningen: — Giv Bladets 

6. Aargang en Fødselsdagsgave i Form af 

Indlæg, saa først er det rigtig, rigtig Med

lemblad. Red. 

Ved Aarskiftet 
Det gamle Aar er sejlet agterud, det nye 

toner frem forude. Lad os gøre Sejladsen op 

og prøve at gøre Bestik for Fremtiden. 

1946 bragte vel i det store og hele mest 

Skuffelser i de Forventninger, vi havde stillet 

til det. Ingen af vore Forhaabninger til den 

daglige Tilværelse blev opfyldt, saaledes soiii 

vi havde haabet det rent levemæssigt. Aaret 

sluttede med Mottoet: »Spænd Livremmen 

ind!«, som om den ikke allerede var spændt 

til »Snøreliv«. 

For Sejlsporten var Aaret saa som saa, men 

lad os ikke være Sortseere, det gavner intet, 

og enkelte Lyspunkter kan man altid finde, 

naar man har Viljen dertil. Og vi fik i hvert 

Fald sejlet og dyrket vor kære hobby, selv

om visse Forhold satte Grænser. Sejlmangelen 

var følelig, hvilket ogsaa i høj Grad prægede 

Kapsejladserne. Materialemangel i det hele 

taget satte sit Præg paa Sæsonen, men hvor

dan det nu end gaar til, saa er Sejlsports

folkene et Folkefærd, der har Begreb om at 

klare Vanskelighederne og ved fælles Hjælp 

og godt Kammeratskab lykkedes det alligevel 

at faa lidt Glæde ud af Someren, paa Trods 
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af, at den ogsaa vejrmæssigt hørte til de daar-

ligste. 

Og et stort Lyspunkt var der, vi fik Benzin 

til Motorbaadene, der atter kom ud at røre 

Skruerne efter den lange Dvale, hvilket jo 

satte et stort Præg paa Sæsonen, selv om det 

varede længe og kostede Anstrengelser at faa 

Myndighederne til at efterkomme vore Krav 

og Ønsker. 

Hvis vi forsøger at spaa om Aaret, der nu 

begynder, er Udsigterne ikke meget lysere. 

Der synes ikke at være Tegn paa eller Mulig

heder for at faa opfyldt vore Ønsker og Haab 

om Dug til Sejl, og vi maa vel saa paa bedste 

Maade tage endnu en Sæson med de gamle 

»Kaffeposer«. 

Med Hensyn til Benzin vil jeg tro, at vi 

atter kan regne med Myndighedernes For-

staaelse, selv om vi ikke skal regne med større 

Rationer end sidste Sommer. Der har jo alle

rede som man vil have kunnet se i Sejlsports

pressen, været Bestræbelser i Gang for at faa 

Tildelinger i den kommende Sæson. 

Og hvordan staar det saa til med vor kære 

gamle Klub ved Aarsskiftet? 

Ja, Betingelserne for dens videre Trivsel er 

til Stede, selv om det maa tilstaas, at vi øko

nomisk er helt nede paa Bunden. Kassereren 

sidder i disse Dage og river sig i Haaret for 

at finde Skillinger og Udveje til at klare de 

rent øjeblikkelige Udgifter. Det var ikke et 

Øjeblik for tidlig, vi fik forhøjet vore nd-

komster. Med med det gode Kammeratskab 

og den gode Klubaand til Hjælp klarer vi vel 

Pynten endnu engang, selv om vi maaske maa 

slaa noget af paa Fordringerne. 

Og i det store og hele synes det mig, som 

vi kan være glade og stolte af vor Klub, der 

paa alle Maaaer har vist et godt Ansigt ud

adtil. Der staar Respekt omkring den paa 

mange Maader. 

Jeg kan ikke her undlade ogsaa at tænke 

paa vore tre Klubkammerater, der i Dag viser 

vor Stander paa den anden Side af Kloden. 

Vi hilser den og ønsker dem »fair wind and 

plenty of itl« 

Og med disse faa Bemærkninger vil jeg 

hermed ønske »Godt Nytaar« til alle Klub

bens Medlemmer, til alle de, der har vist os 

Støtte og Hjælp i det forløbne Aar og til 

alle Udøvere af Sejlsport i det hele taget. 

GODT NYTAAR! 

Formanden. 

Marketenderiet 
lukket for normal Drift i Maanederne 

December, Januar og Februar. Der hol-
les aaben Lørdag og Søndag. 

Sulefejlen 
Det blev en Sukces, trods alle Tegn paa 

det stik modsatte. En fyldt Festsal og glade 
og feststemte Medlemmer, og netop en stor 
Del af Foreningens gamle Medlemmer, som 
vi saa gerne vil ha' med og ikke har set til 
vore Fester i flere Aar. 

Der blev sunget og der blev danset, der 
blev leget — cg alle var med —. 

Det begyndte med, at alle Nissedrengene 
under Julemandens Anførsel hentede den 
spændt ventende Forsamling ind til det 
smukke Juletræ, og saa var vi alle som Børn. 

Vi kørte i Futtog til Klampenborg, vi 
legede i Skoven og raabte Hurra! Der var 
baade den med »den sorte Gryde« og »Tor
nerose var et vakkert Barn« osv. Pigerne spi
ste Flødekager med Hænderne paa Ryggen, 
og Drengene fik Bajer med Sugerør og sloges 
om Stolene. Jo, der var Sjov. Tilsidst raabte 

vi alle: Julemanden leve! Og kom igen til 
næste Aar. 

Eftertryk ogsaa i Uddrag forbudt. 

n 
v&a 

b M&ftr 

Vi forlod i sidste Nr. vore Venner i 

rum Sø, paa Vej fra Madeira til Set. 

Thomas, og vi fortsætter med Skip

peren Carl Nielsens interessante Be

retning. 

Onsdag den 14. var vi klar over, at vi 
kunde gøre Turen over Atlanten paa 20 Dage 
— hvis det fortsatte saa godt som det var 
begyndt. Men det gjorde det ikke. Nu be
gyndte Uheldene at sætte ind i Serier. Pas
saten er ikke altid lige blid, og Natten til 
Torsdag kom vi ud i voldsomt Bygevejr. Fra 
Midnat til Kl. ca. 2 havde jeg en Vagt, jeg 
sent vil glemme. Naar Bygerne kom, var det 
et Skybrud, jeg aldrig har set Mage til, og 
med Regnen fulgte nogle voldsomme, ube
regnelige Vindstød. Det hele stod paa nogle 

Hvor var vi trætte og meget tørstige, og 
glade for at være et Sted med en ordentlig 
Betjening, da Pausen inden Juleballet be
gyndte. 

Medens vi taler om det, hvorfra mon alt 
det Vrovl stammer om, at det skulde være 
dyrere at være i »Karnappen« end f. Eks. paa 
Amager. Knud Kristensen og Priskontrollen 
skal nok bestemme Farten, saaledes at det er 
mindre end 5 Øre f. Eks. Forskellen paa en 
Bajer koster her og der. 

Naar man saa, som Tilfældet er i »Karnap
pen«, bli'r opvartet af en sød og elskværdig 
kvindelig Tjener, og der er rigelig af dem her, 
saa vil i alle Tilfælde de Medlemmer, som 
har prøvet begge Steder, Ama'r og Byen, 
give os Ret — hellere ofre 10 Min. paa en 
Sporvognstur. Det var nu et Sidespring. 

Tilbage til Ballet og Gambys Orkester, det 
er noget særligt, som maa opleves, han kørte 
os alle saa sure, af bare Grin og Step, saa vi 
ligefrem var glade for, da den herlige Fest 
alt for tidlig stoppede. 

Red. 

Minutter, saa blev ganske brat Vindstille, og 
pludselig kom det igen, men fra et helt andet 
Verdenshjørne. Saa slog og smeldede Sejlene 
rasende, og naar man saa faldt til og fik fyldt 
dem, fo'r man tilbage, hvor man lige var kom
met fra. Ulykken var, at vi havde spilede 
Forsejl og baade Stor- og Mesanbomme helt 
firede ud med Tailler i Læ, saa jeg var tvun
get til at gaa for Vejret. Jeg nænnede ikke at 
purre Knud og Poul ud i det Skybrud, og 

regnede desuden med, at det snart vilde holde 

op, hvad det ogsaa gjorde. Men imedens det 
stod paa, blev »Nordkaperen« jaget som en 
Kastebold mellem Bygerne, fra Kurs stik 
Nord til Syd og omvendt igen. Det viste sig 
næste Dag, hvad Riggen havde lidt.'Dagen 
derpaa entrede Knud helt til Tops for at 
skære Topsejlsfald i. Det er forresten et Job, 
der tangerer Grænsen for Selvmord i den 

* 
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høje Sø, hvor Mastetoppen har et Udslag 
paa ca. 10 Meter. Poul har ogsaa prøvet det. 
Paa Vej ned opdagede Knud, at Fokkefald 
og Pigfald var sprængt, de hængte kun i 
halvanden Kordel hver. Medens vi rullede en 
Cigaret og talte om, hvordan vi skulde gribe 
Sagen an, kom der atter en Kæmpesø paa 
tværs af »Nordkaperen«, og ligesom sidst 
skar den ud og bommede. Men denne Gang 
var Skaden betydelig større. Der blev et for
færdeligt Virvar, Støttetailler, Fald, Antenne 
sprang som Sytraade. Vor initerimistiske Re
paration af Bombeslaget led samme Skæbne, 
og nogle Masteringe blev flaaet af Sejlet. 
Antennen havde meget omhyggeligt snoet, 
viklet og drejet sig ind mellem Stag, Fald og 
Tovværk, kort sagt det var et Kaos og en 
Fuglerede altsammen. Midt under det hele, 
hvor vi sprang rundt for at bjerge Sejl, faa 
Orden i Tovværk o. s. v. blev det som Kro
nen paa Værket sat en Mand ud af Spiilet. 
Vi maatte af og til under Oprydningen sprin
ge hen og rette lidt paa Roret, og engang det 
var min Tur, og hvor det hastede meget, 
sprang jeg ned i Cockpittet. Dernede, delvis 
skjult af et Par Oliebukser stod en stor Olie
kande med Spidsen opad, som jeg med for
bavsende Nøjagtighed fik lige op i Midten 
af højre Fod, gennem Sko og det hele. Spid
sen, der var gaaet en god Tomme op i Skoen, 
knækkede, da jeg forsøgte at trække den ud, 
men saa kom Knud og ordnede Resten. Det 
var ikke en af den Slags Indsprøjtninger, der 
dulmer. Efter en foreløbig Forbinding passe
de jeg Roret nogle Timer, medens Knud og 
Poul fortsatte Oprydningen, men saa maatte 
jeg til Køjs. Nu var der kun to Mands Be
sætning til et Skib, der godt kunde have 
brugt fem i det urolige Vejr vi var kommet 
ind i, saa vi maatte sejle med List og Lempe. 
Det gik ud over vort private Rekordforsøg. 
Om Natten kom Bygevejret igen med fornyet 
og stærkere Styrke, saa Poul og Knud fik 
ikke megen Søvn den Nat. Heldigvis havde 
de endnu ikke faaet repareret Storsejlet, saa 
det var nede. Det er ikke Spor Sjov at ligge 
nede i Køjen og svede, helt hjælpeløs, naar 
de andre trængte til et Nap oppe paa Dæk
ket. Jeg kunde høre dem rende frem og til
bage, hale og fire, tumle og bande, naar Vin
den drillede, eller Regn og Sø gjorde dem 
vaade. De efterfølgende Døgn kunde jeg ikke 
staa paa Benene, og jeg spejdede spændt efter 
Tegn paa en Betændelse. Vi var endnu en 
Uges Sejlads fra Land, men det gik tilsyne
ladende fint fremad med Helbredelsen. Til 

Erstatning for Storsejlet blev der nu rigget en 
Bredfok op, bestaaende af vort Stormsejl, det 
kunde bjerges hurtigt i Tilfælde af daarligt 
Vejr. Men nu gik vor Gennemsnitsfart ned 
til 3—4 Knob. Søndag Nat var der et pragt

fuldt Skue over hele den vestlige Horisont. 
Det var et Tordenvejr, ligesom et tropisk 
Uvejr, forklarede Knud. Jeg maatte nøjes 
med at se Genskinnet i Skylightet, men det 
var ogsaa tilstrækkeligt for mig. Efterhaanden 

som vi nærmede os Set. Thomas, blev Vejret 
mere og mere ukonstant. 

Onsdag den 21. Kl. 2 fik vi Fyret paa 
Sombreo i Sigte ret forude, det første Fyr
glimt vi havde set i 22 Døgn. Kl. 5,30 havde 
vi Sombreo tværs, og endelig Kl. 9 næste 
Dag, Torsdag, kunde vi droppe Krogen i Set. 
Thomas' dejlige rolige Havn, der var anlagt 
af Naturens Haand. Vi spejdede ind mod 
Byen Charlotte Amalie i spændt Forventning 
om, hvad den vilde bringe os af godt og 
ondt. En Motorbaad med Havneautoriteter, 
nogle meget mørke Herrer, spurgte os hvilket 
Land vi hørte hjemme i. Vi var endda saa 
stolte af vort Dannebrog, der vajede i Maste
toppen. Vi fik forøvrigt senere Forklaring 
paa de urolige Vejrforhold, idet vi var kom
met midt i Orkantiden, som varer til sidst i 
Oktober. Velvillige Sjæle fortalte os straks, 
med sadistisk Vellyst om de frygtelige Cyk
loner, der havde hærget Set. Thomas med 
omliggende Øer, og hvad der kunde vente 
os, — at vi turde. Men vi trøstede os med, 
at der er mere Plads udenom, desuden var 
den sidste Cyklon paa Set. Thomas i 1934, 
saa det er ikke hver Dag det sker. 

Vor Rejse Madeira — Set. Thomas havde 
varet 22 Døgn og 18 Timer, saa vi glædede 
os, da vi kunde skrive til Kaptajn Schlan-
busch, at vi havde slaaet hans Vens Rekord 
med godt 4 Døgn, og sejlet med et Gennem
snit af 5,3 Knob. En svensk Kutter »Fidra« 
havde før sejlet omtrent den samme Rute med 
5,19 i Gennemsnit. Den var paa 44 Tons, 
havde 500 Kvadratmeter Sejl og 11 Mands 
Besætning, saa vi var meget godt tilfredse 
med »Gamles« Præstation. Og saa soldede 

vi endda ca. 2 Døgn væk. Men nu ventede 
der os et haardt Job. Reparationer af Rig og 
Sejl, Bundbehandling, Maskinarbejde o. s. v. 
vilde tage os mindst tre Uger. Og saa i en 
Varme, vi slet ikke er vant til. 

Klar til at gaa i Havn. 

Poul kigger venlig op til en lille sort Set. 
Thomas Dreng, der er kommet ombord paa 

»Nordkaperen«. 

* 

n o R d ø s t p a s s a t e n  

Fra Jorden blev skabt, og til Jorden forgaar 

Passaten sin Vise vil brumme. 

Lad Sekler svinde 6 og tusind af Aar, 

aldrig vil Visen forstumme. 

Paa Atlantens Vej over Bølgernes Fald 

trofast den passer sit blæsende Kald. 

Fra Nordost til Sydvest din Bane er lagt, 

og aldrig du ser dig tilbage. 

Underlagt er du den sælsomme Magt, 

Naturen som du maa behage. 

Fra Afrikas Kyster til Mexico 

din Kurs den er lagt, og mod den er du tro. 

I Dagene fjerne da agtet du blev, 

da Master og Sejl kun var sete. 

De stolteste Svaner i Favnen du bar, 

mod Maalet du sikkert dem ledte. 

Da skued du Brigge, Korvet og Fregat, 

og hjalp Karaveller ved Dag og ved Nat. 

Glemt er du nu for Maskiner og Damp, 

ad kortere Vej bli'r der draget. 

Du drømmer om Fortid med Tjære og Hamp, 

nu er du kasseret og vraget. 

For Flyvefiskene kun, da de andre nu gik, 

ensomt du spiller din Orgelmusik. 
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»Nordkaperen« har ogsaa sin Vaskedag, 

Efter at forskellige Autoriteter, dog ikke 
Toldere, havde været om Bord, og godkendt 
vore Papirer, blev vi inviteret paa Cocktail 
af en Dansker, Hr. Christensen, der var kom
met for at byde os Velkommen. Vi kørte i 

hans Vogn gennem Byen til hans Hus, hvor 
vi blev beværtet bravt. Senere opdagede jeg, 
at alle Danskere paa Set. Thomas har Bil, en 
Dansker uden Bil er utænkeligt. Ved et Party 
samme Aften hos Hr. Christensen, til Ære 
for os, blev vi præsenteret for Størsteparten 
af den danske Koloni. De var for de halv
fems Procents Vedkommende knyttet til West 
Indian Co., et Datterselskab af 0. K., og 
indtog alle ledende Stillinger. Næste Dag 
sejrede Nysgerrigheden over min daariige 

Fod, jeg maatte ind og se paa Byen. Da jeg 
drejede ned ad de smalle Sidegader i Byens 
Udkanter, maatte jeg gnide Øjnene, jeg tro
ede det var umuligt, at Mennesker kunde bo 
under saa primitive Forhold. Husene var søm
mede sammen af gamle Pakkasser, Bølgeblik, 
Pap etc., alt forfærdeligt rustent og laset. — 
Klude og Papir var stoppet ind i Sprækkerne, 
og for Dørene var der Sække eller andet 
ubestemmeligt Stof. Et Hønsehus i Danmark 
er luksuøst i Sammenligning med disse Boli
ger. Uden om disse Paladser flød det med 
alskens Skarn, Ølkapsler, Daaser, Bilvrag og 
mange andre gode Sager, men det der unæg
telig forbavsede en mest at se, var et Utal 
af tomme Flasker, dog har det sin simple 
Forklaring deri, at Flasken er betalt ved 

Købet af Øllet, den kan ikke sælges, og er 
som Følge heraf fuldkommen værdiløs. 

Ved i Smug at kikke ind i Rummene saa 
jeg, at det Indre ganske svarede til det Ydre, 
Benzintromler til Borde, Kasser til Stole og 
Konservesdaaser var deres væsentligste Køk
kentøj. Nu venter man jo at se Hytternes 
Beboere snavsede og lasede, men Nej, de 
er tilsyneladende meget renlige og propre 

Han kan sagtens: 1000 Sm. til Søs med Pin
den i Haand og ikke paa Arbejde i Morgen. 

med dem selv. Nyvaskede og hele i Tøjet, 
især de smaa Negerbabyer er velklædte, strut
tende af Renlighed og Sundhed, lige til at 
nusse med. Det er dog kun i den fattige Del 
af Byen, at Forholdene er saa grelle bebo-
elsesmæssigt set. Jeg krydsede mig videre 
gennem Gaderne i den stærke Varme og 
djævleblændte Sol, og fik Øje paa en Gade, 
der hed Strandgade. Ved nærmere Under
søgelse viste det sig, at næsten alle Gaderne 
havde gode danske Navne. Da jeg drejede 
ned ad Hovedgaden, saa jeg paa den anden 
Side en flot Negerpige komme sejlende i sit 
stiveste Puds, stærkt blomstret og meget kort 
Kjole, mægtige store Ørenringe dignlede ned 
mod Skuldrene, blinkende og straalende i 
Solen, og som Prikken over i'et en enorm 
bredskygget Hat, som hun med sand Virtuo
sitet balancerede helt oppe paa Toppen af 
Hovedet. Hver Gang den gled ned i Panden, 
det gjorde den tit, fik den bare et Puf med 
en knyttet Haand, saa den fik Balancen igen, 
kvindeligt saa det just ikke ud, men det blev 
værre endnu. Da jeg kom hende nærmere, 
lød det for mig som om hun hvæsede, men 
jeg blev hurtig klar over, at hun hentede 
noget op fra Maven, hun tyggede flere Gange 
paa det, vendte og drejede det i Munden, og 
pludselig røg det med et Smæld som en 
Pistolkugle ud midt paa Kørebanen. Siden 
blev jeg vant til at se de fleste Indfødte Da
mer gøre det, for Betel er for Kvinder her

ovre en Nødvendighed. 

Efterhaanden var jeg blevet træt og tørstig, 
og jeg søgte efter et Sted, hvor jeg kunde 
pleje mig. Nogle store farvestraalende Coco-
Cola Skilte, der prydede et gammelt Træskur, 

forkyndte, at her laa et Værtshus. Der lød 
Musik og Tale derindefra, og jeg gik dristigt 
ind og satte mig ved et Bord. Musikken kom 
fra en Spilleautomat, der lavede Spektakel 
hver Gang man puttede 5 Cent i den. Der 

blev sandelig ikke sparet paa Mønterne, og 
naar en Neger havde ofret 5 Cent til Af
guden, stod han betaget og stolt foran Appa
ratet, for at man skulde vide, at det var hans 

Musik. Da ingen lagde Mærke til mig, maatte 
jeg selv hen til Disken efter en kold Pilsner, 
og jeg fik den stukket ud af en halvvoksen 
Fyr, der saa ud, som vilde han nødig af med 
den. Det var morsomt at høre det danske 
Ord »Skaal«, naar der blev klinket, men 
saadan et Ord er vel ogsaa svært at faa ud
ryddet. En ældre Mand af tvivlsom Farve, 
uden en Tand i Munden og med Skægstubbe 
som Børsterne paa et Pindsvin, kom forsig
tigt hen til mig. Han var ikke helt ædru, men 
vilde vise, at han kunde tale lidt dansk, er
farede jeg. Han tiltalte mig i en Blanding af 
dansk og engelsk, og da han saa, at jeg var 
venlig og imødekommende, satte han sig 
ugenert ved mit Bord. Han havde set os 
komme Dagen i Forvejen, og udspurgte mig 
nu nysgerrigt, og med slet dulgt Snuhed. — 
Han spurgte om Baadens Størrelse, Turen 
over Atlanten, og om den virkelig var gjort 
i saa lille en Baad, og af kun tre Mand. Da 
han fik det bekræftet, kikkede han paa mig, 
og spurgte om jeg var klar over, hvad vi var. 
Jeg skævede genert ned til Ølsjatterne paa 
Bordet, og antog en beskeden Heltepositur, 
og sagde: Næh! — »Kraftidioter«, svarede 
han. Det var et dansk Ord, der ikke var til 
at misforstaa, men han var vel næppe helt 
klar over Betydningen deraf, for han sagde 
pænt og underdanigt Farvel, da jeg rejste 

mig for at gaa. 

Forfriskningerne, navnlig den sidste, havde 
svalet mig eftertrykkeligt af, saa jeg vovede 
mig ud i den flimrende Sol igen, og slentrede 
videre forbi en Blanding af pæne Huse og 

affældige Skure, de fleste forladte af deres 

Beboere, som havde taget Ophold paa Grøf

tekanterne langs Vejen. I mange Kvarterer 

saa det ud som om Husene havde været ude 

for et Bombeangreb, Pudset var faldet af i 

store Flager, hist manglede der et Stykke af 

Gavlen og her et Stykke af Taget. De ned

faldne Murrester og Tagsten laa der, hvor de 

var faldet, ingen gad rydde op, og meget af 

det havde ligget i Aarevis kunde man se. 
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Skodderne var interimistisk reparerede med 
Brædder, Sække eller Bølgeblik. 

Saa kom jeg til noget, der skulde forestille 
en Kirkegaard. Havde man ikke før haft Ind
trykket af, at Set. Thomas var i Forfald, saa 
fik man det nu. Flasker, Daaser, visne Blade, 
Grene og Papir flød overalt, og de enkelte 
Steder, hvor der fandtes Gravstene eller Kors, 
laa disse itubrudte hen ad Jorden, forvitrende 
for Vind og Vejr, og med fuldstændig ud
viskede Inskriptioner, og som Toppunktet af 
Blasfemi, græssede midt i dette Virvar en 
Flok brægende Geder, ja, saa galt en enkelt 
Ko. Jeg gik videre ud mod Øens Flyveplads, 
og kom ind i et andet Kvarter, det var den 
franske Koloni, hvis Indbyggere i daglig Om
tale kaldtes Cha-Cha'erne, dog ikke naar de 
selv hørte det. Deres Boligforhold var lige
som Negrenes, omend ikke værre. Det blev 
mig forklaret senere, at de holdt sig skarpt 
adskilte fra andre Racer i familiemæssig Hen
seende, hvilket sandsynligvis er Forklaringen 
paa den megen Sygdom og Usundhed, der 
hersker blandt dem. 

Jeg var efterhaanden blevet træt, og steg 
derfor op i et raslende Vrag af en Bus, der 
for 5 Cent bragte mig ind til Posthuset i 
Byens Midte. Denne Bygning og dens Om
givelser stod i skærende Kontrast til de elen
dige Rønner i Byens Yderdistrikter. Selve 
Posthuset var en smuk Bygning, med umis
kendeligt Præg af Storstad, og ved Siden af 
Bygningen ligger et lille Anlæg, hvor Chr. 
d. 9's Buste i ensom Majestæt troner paa en 
høj Sokkel. Majestæten skuer med et fjernt 
Blik udover det Hav, der skiller Danmark 
fra sine tidligere saa rige Besiddelser. I sam
me Anlæg er der en Musiktribune, hvor et 
start og godt Orkester underholder Byens 
Indbyggere hver Søndag Aften. Hele dette 
Parti var som en lille Oase, der var som 
Balsam ovenpaa de Elendigheder man nylig 
havde set. 

Ved et Party samme Aften, blev vi præ
senterede for Hr. Chr. Nielsen med Familie. 
Han havde været 33 Aar paa Set. Thomas og 
var efterhaanden blevet første Mand blandt 
Danskerne, elsket og agtet af alle. Det var 
et Bekendtskab jeg nødig vilde være gaaet 
Glip af. Hvad han og hans Familie var for 
os, kan vi desværre ikke gengælde. Vi glem
mer aldrig de mange hyggelige Aftener, hvor 
vi fik serveret vel tilberedt dansk Mad, og 
senere sad paa Husets Galleri med en Læske
drik og nød Tropenætternes Skønhed, og 
naar saa Chr. Nielsen fik Piben tændt, og paa 
sin stille og rolige Maade begyndte at for
tælle lyttede man intenst. Han berettede om 
Orkanen den 9. Oktober 1916, der hærgede 
Set. Thomas. Om Damperne, der laa i Hav
nen, og som af Stormen blev kastet langt op 
paa Land. Om »Valkyrien«, der klarede sig 
med 2 Ankre og Maskinen paa fuld Kraft. 
Hvordan Tagene blæste af Husene, og hvor
ledes Folk fik deres Drikkevand ødelagt af 
Havvandet, der blæste op i Cisterne. (Be

boerne paa Set. Thomas maa nemlig klare 
sig med Regnvand, da der ikke findes andet 
paa Øen). Om de efterfølgende Orkaner, der 
dog ikke var saa slemme, fik vi ogsaa detail
lerede Beretninger. Hr. og Fru Nielsen var i 
alle Retninger som en Far og Mor for os. 
Deres Vogn stillede de til vor Disposition, 
og vi foretog i denne Udflugter over hele 
Øen, og paa disse lagde man navnlig Mærke 
til den lavstammede og forkrøblede Træ
vækst og den ufrugtbare Jord, samt Øens 
næsten totale Mangel paa Fugleliv. Der 
kunde gaa Dage, hvor man ikke saa en Coli-
bri eller andre Fugle, men naar man hørte, 
at hver Gang en Orkan havde været paa 
Spil, var Fuglelivet som blæst bort, Træerne 
knækkede og alt Græs og anden Vegetation 
afsvedet af Saltvand, der blev blæst op i 
flere hundrede Fods Højde, forstod man 
godt, at Naturen paa Set. Thomas saa ud, 
som om den sagde »Jeg gider ikke mere«. 

(Fortsættes næste Nr.) 

Kassereren meddeler: 
Kontingentet er: 

for Aktive pr. Kvartal Kr. 5,00, inden den 
20. i Kvartalets sidste Maaned + Ekstrakon
tingent Kr. 10,00 aarlig, hver 1. April og 1. 
Oktober Kr. 5,00. 

for Passive pr. Kvartal Kr. 2,00, inden den 
20. i Kvartalets sidste Maaned. Ekstrakontin
gent Kr. 10,00 aarlig, hver 1. April og 1. 
Oktober Kr. 5,00. 

Pladslejen for A-Medlemmer: Kr. 3,00 pr, 
Kv.-Meter helaarlig, betales inden 15. April 
1947 ifølge Lovene. 

Pladslejen for B-Medlemmer: Kr. 2,00 pr. 
Kv .-Meter halvaarlig, betales før Fartøjet tages 
paa Land. 

Kassereren træffes i Vinterhalvaaret, 1. Søn
dag i Maaneden i Klubhuset, Kl. 10—12, samt 
hver Fredag, og kun Fredag Aften, Højdevej 
39, 3., Tlf. Sundby 5673. Postkonto Nr. 56516. 

Af vor Forenings Historie | 

Et af vore Medlemmer, Andre Schmidt, 
har denne Gang glædet Medlemsbladet med 
at indlevere et Par interessante Foto fra den 
Gang det store Havnebassin blev udgravet. 
Det var jo i Aaret — ja, hvor naar var det 
saa? 

Det høje »Plankeværk« bag Gravemaskinen 

paa det lille Billede er Spunsvæggen ved 
søndre Mole. 

Paa det store Billede ser I et helt Futtog 
køre op langs Midterbroen, paa den anden 
Side laa Fartøjerne i Vandet. Det er morsomt 
at tænke paa, at det store Areal vi her ser 
tørlagt, er den Havn vi i Dag futter rundt i. 

Det gik jo iøvrigt ret dramatisk til, da Van
det skulde slippes ind eller rettere slap ind. 
Kort Tid før Udgravningen skulde afsluttes 
brød Vandet nemlig igennem et Sted langs 
Midterbroen, og da Vandet nu pressede paa 
for at komme ind i den nye fine Havn blev 
en to—tre Fartøjer suget ned i Hullet. Grave
maskinen vi ser paa Billedet blev halvvejs 
druknet i Vand, men vi saa det morsomme 
Syn, at man fik Dampmaskinen i Gang, og 
saa vadede den gode Gravko i Land. 

Reporter. 
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Til Restanterne! 
Fra Kassereren oplyses det, at vore Finan 

ser i Øjeblikket ikke staar særligt fint. Uden 
at kunne sige, at vi er paa Falittens Rand, 
ligger det i Øjeblikket saadan, at Driftskapi
talen udviser et temmeligt stort negativt Tal, 
som vi gerne snarest skulde have udlignet. 

Jeg skal derfor venligst henstille til Med
lemmerne snarest at indbetale Restancer og 
forfaldne Kontingenter, saaledes at vi atter 
kan faa Balance. Formanden. 

SEJLSPORTSMÆND mødes nu i 

aUs&pavittouen 

MUSIK og DANS 
i nye og hyggelige Omgivelser. 

Separat-Lokaler for sluttede Selskaber. 

Has ActUuc 
AMAGER 6270 

Motorreparationsværksted 
Ca. 1. Marts aabner jeg et 1. Kl.s 
Reparationsværksted for alt i 
Baadmotorer og lign., vis-a-vis for 
S.S.F. bag Villa »Sano«, Amager 
Strandvej 162. 

Speciale: Magnetapparater, 
Startere og Dynamoer. 

Drejearbejde og Autogensvejsning udf. 
Benyt den rolige Tid før Sæsonen. 

Robert Poulsen, Medlem Nr. 149. 

Kongens 
Nytorv 6, 

København K 
Telf. C. *931* 

Eneforhandler for 

A L B I N  
Reparationer udføres. 
Reservedele leveres. 

4 HK 

» B B 1 T Å N N I A «  
direkte omstyrbar. 

Jernholms Motor Import, 
Central 4773 og 4874, 
Fælledvej 16, Kbhvn. N. 

Type K2-K4-
K 5 - K 7 - K 8 og 
K 14. 2 Aars Ga
ranti. 3 Aars Beta
ling. - Ingen Fedt
kopper, men over
alt S. K.F. 
Kuglelejer. 

Benzin - Petrol og Danol BAADMOTOR 

dtytLfy CjsUtld&me-cL 
C A R L  N I E L S E N  
RAADHUSSTRÆDE 17 
Leverandør til Foreningen. 
Guld og Sølv købes. 

r\ 

j 

»KloteUetnageren« 
URE OG OPTIK 

1. Kl.s Reparationer. 

Forretningen, Amagerbrogade 101 

Telefon Amager 2719 u. 

N U  E R  D E T  V I N T E R  
Skal Tovværk eller Rig fornyes 

saa tænk paa det nu, saa er alt 

klar til Sæsonen. 

Efter 18: Amager 2779 x. 

DET NYE MALERUDSALG 

T r — S U N D B Y  S E J L - F O R E N I N G  —  
Formand: A. P. S. Jensen, Isa-

t fjordsgade 8, 3., Amager 2637 y. 
' ' " Kasserer: Th. Sparre, træffes 

i Klubhuset 1. Søndag i Maaneden K!. 
10 — 12 samt hver Fredag Kl. 18 — 20, Højdevej 39. 
Sekretær: J. C. Pedersen, Østrigsgade 31, 1., 
Amager 1398 y. Pladsmand og Havnefoged: 
E. Madsen, Holmbladsgade 90, Amager 2779 x. 

Gunnar  j ensen  
Yachtbureau 
Yachtassurance 
Yacht-Service 

Køb og Salg af alt Yachttilbehør 

Sorgenfrigade 4, Kbhvn. N. Taga 9422. 

Cf ERIK WIESE 
Isenkram - Køkkenudstyr 
Glas og Porcelæn 
Flolmbladsgade 90 
Telf. Amager 7852 

Baadklinker — Plader 

Kauser — Tovværk — Staalwire 

Aarer og Aaregafler 

Y Å C H T - S E R V I C E  
E. NILSSON & E. ANDERSEN 

MILANOVEJ 25 
S U N D B Y  4 3 8  1  

YACHT SERVICE 

udfører alle Beslag 
til Lystfartøjer, og er 
Specialist i moderne 
og hensigtsmæssige 
Beslag til Kapsejlere. 

Vi anbefaler os bl. a. med: 
Skødespil - Patentblokke - Nokbeslag 

Klyds — Masteskinne 
Metalskinne til Skødehal, Skydekapper 

Rorbeslag 
Kølbolte i Sømetal eller galv. Staal 
Mastebeslag Stævnbeslag etc. udføres 

i rustfrit Staal. 

Vejledning ved Ombygning og 
Omrigning af Fartøjer. 

Rig- og Køltegninger udføres. 

i* Se Udstillingen i Malerudsalgct. 

Udgiver: Sundby Sejl-Forening. 

Ansvarhavende Redaktør: 
Sv. Aa. Rasmussen, Lybækgade 31 — S-

Telefon Sundby 3655 
Ekspedition: E. Nilsson, Siciliensgade 7. 

Tryk: Amager Bogtrykkeri, Hallandsgade 11 -- S. 
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MEDLEMSBLAD FOR SUNDBY SEJL-FORENING 

Nr. 2 FEBRUAR 1947 6. Aarg. 

Et lille Pust 

fra 

Aarhus 
Medlemsbladet har haft den Glæde 
igen at modtage et Indlæg fra en 
af sine første Medarbejdere, Faktor 
Viggo Nielsen, som nu bor i Aarhus. 

Staar man en Sommerdag paa en af de 
høje Skrænter i Marselisborg Skoven eller 
Riis Skov ved Aarhus og skuer ud over 
Bugtens glinsende Blaa og ser Sejlerne bol
tre sig saa frie som Fugle i Luften, uden at 
de behøver at ængstes for Grunde og lig
nende, da kan man føle en Sugen i Hjerte
rødderne i Længsel efter atter at faa sit eget 
Dæk under Fødderne igen. Ja, hvordan kan 
man dog nænne at skille sig af med sit gamle 
»Skiv«, som man nu har gaaet og hæget om 
i saa lang Tid? 

En Sejlsportsmand skifter Baad saa ofte 

som en Casanova skifter Elskerinde. Naar 
han endelig har faaet den Skude, han saa 
længe har gaaet og sukket efter, begynder 
han omgaaende at søge efter dens Fejl og 
Mangler, og naar han har fundet en tilstræk
kelig Mængde, skal Skuden sælges, og helst 
til een, der selvfølgelig ikke kender dens 
skjulte Fejl og Mangler, og i Salgsøjeblikket 
kendes disse aldrig af Sælgeren, det er jo 
aldrig fordi, der er noget i Vejen med Baa-
den, at den sælges, — nej, det er af helt 
andre Grunde, som man ikke kommer nær
mere ind paa. 

Derfor hænder det, at en Sejlsportsmand af 
og til maa staa inde paa Land og nøjes med 
at se paa, at andre nyder Sejlsportens Glæder. 

Aarhussejlerne har god Grund til at være 
tilfreds med det Vand, de har at sejle i. En 
nogenlunde Lystbaadehavn fik de ogsaa 
under Hurraraab baade fra Sejlernes, Byens 
og de herunder hørende Myndigheders Side. 
Men aldrig saa snart var Fortøjningerne 
gjort fast til Kajen og Moringerne kastet ud, 
før det kommunale Havnevæsen kom i Tan
ke om, at det i Grunden var meningsløst, at 
disse »Luksusmennesker«, som Lystsejlerne 
nu engang er, skulde optage hele denne dej
lige Havn, den vilde jo gøre meget mere 
Nytte som Fiskerihavn, saa kunde man jo 
altid finde en Havn et andet Sted til Lyst
sejlerne, helst et Stykke væk fra Havnen, 
saa den ikke laa i Vejen for en eventuel 
Havneudvidelse. Og da den øverste indenfor 
det »Væsen«, der skal være med til at afgøre 
Sejlernes Skæbne, »ser rødt«, naar han »ser 
hvidt« — i hvert Fald et hvidt Sejl — har 
man jo ikke ligefrem Grund til at forvente, 
at Stedet og selve Lystbaadehavnen med 
Ophalerplads og de smaa Nødvendigheder, 
der hører hertil — vil blive det mest ideelle. 

Den, der er kendt i Aarhus, vil forstaa 
hvilket »stort Hjerte«, der ligger bag ved 
Planerne, naar man hører, at Pladser som 
Bugten ved Varna og Aakrogen ved Vejlby 
Fed er foreslaaet. Det vil sige, at Sejlsports
folk i den nordlige Bydel vil faa en lang 
Vej, naar de skal til Varna og næsten lige 
saa lang, naar de skal til Aakrogen. Men dem 
i den sydlige Del af Byen vil sikkert lægge 
Sejlsporten paa Hylden, hvis de skal have 
deres Baade liggende helt ude i Aakrogen. 
Men andre Pladser er der faktisk ikke at 
finde, hvor der er Plads til Ophaling af 
Baadene om Vinteren uden der hvor Lyst

baadehavnen er i Øjeblikket. 

Og hvad havde man saa ikke Chancer for 
at opnaa, hvis man var enige om at sætte et 
Krav igennem. Men Enighed Ijder vi ikke 
under i denne Verden og mindst blandt Sejl
sportsfolk i Aarhus. Det Faatal af Baade, 
der findes her, er opdelt i 5 Klubber, for
uden dem, der ikke er Medlem af nogen 
Klub, saa man maa vel finde sig i, naar vi 
nu om ret kort Tid faar Besked om at hale 
Ankeret ind og kaste los fra Broen, at blive 
kostet derhen, hvor Havneudvalget finder 
for godt. Saa man vil maaske kunne forstaa 
dem, der i Øjeblikket staar uden Baad, at de 
vakler mellem at købe Baad eller Gyngestol. 

Lykkelige Sundbysejlere, der ikke staar for 
at blive gjort hjemløse af en vred Husvært, 
men har sin hyggelige og trygge Havn og en 
Del herlige smaa Havne at ty til, naar I vil 
ud paa en Aftentur eller Week-end, og en 
god Plads til at sætte sit gamle »Skiv« op 
paa om Vinteren, naar det træt og afslidt 
efter Sommerens mange Ture og Sejladser 

trænger til Hvile og Oppudsning inden den 
nye Sæson staar for Døren. 
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De indsatte Illustrationer er fundet frem 
fra det gamle Arkiv, derfor ser man Bille
derne i disse »elegante« Faconer. 

Paa Billede 1. ser man Aarhus gamle Lyst-
baadehavn, hvor Pladsen var saa kneben, at 
Baadene maatte ligge i tre Rækker og heraf 
de to yderste paa Svaj, og da kunde det jo 
hænde, naar Sejlerne kom ned til Havnen 
efter en Storm, at en Del af de mest kærlige 
af Skibene laa og gnubbede sig kælent op 
og ned ad hinanden med Ankertovene godt 
indfiltrede og Indhalerne sprængte og Joller
ne fyldt med Vand. 

Viggo R. Nielsen. 
tidl. Medlem af S. S. F. 

Pladsleje 
* 

Pladsmangel 
Vi i Havneudvalget er i Aar ude for et 

forfærdeligt Pres fra Medlemmer, der er og 
har været paa Ekspetancelisten for Plads i 
Havnen i flere Aar. 

Det nøjagtige Tal er pr. 1. Januar 1947 — 
150 Medlemmer — som venter paa, at der 
skal blive en ledig Plads, fordi en eller anden 
falder fra. 

Disse Medlemmer har vi lovet en Besked 
om, hvorvidt de kan blive i Havnen efter 
15. April. 

De sidste Aars Sløseri og Uregelmæssig
heder, vi indrømmer Krigen har Skylden, 
maa nu være forbi. Vi maa rette os efter 
Foreningens Love, der bestemmer, at alle, 
som ikke har betalt for Pladsleje 15. April, 
har mistet Retten til Plads i Havnen. 

Foreningen kan ikke være tjent med, at 
det ligger tomme Pladser, som kunde ud
nyttes til megen Glæde for andre. Erfarin
gerne fra de senere Aar har nemlig vist os, 
at der er en Del Medlemmer, som forhaler 
Indbetaling af Lejen af Hensyn til Salg, en 
skønne Dag forsvinder baade Fartøj og 
Ejer, og en Plads kunde have været udnyttet. 

Men nu gaar den altsaa ikke mere. — I 
Aar retter vi os tilfulde efter Lovene. 

Enhver, som vil disponeere over Plads i 
Havnen, maa have betalt herfor inden den 
15. April. Efter denne Dato kan Kassereren 
ikke modtage Pladslejen, da den omtalte Kø 

paa 150 Fartøjsejere, som ingen Plads har, 
trænger paa, og vi har indrømmet dem en 
Chance til Pladser, der ikke betales for. 

Havneudvalget. 

Generalforsamling 
31. Marts 

• Fora årsfest 
Lørdag 12. April 

B A A D E I 1 E  / / n  

Sætternissen havde været paa Spil i Regn
skabet sidste Gang, han havde ved Bund
stokke sat 21,67 Kr. i Stedet for 21,64 Kr., 
og saa havde han lagt Summen sammen til 
155,43, som skulde være 255,43 Kr., men ellers 
var Slutsummen rigtig. 

Den sidste af Baadene er under Dæk, saa 

den er langt fremme. 

Her er endvidere Regnskabet pr. 10. 

Februar 1947. 

Udgifter: 

Galv. Søm 5,63 

Kobbertex 6,35 

Klinker 3,65 

Asketræ 27,00 

Tilling up 2,46 

Nagler 1,00 

Ialt 46,09 

Tidligere Udgifter ... 2544,52 

Kr 2590,61 

Salg af Sejl 225,00 

Klinker 7,00 232,00 

Udgifter ialt 2358,61 

nouiGfliions 
SK0LEI1 

Navigationsundervisningen er nu saa vidt 
fremskreden, at vor udmærkede Lærer, Styr
mand A. Bendtsen har besluttet at afholde 
den aarlige Prøve allerede i Marts, saafremt 
Navigationsdirektoratet kan sende os en 
Censor, bliver det Søndag den 9. Marts. 

Ved Undervisningens Begyndelse var ind
tegnet 37 Elever, og heraf er siden 9 faldet 
fra. Vi har talt med Læreren i Anledning af 
den forestaaende Eksamen. Styrmand Bendt
sen er glad for sit 1947 Hold, som har vist 
stor Interesse for Undervisningen, ogsaa for 
at lære de kendte »Internationale«. 

Hvorledes med de nye Lokaler? Undervis
ningen er jo efter i flere Aar at have fore-
gaaet paa Østrigsgades Skole flyttet til Ler-
gravsvej. Styrmand Bendtsen og alle hans 
Elever er glade for de nye Forhold, hvor et 
af vore Medlemmer, Skolebetjent Jensen er 
deres venlige og hjælpsomme Vært. Lokalerne 
har været gode, lyse og dejlig Varme. 

Nu glæder vi os til at vise, hvor dygtige 
vi er, slutter Hr. Bendtsen, jeg har anmodet 
vor Formand samt Redaktøren om at være 
Censorer, men ogsaa eventuelt interesserede 
maa gerne overvære Eksamen. Reporter. 

U N I O R E R  
TIL KAPSEJLADS 

Flere af vore aktive Kapsejlere har sidste 
Aar haft Kvaler med at skaffe Mandskab til 
Onsdagsmatcherne. 

Man har diskuteret de Ulemper, der er 
ved at faa nyt Mandskab om Bord hver 
Gang, og et Par lyse Hoveder har faaet den 
gode Idé, at det var meget bedre at faa et 
Par Juniores med, som man selv kunde 
lære op. 

For Juniorerne var det en mægtig Fidus, 
thi disse vilde faa Lejlighed til at arbejde 
under alle de spændende og afvekslende 
Situationer, som opstaar under en Kapsej
lads, og for en Skipper maatte det være en 
stor Fornøjelse at oplære et Par raske Gutter 
om Bord i sit Skib, saaledes at de netop var 
med paa hans Ideer om Kapsejlads, saadanne 
unge Mennesker er jo friske og endnu fri 
for »Fiduser«. 

Nu skulde de jo bare ikke blive ved Snak
ken og Sludren, nej lad os tage en Beslut
ning og faa talt med Gutterne i god Tid. 
Det er jo ogsaa muligt, at der skulde være 
Lyst til at være med ved Foraarets Arbejder, 
husk blot paa vor egen Ungdom, hvorledes 
vi var ivrige for at faa Lov til at være med 
til det hele. Der er sikkert blandt de Unge 
i Dag en lige saa stor Lyst, og den er mere 
fortættet, end vi maaske tænker over, fordi 
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Krigs- og Efterkrigstiden har umuliggjort 
Anskaffelse af Fartøj for saadanne Unge. 

Vi har nu i S. S. F. ca. 50 Juniorer, det er 
et Aktiv vi skal være glade for, og der er 
ingen Tvivl om, at disse Unge vil give Livet 
i Havnen et tiltrængt fornøjeligt og sportslig 
Præg, naar vi selv gør noget for at tage dem 
med i det som foregaar. 

Foreløbig kunde vi tænke os at interesse
rede i Sagen talte med Sejladschefen Sv. Aa. 
Larsen, som kender Gutterne og kan anvise 
Mandskabet, eller man kan gaa den Vej, at 
der opsættes Ekspetancelister i Klubhuset. 

løvrigt vilde det vel være morsomt at høre 
den anden Part i Sagen — Juniorerne — 
hvordan og hvorledes de kunde tænke sig, 
og de skal være hjertelig velkomne med 
deres Indlæg, vær saa god — Medlemsbladet 
er til det samme. Red. 

A/' 
Indmeldelse til Sejlerskolen modtages ind

til Søndag den 2. Marts. Elever, der ønsker 
at tilmelde sig, kan gøre dette skriftligt til 
Sejladschefen med Oplysning af Medlems
nummer. De tilmeldte Elever skal møde Søn
dag den 2. Marts Kl. 1 præcis i Klubhuset, 
hvor nærmere Oplysning gives. 

S. A. Larsen, Sejladschef. 
Gullfossgade 5, 5. 

Eftertryk ogsaa i Uddrag forbudt. 

Carl Nielsen fortæller denne Gang 
om »Nordkaperen«s Ophold paa 
Set. Thomas og slutter med Sejlad
sen til Christobal. 

Hvis Knud og jeg skulde overleve denne 
Jordomsejling, var vi enige om, at vi maatte 
se os om efter en ny Kok, og til Pouls usige
lige Lettelse fik vi gennem en Dansker paa 
Øen Forbindelse med en ung Amerikaner, 
der boede i Californien. Vi vidste kun om 
ham, at han var 28 Aar, og havde deltaget i 
Krigen som Befalingsmand, samt, hvad der 
for os var det vigtigste, kunde lave Mad. At 
han var af det rigtige Stof, viste han os, ved 
paa faa Dage at ordne sine Papirer, brænde 
sine Skibe, og flyve til os uden nærmere Be
kendtskab til os eller Fartøjet. Man kan maa-
ske indvende, at dette var hasarderet fra 
begge Sider, men for vort Vedkommende 
viste det sig at være Gevinst, da vi lærte ham 
nærmere at kende, og havde stiftet Bekendt

skab med hans Evner som Kok. William Soel, 

kaldet »Bill«, var en sund sportstrænet Mand 
med Sans for Humor og Orden i Sagerne. Vi 

fandt alle hurtigt hinanden, og vi opdagede 
at vi havde slaaet flere Fluer med et Smæk, 
idet han kunde supplere vore Sprogkundska
ber, træde til i Sygdomstilfælde, og sidst men 
ikke mindst, han kunde lave Mad, som var 
det Søndag hver Dag, og betalte endda selv 
sin egen Kost. 

Den 26. September, Datoen for Kongens 
Fødselsdag, smykkede vi »Nordkaperen« 
med Signalflag, og efter at vi selv havde 
klædt os i fineste Puds, hvidt fra Top til Taa, 
blev vi kørt til Reception hos den danske 
Konsul, til hvilken vi nogle Dage i Forvejen 
havde modtaget en højtidelig Indbydelse, af
fattet paa engelsk. Da vi kom til Konsulens 
Residens, »Danmark Hill«, et smukt meget 
gammelt palælignende Hus, var der allerede 
mødt en talrig Forsamling, hvoraf Største
delen var Øens Danskere. Kulinarisk set var 
det en dejlig Fest, kun savnede man et Bil
lede af Kongen og lidt Flagdekoration, og at 
Konsulens Tale for Kongen blev holdt paa 
engelsk, var det maaske kun os der fandt 
mærkeligt. Efter at de mere officielle Festlig
heder var overstaaede, gik man over til de 

uofficielle, og det endte med, at jeg blev in
viteret til et Slag Poker, sammen med Kon-
sulinden og et Par andre danske. Gevinst 2 
Dollar 50 Cent, alt i alt en dejlig Dag. 

Vi havde faaet os en god Ven i en af Set. 
Thomas Lodser, en Amerikaner kaldet »Jim
my«, og han havde ladet et Ord falde om, at 
han hos sin Broder Havnekaptajnen havde 
en Del Søkort liggende. Det kunde Knud og 
jeg ikke staa for, og vi indfandt os derfor en 
Dag hos ham, og han tilbød os beredvilligt 
at tage, hvad vi kunde bruge. Vi begyndte 
straks at sortere fra, og det viste sig, at der 
var Kort til hele Ruten til Madeira igen. — 
Blandt Kortene stødte vi paa et Par kære 
Bekendte, nemlig »Østkysten af Amager« og 
»Bøgestrømmen«, det var underligt at se dem 
her, jeg gad vidst, hvorledes de er havnet her 
paa Set. Thomas. Omsider blev vi færdige 
med at snage, en anseelig Bunke, over 200 
Kort laa paa Bordet foran os, saa det var for-
staaeligt, at det trak lidt i Jimmys Ansigt, da 
han omsider stak Næsen indenfor og saa 
Bunken, men eet Ord er et Ord, og han slog 
os paa Skulderen og ønskede os Held og 
Lykke. Som et lille Plaster paa Saaret, trak
terede vi med et Par »Øller« paa det nær
liggende Serveringssted »Elverhøj«, hvor der 
paa Loftsbjælken var malet det gode gamle 
danske Ord »Skjænkestue«, og gik snart 
efter tilfredse med vort Bytte tilbage til 
»Nordkaperen«. Denne var under den første 
Tids Nyoplevelser og Festivitas gledet lige
som lidt i Baggrunden, men vi blev nu klare 
over, at vi maatte tage os sammen for at faa 
den i søklar Stand igen, idet det ved Eftersyn 
af Fartøjet viste sig, at Skaderne var større, 
end vi i første Omgang havde troet. Stag, der 
havde fortrukket sig, skulde splejses om, nye 
Fald var nødvendigt overalt, Sejl skulde syes 
og bødes, kort sagt hele Baaden skulde have 
en Overhaling fra Bunden, dertil kom, at vi 
efter vore Erfaringer fra Atlanten, blev klare 
over, at det var nødvendigt at ændre Riggen, 
samt anskaffe nye Beslag. Jollen prøvede vi 
at reparere, men det var omsonst, den var for 
medtaget, saa for den sluttede Jordomsejlin
gen paa Set. Thomas. Vort værste Problem 
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var dog Motoren, der siden vi sejlede fra 
Madeira havde været fuld af Vand, og nu 
kun var en stor Rustklump, men Knud gik 
med sin sædvanlige sammenbidte Energi i 
Gang med den, skilte den ad, fik den paa 
Værksted, og snart efter kunde vi igen fryde 
s over en Motor i velplejet Stand, en Motor, 
der gik som en ny smurt Symaskine, og til 
Overflod fik vi endda et Reserveleje med til 

den, hvis Uheldet skulde indtræffe igen. En 
stor Andel i det gode Resultat med Motoren 
havde forøvrigt vor Landsmand, Maskin
mester Damborg Jacobsen. Han og de øvrige 
af vore Landsmænd, viste sig fra den rigtige 
Side ved at give os en Haandsrækning ved 
Baadens Istandgørelse. Havnekaptajnen ved 
West India Co.s Dok, Svend Mylner, stillede 
en Dampkran til vor Raadighed, da vi skulde 
kølhale Baaden for Bundbehandling, men 
Chr. Nielsen overgik dog dem alle, idet han 
paa alle tænkelige Maader hjalp os, ja endog 
ikke gik af Vejen for rent arbejdsmæssigt at 
tage et Nap med. Vi havde ved Ankomsten 
beregnet, at vi til Reparationer skulde bruge 
ca. 1 Maaned, hvis vi tre skulde reparere selv, 
men for det første havde vi undervurderet 
Skaderne, og endvidere havde vi glemt at 
regne med den vigtige Faktor, der hedder 
Varmen, den er saa uudholdelig paa Dagens 
midterste Timer, at alt Arbejde er umuligt. 
Arbejdets store Omfang og Varmen i For
ening gjorde, at Reparationerne kom til at 
vare 6 Uger, paa Trods af den store Hjælp 
vi fik fra vore Landsmænd. 

Det var seks dejlige Uger. I Damborg Ja
cobsens Hus spiste vi og kom og gik iøvrigt 
som vi vilde, ja saa galt Hr. Jacobsens Vogn 
blev stillet til vor Disposition, og naar vi var 
færdige med vort Dagværk, tog vi os et for
friskende Bad, klædte os om, og gik til Party, 
idet der saa at sige ikke var en Aften uden 
at vi var inviteret ud, og naar der endelig 
var en Aften uden Invitation, benyttede vi 
selvfølgelig Lejligheden til at gengælde, om-
end kun i lille Maalestok, den udstrakte 
Gæstfrihed, der var blevet os til Del. Da 
Baaden var ved at være færdig bestemte vi 
at prøvesejle den, og i Forbindelse hermed 
samtidig benytte Lejligheden til at aflægge 
en anden af Øgruppen Virgin Islands Øer 
Set. Jan et Besøg. Da jeg havde talt noget 
om, at enhver Dansker var Velkommen til 
at tage med paa Turen, kunde vi mønstre ca. 

25 Gæster, og det paa Trods af, at det var 
midt i Orkantiden. Med et Par lokalkendte 
Mænd som Lodser sejlede vi mellem Smaa-
øer, snoede os mellem Klippestykker og Rev, 
og endelig efter ca. 3 Timers Sejlads gled vi 
langsomt ind mod Gammel Bay, en lille By, 
•der laa i Bunden af en dyb Bugt. Det var 
straalende Vejr, og Vandet var saa klart, at 
vi tydeligt kunde se Havbunden, og alle de 
mange smukke kulørte Fisk, der ustandselig 
smuttede ud og ind under Kølen paa os. 
Foran os laa Tropeøen, som vi saa tit som 
Drenge drømte om at aflægge et Besøg. — 
Drømmen var blevet en Realitet, og Virkelig
heden svarede ganske til Drømmen. Omtrent 
ned til Havet stod Kokos- og Banapalmer, 
og skraanende ned til Vandet en Strandbred 
med Sand saa blændende hvidt, at det næsten 

skar i Øjnene, og til at fuldstændiggøre Bil
ledet en Baggrund af høje Bjergtoppe. Vi 
smed Ankeret, og en rask Mand svømmede 
i Land med en Tovende, og langsomt men 
sikkert fik vi halet »Nordkaperen«s Agter
ende ind til en lille Anløbsbro. Som paa 
Kommando sprang alle paa Hovedet i Van
det, og den lille forfriskende Dukkert havde 
skærpet Appetitten, saa vi lod vor medbragte 
Mad vederfares fuld Retfærdighed paa en 
skyggefuld Veranda hos Stedets Købmand, 
der beredvilligt stillede Borde og Stole til 
vor Disposition. Efter Maaltidet gjorde hver 
især, hvad de havde Lyst til, nogle dasede i 
det pragtfulde Sand, andre badede i Bugtens 
krystalklare Vand, men Chr. Nielsen, Knud 
og jeg benyttede imedens Lejligheden til en 
lille Afstikker op paa Øen, og blev i rigeligt 
Maal belønnet for vore Anstrengelser, ved at 
betragte den skønne Natur, der aabnede sig 
for vore Øjne. Vi fik dog ogsaa Lejlighed 
til at stifte Bekendtskab med den mere ube
hagelige Side af Naturen, idet vi var ved at 

træde paa en Kæmpekrabbe, som der paa Set. 

Thomas og Set. Jan lever i tusindvis af i 
Huller i Jorden. Da vi kom gaaende sad 
dette Eksemplar netop og gloede ondskabs
fuldt op af sit Hul, som om den havde den 
største Lyst til at hugge sine ækle Klosakse 
i en af os, og paa denne Maade bjærge sin 
Middagsmad, men Knud gik dristigt løs paa 
den farlige Fyr, og efter en lang og spæn
dende Dyst, lykkedes det ham tilsidst at faa 
fat i den bag Rygskjoldet, saa jeg kunde faa 
dem fotograferet sammen. Paa Turen fortalte 

Chr. Nielsen, at der i sin Tid havde boet ca. 
12,000 Indbyggere paa Øen, dette Tal var dog 
nu reduceret til ca. 8800, — og videre for
talte han, at det var her den berygtede store 
Negeropstand havde sit Arnested. Efter en 
god Travetur, gik vi atter ned mod Kysten. 
Forbi gamle Ruiner af Sukkerfabriker, Bebo
elseshuse, forsømte Plantager og sammenstyr
tede Brønde. Man anede, at der her en Gang 
havde været Liv og Mennesker, men nu var 
alt stille, og man havde en Fornemmelse, som 
gik man paa en Kirkegaard. Ved Aftenstide 
brød vi op og stævnede mod Set. Thomas 
igen, og da vi var lidt forsinkede besluttede 
vi at gøre en Genvej. Vi sejlede gennem et 
Stræde, hvor der højst var otte Meter mellem 
Klippestykkerne, der ragede op af Vandet, 
og det gik godt. I Maanelys og Stjerneskær 
sejlede vi ind til Charlotte Amalie under 
dæmpet og flerstemmig Sang, og alle var 
euige om, at det var en af den Slags Ture 

man drømmer om. 
Omsider oprandt den Dag, da vi skulde 

forlade Set. Thomas. Den 10. Oktober 1946 
Kl. 5, efter endt Ombygning af »Nordkape
ren« og efter at have faaet 800 Liter Benzin, 
Proviant til 3 Maaneder, Vand, Petroleum 
m. m. om Bord, var vi klar til Afgang. Det 
var ogsaa paa høje Tid at komme afsted, hvis 
ikke vi vilde gro fast, Selv da vi nu kunde 
sove uden Moskitonet, uden at støde paa 
Krabber og store giftige Edderkopper eller 
andet Kryb, selv om vi sKulde væk fra den 
kvælende Varme, var det dog svært at for
lade alle de prægtige Venner vi havde faaet 
her. De var alle mødt op for at tage Afsked 
med os, og vi modtog gode Ønsker om lykke
lig Rejse, vi fik Cigaretter og andre Gaver, 
deriblandt en stor Flaske med 20 Liter Rom. 
En rig Amerikaner, hvis Lystyacht laa ved 
Siden af »Nordkaperen«, stillede velvilligst 
sit Fartøj til Disposition for de, der havde 
Lyst til at følge os paa Vej. Den blev fuldt 
lastet. Saa gled vi ud af Havnen, bort fra den 
0, der havde beredt os saa store Glæder, og 
vor Ledsagebaad fulgte os lige til Solnedgang, 
og med endnu et Ønske om god Rejse fra de 
ombordværende vendte den om. Vi strøg Fla
get efter at have kippet til Afsked, og spej
dede agterud til Baad og Set. Thomas var 
forsvundet i det tiltagende Mørke. 

Der laa nu et Trip paa over tusinde Sømil 
foran os, maaske mere, hvis vi skulde undgaa 
Orkaner. De første Dag gik vi og skelede til 
Barometret, den Angst som Virgin Islands 
Beboere nærede for »Hurricanen« havde nær 
smittet os. Det hændte de første Dage, naar 
der trak negle sorte Skyer op, at vi i Huj og 

Hast bjergede Flyvesejlene, men Skyerne 
opløste sig som Regel kun i lidt Vind, saa 
vi tog efterhaanden lidt lettere paa Tingene. 
Grundet paa Vindstille under det meste af 
Turen, var vi for det meste nødt til at bruge 
Motoren, saa vi var glade for den store Ben
zinbeholdning, vi havde faaet med. Hver Nat 
havde vi Fyrværkeri. Horisonten rundt flam-
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mede Lynene, saa det til Tider næsten var 
nødvendigt med Solbriller. I det klare Maane-
skin vi havde den første Ugestid, tegnede 
Skyformationerne sig dobbelt uhyggelige. De 
kom væltende frem fra Horisonten som store 
sorte Bjerge ud i et med Vandet, og saa ud 
som om de i sig indebar Trusler om Jordens 
Undergang, men det var kun tomme Trusler. 
Vi faldt hurtigt ind i den gamle Gænge med 
at sove paa alle Tider af Døgnet, efter som 
Vagterne skiftede. Kun Bill fik Lov at sove 
hver Nat, men til Gengæld sørgede han for 
os, kræsede for os, og overholdt Tidspunk
terne for Maaltiderne præcist. Vi blev hurtigt 
en Mellemlandingsstation for alle Slags Fugle. 
Om Natten kom store sorte Fugle flagrende 
lydløst og satte sig paa Skibet, til Tider ikke 

en halv Meter fra os. Om Dagen havde vi 
Besøg af Smaafugle af alle Arter. Den første 
blinde Passager var en Svale, der blev hos 
os i to Dage, men Andendagen, da en stor 
Svaleflok slog sig ned, og der blev en Pludren 
og Kvidren paa hele Skibet, fik Flokken 
øjensynlig overtalt vor enlige Gæst til at 
rejse med, for da Flokken omsider lettede 
var den forsvundet sammen med sine Kam
merater. Blandt alle de besøgende Fugle, var 
der særlig en lille grøn Fyr, der næsten for
tjener et Kapitel for sig. »Olsen«, som vi 
døbte den, kom en Morgenstund dalende ned 
paa Skibet, satte sig paa Lønningen og saa 
sig fornøjet om. Da den havde studeret For
holdene en Stund, hoppede den ned paa 
Dækket og begyndte nu Jagten paa Smaa-
fluer og andet Smaakryb vi havde haft med 
fra Set. Thomas. Under Jagten kom den helt 
hen til os, hoppede mellem Benene paa os 
og vi sad andægtigt og turde ikke røre os. 
Efterhaanden blev den mere tillidsfuld og 
dristede sig til at sidde paa Armene af os. 
Den fløj af og til et Par Timer, men den 
vendte altid tilbage til os. En Aften kunde 
vi ikke finde den trods ihærdig Søgen, men 
da Poul spulede Dæk, kom den frem fra sit 
Skjul under en Benzintromle, saa vaad som 
en druknet Mus. Den rystede sig og skældte 
ud. Trediedagen den var hos os, fløj den 
ugenert gennem Kahytterne, vækkede os i 
Køjen ved at pille ved os, og naar vi spiste 
sad den nok saa frækt paa Osten eller Lever
postejen og hoppede iøvrigt frejdigt rundt 
mellem Tallerkenerne. Den lille Fyr blev 
uundgaaeligt vor Kæledægge. Men saa skete 

Katastrofen. Paa sin daglige Runde paa Dæk
ket, tog den sig ikke i Agt for Storskødet, og 
da Bommen i det samme slog et Slag, kom 
den i Klemme mellem det svære Tovværk og 
Skumkisten. Efter at have hængt med Hove
det et Par Timer, døde den. Vi overværede 
hjælpeløse den lille Fyrs Dødskamp, og blev 
en Smule vemodige ved at have mistet vor 
muntre Ven. Den næste permanente Gæst var 
en Spurvehøg. Den sad paa Sallingen Dag og 
Nat, men da vi opdagede, at den jagtede paa 
og fortærede vore gode Bekendte, Smaafug-
lene, saa vi fik Fjer og Fugleskrog i Hovedet, 
jagede vi den væk, eller prøvede paa det, for 
den var nemlig ualmindelig stædig. Først 
efter gentagne Gange at have skudt paa den, 
besluttede den sig endelig til at forsvinde. 
Fem Dage i Træk havde Bill taalmodigt 

hængt Blink og Snøre agterud. Han pusiede 
om det hver Time paa Dagen, vi andre for
stod ikke, at han gad, men Sjettedagen fik 
han Bid, en dejlig fed Durade. Saa blev der 
Festmaaltid. Jeg garanterer for, at det ikke 
kunde faas bedre paa nogen første Klasses 
Restaurant. Samme Dag stiftede vi Bekendt
skab med den første store Haj, Smaahajer 
havde vi mødt i Biscayen, men denne var ca. 
16 Fod lang og kom glidende tæt op til Bag
bordsside, saa overraskende at vi hverken fik 
Hajkrog ud eller hentet Skydevaaben, før 
det var for sent. Medens Knud og jeg hen
tede Redskaberne havde Hajen forset sig paa 
Logflynderen, som Poul med Nød og næppe 
reddede, den slog gentagne Gange efter den, 
men saa forsvandt den. 

Om Natten, naar man havde Vagt, skete 
der hele Tiden noget, man saa Rygfinnerne 
af store Fisk, der i Maanelyset gled gennem 
Vandet, man hørte Plask af Fisk, der sprang, 

og Snøften og Prusten fra noget man ikke 

kunde konstatere hvad var, og store Fugle 
flagrede om Ørene paa en, saa Tid til at kede 
sig fik man ikke, og Musik hørte man til og 
med i Trækfuglenes Fløjten i Luften. En Nat 
hørte jeg et Brag fra Agterkahytten, og jeg 
lyste med Lommelygten ned gennem Skyligh
tet for at faa opklaret Aarsagen. Dernede paa 
Dørken sad Knud og saa sig fortumlet om. 
Han havde haft Mareridt og var faldet ud af 
Køjen. Ak ja, den Kok, den Kok. 

Vore hyggeligste Stunder havde vi dog om 
Aftenen, naar vi havde spist og samledes i 
Cockpittet, hvor vi nød Solnedgangen over 
det spejlblanke Vand. Vi havde hver en Te-
russ, som Bill havde brygget, og den Stem
ning, der var over hele Sceneriet, udløstes 
som Regel ganske spontant i Sang og Musik, 
og naar vi skiltes for at gaa til Køjs, var det 
med en dejlig Fornemmelse af Samhørighed. 
Om Eftermiddagen niende Dag faldt Baro
metret kraftigt, og vi forberedte os paa Uvejr, 
men efter et Par Timers Forløb steg det igen 
til det normale, saa vi regnede med Fred og 
ingen Fare. Om Natten kom vi ind i en Tor
denbyge, og vi var alle paa Dæk for en Sik
kerheds Skyld, men da det tilsyneladende var 
en skikkelig Byge, krøb jeg atter til Køjs, 
det var nemlig min Frivagt. Med et begyndte 
Skibet at duve kraftigt, og jeg hørte Vinden 
fløjte i Riggen, og saa skete det. Et øredøven
de, splintrende Brag, fik mig til at flyve op 
paa Dækket, og der hang vor Storbom. Den 
var knækket af det haarde Vindpres. Vi be
gyndte nu at rydde op med det samme, fik 
Top- og Storsejl pillet ned, og jeg foreslog 
Poul at bjerge Flying-jib'en, men da han 
kom hen paa Fordækket hørte jeg ham raabe: 
»Hvor Fanden er Flying-jib'en«. Vi kikkede 
alle til Vejrs, men den var væk. Heldigvis 
havde Skødet holdt, saa vi fandt den driven
de efter os i Vandet. Under saa voldsomt et 
Uvejr, hvor man ikke ved, hvor hverken 
Bønner eller Sukker staar, maa det være til
giveligt, at man overser et Sejl, der blæser 
ned. Da Uvejret var drevet nogenlunde over, 
bryggede vi os en Teruss, men min Frivagt 
var spoleret. Lørdag og Søndag var det 
ustandselig Regn- og Bygevejr, og med den 
Temperatur, vi efterhaanden var blevet væn
net til, føltes de 29 Grader Celsius vi havde, 
forbandet koldt. 

Vi landede Søndag den 20. Oktober Kl. 15 
i Christobal. Jeg havde i Aanden set os 
komme sejlende stolt som en Svane med alle 

Sejl oppe paa vor nymalede Baad, og i Stedet 
kom vi luskende og vraltende som en vinge
skudt And. 

Vi slutter denne Gang uden at kun

de love »Fortsættelse følger«, da vi 
har opbrugt alt vor Stof. Men vi 
haaber dog, at Carl, ikke mindst paa 
Grund af de mange Hilsener han 
maa ha' modtaget(?), snart sender 
os en ny spændende Beretning. — 

Red. 
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SEJLSPORTSMÆND mødes nu i 

^ aUs&pauMauen 

MUSIK og DANS 
i nye og hyggelige Omgivelser. 

Separat-Lokaler for sluttede Selskaber. 

Has AdUut 
AMAGER 6270 

MOTORBAABS 
BESLAG 
Stævnrør - Mahognirat 

Mekanisk og Drejearbejde 

MARTIN GUNDEL 

STRANDLODSVEJ 61 

K I M  
Benzin - Petrol og Danol BAADMOTOR 

ALBIN 
Reparationer udføres. 
Reservedele leveres. 

» B R U U N  N I A «  
direkte omstyrbar. 

Jernholms Motor Import, 
Central 4773 og 4874, 
Fælledvej 16, Kbhvn. N. 

Eneforhandler for 

Type K 2 - K 4 -
K 5 - K 7 - K 8 og 
K 14. 2 Aars Ga
ranti. 3 Aars Beta
ling. - Ingen Fedt
kopper, men over
alt S. K.F. 
Kuglelejer. 

Motorreparationsværksted 
Ca. 1. Marts aabner jeg et 1. Kl.s 
Reparationsværksted for alt i 
Baadmotorer og lign., vis-a-vis for 
S.S.F. bag Villa »Sano«, Amager 
Strandvej 162. 

Speciale: Magnetapparater, 
Startere og Dynamoer. 

Drejearbejde og Autogensvejsning udf. 
Benyt den rolige Tid før Sæsonen. 

Robert Poulsen, Medlem Nr. 149. 

T&jn Oføbe<d %nihkin (̂Ji i 

Kongens 
Nytorv 6, 

København K 
Telf. C. *931é 

t  

„eM, dfytify fytdcUmed" 
C A R L  N I E L S E N  
RAADHUSSTRÆDE 17 
Leverandør til Foreningen. 
Guld og Sølv købes. 

J 

»Klohhemageren« 
URE OG OPTIK 

1. Kl.s Reparationer. 

Forretningen, Amagerbrogade 101 

Telefon Amager 2719 u. 

StAdct 

££ det DjOlClC 

Skal Tovværk eller Rig fornyes 

saa tænk paa det nu, saa er alt 

klar til Sæsonen. 

Efter 18: Amager 2779 x. 

DET NYE MALERUDSALG 

SUNDBY SEJL-FORENING — 
Formand: A. P. S. Jensen, Isa-
fjordsgade 8, 3., Amager 2637 y. 
Kasserer: Th. Sparre, træffes 
i Klubhuset 1. Søndag i Maaneden Kl. 

10—12 samt hver Fredag Kl. 18 — 20, Højdevej 39. 
Sekretær: J. C. Pedersen, Østrigsgade 31, 1., 
Amager 1398 y. Pladsmand og Havnefoged: 
E. Madsen, Holmbladsgade 90, Amager 2779 x. 

Gunnar  Jensen  
Yachtbureau 
Yachtassurance 
Yacht-Service 

Køb og Salg af alt Yachttilbehør 

Sorgenfrigade 4, Kbhvn. N. Taga 9422. 

<3 ERIK WIESE 
Isenkram - Køkkenudstyr 
Glas og Porcelæn 
Holmbladsgade 90 
Telf. Amager 7852 

Baadklinker — Plader 

Kauser — Tovværk — Staal wire 

Aarer og Aaregafler 

YACHT-SERVICE 
E .  N I L S S O N  &  E .  A N D E R S E N  

MILANOVEJ 25 
S U N D B Y  4 3 8  1  

YACHT SERVICE 

udfører alle Beslag 
til Lystfartøjer, og er 
Specialist i moderne 
og hensigtsmæssige 
Beslag til Kapsejlere. 

Vi anbefaler os bl. a. med: 
Skødespil - Patentblokke - Nokbeslag 

Klyds — Masteskinne 
Metalskinne til Skødehal, Skydekapper 

Rorbeslag 
Kølbolte i Sømetal eller galv. Staal 
Mastebeslag Stævnbeslag etc. udføres 

i rustfrit Staal. 

Vejledning ved Ombygning og 
Omrigning af Fartøjer. 

Rig- og Køltegninger udføres 

• Se Udstillingen i Malerudsalget 

Udgiver: Sundby Sejl-Forening. 

Ansvarhavende Redaktør: 
Sv. Aa. Rasmussen, Lybækgade 31 — S. 

Telefon Sundby 3655 
Ekspedition: E. Nilsson, Milanovei 25. 

Tryk : Amager Bogtrykkeri, Hallandsgade 11 — S. 
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MEDLEMSBLAD FOR SUNDBY SEJL-FORENING 

Nr. 3 MARTS 1947 6. Aarg. 

(F % 

Ordinær halvaarlig 

Generalforsamling 
afholdes 

Mandag den 31. Marts 1947 Kl. 1830 prc. 
i Amager Selskabslokaler, Markmandsgade. 

D a g s o r d e n :  

Punkt 1. Valg af Dirigent. 

» 2. a) Protokol, b) Beretning. 

» 3. Aarsr egnskab. 

» 4. Bevilling af Midler. 

» 5. a) Indkomne Lovændringsforlag, b) andre indkomne Forslag. 

» 6. Valg af Bestyrelsesmedlemmer. 

» 7. Valg af Marketenderibestyrer. 

» 8. Eventuelt. 

Følgende Poster staar til Valg: 

a) Kasserer Sparre. 

b) Sejladschef S. A. Larsen. 

c) Kapsejladschef E. Nilsson. 

d) 2 Repræsentanter: J. Nielsen og P. Munch Jørgensen 

(den sidste modtager ikke Genvalg). 

e) Revisor G. Østergaard. 

f) 2 Maalere: E. Nilsson og E. Andersen. 

Forslag, der ønskes behandlet paa Generalforsamlingen, 
skal være Formanden i Hænde senest den 23. Marts 1947. 

Kun gyldigt Medlemskort giver Adgang til Generalforsamlingen. 

Bestyrelsen. 

M Ø D  T A L R I G T  O P  

Indkomne Forslag vil blive ophængt i Klubhuset efter den 23. Marts. 

% 

St i l l ingen  som 

Marketenderibestyrer 
Som Medlemmerne vil se af Dagsordenen 

til Generalforsamlingen er der som Punkt 7 

sat Valg af Marketenderibestyrer. 

I Lovenes § 12 siges, at »Bestyreren af 

Foreningens Marketenderi vælges paa Gene

ralforsamlingen«. Dette har igennem nogle 

Aar været forsømt, uvist af hvilken Grund, 

men Bestemmelsen maa vel fortolkes derhen, 

at Bestyreren vælges i Lighed med øvrige 

Funktionærer og Bestyrelsesmedlemmer en 

Gang om Aaret. 

Aarsagen til at dette nu og fcTr Fremtiden 

vil blive praktiseret, gav Formanden Oplys

ning om paa Efteraarsgeneralforsamlingen, 

idet Grunden skal søges i de Klager og den 

Kritik, der dels paa Generalforsamling og 

dels saavel mundtligt som skriftligt er frem

sat overfor Bestyrelsen og Marketenderiud

valget over Betjeningen i Marketenderiet. 

Af denne Aarsag har Bestyrelsen ment det 

rigtigt at give Medlemmerne Lejlighed til at 

drøfte Sagen paa Generalforsamlingen og evt. 

fremsætte Forslag om anden Marketenderi

bestyrer. 

For at stille Generalforsamlingen frit er der 

i Sagens Natur tilsendt Bergmark Opsigelse 

efter Lovene paa 3 Maaneeder, til Fratrædelse 

1. April, saafremt man skulde ønske et Ny

valg. 

Bestyrelsen mener hermed at have bragt 

denne Sag ind i dens rette Bane, saaledes at 

den ikke længere skulde give Anledning til 

unødig Diskussion. 

Saafremt man skulde ønske at bringe andre 

i Forslag til Pladsen, skal Forslag herom, i 

Lighed med andre Forslag, være Formanden 

i Hænde senest den 23. Marts. 
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9 Ruud, « 

Hvis du ønsker, at din Forening skal 

afgaa ved en blid og rolig Død, saa 

maa du iagttage følgende Regler: 

1. Deltag aldrig i Foreningens Sam

menkomster. 

2. Hvis du alligevel gaar derhen, saa 

søg at komme for sent. 

3. Lad være at gaa derhen, hvis Vejret 

er daarligt. 

4. Sker Ulykken, at du alligevel kom

mer der, saa søg at finde saa mange 

Fejl som mulig hos Bestyrelsen og 

de øvrige tilstedeværende. 

5. Modtag aldrig Valg til nogen be

troet Post; det er lettere at kritisere 

end selv at udrette noget. 

6. Opfordrer Formanden dig til at 

sige din Mening, saa svar, at du 

intet har at bemærke. 

7. Udtal dig efter Mødet vidt og 

bredt om, hvordan Sagen efter din 

Mening skulde have været ordnet. 

8. Betal aldrig dit Kontingent, før du 

bliver krævet. 

9. Bliver du krævet, saa bliv fornær

met og tru med at melde dig ud. 

Kassereren kan lide at se Penge — 

gør Manden glad ved at indbetale, 

hvad der skyldes af Kontingent og 

andre Smaabeløb. 

TRYKKERI 

f o r  0^ fe s t 

FOR MEDLEMMER MED FAMILIE 

AFHOLDES 

Lørdag den 12. April Kl. 19 til 1 
i Restaurant „Karnappen", Niels Hemmingsensgade 8-10 

BcoMdmæ-iAdems Sckcammelackettec, 

o. a. Uudetkold(A,L(A^ 

Bal til laderne, (ta 

fyamLty Loma wuAwtw IfluMluuttec 
J 

En rigtig god og fornøjelig Medlemsaften for 2 Kr. 

BILLETPRIS kun KR 2,00 incl. Baltegn 

og Billetter faas følgende Steder: 

Sv. Aage Larsen, Gullfossgade 5, 5 

Munch Jørgensen, Geislersgade 4, 1., Amager 3452 x. 
Henri Madsen, Rumæniensgade 8, 1., Sundby 2703. 

Jørgen Nielsen, Korfuvej 6, Amager 626 x. 

Erik Nielsen, Siciliensgade 7, 3., Sundby 4381. 

I. C. Pedersen, Østrigsgade 31, 1., Amager 1398 y. 
Th. Sparre, Højdevej 39, Sundby 5673. 
Sv. Aa. Rasmussen, Lybækgade 31, St., Sundby 3655. 

A. Jensen, Isafjordsgade 8, Sundby 2637 y. 

H. Bergmark, Foreningens Klubhus. 
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UNDBY EJL-

Ind tægte r :  
Kassebeholdning pr. 1. Januar 1946 1,130,41 
Indestaaende i Bank pr. 1. Januar 1946 1,237,77 
Postgirokonto pr. 1. Januar 1946 1,223,42 
Indskud 2,595,00 

Kontingenter: 
Aktive 6,798,00 
Passive 651,00 
Juniorer 160,00 
Indgaaede Restancer 757,00 8,366,00 

Pladsleje 9,837,87 
Indgaaede Restancer 1,100,50 10,938,37 

Marketenderiet: 
Overskud ifølge Regnskab 3,688,78 
2 pCt. til Øvelsesfond 73,77 
98 pCt. til Byggefond 3,615,01 3,688,78 0,00 

Diverse Indtægter: 
Lejeafgift Malerudsalget 50,00 
Indvundne Renter 71,71 
Telefonautomaten 61,84 183,55 

Kr 25,674,52 

Udgi f te r :  

ORENING R E G N S K A B  
fo r  T iden  l . - l .  t i l  31 . -12 .  1946  

Lønninger: 
Kasserer :. 
Pladsmand 

Forsikringer: 
Brandforsikring af Baade 
Indkassering af Præmier 

1,291,00 
1,725,00 

refunderet af Medlemmerne 

2,040,39 
150,00 

2,190,39 
2,163,20 

Lovpligtig Ulykkesforsikring 
Tyveriforsikring 
Brandforsikring, Klubhus, Inventar 
Krigsforsikringsbidrag 

Marketenderiet: 
Udb. det i 1945 for meget indbetalte 
Udbetalt H. Bergmark 

Køb af Emblemer og Nøgler 
Salg af Emblemer, Nøgler og Standere 

Lejeafgift til Kommunen 
Reparationer og Vedligeholdelser: 

Klubhus og Inventar 
Drejeskiver, Vogne og Skinner ... 
Spil 
Pladsen 
Bøjer 
Broer 4,123,84 
Salg af Affaldsbrænde 228,00 

Skruestik ; 
Standere 
Ledefyr 
Pramme 
Flagmast 
Øvelsesbaad 

27,19 
30,90 
13,50 
62,18 
21,25 

295,42 
2,000,00 

1,308,95 
362,75 

132,25 
152,00 
116,53 
443,08 
199,90 

3,895,84 

70,00 
14,15 
56,60 
10,15 
89,00 

545,77 

Bladet: 
Trykning, Clicheer, Porto etc. ... 

600,00 Annoncer 
Indgaaet fra Medl. 1,135,50 

2,154,15 

1,735,50 

3,016,00 

155,02 

2,295,42 

946,20 

6,400,00 

5,725,27 

418,65 

Fester: 

Filmsaften 9. Marts 1946 
Standerhejsning 
Pinsetur 
Afriggergilde 
Diverse Smaafester 

Øvrige Udgifter: 

Kontorart., Porto, Tryksager etc. 
Skatter og Vandafgift 
Repræsentation 
Renovation 
Blomster og Telegrammer 
Generalforsamlinger og Møder 
Abonnement paa Falck 
Kontingent K. D. Y m. fl 
Kapsejladser ' 
Diverse 

211,60 
169,12 
110,00 
268,50 
232,00 

534,48 
828,78 

45,21 
430,50 
61,10 

969,09 
43,75 

449,00 
869,98 

40,10 

4,271,99 

Sejlerskolen: 

Navigationskursus: 
Lærerhonorar 
Leje af Lokale 
Rekvisitter etc 

Indb. af Elever 259,00 
Salg af Bøger 16,50 

300,00 
92,45 
61,55 

454,00 

275,50 

T ovværkskursus: 
Lærerhonorar 
Rekvisitter etc 

119,00 
11,14 

130,14 
Indb. af Elever 104,00 

Bankkonto: 

Saldo pr. 1. Januar 1946 
Indsat 

178,50 

26,14 

Hævet 

Girokonto: 

204,64 

1,237,77 
7,945,12 

9,182,89 
9,136,88 

Saldo pr. 1. Januar 1946 
Indsat 

Hævet 

Kassebeholdning 31. December 1946 

1,223,42 
2,863,08 

4,086,50 
3,061,85 

Kr. 

Byggefondet: 
Indestaaende i Bank 1. Januar 1946 
Salg af Byggefondsmærker 
Ekstrakontingenter 
Bidrag 
Andel i Marketenderiets Overskud 
Renter 

Indestaaende i Bank pr. 1. Januar 1947 

Øvelsesfondet: 
Indestaaende i Bank pr. 1. Januar 1946 
Bidrag 
Andel i Marketenderiets Overskud 
Renter 

991,22 

4,476,63 

46,01 

1,024,65 

179,45 

25,674,52 

5,190,20 
67,00 

7.319.00 
100,00 

3.615.01 
190,55 

16,481,76 

Bygning af Juniorbaad 

Indestaaende i Bank pr. 1. Januar 1947 

1,692,82 
2,019,50 

73,77 
72,88 

3,858,97 
2,527,61 

1,331,36 
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Status pr. 1. Januar 1947 

A k t i v e r :  
Kasse- og Bankbeholdning samt Giro 1,250,11 
Varelager i Marketenderi 660,71 
Broer og Indhegninger 1,00 
Vogne og Skinner 500,00 
Øvelsesbaad 600,00 
Juniorbaad 2,500,00 
Skure og Cyklestativer 1,00 
Flagmast 1,00 
Klubhus 400,00 
Inventar 500,00 
Depositum til Kommunen 3,000,00 
Restancer: 

Kontingent 799,00 
Ekstrakontingent 1,060,00 
Pladsleje ... 978,00 

2,837,00 
forudbetalte Kontingeenter ... 222,50 2,614,50 

Bankbog, Øvelsesfond 1,331,36 
Bankbog, Byggefond 16,481,76 

Kr 29,841,44 

P a s s i v e r  :  
Depositum H. Bergmark 300,00 
Skyldig Omsætningsafgift 966,62 
Amager Bogtrykkeri 2,491,50 
Reservefond 5,000,00 
Øvelsesfond 1,331,36 
Byggefond 16,481,76 
Foreningens Formue 3,270,20 

Kr 29,841,44 

Sundby Sejl-Forenings Marketenderi 
Driftsregnskab for Aaret 1946. 

Markentenderiet har i 1946 haft følgende 

Omsætning og Bruttofortjeneste: i %: 
Afgiftspligtigt 01 33,913,51 14,227,79 42,0 
Afgiftsfrit 01 og Vand 2,012,48 465,92 23,0 
Vin og Spiritus 20,638,02 9,148,36 44,0 
Kaffe og Brod 3,578,30 1,154,41 32,0 
Chokolade etc 231,70 52,02 22,0 
Tobaksvarer 4,717,69 483,94 10,0 

65,091,70 25,532,44 

Naar herfra trækkes følgende Omkostninger: 
Lønninger 4,936,97 
Omsætningsskat 15,388,58 
Lys og Brændsel 193,67 
Rengøring • 364,81 
Vedligeholdelse 262,91 
Telefonopringninger 79,70 
Is 176,08 
Bogføring 300,00 
Diverse L40^4^ 21,843,66 33,5 

fremkommer en Nettofortjeneste paa 3,688,78 5,8 

der er anvendt saaledes: 
Indbetalt til S. S. F 3,392,51 
Betalt skyldig Omsætningsafgift 

for December 1945 729,65 
Forøgelse af Varelager 533,24 

4,655,40 
skyldig Omsætningsafgift 

for December 1946 966,62 3,688,78 

København i Januar 1947. 
A. JENSEN, Regnskabsfører. 

Festregnskaber 1946 

Filmsaften 9. Marts 1946: 
Leje af Lokale 
Leje af Film 
Musik 
Kontrol 
Fortæring 

100,00 
45,00 

122,00 
15,00 

126,60 

Salg af Billetter 
408,60 
197,00 

Kr. 211,60 

Standerhejsning 5. Maj 1946: 
Traktement for Gæster etc. 
Musik 

89,12 
80,00 

Kr. 169,12 

Pinsetur: 
Sange 
Andel i Fællesudgifter 

50,00 
60,00 

Kr. 110,00 

Afriggergilde 25. Oktober 1946: 
Traktement 
Musik 

682,00 
134,00 

Indgaaet fra Deltagerne 

Diverse Smaafester: 
Musik 
Lamper 
Fyrværkeri etc. 

816,00 
547,50 

Kr. 268,50 

70,00 
13,50 
25,00 

Præmieuddeling: 
Traktement 
Musik 
Transport af Præmier 

Indg. fra Deltagere 
Salg af Baltegn 

108,50 

480,70 
62,00 

3,80 

384,00 
39,00 

546,50 

423,00 123,50 

Kr. 232,00 

Medlemsantal: 
Aktive 496 Passive 111 — Passive B 12 — Juniorer 41. 

T. SPARRE 
Kasserer. 

Aftrykte Regnskaber er reviderede og fundet rigtige. 

De anførte Beholdninger var til Stede. 

G. ØSTERGAARD 
Revisor. 

E. HAAGEN MELBØL 
Revisor. 

Kassererens Kommentarer' 
Til enkelte af Posterne paa Regnskabet skal jeg knytte føl

gende Kommentarer: 

Indtægter: 
Indskud Kr. 2,595,00 fremkommer saaledes: 
Nyindmeldelser aktive 92 Stk. a Kr. 25,00 2,300,00 
Nyindmeldelser passive 6 Stk. a Kr. 5,00 30,00 
Nyindmeldelser passive B. 6 Stk. a Kr. 5,00... 30,00 
Nyindmeldelser juniores 24 Stk. a Kr. 5,00... 120,00 
Overflyttet fra passive 7 Stk. a Kr. 20,00 140,00 

ref. Indskud ved nægtet Optagelse 
2,620,00 

25,00 

Kr. 2,595,00 
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Udgifter: 
Marketenderiet Kr. 2,295,42: 

Som det fremgik af Kommentarerne til Regnskabet for 1945 
havde Marketenderiet indbetalt Kr. 295,42 for meget. Dette 
Beløb refunderes i 1946. Endvidere har Foreningen udbetalt 
H. Bergmark Kr. 2,000,00, nemlig den paa April Generalfor
samlingen vedtagne Lønforhojelse. 

Reparationer og Vedligeholdelser Kr. 5,725,27: 
Af ekstraordinære store Poster under Reparationer og Ved

ligeholdelser skal kun nævnes Broer med Kr. 3,895,84 samt 
Øvelsesfartøjet med Kr. 545,77. Naar Udgiften til Øvelsesfartøjet 
er blevet saa stor skyldes det Anskaffelsen af nye Sejl. De 
øvrige Poster viser kun uvæsentlige Forskydninger i Forhold 
til sidste Aar. 

Bladet Kr. 418,65: 
Naar denne Udgift i 1946 er relativ lille er Grunden den, at 

der pr. 31. December 1946 var Regninger paa Trykning af Bladet, 
som var ubetalte (jævnfør Status). 

Fester Kr. 991,22: 
Denne Udgiftspost viser ingen væsentlig Forskydning i For

hold til 1945. 

Øvrige Udgifter Kr. 4,476,63: 
Denne Post er forøget med ca. Kr. 900,00, som i det væsent

ligste falder paa Kapsejladser og Kontingenter til Sejlsports-
organisationerne. For de øvrige Posters Vedkommende er der 
kun mindre Forskydninger. 

Der var pr. 1. Januar 1946 et Medlemsantal paa ialt 667 
+ Tilgang (aktive 92 - passive 6 - passive B 6 - junior 24) 128 

795 
Afgang (Udm. 60 - Dødsf. 5 - Slettede 66 - Ekskl. 4)... 135 

Medlemsantal pr. 1. Januar 1947 660 

Idet jeg med min Redegørelse haaber at have belyst event. 
Tvivlsspørgsmaal, anbefaler jeg Regnskabet til Medlemmernes 
velvillige Behandling paa den kommende Generalforsamling. 

Kassereren. 

Slettede MEDLEMMER 
i  1946  

A k t i v e :  

Willy Olsen, Skotlandsgade 11, St. 
O. Gadby, Østrigsgade 26, 4. 
Erik Villy Hansen, Ørnevej 65, 2., NV 
Kaj Henry Jensen, Grækenlandsvej 120, 2. 
C. Sølyst, Kildevænget, Hillerød. 
C. R. Jønsson, Egilsgade 42, St. 
Bent Thyme Christensen, Venedigvej 8, 4. 
Helge Egtved, Frederiksvej 43, 1., F 
P. A. Bech, Saltværksvej 23 B. 
Helmer Johs. Voigt, Kirkegaardsvej 20, 3. 
Peter Korsholm Jensen, Serbiensgade 3, 1. 
Aage Vilh. Vinkel. 
A. Guldhammer Petersen, Gyldenlakvej 35. 
Giinther G. Petersen, Rosenvængets Allé 23. 
P. Talamo, Lemberggade 16, 4. 
Aa. W. Hansen, Dortheavej 54, NV 
K. N. P. Aagesen, Nordre Røsevej 4, 2. 
Georg Petersen, Valdemarsgade 64, Mezz. V 
H. H. Rasmussen, Elbagade 11, St. 
J. Holm, Silkeborggade 22, 0 
N. Hansen, Præstelængen 29, St. 
Uno Jensen, Strandlodsvej 10. 
John Carlo Nielsen, Egilsgade 56, 1. 
C. Aa. Pedersen, Strandboulevard 77 B. 0 
Johs. Engelbrecht, Birmavej 28. 
Carl Holst, Syriensgade 15. 
N. Sørensen, Aalandsgade 57, 4. 
Otto Calundan, Haveforening Sundbyvester 

Nr. 104, Rode Mellemvej 94. 
Uffe Nygaard, Sorrentovej 18, 1. 
Svend Wm. Schmidt, Glucksvej 13, SV 
Carlo Christensen, Islandsgade 1, 2. 
Einar Olsen, Godthaabsvej 36, 4. F 
Aage Dostorp, Kastrupvej 130. 
Adolf Hansen, Ungarnsgade 60, 2. 
Hans C. Harvest, Vesterbrogade 81, 3. V 
Ib Volfging Salbæk, Nørrevold 27 A, 1., K 
Henry Eriksen, Biens Allé 4, 2. 
Henning Curt Andersen, Ingolfs Allé 40. 

P a s s i v e  :  

Edele Poulsen, Under Elmene 12, 1. 
A. Pedersen, Hedegaardsvej 3, KA 
B. Møller Nielsen, Amagerbrogade 142, 1. 
H. M. Johansen, Telemarksgade 2, St. 
Aa. M. Laursen, Elbagade 75, 3. 
I. B. Laursen, Mellemfortvej(allé?) 8, 3. 
Nina Søgaard, Egilsgade 62, 4. 
E. Chr. Thor Hansen, Baunehøjvej 3, Lyngby 
H. Hansen, Delosvej 21. 
J. Østergaard Hansen, Skaanegade 4. 
V. D. Brenoe, Augustagade 3, 3. 
Axel Laursen, Mellemfort Allé 8. 
Thorkild Petersen, Kabbelejevej 47? 
S. E. Hansen, Nordlandsgade 9, 1. 
N. K. Nielsen, Valdemarsgade 77, 1. V 
Frank Nielsen, Ungarnsgade 9, St. 
H. E. Hansen, Elbagade 23, 4. 
Svend Aage Nielsen, Bremensgade 59, 1. 
S. Kellberg Thulstrup, Nørrebrogade 192, 4. 
Anders P. Larsen, Faksegade 13, 1. 0 
Hugo Breiting, Halfdansgade 51. 
I. C. Hansen, Frankrigshusene 20, 4. 
H. K. Jensen, Donaugade 3, 3. 
Aage Hedager, Øresundsvej 124, 1. 
Else Pedersen, Amagerbrogade 231. 
P a s s i v e  B :  
Henrik Nielsen, Thorsgade 91, C. 
Frode Skjøt, Bredegrund 17. 
P. Soldenfeldt, Havnegade 53. 

PLADSLEB! 
Medlemmernes Opmærksomhed henledes 

paa, at sidste Frist for Indbetaling af Plads

lejen er 15. APRIL. Retten til Plads i Havnen 

kan ikke opretholdes, hvis Lejen ikke er ind

betalt i rette Tid. 

Kassereren træffes fra 1. April i Klubhuset 

hver Fredag Aften fra Kl. 18—20 og den 

1. og 3. Søndag i Maaneden fra Kl. 10—12. 

Nye Medlemmer 
i SumMiq. Se-1 

Vi har hermed Fornøjelsen at anmelde følgen
de nye Medlemmer af Sundby Sejl-Forening til 
Optagelse: 

A k t i v e  :  

Isenkræmmer Niels Beck, Maratonvej 11. 
Uden Fartøj. 

Specialarb. Emil Svendsen, Hessensgade 7. 
Uden Fartøj. 

MeKaniker Poul Philipsen, Lemnosvej 26. 
Uden Fartøj. 

Kjeld Viggo C. Nielsen, Holmbladsg. 107 G. 
Uden Fartøj. 

Tegner Jørgen H. Langmann, Und. Elmene 2. 
Kutter »Vombat«. 

J u n i o r :  

Barner Larsen, Øresundsvej 114, 1. 
I Jørgen Thorn Hillers, Venedigvej 3. 

Lis Bredahl Bønneland, Polensgade 43, 3. 
Robin Sørensen, Bergthorasgade 48, 5. 
Lilian Benthe Nielsen, Ungarnsgade 24, 3. 

P a s s i v e :  

Gytte Philipsen, Lemnosvej 26. 
Edith Brems, Skipper Clements Allé 9. 
Hertha Jensen, Nyrnberggade 47. 
P a s s i v e  B :  
Erik Stern, Set. Jørgens Allé 8. 

Kutter »Liberty«. 

(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 Fartøjer godkendes af Havneudvalget 
før Medlemskortet kan udstedes. 
Det paahviler derfor nye Medlemmer at opsøge 
d'Hrr., som kvitterer paa den udleverede Opta-
gelsesblanket, saafremt Fartøjet kan optages i 
F?reningen. — Uden denne Kvittering for god
kendt J?aii?v kan der ikke paaregnes Plads > 
Havnen for Soi;.:nerhalvaaret. 



SIDE 6 S S F NR. 3 

MOTORBAADS 
BESLAG 
Stævnrør -  Mahognirat  

Mekanisk og Dre$earbejde 

MARTIN GUNDEL 

STRANDLODSVEJ 61 

SEJLSPORTSMÆND mødes nu i 

$ alfo&ftmilCouen 

MUSIK og DANS 
i nye og hyggelige Omgivelser. 

Separat-Lokaler for sluttede Selskaber. 

Ho-s ActUiU 
AMAGER 6270 

Motorreparationsværksted 
Ca. 1. Marts aabner jeg et 1. Kl.s 
Reparationsværksted for alt i 
Baadmotorer og lign., vis-a-vis for 
S.S.F. bag Villa »Sano«, Amager 
Strandvej 162. 

Speciale: Magnetapparater, 
Startere og Dynamoer. 

Drejearbejde og Autogensvejsning udf. 
Benyt den rolige Tid før Sæsonen. 

Robert Poulsen, Medlem Nr. 149. 

IMMIillliiii 

Téfn jføbet %nikiMtqtk i 

Kongens 
Nytorv 6, 

København K 
Telf. C. *931é 

tifytify fyutcLwwd,'' 
C A R L  N I E L S E N  
RAADHUSSTRÆDE 17 
Leverandør til Foreningen. 
Guld og Sølv købes. 

»Klokhemageren« 
URE OG OPTIK 

1. Kl.s Reparationer. 

Forretningen, Amagerbrogade 101 

Telefon Amager 2719 u. 

StAdct 
ec det liaac 

Skal Tovværk eller Rig fornyes 

saa tænk paa det nu, saa er alt 

klar til Sæsonen. 

Efter 18: Amager 2779 x. 

DET NYE MALERUDSALG 

SUNDBY SEJL-FORENING — 
Formand: A. P. S. Jensen, Isa-
fjordsgade 8, 3., Amager 2637 y. 
Kasserer: Th. Sparre, træffes 
i Klubhuset 1. Søndag i Maaneden Kl. 

10—12 samt hver Fredag Kl. 18 — 20, Højdevej 39. 
Sekretær: J. C. Pedersen, Østrigsgade 31, 1., 
Amager 1398 y. Pladsmand og Havnefoged: 
E. Madsen, Holmbladsgade 90, Amager 2779 x. 

Gunnar jensen 
Yachtbureau 
Yachtassurance 
Yacht-Service 

Køb og Salg af alt Yachttilbehør 

Sorgenfrigade 4, Kbhvn. N. Taga 9422. 

O ERIK WIESE 
Isenkram - Køkkenudstyr 
Glas og Porcelæn 
Holmbladsgade 90 
Telf. Amager 7852 

Baadklinker — Plader 

Kauser — Tovværk — Staal wire 

Aarer og Aaregafler 

YACHT-SERVICE 
E .  N I L S S O N  &  E .  A N D E R S E N  

MILANOVEJ 25 
S U N D B Y  4 3 8  1  

YACHT SERVICE 

udfører alle Beslag 
til Lystfartøjer, og er 
Specialist i moderne 
og hensigtsmæssige 
Beslag til Kapsejlere. 

Vi anbefaler os bl. a. med: 
Skødespil - Patentblokke - Nokbeslag 

Klyds — Masteskinne 
Metalskinne til Skødehal, Skydekapper 

Rorbeslag 
Kølbolte i Sømetal eller galv. Staal 
Mastebeslag Stævnbeslag etc. udføres 

i rustfrit Staal. 

Vejledning ved Ombygning og 
Omrigning af Fartøjer. 

Rig- og Køltegninger udføres 

• Se Udstillingen i Malerudsalget 

Udgiver: Sundby Sejl-Forening. 

Ansvarhavende Redaktør: 
Sv. Aa. Rasmussen, Lybækgade 31 — S. 

Telefon Sundby 3655 
Ekspedition: E. Nilsson, Milanovej 25. 

Tryk: Amager Bogtrykkeri, Hallandsgade 11 — S. 

Benzin - Petrol og Danol BAADMOTOR 

Type K2-K4-
K 5 - K 7 - K 8 og 
K 14. 2 Aars Ga
ranti. 3 Aars Beta
ling. - Ingen Fedt
kopper, men over
alt S. K.F. 
Kuglelejer. 

Eneforhandler for 

A L B I N  
Reparationer udføres. 
Reservedele leveres. 

4 HK 

» B R  I T  A N N  I A «  
direkte omstyrbar. 

Jernholms Motor Import, 
Central 4773 og 4874, 
Fælledvej 16, Kbhvn. N. 



MEDLEMSBLAD FOR SUNDBY SEJL-FORENING 

Nr. 4 APRIL 1947 6. Aarg. 

GENERAL
FORSAMLINGEN 
Sundby Sejl-Forenings Foraarsgeneralfor-

samling udmærkede sig ved sin rolige og 
saglige Forløb. Medlemmer, som er vænnet 
til en fornøjelig Aften, udtrykte da ogsaa 
deres Skuffelse over den »døde Forestilling« 
som de udtrykte sig. 

Nærværende korte Resumé af Generalfor
samlingen maa ikke tages som noget fyldest
gørende Referat, da et saadant ikke laa god
kendt paa det Tidspunkt Bladet skulde i 
Trykken. Naar vi alligevel bringer noget om 
Forhandlingerne, er det for at imødekomme 
de alt for mange, som ikke var til Stede. 

Jørgen Nielsen blev valgt til Dirigent, og 
efter Protokollens Oplæsning aflagde For
manden Beretning. Af forskellige interessante 
Udtalelser noterede vi os: Forhandlinger med 
Benzinnævn, se andet Steds i Bladet, Midter
broens Pukkel, hvorom Forhandlinger med 
Kommunen havde ført til det bedste Resul
tat. Spørgsmaalet Rendens Tilsanding havde 
man ogsaa berørt over for Kommunen, idet 
man mener at kunne paavise, at Sandet, der 
oppumpes til Badestrand ved Italiensvej, af
lejrer sig ud for S. S. F., som nu mellem 
Benzinhavn og oppumpet Badestrand, modsat 
tidligere, ligger i en Bugt. Formanden om
talte hvorledes alt efterhaanden maa fornys, 
og kom i denne Forbindelse ind paa Med
lemmernes Ret og Pligt til at paatale daarlig 
Behandling af Foreningens Materiale. F. Eks. 
blev det vel nødvendigt, at vi fandt ud af 
hvem der ødelægger vore Portlaase, og saa 
hænge vedkommende ud her i Medlemsbla
det. Medlemmerne maatte, sagde Formanden, 
nu være mere aktive. S.S.F. er blevet en stor 
Forening og en god Forening, som det paa 

Grund af Pladsmangel er næsten umuligt at 
blive Medlem af. Men Medlemmerne maa 
forstaa, at Bestyrelsen ikke kan klare Admi
nistration og alt uden Hjælp, det maa derfor 
ikke ske, at Medlemmer man beder om Hjælp 
til Sejlerskole og andre Udvalg undslaar sig. 
Vi maa alle medvirke nu, baade i det ene 
og andet ellers bliver det for dyrt for os. 

J~ e  s  t  
FOR MEDLEMMER MED FAMILIE 

afholdes 

Lørdag den 12. April Kl. 19 til 1 
i Restaurant „Karnappen", Niels Hemmingsensgade 8-10 

Den muntre Cabaret „Pinochio" med Viser og Sketch 

BccuadmcmcLemi Sckcummelodceåtê  

o. a. UiAdetkaldMiiMfy 

Bal til lånerne (ca 

ofy kam muiAtw IflUiulcaiatec, 

En rigtig god og fornøjelig Medlemsaften for 2 Kr. 

BILLETPRIS kun KR 2,00 incl. Baltegn og Billetter faas følgende Steder: 

Sv. Aage Larsen, Gullfossgade 5, 5 
Munch Jørgensen, Geislersgade 4, 1., Amager 3452 x. 

Henri Madsen, Rumæniensgade 8, 1., Sundby 2703. 

Jørgen Nielsen, Korfuvej 6, Amager 626 x. 

Erik Nilsson, Milanovej 25, Sundby 4381. 

I. C. Pedersen, Østrigsgade 31, 1., Amager 1398 y. 

Th. Sparre, Højdevej 39, Sundby 5673. 

Sv. Aa. Rasmussen, Lybækgade 31, St., Sundby 3655. 

A. Jensen, Isafjordsgade 8, Amager 2637 y. 

H. Bergmark, Foreningens Klubhus. 
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Formanden omtalte Sejlerskolens Naviga-
tionsundervisning, som nu har bestaaet i 10 
Aar, se herom senere. Formanden udtalte en 
Tak til Bestyrelsen og rettede en særlig Tak 
til vor Redaktør for Medlemsbladet. 

Regnskabet, som herefter kom til Behand
ling, gav ikke Anledning til større Debat. 

Til Punktet, Bevilling af Midler, havde 
Bestyrelsen ikke opstillet noget Budget, idet 
man som Formanden udtrykte det, fuldstæn
dig manglede Forudsætninger herfor p. G. a. 
Situationen i det hele taget. 

Næste Punkt paa Dagsordenen var Lov
ændringsforslag. Hertil forelaa et Forslag fra 

Jørgen Nielsen. Forslaget gik i korte Træk 
ud paa, at vore Love ændres derhen, at det 
bliver Bestyrelsen, som ansætter og bestem
mer Marketenderibestyrerens Kontrakt, mod
sat tidligere hvor Generalforsamlingen valgte 
Manden, medens Bestyrelsen maatte tage 
Ansvaret for hvad der skete i Marketende
riet. Efter en kortere Diskussion, hvor For
manden redegjorde for Forslaget, og hvor 
Forsamlingen gav Udtryk for deres Støtte til 
Forslaget, blev dette vedtaget med overvæl
dende Majoritet. 

Fra Lorentzen forelaa et Forslag til For
nyelse af Motorbaadssporten. Han redegjorde 
for sit Forslag, der søgte at indføre Naviga
tion og mere Afveksling. Lorentzen kunde 
dog tilslutte sig et andet Forslag som bestem
te, at Generalforsamlingen iblandt Motor-
baadsejerne skulde vælge et Udvalg paa 3 

Mand, der skulde arbejde med Sagen. Dette 
sidste vedtog man, og det blev Lorentzen, 
Østergaard og Schmidt, der fik overdraget 
Hvervet at forny Motorsporten og optræde 
som Dommerkomité i de nye Konkurrencer. 

Emil Hansen havde indsendt et Forslag 
gaaende ud paa, at S.S.F. i Vinterhalvaaret 
skulde oprette et Motorkursus for sine Motor-
baadsfolk. Hertil havde Bestyrelsen indsendt 
et Ændringsforslag, idet Bestyrelsen ønskede 
Deltagelse i Motorkursus kombineret med et 
Navigationskursus. Der blev protesteret 
kraftigt herimod af Motorbaadsfolkene. Be
styrelsen redegjorde for deres Synspunkter, 
man mente, at enhver Lejlighed hvor Navi-
gationsundervisning kunde indføres burde 
benyttes, henviste til Sejlerskolen, Tovværks-
kursus, Juniorbaadene o.s.v.. alle Steder var 
Navigationen med. 

Motorbaadsejerne var dog ikke til at be
væge, de vilde ikke lære Navigation og ned

stemte Ændringsforslaget med stort Stemme-
overskud. 

Amager^ 
HAU.ANDSGADE 

Valg af Bestyrelsesmedlemmer førte til 
Genvalg over hele Linien. Som Erstatning 
for det afgaaende Medlem valgtes Sv. Frede
riksen. 

Næste Punkt, Valg af Marketenderibestyrer, 
blev hurtigt overstaaet, idet der ikke var 
foreslaaet andre, og Sagen kunde jo, som 
Dirigenten fremhævede, i Fremtiden tages op 
til Behandling med kort Varsel gennem Ved
tagelsen af tidligere nævnte Lovændrings
forslag. 

Punkt Eventuelt gav Medlemmerne Anled
ning til at fremføre en Masse Klager og 
Ønsker, hvoraf mange kunde adresseres til 
vor Pladsmand. Lanterne i vor Indsejling var 
der megen Utilfredshed med. W. C. Forhol
dene var for daarlige. Indhegningen om 
Pladsen var elendig. Formanden lovede at se 
paa det alt sammen. 

Generalforsamlingen sluttede i Fryd og 
Gammen. Man raabte Hurra for S.S.F. — der 
var Foraar og Fred i Luften. Reporter. 

Sundby Se(l-h<J£eM,Ulfy6 
Bestyrelse og Funktionærer 

Klubhuset: Adresse Amager Strandvej. 
Telefon Sundby 35016. 

Formand: 
A. P. S. Jensen, Isafjordsgade 8, 2. 
Telefon Amager 2637 y. 

Havneudvalg: 
Sv. Frederiksen. 

Henri Madsen, Rumæniensgade 8, 1. 
Telefon Sundby 2703. 

Marketenderiudvalg: 
Sv. Aage Rasmussen; Lybækgade 31, St. 
Telefon Sundby 3655. 
Jørgen Nielsen, Korfuvej 6. 
Telefon Amager 626 x. 

Sejladschef: 
Sv. Aage Larsen, Gullfossgade 5, 5. 

Kapsejladschef: 
Erik Nilsson, Milanovej 25. 
Telefon Sundby 4381. 

Sekretær: 
J. C. Pedersen^ Østrigsgade 31, 1. 
Telefon Amager 1398 y. 

Kasserer: 
Th. Sparre, Højdevej 39, 3. 
Telefon Sundby 5673. 

Havnefoged og Pladsmand: 
E. Madsen, Holmbladsgade 90, 
Telefon Amager 2779 x. 

Marketenderibestyrer: 
H. Bergmark, Palermovej 23, 1. 
Telefon Sundby 35016. 

SEJLSPORTENS 
PRIS 

Tilegnet Sundby Sejl Forening 

• 

Melodi: Jeg vil bygge en Verden. 

Naar en Uge er gaaet i Arbejdets Jag 
kan man godt føle Trang til et Hvil; 
skal man saa synke sammen og sove en Dag, 
er en Week-end beregnet dertil? 
Man kan bruge sin Fritid, saaledes som man 
man maa blot ikke smøle den bort. [vil, 
Jeg kan give et Raad, vil I lytte dertil? 
Prøv en Week-end at dyrke vor Sport. 

Har du sejlet en Nat under Stjernernes Tag, 
har du mærket, hvor alting er tyst, 
og set Morilden funkle i Kølvandet bag 
paa din Vej mod en maanelys Kyst. 
Saa vil Livet for dig faa en sundere Kulør, 
du vil føle, at Livet bli'r frit, 
du vil angre, du aldrig har prøvet det før, 
thi her bliver man Hverdagen kvit. 

Har du prøvet at sove i Baaden en Nat 
tæt ved Stranden i Læ af en Skov, 
mens du lytted' til Brændingens Legen Tagfat 
og til Vindens Musik, til du sov. 

Saa vil først du forstaa, hvad Naturen har i 
blot man evner at nyde den ret, [Gem, 
du vil føle dig frisk, naar igen du ta'r hjem, 
fuld af Sundhed og Velvære let. 

Har du først faaet Smag paa de Goder, vi har, 
da vil aldrig du slippe dem mer', 
saa hver eeneste Week-end paa Langtur du 
og paa Gaden man aldrig dig ser. [ta'r, 
Thi paa Havet man henter den Kraft og Energi, 
som skal bruges i Hverdagens Slid, 
derfor er det, at den, som er inde deri, 
dyrker Sejlsport, saa snart han er fri! 

Er du udslidt og gammel — en rystende Knag 
og har sejlet fra Ungdommens Vaar, 
kan med Minderne endnu du gaa over Stag, 
naar en Tur ned i Havnen du gaar. 
Naar fra Broen du skuer mod Sverrigs fjerne 
og du drømmer, du sejler igen. [Kyst, 
Ja, da ved vi i Kroppen, der brænder en Lyst 
til at sejle igen, kære Ven. 

Viggo R. Nielsen. 

R.YKKERI 
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Et Minde om den strenge Vinter — til Skræk og Advarsel for Sejlere, 
som ikke i Tide faar Baaden paa Land. 

Sejlerskolens Navigationseksamen 

Et af de Spørgsmaal, som interesserer vore 
Motorbaadsfolk allermest i disse Dage, er 
selvfølgelig: Faar vi Brændstof og hvor 
meget faar vi. 

Vor allestedsværende Formand, Akilles 
Jensen, kunde da ogsaa fortælle Generalfor
samlingens Deltagere, at han havde været til 
Møde i Industriraadet, hvor den Sag nu be
handles. 

I Mødet deltog en større Forsamling, re
præsenterende alle Interesser indenfor Sejl
sporten, K.D.Y. - K-M.U. — D.S. og flere 
private Motorbaadsklubber. 

Industriraadet, der skulde bevæges til at 
overlade os Benzin, er sammensat af Repræ
sentanter for Erhvervene. 

Formanden for Industriraadet havde ind
ledet Mødet med at byde vore Repræsentan
ter velkomne og iøvrigt oplyste,, at han vist 
ikke kunde byde os andet. 

Valutasituationen var jo værre end sidste 
Aar, »Puklen« osv. osv. — Erhvervskørsel 
maatte gaa foran alt. 

Dr. Røgind fra K.M.U., som var Ordstyrer 
for Motorbaadsfolkene, og som selv har 
været Medlem af Benzinnævnet, fremførte 
vore Synspunkter paa en klar og overbevi
sende Maade. Niels Benzon, K.D.Y., kunde 
henvise til, at i vore Nabolande havde ingen 
rørt ved Motorbaadenes Benzin. Georg Jør
gensen, D.S., paaviste den ringe Del af det 
samlede Forbrug, der medgaar til Motorspor
ten. Vor Formand fremhævede, at Motor-
baadssejlads ikke er Luksuskørsel, men af 
stor Betydning for jævne Borgeres Helbred, 
idet Motorbaaden var disse Menneskers Fri
sted, og hver Motorbaad var ofte et Befor
dringsmiddel og Opholdssted for 2—3 Fami
lier hele Sommeren. Iøvrigt kunde vi ikke 
afvises, saa længe der blev givet Benzin til 
Luksuskørsel. 

Paa Mødet blev der ogsaa berørt Tilfælde 
hvor Misbrug havde fundet Sted, dertil kun
de de tilstedeværende Repræsentanter love, 
at alt vilde blive gjort for at forhindre Gen
tagelse af disse Misbrug. 

Efter at Industriraadet nu har hørt disse 
Betragtninger, skal Sagen til Behandling i 
Benzinnævnet eller Handelsministeriet. 

Paa et direkte Spørgsmaal, som vi har ret
tet til vor Formand om Chancerne for Ben
zin til Fartøjerne, har vi faaet dette Svar: 

Jeg tør ikke love noget paa nuværende 
Tidspunkt, jeg tror paa en eventuel nedsat 
Tildeling i Forhold til sidste Aar. Red. 

Til den aarlige Prøve var indstillet 11 Ele
ver, hvoraf 10 bestod Prøven. Navnene paa 
disse er: Emil Aashøj — Egon Buch — 
Hartvig Hansen — Lauritz Hestehave — Jør
gen Jensen — Bent Lorentzen — Harry Niel
sen — Thorvald Nielsen — Jens Raundorf 
— Gunvid Skjøt. 

Prøven overværedes af Navigationslærer 
Reister fra Københavns Navigationsskole, 
Censorer var Formanden A. Jensen og Svend 
Aage Rasmussen. 

Efter Prøven afholdtes som sædvanlig en 
lille Festlighed, hvor Formanden takkede for 
den Interesse og Flid, der var lagt i Arbejdet 
til Gavn for Eleverne og til Ære for For
eningen. 

Eleverne takkede Styrmand Bendtsen for 
hans Undervisning og overrakte ham en 
Erindring om Floldet. 

Styrmand Bendtsen udtrykte sin Glæde 
over at arbejde med Sejlernes Navigations-
undervisning. 

• 

Skolen har iøvrigt 2 Kystskippere i Aar. 
Det er noget mindre end de senere Aar, men 
vi byder ligefuldt de 2 fornemme Navigatø

rer: Elis Nielsen og Henry Wilh. Nielsen 
velkommen i Kystskippernes ædle Lag. 

• 

Sundby Sejl-Forening har iøvrigt i Aar af
sluttet sin 10. Sæson for Navigationsunder-

visning. Undervisningen har i alle disse Aar 

været ledet af vor dygtige og afholdte Lærer 
Styrmand Bendtsen. lait har han terpet 
Internationale Regler med 303 Medlemmer, 
omtrent Halvdelen af Foreningens Medlem
mer 77 Medlemmer har bestaaet Foreningens 

Prøve og 34 Medlemmer har bestaaet Kyst-

skippereksamen. 
Dette Arbejde, som er udført i det stille, 

til stor Gavn for vor Forenings Navn udad
til, fortjener vor allerstørste Respekt, selv 

om mangen en Sejlermand med Harme min
des Bendtsens Overhøring i § 9b: I Middel
havet og de Have som begrænser Japans og 
Koreas Kyster osv. osv. 

Jeg overdriver vist ikke, naar jeg alligevel 
paastaar, at Bendtsen er en af Foreningens 

populæreste Medlemmer. Red. 
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BESTEMMELSER 

for 24 Timers Sejlads 
Paa Generalforsamlingen omtaltes en ny 

Form for Konkurrencesejlads, — 24 Timers 
Sejlads. — Hensigten var at prøve om der 
var Stemning for at gaa med til et Samarbejde 
med de øvrige københavnske Sejlklubber om 
et Arrangement af disse Sejladser. Da der 
syntes at være Tilslutning, iler vi med at 
bringe vore Medlemmer en nærmere Rede
gørelse for disse Sejladsers Regler og For-

maal: 

Formaal: 
Sejladsens Formaal er at fremme Sømands

skab, Navigationsrutine og Langturssejlads, 
og er aaben for alle langtursinteresserede 

Sejlere. 

Forudsætning: 
Sejladsens Forudsætning er: Fra en bestemt 

Startlinie under 24 Timers uafbrudtSejlads 
at tilbagelægge den størst mulige Distance, 
og efter den foreskrevne Tid atter at komme 
tilbage til Udgangspunktet. 

Distanceberegning: 
Hver Deltager erholder en Liste over et 

Antal af Sejladsudvalget paa Forhaand ud
valgte Punkter samt Distancerne mellem 
disse. (Punkt og Distancetabel). 

Kun Distancerne imellem de rundede 
Punkter maa medregnes i Resultatet. Skulde 
en Deltager runde to Punkter i Rækkefølge, 
mellem hvilke Distancen ikke findes i Di
stancetabellen, maa han tilgoderegne sig 
Fugleflugtslinien imellem Punkterne. 

Hvert Punkt maa ikke rundes mere end 
to Gange. 

Hver Distance mellem to Punkter maa ikke 
tilgoderegnes mere end to Gange. 

Sejladsen er iøvrigt helt fri. 

Ankring eet. 
Ankring eller Fortøjning er tilladt for at 

undgaa Havari, for at reparere, eller for at 
undgaa Distancetab ved Sejlads i strømfyldt 
Farvand. Fremdrivning paa anden Maade 
end med Sejl er kun tilladt i Nødstilfælde 
for at forhindre Skade paa Ejendom eller 

Personer. 
Saadanne Afbrydninger fra Princippet 

»uafbrudt Sejlads«, samt Aarsagen dertil, 
skal nøjagtigt anføres i Logbogsbladet. 

Runding: 
For at et Punkt skal anses for at være run

det eller passeret, fordres det, at det kommer 
til at ligge indeni Vinklen mellem Kurserne 
til og fra Punktet. 

Opstaar der under Mørket Besværligheder 

ved at finde et Punkt, eller kan Rundingen 
af et Punkt medføre Risiko, maa Punktet 
anses for at være rundet, saafremt Føreren 
kan bevise, at den valgte Vej ikke er kortere 
end den, som man vilde have opnaaet ved 
Rundingen paa den foroven foreskrevne 

Maade. 

Fradrag: 

For en Baad, som kommer i Maal senere 
end 24 Timer efter Starten, beregnes et Fra 
drag: 

_ D x t F = 
750 

-, hvor 

D = Den totale sejlede Distance (jfr. Di
stancetabellen + evt. Fugleflugtslinien) fra 

Start til Maal. 
t = Forsinkelsen i Tidsminutter, 

f. Eks.: 
D = 60,0 Sm. 90,0 Sm. 120,0 Sm. 

t — 15 m. F — 1,2 Sm. 1,8 Sm. 2,4 Sm. 
t= 60 m. F— 4,8 Sm. 7,2 Sm. 9,6 Sm. 
t = 240 m. F = 19,2 Sm. 28,8 Sm. 38,4 Sm. 

Resultatdistancen: 
Resultatdistancen R. udgøres af den totalt 

udsejlede Distance med de foroven stipulere
de Fradrag for for sen Ankomst. — Altsaa: 

R = D ^ F. 

Straffebestemmelser: 
Dersom Deltagerne bryder nogle af In

struktionerne eller Bestemmelserne, idømmes 
vedkommende en Straf i Form af et Fradrag 
fra Resultatdistancen. I grovere Tilfælde kan 
Sejladsen erklæres helt ugyldig. 

Sejladsen: 
Sejladsen sker paa Deltagernes egen Risiko. 

Det kan derfor ikke paaregnes, at Sejlads
udvalget griber ind, f. Eks. ved at aflyse 
Sejladsen paa Grund af daarligt Vejr, eller 
at hindre ikke sødygtige Baade i at starte. 
De internationale Søvejsregler er gældende, 
og de reglementerede Lanterner skal føres 
fra Solnedgang til Solopgang. 

Deltagere, som ikke starter, eller som gaar 
ud af Sejladsen, skal snarest muligt under
rette Sejludvalget om dette. 

Logbog: 
Hver Deltager faar udleveret Logbogsbla-

de, som skal føres paa den foreskrevne 
Maade. 

Mærker og Plaketter: 
De anmeldte Baade inddeles af Sejladsud

valget i Grupper alt efter Sejlevnen etc. Der

som Resultatet af Sejladsen viser, at en Baad 

er blevet fejlagtigt placeret, skal Baaden 
overflyttes til anden Gruppe. Tidligere ind
sejlede Distancer ændres i saa Fald ikke. 

Bytter en Deltager Baad, maa han til
goderegne sig den indsejlede Distance. Til
hører den ny Baad en anden Gruppe, for
højes resp. sænkes Distancen i Forhold til 
Distancerne i nedenstaaende Tabel. 

Hver Deltager faar efter gennemført og af 
Udvalget godkendt Sejlads et Mærke med 
Baadens Navn, Gruppe, Distance og Dato. 

Guld-, Sølv- og Bronceplaketter tildeles de 
Førere, som under 24-Timers-Sejlads2n har 
opnaaet følgende sammenlagte Resultatdi
stancer: 

Gruppe 12 3 4 5 6 
Bronce 150 175 200 225 250 275 
Sølv 375 440 500 565 625 690 
Guld 750 875 1000 1125 1250 1375 

Red. 

NYE MEDLEMMER 
A k t i v e  :  
Kvartermand Orla Angelo Allermand, Njals

gade 8. Spidsgatter »Ægir«. 
Maskinreparatør Arthur Nielsen, Rorholms-

gade 17. Motorbaad »2. April«. 
Typograf Aage V. Carlsen, Amsterdamvej 20. 

Uden Baad. 
Typograf Erik Knud Simonsen, Uplandsgade 

24. Uden Baad. 
Typograf Ove G. Rasmussen, Kastrupvej 75. 

Uden Baad. 
Kontorassistent Gotlib Christiansen, Slots

gade 31. Motorbaad »Vedet«. 
Lis Thomsen, Østerdalsgade 1 A. U. Baad. 
Gørtler Erik Hattung, Østerdalsgade 3 B. 

Uden Baad. 
Fabriksarb. Peter Theodor O. Hansen, Ly

bækgade 5. Uden Baad. 
Møbelsnedker Niels Oluf Nielsen, Turesens

gade 14. Kragejolle »Rylen«. 
Typograf Einar Lohmann,* Hveensvej 1, 1. 

Uden Baad. 

J u n i o r e r :  
Peter Sørensen, Bergthorasgade 48. 
Henning Frænkel Jensen, Lemberggade 20. 
Frode Emanuel Jensen, Agnetevej 6. 
Stig Helmer Jensen, Strandlodsvej 97, St. 
Dan Hunø, Svend Vonvedsvej 15. 
Ejvind Hunø, Svend Vonvedsvej 15. 
Tage Woltemath, Svend Vonvedsvej 11. 
Axel Falkencrone, Agnetevej 21. 
Ivan Lund Nielsen, Øresundsvej 14, 3. 
Elisabeth Nielsen, Prinsessegade 65. 
Sonja Schafer, Hallandsgade 6 A. 

Frank Johan Jacobsen, Røsaagade 4. 

Standerhejsning 
Søndag d. 4. Maj Kl. 2 

Husk det hvide Huebetræk! 
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JUniORER 
til kcU/lM{lculi? 

I vort Februar Nr. foreslog vi Kapsejlerne 
at udsoge sig noget Mandskab blandt alle de 
unge Mennesker, vi nu har i vor Junior-Afd. 

Forslaget er allerede vedtaget, idet mange 
Fartøjsejere har henvendt sig til vor Sejlads
chef og hvervet sig Mandskab til Onsdags-

matcherne. 
Juniorerne har ogsaa ladet høre fra sig, 

idet de har tilsendt os følgende lille begej-
trede Brev undertegnet af Flemming og John. 

Kære Redaktør! 

Det er vel nok en god Idé at oplære Juni

orerne til Kapsejlads. Det er lige det vi har 

gaaet og ventet paa. Det er næsten en Drøm 

for os, der ikke har været til Kapsejlads før. 

Vi vil gerne vide hvor mange Juniorer, der 

skal paa hvert Fartøj? 

Med Tak for Optagelsen 

Flemming Jensen — John Ejermann. 

Det har glædet mig at modtage dette fra 
jer Juniorer, lov mig, at I vil komme igen 
med hvad I har paa Hjerte, saa skal I bare 
se, hvor alle vore gæve Fartøjsejere faar Lyst 
til at prøve om I kan klare det. Hvor mange 
der skal med hos hver, det er ikke til at sige, 
een har taget 2, har jeg hørt, men de fleste 
tør nok kun begynde med een. Vi kommer 
jo nok tilbage til Sagen senere, men jeg vil 
dog allerede nu give jer et godt Raad: I skal 
ikke tabe Humøret, fordi I de første Gange 
under en Sejlads faa Indtryk af, at alt hvad 
I gør er Aarsag til, at Fartøjet ikke kan sejle. 
En Kapsejler med Rorpinden i Haanden er 
værre end en rasende Huntiger. Men er I 
heldige at faa sagt noget smigrende om hans 
Fartøj og hans Sejlads, saa skal I bare se, 

hvor han tør op og gi'r gode Raad, men vent 
endelig med at udtale jer til Sejladsen er 
forbi. Red. 

Livredningskursus 
Søndag den 27. April afholder Sejlersko

len Demonstration og Øvelse i kunstig Aan-
dedræt i vort Klubhus under vor Formands 
Ledelse. 

Navigationsundervisningen * 
Dagen efter Generalforsamlingen, hvor 

vore Motorbaadsfolk viste stor Uvilje mod 
Navigation, modtog jeg Motorbaadsklubben 
»West«s Medlemsblad for April. Da Bladet 
denne Gang helt er helliget Foreningens 
Navigationsskole, studerede jeg med nogen 
Interesse de Opgaver Motorbaadskollegerne 
i »West« kan klare. løvrigt havde »West« til 

den afsluttende Eksamen indkaldt vor Navi
gationslærer Hr. Bendtsen for at overvaage, 
at det gik rigtig til. Hr. Bendtsen udtalte 
ifølge »West«s Medlemsblad, at de stillede 
Opgaver viste, at man var langt fremme med 
Navigationskundskaberne i »West«. Herude 
underviser man nemlig ogsaa i Deviation, ud
fra den Betragtning, at Deviation er en af 
Motorbaadens allerstørste Vanskeligheder. 

Bladet oplyser, at Gennemsnitsalderen for 
Holdet var 41,6 Aar. 

Vi aftrykker iøvrigt Opgaverne til Læser
nes egen Bedømmelse, vi ved godt, at mange 
af vore Motorfolk er dygtige Navigatører, 
men disse har jo heller intet imod Naviga-
tionsundervisning, men baade for disse og 
for de Folk vi endnu har, som overhovedet 
intet Kendskab har til Navigation, er det vel 
interessant at se, hvad en ren Motorbaads-
klub kræver af sine Medlemmer før man ud
steder et »Navigatørbevis«. 

Her er saa Opgaverne, der blev givet skrift
lig, og som alle skulde løses paa 2 Timer: 

1. Et Motorskib paa Rejse den 17. Sep
tember 1946 fra Gøteborg til Helsingør 
styrer dv. S t 0 XA 0, da man Kl. 
23,15 pejler Hallands Væderø F Bis. i 
Kimingen 4 Vi Str. om BB. Øjehøjde 
er 5 m. Deviationen er østlig 3°. Find 
paaværende Br og Lgd. Kursen sættes 
herfra til Lappegrundens Fyrskib. Vin
den frisker op fra Øst, saa man maa 
regne med en Vi Stregs Afdrift. Devia
tionen er østlig 4°. Misvisningen som i 
Kortet. Den sejlede Fart er 7,5. Hvilken 
Kurs skal man styre efter Kompasset? 
Og hvornaar kan man vente at være 
ved Fyrskibet? 

2. Et Skib, der styrer efter Kompasset V 
t S % S paa Vej til Ballen Havn paa 
Østkysten af Samsø, befinder sig tæt 
op ad 1-Kosten paa Hatter Barn og pej
ler denne Kost overet med 3-Kosten paa 

Hatter Rev 6 % Str. om SB. Hvad er 
Deviationen paa den styrede Kurs? 

3. Hvilke Oplysninger giver Søkortet om 
Anholt Knob Blk. F.? 

PlflDSLEJED! 
Medlemmernes Opmærksomhed henledes 

paa, at sidste Frist for Indbetaling af Plads

lejen er 15. APRIL. Retten til Plads i Havnen 

kan ikke opretholdes, hvis Lejen ikke er ind

betalt i rette Tid. 

Kassereren træffes fra 1. April i Klubhuset 

hver Fredag Aften fra Kl. 18—20 og den 

1. og 3. Søndag i Maaneden fra Kl. 10—12. 

I glemmer vel Ikke O 
B Y G G E F O N D E N  •  

Berigtigelse! 
Ved en Fejltagelse havde vi i forrige Nr. 

slettet det gode Medlem Otto Calundan, 
Haveforeningen Sundbyvester, Røde Mellem
vej 94. Vi bringer her Rettelsen og haaber 
paa Tilgivelse. Red. 

Kassereren meddeler: 
Kontingentet er: 

for Aktive pr. Kvartal Kr. 5,00, inden den 
20. i Kvartalets sidste Maaned + Ekstrakon
tingent Kr. 10,00 aarlig, hver 1. April og 1. 

Oktober Kr. 5,00. 

for Passive pr. Kvartal Kr. 2,00, inden den 
20. i Kvartalets sidste Maancd. Ekstrakontin
gent Kr. 10,00 aarlig, hver 1. April og 1. 
Oktober Kr. 5,00. 

Pladslejen for A-Medlemmer: Kr. 3,00 pr. 

Kv.-Meter helaarlig, betales inden 15. April 
1947 ifølge Lovene. 

Pladslejen for B-Medlemmer: Kr. 2,00 pr. 
Kv.-Meter halvaarlig, betales før Fartøjet tages 
paa Land. 
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M O T O R B A A D S  
B E S L A G  
Stævnrør - Mahognirat 

Mekanish og Drejearbejde 
MARTIN GUNDEL 

STRANDLODSVEJ 61 

SEJLSPORTSMÆND mødes nu i 

$ aUs^a^itiouen 

MUSIK og DANS 
i nye og hyggelige Omgivelser. 

Separat-Lokaler for sluttede Selskaber. 

Ho-s AdUuc 
AMAGER 6270 

Motorreparationsværksted 
1. Kl.s Reparationsværksted for alt i 

Baadmotorer og lign., vis-a-vis for 
S.S.F. bag Villa »Sano«, Amager 
Strandvej 162. 

Speciale: Magnetapparater, 
Startere og Dynamoer. 

Drejearbejde og Autogensvejsning udf. 
Benyt den rolige Tid før Sæsonen. 

Robert Poulsen, Medlem Nr. 149. 

K I M  

dfyttfy fyAdUmed'' 
C A R L  N I E L S E N  
RAADHUSSTRÆDE 17 
Leverandør til Foreningen. 
Guld og Sølv købes. 

»Klokteemageren« 
URE OG OPTIK 

1. Kl.s Reparationer. 

Forretningen, Amagerbrogade 101 

Telefon Amager 2719 u. 

m 

(Leo Itamwiez 

føc&t til lUfrlle 

(aac iifrcd malet 

- ane Sliiuet 
Kom derfor nu og se paa Malervarer, 
medens der er noget at vælge imellem 
- RIGTIG LAK OG FERNISFARVE 

DET NYE MALERUDSALG 

SUNDBY SEJL-FORENING — 
Formand: A. P. S. Jensen, Isa-
fjordsgade 8, 3., Amager 2637 y. 

" ' " Kasserer: Th. Sparre, træffes 
i Klubhuset hver Fredag Aften Kl. 18-20 

og den 1. og 3. Søndag i Maaneden Kl. 10—12 
Sekretær: J. C. Pedersen, Østrigsgade 31, 1., 
Amager 1398 y. Pladsmand og Havnefoged: 
E. Madsen, Holmbladsgade 90, Amager 2779 x. 

G u n n a r  J e n s e n  
Yachtbureau 
Yachtassurance 
Yacht-Service 

Køb og Salg af alt Yachttilbehør 

Sorgenfrigade 4, Kbhvn. N. Taga 9422. 

O ERIK WIESE 
Isenkram - Køkkenudstyr 
Glas og Porcelæn 
Holmbladsgade 90 
Telf. Amager 7852 

Baadklinker — Plader 

Kauser — Tovværk — Staalwire 

Aarer og Aaregafler 

YACHT-SERVICE 
E. NILSSON & E. ANDERSEN 

MILANOVEJ 25 
S U N D B Y  4 3 8  1  

YACHT SERVICE 

udfører alle Beslag 
til Lystfartøjer, og er 
Specialist i moderne 
og hensigtsmæssige 
Beslag til Kapsejlere. 

Vi anbefaler os bl. a. med: 
Skødespil - Patentblokke - Nokbeslag 

Klvds — Masteskinne 
Metalskinne til Skødehal, Skydekapper 

Rorbeslag 

Kølbolte i Sømetal eller galv. Staal 
Mastebeslag Stævnbeslag etc. udføres 

i rustfrit Staal. 

Vejledning ved Ombygning og 
Omrigning af Fartøjer. 

Rig- og Køltegninger udføres 

• Se Udstillingen i Malerudsalget 

Udgiver: Sundby Sejl-Forening. 

Ansvarhavende Redaktør: 
Sv. Aa. Rasmussen, Lybækgade 31 — S. 

Telefon Sundby 3655 
Ekspedition: E. Nilsson, Milanovej 25. 

Tryk: Amager Bogtrykkeri, Hallandsgade 11 — 

ALBIN 
Reparationer udføres. 
Reservedele leveres. 

4 HK 

» B R  I T  A N N  I A «  
direkte omstyrbar. 

Jernholms Motor Import, 
Central 4773 og 4874, 
Fælledvej 16, Kbhvn. N. 

Eneforhandler for 

Benzin - Petrol og Danol BAADMOTOR 

Type K2-K4-
K 5 - K 7 - K 8 og 
K 14. 2 Aars Ga
ranti. 3 Aars Beta
ling. - Ingen Fedt
kopper, men over
alt S. K.F. 
Kuglelejer. 

Kongens 
Nytorv 6, 

København K 

Telf. C. *931f 



c  

MEDLEMSBLAD FOR SUNDBY SEJL-FORENING 

Nr. 5 MAJ 1947 6. Aarg. 

S  T  A  N  D  E  R  H  E I S  M I  M  G  1 9 4  7  
Torsdag den 15. Maj (Kristi Himmelfartsdag) Kl 14 

I sidste Nummer af Bladet meddel
tes, at Standerhejsningen vilde blive 
afholdt den 4. Maj. Forholdene og 
Vejrguderne vilde det imidlertid 
anderledes. Fra den Gang Datoen 
blev bestemt og til Dato har Vejret 
været af en saadan Art, at det ikke 
har været muligt at gore noget rig
tigt ved Fartøjerne, og indtil dette 
skrives er kun et Par Baade sat i 
Vandet. 

Ud fra denne Kendsgerning har 
Bestyrelsen besluttet at udsætte 
Standerhejsningen, idet denne Dag 
jo gerne skulde have lidt festligt 
Præg, og dette vilde ikke kunde 
ske, naar kun faa Baade var i Vandet 
og alle var optaget af at male og 
gore klar. 

løvrigt har der jo næsten været 
Tradition for, at Sundby Sejlforening 
har daarligt Vejr til sin Stander
hejsning, og ved at flytte lidt rundt 
paa Dagen, kunde man maaske for
virre Vejrguderne og Meteorologer
ne, saaledes at de ved en Fejltagelse 
gav os godt Vejr paa denne Dag, 
for en Gangs Skyld. 

Naar S. S. F. den 15. Maj aabner 
sin 24. Sæson er det ikke med de 
allerbedste Udsigter for Sejlsports
folkene. Der er rent lokale Vanskeligheder, 
saasom »Puklen« paa Broen o. m. a., men 
disse Vanskeligheder lader sig forhaabentlig 
løse snarest, og med det sædvanlige gode 
Kammeratskab og Hjælpsomhed kommer vi 
vel over det. 

Men der er to andre Spørgsmaal, der træn
ger sig paa, og som byder paa større Van
skeligheder, Spørgsmaal af mere generel og 
vanskelig Art. Jeg tænker her paa Proble
merne Sejldug og Benzin, Problemer der 
rammer henholdsvis Sejlerne og Motorbaads-
folkene. 

Med Hensyn til det første er der ikke 
store Udsigter til nogen snarlig Løsning, det 
er kun meget lidt Dug der kommer til Lan
det, forsvindende i Forhold til Behovet, efter 
at man i snart otte Aar ikke har kunnet 
supplere sin Sejlbeholdning. Nogle faa har 
været heldige at faa nye Sejl, selv om det 
maaske ikke har været lige de Kvaliteter, 
man kunde ønske sig. Men forhaabentlig 
klarer Sejlerne sig igennem endnu en Sæson, 
og saa maa man haabe paa, at det til næste 
Aar vil blive bedre. 

Angaaende Benzinen ser det, medens disse 

Linier skrives, ikke særligt lovende 
ud. Sagen er havnet hos Handels
ministeriet til endelig Afgørelse, og 
her har den først været sinket af 
Kongens Død og Begravelse. Yder
ligere kommer nu Meddelelsen om 
Udnævnelse af en Forsyningsmini-
ster, hvilket vel ogsaa forsinker Sa
gen en Del, idet man vel først skal 
blive enige om, i hvilket af de to 
Ministerier Afgørelsen skal træffes. 
Vi kan vel saa kun haabe paa, saa-
fremt den nye Forsyningsminister 
skal afgøre Spørgsmaalet, at man i 
dette Ministerium har en vevillig 
Forstaaelse af vore rimelige Krav. 

Et Lyspunkt er der imidlertid og
saa. Uden at det endnu er officielt 
bekræftet, synes det som om Sejl-
omraaderne iaar vil blive noget 
udvidede. Det ser saaledes ud til, at 
det vil være muligt for de, der vil 
paa Sommerferieture, at anløbe fjer
nere svenske Havne. Nærmere Med
delelse herom vil snart fremkomme. 

Selv om der saaledes synes at 
være visse Vanskeligheder for Sejl
sporten ogsaa iaar, har det før set 
værre ud, og vi haaber trods alt, at 
der vil blive en god Sæson ud af 
det, selv om man vist ikke skal 

vente sig den helt store Tilslutning til Kap
sejladserne. 

Og med disse faa spredte Bemærkninger 
ønsker vi Medlemmerne og Sejlerne Landet 

E N  G O D  S Æ S O N  

1947! 
Akilles. 
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BRRnDFORSIHRIflGEfl 
Som Medlemmerne vil vide, blev det paa 

Efteraarsgeneralforsamlingen vedtaget at op
hæve den kollektive Brandforsikring. 

Denne Forsikring ophorer fra og med 1. 
Juni i Aar, og efter denne Dato er Baadene 
altsaa ikke længere forsikrede. 

Vi skal derfor henstille til Medlemmerne 
i Tide selv at sørge for ny Forsikring. 

Vi har samtidigt med Opsigelsen af For
sikringen anmodet vort tidligere Forsikrings
selskab om at tilsende os Forsikringsbegærin-
ger, og naar disse fremkommer, vil de blive 
fremlagt hos Kassereren til Afbenyttelse. 

Ligeledes har vi anmodet Selskabet om i 
vort Blad at give en Oversigt over de for
skellige Præmiesatser for diverse Forsikrin
ger, idet nogle Fartøjsejere gerne vil tegne 
andet end Brandforsikring, saaledes Tyveri
forsikring, Forsikring for Optagelse og Ud
sætning af Fartøjet o. 1. andre Forsikringer. 

Husk altsaa at tegne ny Forsikring efter 
1. Juni. Bestyrelsen. 

PETROLEUM 
til Hofytauafy, JtafAtecfcec m. m. 
Formanden har i Lighed med sidste Aar 

henvendt sig paa Brændselskontoret for at 
faa udleveret Ansøgningsskemaer til Ansøg
ning om Petroleum til Kogning, Lanterner 
og lign. 

Man oplyser paa Kontoret, at der ikke er 
kommet nogen Meddelelse om saadanne Til
delinger endnu, men at evt. Ansøgningsske
maer først vil kunne udleveres i Dagene efter 
1. Maj. 

Saa snart saadanne Skemaer fremkommer, 
vil de være fremlagt i Marketenderiet. Med
lemmerne behøver saaledes ikke selv at hen
vende sig paa Brændselskontoret efter Ske
maer. 

Vi skal samtidigt henstille til Medlemmer
ne, at saafremt der bliver givet saadanne Til
delinger, da at aflevere et Mærke til Fru 
Nielsen i Marketenderiet, da det ellers 
vil blive vanskeligt at servere Kaffe i Som
mer. 

Altsaa: Skænk et Liter-Mærke til Marke
tenderiets Drift! 

S  S  F  

Vort alt for 

Klubhus 

Marketenderiudvalget har disse travle For-
aarsdage Sorger og Kvaler over Pladsforhol
dene i vort Klubhus. Fra Søndag Morgen 
til Mørkets Frembrud staar Huset paa gloen
de Pæle. Alt hvad vi kan skrabe sammen 
gennem vore Forbindelser sælges og endda 
er der alt for lidt. Og saa Pladsen, at faa en 
Stol til at sidde paa medens man spiser, er 
som en Gevinst i Lotteriet. Nu ved vi jo alle, 
at lidt hen paa Sæsonen blir det bedre — 
og dog — hvis Forretningen blir drevet paa 
den helt rigtige Maade, som vor nye Besty
rerinde Fru Nielsen synes at ha' Tag paa, 
mon saa ikke Søndagskaffen, maaske et Stk. 
Smørrebrød eller lign. vil lokke ogsaa i Som
merens Løb, og det er jo det, der var Menin
gen med et Klubhus. 

Vi har været paa et lille Studiebesøg i 
forskellige københavnske Klubber for at 
finde en Fidus til at hjælpe lidt paa vore 
Mangler. Hvad der møder en overalt er 
større Forstaaelse af Renlighed og Orden 
blandt de menige Medlemmer. Bestyrerne 
rundt omkring finder dette ganske naturlig. 
Sejlerne vil jo ha' rent og pænt i deres Skib, 
saa maa de da ogsaa have det rent i deres 
Klubhus, selvfølgelig, siger man ude om

kring. 
Nede hos os er der nu alt for mange, som 

ikke engang tørrer Benene af, men vader lige 
fra en vaad Plads med Maling, Grus og 
andet lige ind paa et nyvasket Gulv. Aske
bægre bruger man til deres Formaal, gør vi 
altid det? — Og saa har man den Regel i de 
andre Klubber, vi besøgte, at et Bord skal 
efterlades i samme Stand som man ønsker 
at finde det, naar man kommer ind, altsaa 
Selvbetjening — Service og Flasker afleveres 
før man gaar. Vi saa en Mand, der smed 
Papir paa Gulvet i en af de fremmede Klub
ber, det vakte en saadan Opsigt, at Synderen 
maatte give en Omgang for at sone sin Brøde. 

Resultatet af vore Besøg har altsaa godt
gjort, at hvis vi vil ha' det lidt pænere og 
bedre i vort lille »Bræddeskur«, saa maa vi 
til at rette lidt paa hinanden. Vi maa til at 
bruge Fidusen udefra, hvor det koster en 
Omgang at lade Servicet staa naar man gaar, 
at smide Papir eller Aske paa Gulvene eller 
vade ind med tilsølede Ben. Altsaa pas paa! 
Standretter er tilladt. Og saa er der de smaa 
Vovsehunde, de maa ikke komme i Huset, 
og nu er det jo Sommer, saa de behøver ikke 
at fryse udenfor. 

Marketenderiudvalget. 
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til 

DRAGØR 

I Aar gaar Pinseturen til DRAGØR. — 

Naar vi i Aar har valgt Dragør, er det for 

ogsaa at imødekomme de smaa Fartøjer, 

hvoraf mange maatte blive hjemme eller 

havde en drøj Tur til Helsingør i Fjor. Næste 

Aar kan vi maaske igen rette os efter de 

større Fartøjer og tage til Helsingør igen. 

Benzinsituationen er ogsaa et Moment, der 

taler for at vælge den noget for nære Havn. 

Imidlertid lover vi alle, som vil med paa 

Turen, en fornøjelig Oplevelse. Hvis Vejret 

blir godt i Aar, og det blir det, skal vi 

arrangere Konkurrencer for store og smaa i 

det fri. 

Rammerne for det endelige Program er ikke 

helt fastlagt, men Pinsens store Fest afholdes 

om Søndagen paa Skovrestauranten »Elisen-

borg« i Rønne Allé, Dragør. Der blir fælles 

Kaffebord og Bal fra Kl. 19—24. Svend 

Eriksens Band spiller. For Deltagere, som 

ankommer allerede Lørdag Aften, har vi 

arrangeret et mindre Lokale til en hyggelig 

Sludder om Skiv og Bajere — dem paa 

Flaske. — 

& 
Obs.: Vi beder alle som deltager i Turen 

om at tegne sig paa ophængte Lister i Klub

huset, ellers kan vi ikke reservere ordentlig 

Plads i Havn og paa Kro. — Husk det. — 

Festudvalget. 

L I L L  

F&YKKERI 
TLF. AMAGER H7 *372. sør 

HAUANDSGAOE N2 11 IA 
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A N G A A E N D E  U U X L >  
Naar ned en Sag man sylte vil, 

saa vælger man et Udvalg til 

at ta sig af dens Enkeltheder. 

Og sidenhen forgæves man efter hele 

Sagen leder. 

Ja, saadan gaar det vist i Almindelighed, 
og saadan er det vel ogsaa Hensigten, at det 
skal gaa med de efterlyste Forslag til Motor-
baadskonkurrencer. 

Det er vel derfor man nedsatte et 3-Mands-
udvalg til at beskæftige sig med Spørgs
maalet? 

Eller hvad mener d'Hrr. Motorbaadsejere? 
Undertegnede, der nærmest blev tvangs

indlagt i nævnte Udvalg, skal ikke lægge 
Skjul paa, at jeg tidligere har beskæftiget mig 
med Spørgsmaalet, idet jeg fandt den hidtidig 
anvendte Form for Konkurrence fuldstændig 
værdiløs, — ja, man kunde egentlig lige saa 
godt trække Vinderen op af en høj Hat efter 
de bedste bornholmske Landstingsvalgmøn-
stre, — saa sparede man da Benzinen, og 
Resultatet blev lige saa retfærdigt. 

Under min Søgen efter andre Former fandt 

jeg blandt flere udarbejdede svenske Regler 
en, der muligvis kunde bruges, gennemgik 
den nøjere, foretog et Par mindre Ændrin
ger for at gøre den anvendelig i vort Far
vand, og sendte den til S.S.F.s Bestyrelse. 

Selv fandt jeg den langtfra ideel, da den 
var ret kompliceret, og —*" som det senere 
ved dens Offentliggørelse i Bladet blev be
mærket, — var der lovlig meget Papir i den. 
Men Hovedhensigten med min Indsendelse 
af Forslaget var at gøre Kapsejladsudvalget 
i Særdeleshed og Bestyrelsen i Almindelig
hed opmærksom paa, at der tiltrængtes en 
Fornyelse paa dette Omraade, hvis man vilde 
opnaa en større Interesse for og dermed en 
større Deltagelse ved disse Motorbaadsløb. 

Fandtes, som ventet, det indsendte Forslag 
ikke egnet, var det mit Haab, at Kapsejlads
udvalget vilde tage Sagen op, og at det maatte 
resultere i, at der fra den Side fremkom andre 
og bedre Forslag, der kunde ligge fuldt ud
arbejdede, naar Krigen var forbi, og vi atter 
kunde faa Lejlighed til at dyrke vor Sport. 

Dette Haab gik, som Tiden har vist, ikke 
i Opfyldelse, og først da E. Lorentzen ind
sendte et nyt Forslag — til Behandling paa 
Generalforsamlingen nu i Foraaret, vaagnede 

man op til Daad og fremsatte som Modfor
slag, at der »nedsattes et Udvalg« af Motor
baadsejere til at løse Spørgsmaalet. 

Nu er det en given Sag, at selv 3 saa gode 
Hoveder som Udvalgets, — og de er brand
intelligente alle 3, — ikke vil være i Stand 
til at udarbejde et Forslag, der tilfredsstiller 
alle, kort sagt det helt ideelle. Vi maa vide, 
hvilke Former for Motorbaadsløb Medlem
merne kunde tænke sig, hvilke Opgaver, der 
tænkes løst i et saadant Løb, og derfor hen
stiller vi til samtlige interesserede, at de til
sender os et Par Ord over deres Ønsker. 

Det skal ikke være fuldt udarbejdede For
slag, blot løseligt skitserede Ideer, saa skal 
Udvalget nok pille det bedste ud og kom
binere det til det helt rigtige Motorbaadsløb. 

Men, som anført, kræver det, at alle inter
esserede tilsender os deres Ønsker, saa Ud
valget kan faa mest muligt Materiale at 
arbejde med. 

Og skulde der, — hvad jeg frygter for, — 
vise sig, at Udvalget intet hører fra Motor-
baadsejerne, maa vi indenfor baade Udvalg 
og Bestyrelse gaa ud fra, at der i Virkelig
heden ikke findes nogen Interesse for Sagen, 
og saa garanterer jeg for, at det gaar som 
citeret i ovenstaaende lille Rim. 

Med Tak for Optagelsen. 

G. Østergaard. 

KAPSEJLADS Å 
KALENDER** /A 
flac Soesmm 19 

MAJ 

Søndag den 25. Maj: Pinsestævne ved Fejø 
(Sejlforeningen »Vikingen«). 

JUNI 

Søndag den 8. Juni: Haderslev Sejl Club, 
Roskilde Sejlklub, Spidsgatterstævne i 

København. 

Søndag den 15. Juni: S.S.F. lukket Sejlads. 

Lørdag den 14. og Søndag den 15. Juni: 
Frems 24 Timers Sejlads. 

Søndag den 15. Juni: Sønderjyske Klubbers 
Havkapsejlads, Næstved Sejlklub. 

Søndag den 22. Juni: Middelfartsklubbernes 
Kapsejlads, Frederiksværk Sejlklub, 
Fælleskapsejlads ved Skovshoved. 

Søndag den 29. Juni: Sydfynske Sejlklubbers 
Fælleskapsejlads, Yachtklubben »Fure
søen«, »Sjælland rundt« (Helsingør A. S.) 

JULI 

Lørdag den 5. og Søndag den 6. Juli: Kol
ding Sejlklub. 

Søndag den 6. Juli: Isefjordsklubbernes 
Stævne ved Lynæs, Folkebaadsstævne 
ved Helsingør, Nyborg Sejlforening. 

Mandag den 7. Juli: Kolding Sejlklubs 
Fænøsejlads. 

Tirsdag den 8., Onsdag den 9., Torsdag den 
10. og Fredag den 11. Juli: Internationalt 
Stævne ved Juelsminde. 

Lørdag den 12. og Søndag den 13. Juli: J. S. 

U. og »Neptun«, Vejle. 

Søndag den 13. Juli: Thurø Sejlklub, Korsør 

Sejlklub, Nykøbing S. Sejlklub. 

Fra Torsdag den 17. til Tirsdag den 22. Juli: 

K. D. Y.s Øresundsuge (Helsingør og 

København). 

Søndag den 20. Juli: Fredericia Sejlklub. 

Lørdag den 26. og Søndag den 27. Juli: 

Havkapsejlads til Anholt, Randers Sejl

klub, 70 Aars Jubilæum. 

Søndag den 27. Juli: Haderslev Sejl Club, 

Fyns Sejlunions Kapsejlads ved Fyns 

Hoved, Sejlforeningen »Vikingen«, Ny

købing F., Frederikssund Sejlklub. 

AUGUST 

Lørdag den 2. August: Tunø og Kaløsejlad
serne (Aarhusklubberne). 

Søndag den 3. August: Aarhusklubbernes 
Hovedkapsejlads, Sønderborg Yachtklub, 
Odense Sejlklub, Næstved Sejlklub, 
Holbæk Sejlklub »Orø rundt«, »Enig-
hed«s 60 Aars Jubilæumskapsejlads, 
Kalveboderne. 

Lørdag den 9. og Søndag den 10. August: 
Sejlklubben »Snekken«, Vordingborg. 

Søndag den 10. August: Horsens Sejlklubs 
Hovedkapsejlads, Svendborg Sunds 
Sejlklub, Espergærde Sejlklub, Fælles
kapsejlads ved Dragør. 

Søndag den 17. August: K. A. S. Distance
kapsejlads, Aabenraa Sejlklub, Ærøs
købing Sejlklub, Nakskov Sejlklub. 

Søndag den 24. August: Svendborg Amatør-
Sejlklub, Frederiksværk Sejlklub, Helle
rup Sejlklub »Hveen rundt«. 

Lørdag den 30. og Søndag den 31. August: 
Øresunds Sejlklub »Frem«s 50 Aars 
Jubilæumskapsejlads, København. 

SEPTEMBER 

Lørdag den 6. og Søndag den 7. September: 
Drageteamsejlads, København. 

Søndag den 7. September: Roskilde Sejlklub, 
Kolding Sejlforenings Handicapsejlads, 
S.S.F. lukket Sejlads. 
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R10T8BBRRBSLØB 
Torsdag den 12. Juni Kl. 7 præcis lyder 

Startskudet til vort første Motorbaadsløb i 
denne Sæson, udarbejdet efter nye og mere 

interessante Regler, vi haaber at Løbet vil 
falde i de ærede Medlemmers Smag, og kan 
love, at intet vil blive sparet med Hensyn til 
Tid og Arbejdskraft for at udfærdige flere 
Løb, af hvilke vi kan fremhæve et stort og 
krævende Løb den 9.—10. August. Det eneste 
vi beder om, er stor Deltagelse til Løbene, 
det er rart at mærke virkelig Interesse fra 
Medlemmernes Side, det ansporer til fornyet 
Anstrengelse. 

Motorbaade og iøvrigt alle Fartøjer, der er 
fremdrevet af Motor, kan deltage. Baadene 
indtegnes paa den i Klubhuset ophængte 
Liste, som inddrages 8 Dage før Løbets Af
holdelse. Anmeldelsen er bindende, og Start
pengene vil andrage Kr. 1,50. Hver Baadejer 
sørger for en Kontrollant, som skal anmeldes 
sammen med Baaden og være Medlem af 
S.S.F. Iøvrigt vil den ophængte Liste fordre 
Svar paa følgende Spørgsmaal: 

Ejerens Navn og Adresse — Baadens Navn 
— Baadens normale Fart (cruising-speed) 
som Deltageren agter at sejle med under 
Løbet, og Kontrollantens Navn og Medl. Nr. 

Til Medlemmernes Oplysning kan vi med
dele, at Løbet, der strækker sig over ca. 10 
Sømil, foregaar efter de internationale Sø-
fartsregler, saaledes at Navigations-Kund
skaberne kommer paa Prøve. Søkort, Kom
pas, Ur, Lineal, Passer, Blyant m. m. vil 
være af Nødvendighed, saa sørg i god Tid 
for at have disse Ting i Orden. (Man kan jo 
laane sig frem, dersom man mangler et eller 
andet). Tag en Sejlerkammerat med, du vil 
antageligt faa god Brug for hans Assistance, 
selv om din Kontrollant naturligt ogsaa vil 
hjælpe paa enhver Maade. 

Vær sikker paa din Motor og paa din op
givne normal Fart, som er Grundlaget for 
Bedømmelsen af Løbet. Du maa have Ur og 
alle Remedier med, du maa regulere paa din 
Motor under Farten, men hvis du agter at 
placere dig i Løbet, maa din opgivne Fart 
være nøjagtig lig Farten hvormed du sejler 
Løbet. 

Bedømmelsen foregaar efter fastsatte Reg
ler. Der gives Straffepoints for daarlig Start 
og Manøvre, for daarlig Navigering samt for 
forkert opgivet Mærke, Afstande, Kurser etc. 

Dette vort første Forsøg paa at arrangere 
et interessant Motorbaadsløb bliver af den 
mindre Art, det er beregnet til at være afvik
let paa ca. 3 Timer. Dersom Forsøget bliver 
en Sukces, er der intet til Hinder for, at vi 

i Lighed med Sejlerne kunde arrangere for 
Eks. et Løb hver 14. Dag med Vandrepokal 
og deslige. Vi haaber hermed at have banet 
Vejen for noget Nyt, som foruden Spændin
gen ogsaa indeholder Problemer, hvor Mand
skabets Kendskab til Navigation og Snar-
raadighed vil staa sin Prøve. 

Paa Motorbaadsudvalgets Vegne: 

André Schmidt. 

Marketenderibestyrer 
Som de fleste Medlemmer allerede vil have 

bemærket, er der kommer ny Bestyrer i Mar
ketenderiet. 

Aarsagen hertil er, at vor tidligere Marke
tender, Henry Bergmark, efter eget Ønske 
fratraadte Stillingen udenfor den kontrakt
mæssige Tid. Bestyrelsen vilde ikke mod
sætte sig et saadant Ønske, da noget saadant 
altid vil fremelske et spændt Forhold, og 
man stod derfor i den uheldige Situation i 
en Fart at skulle skaffe en ny Marketender. 

Marketenderiet var i den Anledning lukket 
nogle Dage, som blev benyttet til at foretage 
Foraarsrengøring. 

Det lykkedes Marketenderiudvalget at fin
de en Afløser, Fru Nielsen, og denne er naar 
dette skrives traadt ind i Stillingen. Fru Niel
sen er foreløbig ansat prøvemæssigt fra begge 
Sider i en Maaned, og vi haaber, at baade 
hun og Medlemmerne gensidigt maa blive 
tilfredse med hinanden. 

Fru Nielsen har mange Aars Erfaringer i 
Restaurationsfaget og skulde have Betingel
ser for at bestride Stillingen. 

Vi byder Fruen Velkommen i S.S.F. 

d. 22-10-48. 

Hvor bor der en Bager? 
Kan Medlemmerne hjælpe os med at finde 

en Bager, der kan levere ca. 100 Stk. Wiener
brød til Foreningen hver Søndag. Bestyreren 
modtager Besked. 

AFTENMATCHERNE 
beg. Onsdag den 28. Maj Kl. 19 

Udvalget har i Aar tilrettelagt Sejladserne 
over 4 forskellige Baner. Alle som deltager 
eller er interesseret i Sejladserne kan i denne 
Maaned faa udleveret et Program i Klub
huset med Kort over Banerne samt Start
signaler. 

Startpengene er 1,50 Kr., Tegningen finder 
Sted i Klubhuset eller pr. Telefon indtil 
Kl. 17,30. — Bemærk Klokkeslettet. 

Nve Medlemmer 
i Sutidfy SefÉ^ceming. 

I glemmer vel ikke O 
B Y G G E F O N D E N  •  

Vi har hermed Fornøjelsen at anmelde følgen
de nye Medlemmer af Sundby Sejl-Forening til 
Optagelse: 

A k t i v e  :  

Fru Lydia Nordtved Hansen, Sorrentovei 
14, 1. - Uden Baad. 

Fru Lydia Hansen, Sorrentovej 14, 2. — 
Uden Baad. 

Maskinarbejder Harald H. C. Hansen, Ro
mancevej 3. — Uden Baad. 

Henry Frisgaard Lauridsen, M. Bechs Allé 
1, A. — Uden Baad. 

Røgeriejer Ejler Jensen, Nyrnberggade 16, 3. 
Jolle. 

Fabrikant Poul Hansen, Biens Allé 10, 1. — 
Uden Baad. 

J u n i o r e r :  

Flemming Laursen, Elbagade 75, 3. 
John Helge Skjold Pedersen, Nattergalevej 

34, 3. 
Flemming Sørensen, Uplandsgade 36 B. 

P a s s i v e  B  :  

Ingeniør Erik Drescher, Solbakken 15. — 
Kutter »Manza«. 

(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 Opta-
gelsesblanket, saafremt Fartøjet kan optages i 
Foreningen. — Uden denne Kvittering for god
kendt irai i* i kan der ikke paaregnes Plads « 
Havnen for Sommerhalvaaret. 
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TIL RANDERS! 

lit JloMsdeu! 
Randers Sejlklub fejrer i Aar sit 70 Aars 

Jubilæum med store Kapsejladser i Dagene 
19. og 20. Juli. Klubben har i den Anledning 
arrangeret en overordentlig festlig Sejlads og 
sendt Indbydelse til alle Landets Sejlklubber. 
S.S.F. har aabnet sine Spalter for Randers, 
for at vore Medlemmer kan se, hvor festligt 
en Provinsklub arrangerer et saadant Stævne, 
men ogsaa for at lokke nogle af vore raske 
Folk over til Byen. Hør her hvad Randers 
har at fortælle: 

Kender du RANDERS FJORD, der bryder 
sig midt ind i Jyllands Bryst? 
Hor Maagernes hæse Skrig dig byder 
Velkommen af Hjertens Lyst. 
Omtumlet af Havet du glider saa let 
ind i Fjordens rolige Vand; 
og der ligger mangen herlig Plet, 
hvor end du søger mod Land. 
Først møder du Udbyhøj, hvor der ligger 
en Fiskerflaade fortøjet ved Bro; 
om Morgenen tidligt til Havs de stikker, 
og atter Byen aander af Fred og Ro. 
Forbi Raaby Odde gaar Turen ind i Landet, 
og gennem Kanalen til Mellerup og Voer, 
lidt længere fremme du skimte kan blandt 

andet 
et Kloster, hvor fornemme Frøkener bor 
gemt hen i Støvringgaardskovens dybeste Ro 
— et yndigt, idyllisk og fredfyldt Sted at bo. 
Saa! nu bliver Uggelhuse passeret! 
en hyggelig By med straatækte Tage 
og en Kro, der er kongelig priviligeret. 
Nu videre paa Turen mod Staden vi drage, 
forbi Volk Mølles smukke, lyngklædte Bakker 
og Romalt Enge, omkranset af Siv. 
Se, nu vor Tur mod Enden lakker — 
du nærmer dig RANDERS, et myldrende Liv. 
Ja, det er kun en Strimmel af Danmarks Jord 
— og det er den dejlige Randers Fjord! 

• 
I Aaret 1877 

samledes en Kreds af Borgere fra Lakse
staden, og deres Beslutninger førte da til 
Dannelsen af »Randers Sejlklub«, der er den 
eneste Sejlklub i Provinsen, som uden Af
brydelse har bestaaet i de mellemliggende 
70 Aar. 

Den høje Alder har selvfølgelig ikke und 
ladt at sætte sit Præg paa Klubben, og den 
forlener den med en vis Patina, som kun høj 
Alder giver. Dens Medlemmer har saaledes 
i Henhold til kongelig Resolution af 29. Maj 
1889 Adgang til at føre Klubbens eget Yacht
flag, ligesom Randers Sejlklub var den første 
Sejlklub, der fik overrakt en Fane af Dan-
markssamfundet. 

• 

I Aaret 1947 

samles stadig en Kreds af Mænd og Kvin
der for at løfte Arven efter de gamle Pione
rer paa Sejlsportens Omraade, og uden Tvivl 
vil næste Generation ligeledes danne Vagt 
om Klubbens gamle Traditioner og føre den 
videre ind i de hundredaariges Rækker. 

* 
Det synes, som om Interessen for Hav-

Kapsejlads over længere Distancer er stigen
de overalt i Verden, og vi mener, at Tids
punktet nu er inde, for at fastslaa denne In
teresser Omfang ogsaa her i Landet. 

Vi har ikke sparet os nogen Udgift eller 
Ulejlighed for at gøre Sejladserne til en Op
levelse for Deltagerne, og det er vort Haab, 
at mange Dyrkere af vor fælles Sport vil 
finde Vej til vore nordlige Breddegrader, og 
vi tror at kunne love, at ingen vil fortryde 
det. 

Glem derfor ikke Datoerne 19. og 20. Juli, 
naar Sommerens Sejladser skal planlægges! 

• 

Hvad der sker: 

Modtagelsesfest: Fredag den 18. Juli Kl. 
19,30 paa Grenaa Badehotel. 

Grenaa By arrangerer stor Sommerfest paa 
Havnepladsen til Ære for de deltagende 
Sejlere. 

Kajplads. Grenaa Havnevæsen har velvil
ligst stillet Nr.-Pladser til Raadighed. 

Marinen medvirker ved at stille en Mine
stryger af MR-Typen til Raadighed som 
Dommer- og Ledsagerbaad. 

Statsradiofonien lader optage en Reportage 
af Sejladsen. 

Billedbladet sender en Medarbejder med 
paa Turen og optager Resultatet i Bladet. 

Filmsoptagelse fra Start til Maal (sandsyn
lig i Farver). 

Slæbning efter Sejladsen er arrangeret fra 
Udbyhøj til Randers. 

Lystbaadehavnen i Randers vil være reser
veret Gæsterne. 

Bager, Mælkehandler, Købmand og Slagter 
træffes paa Havnen. 

Middag og Bal Søndag den 20. Juli Kl. 
20,00 paa »Hotel Randers«. 

Præmieuddeling efter Middagen. 

• 

Lørdag den 19. Juli Kl. 5 Morgen: 

Grenaa — rundt Anholt Knob Fyrskib — 
til Udbyhøj. 
Sejladsen er aaben for Baade fra 4,9 N.L. 
Indskud: Kr. 20,00. 

Lørdag den 19. Juli Kl. 9 Morggen: 

Grenaa — Udbyhøj. 
Sejladsen er aaben for Baade af alle Størr. 
Indskud: Kr. 15,00. 

Anmeldelsen skal være Randers Sejlklub 
i Hænde senest Mandag den 7. Juli. 

Program vil blive udleveret paa Grenaa 
Havn Fredag den 18. Juli. 

Marineministeriet henstiller til Deltagerne 
i Sejladserne, at de paa Grund af eventuel 
Minefare tager tilbørligt Hensyn til Vand
dybden. 

* 

Hs. Maj. Kong CHRISTIAN X's 

VANDREPOKAL 
for 

hurtigste Baad efter N. L. i Anholtsejladsen. 

ÆRESPRÆMIER: 

Randers Byraads Ærespræmie. 
Grenaa By's Ærespræmie. 
Sadolin S. Holmblads Ærespræmie. 
Randers Rebslaaeri's Ærespræmie. 
Randers Kul-Kompagni's Ærespræmie. 
Randers Amtsavis' Ærespræmie. 
Randers Svineslagteris Ærespræmie. 
Randers Sejlklubdamers Ærespræmie. 
Baadklubben FORNÆS' Ærespræmie. 
Ekstraklubbens Ærespræmie. 
Randers Sejlklubs Ærespræmie. 

LØBSPRÆMIER: 

1 Pr. for hver 3. tilmeldte Baad i hvert Løb. 
Sejladserne sejles efter L. Y. R. U.s og K. 

D. Y.s særlige Kapsejladsregler og Dansk 
Sejlerdags Bestemmelser. 

• 
Anmeldelseskema faas hos Kapsejladsud

valget. Indtegningsfristen er 7. Juli. Red. 

BUNDGARNSPÆLENE 
n o r d  f o r  v o r t  S e j l l ø b  

Medlemmerne gøres opmærksom paa, at 
der er lavet en Gennemsejling i Midten af 
Bundgarnet. 

Formanden 
vil være bortrejst til Udlandet i Dagene 

16.-—27. Maj incl. 
I denne Tid bedes Henvendelser Forenin

gen vedrørende rettet til Næstformanden, 
Havnefogedassistent Petersen, eller de respek
tive Udvalg. 

m ø b c r  V H  

alle til Standerhejsriirigen Torsdag d. 

15. Maj (Kr. Himmelfartsdag) Kl. 14. 

• 
Husk det hvide Huebetræk! 
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MOTORBAADS 
BESLAG 
Stævnrør - Mahognirat 

Mekanisk og Drejearbejde 

MARTIN GUNDEL 

STRANDLODSVEJ 61 

SEJLSPORTSMÆND mødes nu i 

i aUsfifrOuitloiten 

MUSIK og DANS 
i nye og hyggelige Omgivelser. 

Separat-Lokaler for sluttede Selskaber. 

Hos ActUuc 
AMAGER 6270 

Cf ERIK WIESE 
Isenkram - Kokkenudstyr 
Glas og Porcelæn 
Holmbladsgade 90 
Telf. Amager 7852 

Baadklinker — Plader 

Kauser — Tovværk — Staalwire 

Aarer og Aaregafler 

Kongens 
Nytorv 6, 

København K 
Telf. C. *931é 

f  

I M  
Benzin - Petrol og Danol BAADMOTOR 

Type K 2 - K 4 -
K 5 - K 7 - K 8 og 
K 14. 2 Aars Ga
ranti. 3 Aars Beta
ling. - Ingen Fedt
kopper, men over
alt S. K.F. 
Kuglelejer. 

Eneforhandler for 

ALBIN 
Reparationer udføres. 
Reservedele leveres. 

» B R I T  A N  N I  A «  
direkte omstyrbar. 

Jernholms Motor Import, 
Central 4773 og 4874, 
Fælledvej 16, Kbhvn. N. 

„m- cifytify fyuhLwieji'' 
C A R L  N I E L S E N  
RAADHUSSTRÆDE 17 
Leverandør til Foreningen. 
Guld og Sølv købes. 

»KloteUemageren« 
URE OG OPTIK 

1. Kl.s Reparationer. 

Forretningen, Amagerbrogade 101 

Telefon Amager 2719 u. 

dem. 

dec ka/umec 

føc-U til M&tte 

faac. jtfrut malet 

- aue Slciuet 
Kom derfor nu og se paa Malervarer, 
medens der er noget at vælge imellem 
- RIGTIG LAK OG FERNISFARVE 

DET NYE MALERUDSALG 

f c — S U N D B Y  S E J L - F O R E N I N G  —  
Formand: A. P. S. Jensen, Isa-

\7\Z fjordsgade 8, 3., Amager 2637 y. 
Kasserer: Th. Sparre, træffes 
i Klubhuset hver Fredag Aiten Kl. 18-20 

og den 1. og 3. Søndag i Maaneden Kl. 10—12 
Sekretær: J. C. Pedersen, Østrigsgade 31, 1., 
Amager 1398 y. Pladsmand og Havnefoged: 
E. Madsen, Holmbladsgade 90, Amager 2779 x. 

G u n n a r  j e n s e n  
Yachtbureau 
Yachtassurance 
Yacht-Service 

Køb og Salg af alt Yachttilbehør 

Sorgenfrigade 4, Kbhvn. N. Taga 9422. 

MiDTERRROENS 

Reparation 
Efterhaanden som Sæsonen nærmer sig, 

kikker flere og flere af vore Fartøjsejere med 
utaalmodige og ængstelige Blikke paa vore 
sørglige Rester af en Bro. 

Hvor skal vi ligge? Hvad sker der? eller 
gøres der overhovedet noget? Har Bestyrel
sen helt glemt Sagen eller hvad? 

Desværre kan vi ikke trøste Medlemmerne 
ret meget i den Sag, fordi den sikkert først 
bringes i Orden langt hen i Juni. 

Som bekendt er det Isens Skyld, dette har 
man da ogsaa anerkendt fra Kommunens 
Side, idet man har indset, at naar Havnen 
er saa godt som bundfrossen, ja saa er det 
umuligt at ise for at undgaa Skade paa Broer 
og andet. 

Men det tager desværre en forb lang 
Tid, naar det Offentlige skal betale. Paa Be
styrelsens utaalmodige Henvendelser svares 
der, at det skal nok komme, men Sagen skal 
til to—tre Behandlinger først, før Pengene 
er bevilget. 

De meget utaalmodige har ment, at saa 
maatte vi selv udføre eller lade udføre Ar
bejdet, men det gaar nu ikke. For det første 
kan vi ingen Materialer faa, og for det andet 
og vel nok mest afgørende, er Skadens Ud
bedring af sagkyndige kalkuleret til over 
10,000 Kr. 

Vi faar altsaa vente med stor Taalmodig-
hed og saa i Mellemtiden alle sammen affin
de os med Skæbnen. Grunden til, at jeg 
redegør saa nøje for hele Spørgsmaalet er, 
at det vil komme til at berøre alle Fartøjs-
ejerne, idet Havneudvalget blir tvunget til 
at rykke sammen paa alle, for at skaffe Plads 
til de henved 40 Fartøjer, som er husvilde 
medens Skaden blir udbedret. Red. 

Udgiver: Sundby Sejl-Forening. 

Ansvarhavende Redaktør: 
Sv. Aa. Rasmussen, Lybækgade 31 — S. 

Telefon Sundby 3655 
Ekspedition: E. Nilsson, Milanovej 25, Sundby 4381. 

Tryk: Amager Bogtrykkeri, Hallandsgade 11 — S. 



MEDLEMSBLAD FOR SUNDRY SEJL-FORENING 

Nr. 6 JUNI 1947 6. Aarg. 

Til 

DANSK SEJLERDAGS 
Klubber! 

Hermed fremsendes Justitsministeriets Be
kendtgørelse af 24. Maj 1947 om Begrænsnin
ger for Lystsejlads i danske Farvande. 

Opmærksomheden henledes særligt paa, at 
der for Sejlads til norske og svenske Havne 
skal indhentes Tilladelse hos Rigspolitiet 
(Adresse: Rigspolitiets Kystbevoksning, Niels 
Brocksgade 6, København V.) samt at ogsaa 
Lystfartøjer er pligtige til at anmelde Afrejse 
til eller Hjemkost fra udenlandske Havne til 
Toldvæsenet. 

Det tilføjes, at den svenske Kystbevogt
ning omgaaende rapporterer til de danske 
Myndigheder de Baade og Besætninger, der 
anløber svenske Havne uden ovennævnte 
Tilladelse fra Rigspolitiet. 

Kort over tilladte Omraader for Lystsejlads 
kan først ventes om 2—3 Uger. — I Hoved
sagen drejer Udvidelsen af Omraadet sig til, 
at Gennemsejling af Grønsund er tilladt og 
at Omraadet i Kattegat er udvidet til den 
svenske Territorialgrænse. 

Arent, Sekretær. 

BEKENDTGØRELSE 

om midlertidige Begrænsninger i Adgangen 

til Sejlads i danske Farvande. 

I Medfør af § 2 i midlertidig Lov Nr. 219 
af 1. Maj 1940 om skærpet Straf for Over
trædelse af Borgerlig Straffelov og om Æn
dring af Politilovgivningen fastsætter Justits
ministeriet efter Samraad med Marinemini
steriet og Fiskeridirektoratet herved følgende 
Bestemmelser: 

§ 1. 

Bestemmelserne i nærværende Bekendt
gørelse omfatter alle Skibe og Fartøjer, der 
ankommer til, anløber eller afgaar fra dansk 
Havn, Ankerplads, Red eller Bro, eller som 
passerer gennem danske Farvande. 

Søværnets Skibe og Fartøjer samt andre 
Skibe og Fartøjer, der tilhører Staten eller 

andre offentlige Myndigheder, er undtaget 
fra de i denne Bekendtgørelse fastsatte Be
stemmelser. 

For de forenede Nationers Orlogsskibe 
eller Statsskibe samt for tyske Skibe, for 
hvilke der gælder særlige Regler, kommer 
Bestemmelserne i denne Bekendtgørelse ikke 
til Anvendelse. 

§ 2. 

A. Lystsejlads af enhver Art, herunder Sej
lads med Kaproningsbaade, Robaade, Kajak
ker, Kanoer, Badepramme og Skydepramme, 
er foruden i de Farvande, der til enhver Tid 
er spærret for Sejlads paa Grund af Mine
fare, forbudt for saavel danske som fremmede 
Lystfartøjer i følgende Omraader paa dansk 
Søterritorium: 

1. I Nordsøen. Farvandet Syd og Vest for 
følgende Linie: 
Langs Sydsiden af den minestrøgne Rute 
fra Nordsøen ind i Graadyb indtil Sej
len Lystønde, derfra til Stejlen, langs 
Fanøs Vestkyst til Øens Sydspids og 
videre til Manøs Nordpynt, derfra til 
Vester Vedsted Kirke og videre langs 
Kysten til Grænsen. 

2. I Østersøen. Farvandet Syd for følgen
de Linie: 
Breddeparallelen 54° 48'7 N. gennem 
Præstebjærg Rev hvide 1-Kost (udfor 
Hesnæs paa Falster), derfra langs Øst-
og Sydkysten af Falster til Gedser Fyr 
og videre langs Rødsand til Hyllekrog 
Fyr, langs Lollands Sydkyst til Albuen 
Fyr og derfra til Spodsbjerg Havnefyr, 
langs Langelands Øst- og Sydkyst til 
Ristinge Hale, derfra til Ærø Hale og 
langs Ærøs Sydkyst til Skjoldnæs Fyr, 
derfra videre til Mommark Havnefyr og 
langs Øst- og Sydkysten af Als til 
Breddeparallelen gennem Vesterhagc 
hvide 2-Kost. (Als Sund). 

B. Udenfor dansk Søterritorium er det for
budt danske Lystfartøjer at besejle følgende 
Omraader: 

1. I Nordsøen. Farvandet Syd for den 
minestrøgne Rute til Esbjerg. 

2. I Østersøen, Farvandet Syd for Bredde
parallelen 54° 487 N. 

3. I Kattegat, Sundet og Østersøen maa 
Grænsen til svensk Søterritorium ikke 
overskrides. 

§ 3. 

De i § 2 indeholdte Begrænsninger i Ad
gangen til Lystsejlads finder tilsvarende An
vendelse paa Personer, som driver Fiskeri fra 
Baad, for saa vidt denne Virksomhed ikke 
er den paagældendes Hovederhverv. 

§ 4. 

Paa de Kyststrækninger paa Als, Ærø, 
Langeland, Lolland og Falster og foranlig
gende Øer og Holme, ud for hvilke Lyst
sejlads er forbudt, maa intet Skib — hverken 
Lystfartøj eller Brugsfartøj — anløbe Kysten 
udenfor Rødby, Kramnitze og Bagenkop 
Havne, medmindre Føreren forinden har ind
hentet Tilladelse fra Politiet eller Søværneets 
stedlige Myndigheder (Chefen for vedkom
mende Marinedistrikt eller Føreren af et af 
Søværnets Bevogtningsfartøjer). 

I Farvandet indenfor Rødsand maa intet 
Skib eller Fartøj anløbe Kysten udenfor føl
gende Steder: Gedser Havn, Nysted Havn, 
Stubberup Bro, Errindlev Havn cg Lunde
høje Havn, medmindre der er indhentet Til
ladelse fra de i Stk. 1 nævnte Myndigheder. 

I Flensborg Fjord (Vest for Linien fra Pøls 
Huk til Falshøft Fyr), hvor Lystsejlads er 
forbudt, jfr. § 2, maa anden Sejlads med dan
ske Fartøjer kun finde Sted paa dansk Sø
territorium. Sejlads ind i Flensborg Fjord 
maa kun ske efter forud indhentet Tilladelse 
fra Søværnets stedlige Myndigheder (Chefen 
for Marinestationen i Sønderborg eller Føre
ren af et af Søværnets Bevogtningsfartøjer) 
og kun til følgende Havne: Sønderborg, 
Graasten og Egernsund. 

§ 5. 

Naar et Fartøj, fra hvilket Fiskeri drives 
som Erhverv, befinder sig udenfor de for 
Lystsejlads tilladte Omraader, maa foruden 
Føreren kun den til Fiskeriets Udøvelse for
nødne og dertil antagne Besætning befinde 
sig ombord. Føreren skal derhos være i Be
siddelse af Søfartsbog med Fotografi eller 
gyldigt Pas og skal medføre Nationalitets- og 
Registreringscertifikat eller dansk Nationali-
tetsbevis, hvoraf den til enhver Tid værende 
Førers Navn og Hjemsted fremgaar. 
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§ 6. 

Det er forbudt Skibe eller Fartøjer at 
anløbe eller paa anden Maade søge Forbin
delse med tyske Skibe. 

§ 7. 

Ethvert Fartøj er pligtigt at efterkomme de 
Anvisninger og Paabud, der gives af Told
væsenets Patruljefartøjer, af danske Orlogs-
og Bevogtningsskibe eller af Politiet. Tegn 
til at stoppe vil af Søværnets Skibe blive 
givet ved internationalt Signalflag »K« og 
med Dampfløjte eller Sirene ved Afgivelse 
af Signalbogstavet »K« (lang-kort-lang Tone). 

Undladelse af at stoppe kan medføre Be
skydning af det paagældende Fartøj. 

§ 8. 

Rigspolitichefen kan efter Forhandling med 
Chefen for vedkommende Marinedistrikt 
meddele Tilladelse til, at Lystfartøjer fore
tager Sejlads til svensk Søterritorium for at 
deltage i Kapsejlads, og kan endvidere med
dele Tilladelse til Langturssejlads til svensk 
Søterritorium til Havne beliggende Nord for 
Morup Tange paa den svenske Vestkyst eller 
Øst for Trelleborg paa den svenske Sydkyst, 
de nævnte Havne indbefattet. 

Rigspolitichefen kan derhos i enkelte Til
fælde, hvor særlige Omstændigheder kan 
begrunde det, gøre Undtagelse fra de ved 
denne Bekendtgørelse iøvrigt fastsatte Ind
skrænkninger i Adgangen til Sejlads. 

§ 9. 

De i Medfør af nærværende Bekendtgørel
se udfærdigede særlige Sejltilladelser skal 
altid medføres under Sejladsen og paa For
langende forevises for Toldvæsenets eller 
Søværnets Skibe eller for Politiet. 

§ 10. 

Overtrædelse af de i denne Bekendtgørelse 
indeholdte Bestemmelser straffes med Bøde, 
Hæfte eller Fængsel indtil 2 Aar, for saa vidt 
højere Straf ikke maatte være forskyldt efter 
den øvrige Lovgivning. 

Skibe eller Fartøjer, der har været benyttet 
til Sejlads i Strid med denne Bekendtgørelse, 
vil i Medfør af Straffelovens § 77 kunne 
inddrages til Fordel for Statskassen. 

§ 11. 

Denne Bekendtgørelse træder i Kraft 
straks. 

Fra samme Tidspunkt ophæves Bekendt
gørelse Nr. 267 af 16. Maj 1946. 

Justitsministeriet, den 24. Maj 1947. 

A. L. H. ELMQUIST 

/E. Andersen. 

K L U B H U S ,  

N Y  B E S T Y R E R ,  

F L A S K E R  
O. M. A. 

Vi har i tidligere Numre af SSF behandlet 
Spørgsmaalet: Klubhus og Marketenderi. — 
Efter Henrys Fratræden som Bestyrer, fik vi 
en flink Dame, som vi alle var glade for, 
desværre blev Fru Nielsen syg, saa syg, at 
hun har maattet opsige Pladsen. Foreningen 
var nu atter i den Situation at mangle Besty
rer, vi fik straks forskellige Tilbud, men for 
ikke at skulde skifte for ofte, har vi efter 
bedste Evne søgt at finde frem til det rigtige 
og tror ogsaa, at Medlemmerne vil blive til
fredse med vor nye Bestyrer, Fru Holgersen, 
selv om vi maatte lukke et Par Dage for at 
finde ud af det. 

Fru Holgersen vil nu sammen med sin 
Mand forsøge at skabe et rent og pænt Klub
hus, hvor vi alle kan være tilfredse med at 
komme. Hr. Holgersen er endnu Rekonvales
cent efter Frihedskampen, deraf Grunden til, 
at Fruen staar som Ansvarshavende. 

Vi har tidligere været inde paa Spørgs
maalet, og optager det igen ved den nye Be
styrers Tiltræden. Bestyreren er antaget og 
lønnet ud fra den Forudsætning, at vi har 
Selvbetjening, men dertil hører skam ogsaa, 
at man rydder Bordene efter sig. Vi har stu
deret Gæsterne efter at vi havde fortalt om 
Forholdene i andre Sejlklubber. Med Skam 
at melde, det er navnlig vore Damer, som 
ikke kan rydde op efter sig, det maa vi have 
klaret, ellers skal vi til at ha' Betjening med 
15 pCt. og alt det der, lad os blive fri for det. 

Et andet brændende Spørgsmaal er Fla
skerne. Mange Medlemmer er vrede over, at 
vi ikke har 01 nok, men det kan I hjælpe os 
med at faa, sidste Uge maatte vi gi' Afkald 
paa 15 — femten — Kasser 01, fordi vi 
manglede Flasker, de ligger jo omkring i 
Skabe og Fartøjer fra gammel Tid, frem med 
dem. 

Medlemmerne har virkelig noget at bebrej
de sig selv i det Spørgsmaal. Alene til Stan
derhejsningen mistede vi 150 Flasker. Frem
efter vil der blive krævet Pant af alle Flasker 
over Disken, ogsaa for Varer, der nydes i 
Klubhuset, men endnu en Gang: Ryd op, se 
efter om der sku' være et Par Flasker, tænk 
paa, at blot 2 Flasker i hvert af vore Fartøjer 
er lig med 1000 Flasker, det kan give mange 
Kasser 01. 

Vi har ogsaa en anden alvorlig Sag at tale 
med Medlemmerne om i Dag. Hvor utroligt 
det lyder, saa er der virkelig Folk, som laaner 
Klubhusets Service ned i Fartøjerne og glem
mer Adressen, dette sidste er saa alvorligt, 
at man næsten maa visitere Fartøjerne for at 
faa vore Kopper o. a. igen. 

Det var en hel Del Ubehageligheder, men 
skal vi have det rart og pænt i vort Klubhus, 
saa maa vi tale ud om Tingene, og hjælpe 
med til at der bli'r ordentlig, ellers jager vi 
selv alle de Bestyrere bort, som antages. 

Udvalget haaber med denne Redegørelse 
at faa Tilslutning hos alle gode Medlemmer, 
som ønsker et pænt, rent og hyggeligt Klub
hus. Lad os byde vor nye Bestyrer Fru Hol
gersen velkommen med det Løfte, at vi alle 
vil være med til at skabe et rigtigt Klubhus. 

Marketenderiudvalget. 

K A P S E J L A D S  
Onsdag den 28. Maj 1947. 

Vindstyrke 5—8 — Bane 1. 
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1. Løb: 

Bonzo 6,4 1-05-07 1-15-22 1. Pr. 3% 

Bris 5,5 1-11-45 1-18-54 1 

2. Løb: 

Pirol 5,6 1-19-42 1-27-14 1. Pr. 3 y4 

Kukkeluk 5,5 1-33-42 1-40-51 i 
Marianne 5,4 1-23-58 1-30-44 i 

3. Løb: 

Plaisir 5,3 1,19-37 1-25-59 2 
Agri 5,0 1-19-01 1-24-09 1 
Vixi 5,0 1-16-50 1-21-58 1. Pr. 3Y4 

4. Løb: 

Fri 5,9 1-12-32 1-21-14 1 
Vivi 5,2 1-14-40 1-20-39 1. Pr. 3 Vt 

5. Løb: 

Svava 5,5 1-15-55 1-23-04 1. Pr. 3% 

Tovaritz 5,5 1-18-26 1-25-35 1 
Bente 5,5 1-21-23 1-28-52 1 

6. Løb: 

Krabat 4,9 1-26-46 1-31-26 1. Pr. 3% 
Katja 4,9 1-36-19 1-40-59 1 
Kent 4,7 1-31-01 1-33-49 2. Pr. 3 

7. Løb: 

Svanen 4,6 2-01-21 2-04-34 1. Pr. 3^4 

Weo 4,2 2-06-15 2-07-25 1 
Adyg 3,9 2-10-54 2-10-21 1 

B r o e n  paa Plads 
Medlemmer, som benytter Slæbestedet ved 

sydlige Plads, skal straks efter Benyttelsen 
svinge den lille Bro over Slæbestedet. 

Det er en Uforskammethel mod Klubkam
meraterne at afbryde Broforbindelsen, uden 
at bringe Sagen i Orden igen. 

Havneudvalget. 
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Ø R E S U N D S  S E J L K L U B  » F R E M « S  

50 AARS 
J U B I L Æ U M S S Æ S O N  1 9 4 7  

Vore gode Venner i Svanemøllebugten Sejlklubben »Frem« afholder i Aar 
deres 50 Aars Jubilæum. 

Klubben har i den Anledning tilrettelagt et stort Sæsonprogram med mange 
Sejladser og festlige Arrangementer. 

Sejlklubben »Frem« vil gerne have, at mange fremmede Fartøjer deltager i 
disse Sejladser og har derfor tilsendt vor Forening, saavel som Landets øvrige, 
en Opfordring til at deltage i Sommerens Arrangementer. 

Af Programmet fremgaar,, hvorledes man har søgt at gøre noget særligt ud 
Sæsonen og der er ingen Tvivl om, at det vil blive en Oplevelse for Deltagerne. 

Idet vi nedenfor aftrykker Programmet for de forskellige Sejladser, skal vi 
paa det kraftigste opfordre Medlemmerne til at vise Sundby Standeren ved de 
flest mulige »Frem« Sejladser i Aar, for paa den Maade at styrke det gode 
Samarbejde, der i disse Aar er opstaaet mellem os og »Frem«. 

& 

Point Aftensejladser for Klasse og NL 

Den 4., 11., 18. og 25. Juni samt 6. og 13. August afholdes særlige aabne Point-
Aftensejladser for Klasse og NL om en gennemgaaende Præmie for hver Klasse. 
Der er truffet særligt Arrangement med Dommerskib, Mærkebaad og indbudt 
fremmed Dommer for hver Sejlads, Kritik afholdes i »Frem«s smukke Klubhus 
efter Sejladserne, ligesom der bliver Musik af skiftende Orkestre med Dans og 
kammeratlig Samvær efter hver Sejlads. 

»Frem«-s store Jubilæumskapsejladser 29 —31. August 

Fredag Aften den 29. August: Modtagelsesfest i Klubhuset m. Dans og Musik. 

Lørdag den 30. August Kl. 17: 1. Jubilæumskapsejlads. 

Søndag den 31. August Kl. 11: 2. Jubilæumskapsejlads. 

Indbydelse og nærmere vil fremkomme senere. Præmieudd. og Bal i Klubhuset. 

»Frem« slutter i sit straalende Sæsonprogram med følg. hjertelige Indbydelse: 

»Vi glæder os til at se Klubbens mange Medlemmer og alle Venner 
til disse Jubilæums-Arrangementer, og haaber paa en festlig og for
nøjelig Jubilæums-Sæson«. 

KAPSEJLADS 4 
KALENDER* fh 
foc Sceåwim 19 
Søndag den 15. Juni: S.S.F. lukket Sejlads. 

Lørdag den 14. og Søndag den 15. Juni: 
Frems 24 Timers Sejlads. 

Søndag den 15. Juni: Sønderjyske Klubbers 
Havkapsejlads, Næstved Sejlklub. 

Søndag den 22. Juni: Middelfartsklubbernes 
Kapsejlads, Frederiksværk Sejlklub, 
Fælleskapsejlads ved Skovshoved. 

Søndag den 29. Juni: Sydfynske Sejlklubbers 
Fælleskapsejlads, Yachtklubben »Fure
søen«, »Sjælland rundt« (Helsingør A. S.) 

JULI 

Lørdag den 5. og Søndag den 6. Juli: Kol
ding Sejlklub. 

Søndag den 6. Juli: Isefjordsklubbernes 
Stævne ved Lynæs, Folkebaadsstævne 
ved Helsingør, Nyborg Sejlforening. 

Mandag den 7. Juli: Kolding Sejlklubs 
Fænøsejlads. 

Tirsdag den 8., Onsdag den 9., Torsdag den 
10. og Fredag den 11. Juli: Internationalt 
Stævne ved Juelsminde. 

Lørdag den 12. og Søndag den 13. Juli: J. S. 
U. og »Neptun«, Vejle. 

Søndag den 13. Juli: Thurø Sejlklub, Korsør 
Sejlklub, Nykøbing S. Sejlklub. 

Fra Torsdag den 17. til Tirsdag den 22. Juli: 
K. D. Y.s Øresundsuge (Helsingør og 
København). 

Søndag den 20. Juli: Fredericia Sejlklub. 

Lørdag den 26. og Søndag den 27. Juli: 
Havkapsejlads til Anholt, Randers Sejl
klub, 70 Aars Jubilæum. 

Søndag den 27. Juli: Haderslev Sejl Club, 
Fyns Sejlunions Kapsejlads ved Fyns 
Hoved, Sejlforeningen »Vikingen«, Ny
købing F., Frederikssund Sejlklub. 

Motor-
Baadsløbet 

Torsdag den 12. Juni Kl. 19 

Motorbaadsejerne erindres om Løbet 12. 
Juni. — Tegningslisten er ophængt. 

Mange bør deltage i det morsomme og 
interessante Løb vi har tilrettelagt. 

Vi maa ha' mindst 20 deltagende Fartøjer 
i et saadant Løb, ellers bli'r vi til Grin for 
alle vore Krav, om det der bli'r gjort for 
Motorbaadsfolkene osv. osv. 

M. B. Udvalget. 
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Eftertryk ogsaa i Uddrag forbudt. 

Skipperen paa »Nordkaperen« Carl 
Nielsen har længe ladet os gaa i Spæn
ding, sidst vi hørte fra de gæve Gutter, 
var de efter vel overstaaet Rejse fra 
St. Thomas ankommet til Christobal. 
I dette og følgende Numre bringer vi 
nye Oplevelser. Skipperen har Ordet. 

Saa var vi i Christobal Havn. 

De store triste graa Pakhuse, de soede, 
uvirksomme, snavsede Kulkraner og tomme 
regnvaade Kajgader gjorde et trist Indtryk. 

En Søndag med Graa- og Regnvejr er altid 
trist. Og saa den Stilhed. 

Da vi tilmed fik at vide, at vi skulde betale 
45 Cent pr. Fod i Døgnet (for Nordkaperen 
ca. 25 Dollars) for at være her, var Humøret 
ikke det bedste. Som vi stod der, og kikkede 
ind mod den tilsyneladende uddøde By, saa 
vi en lille hvid Motorbaad pile ud mod os. 
Et Øjeblik efter kom Formanden for »Pana
ma Canal Yachtclub«, Mr. Allgaier, ombord 
sammen med andre Medlemmer fra Clubben. 
Han inviterede os til at ligge som Gæster ved 
C. Y. C.s Bro, en Invitation vi modtog med 
Glæde. 

Godt gemt, bag en Kulhavn, ved en siv-
bevokset Bred med lavstammede Palmer, laa 
C. Y. C.s store lave Clubhus og andre til 
Clubben hørende Bygninger. Fire Broer 
strakte sig ud i det ikke helt rene Vand. Fra 
Clubhuset hørtes Musik og Stemmer, og de 
hyggelige Omgivelser og Bevidstheden om at 
være i god Havn, gav os Humøret igen. 

Medlemmerne i C. Y. C. viste os en Gæst
frihed og Hjælpsomhed, der steg fra Dag til 

Dag, og som gav sig Udslag i Invitationer til 
Frokoster, Middage og Udflugter. Gaver af 
forskellig Art maatte vi ogsaa modtage. 

Da vi skulde reparere Bommen, blev alt 
tryllet frem som vi skulde bruge. 

De viste os et straalende Eksempel paa, 
hvordan man modtager og behandler frem
mede eller udenlandske Sejlsportsfolk. 

Den anden Dag marcherede vi til Byen for 
at sende og høre efter Post. Vi følte os hen
sat til Zoologisk Have, da vi gik mellem 

Cristobals mange Træhuse. Ikke at vi følte 
os som Dyr, men Husene var bygget paa 
høje Pæle, og alle Vinduer, Døre og de store 
Altaner eller Gallerier, var dækket med 
Moskitonet, saa det grangiveligt lignede 
Fuglebure. 

Under Husene — der ikke stod paa Pinde 
for os, men for Myrer og Fugtigheds Skyld 
— udfoldede der sig et hyggeligt Familieliv. 
Den eftertragtede Skygge, der tjente som 
Garage, Tørreplads og Vaskerum, Legeplads 
og Pulterkammer; og der nød Familierne 
deres Maaltider, læste og hørte Radio, alt
sammen i »Kælderen«. 

Da vi af pænt velholdte Veje kom ud af 
Villakvarteret naaede vi Centrum af Cristo-
bal. 

Her forbavsedes vi over de offentlige Byg
ningers Størrelse og smukke Linier. De lig
nede Palæer, og himmelhøje Palmer prøvede 
at skygge for dem. 

Saa gik vi fra Cristobals rolige fornemme 
Kvarter over Gaden, over en Jernbaneover
skæring, og kom ind i Colon. 

Det er mærkeligt, at de 2 Byer, der er vok
set sammen, kan være saa fuldkomment for
skellige. I Cristobal bor hovedsageligt hvide 
Mennesker, og der bliver talt engelsk. I Colon 
bor der næsten kun Negre og Kinesere og 
der bliver talt Spansk. 

I Colon er Varerne dobbelt saa dyre som 
i Cristobal — f. Eks. Benzin og Cigaretter. 

Vi gik ind mellem Colons maleriske Huse 
med de uundværlige Gallerier, hvorunder 
Fortovene er, ind i en Jagen og et Rabalder. 
Hundredvis af hvidklædte Navygutter præ
gede Bybilledet. De var mere eller mindre 

I »oppe«, men der var ogsaa mange Fristelser: 
Varieteer, Restaurationer, Bar'er, den ene ved 
Siden af den anden, hele Gader igennem. 

Der bliver lokket med Musik og Sang og 
Billeder af mere eller mindre (mest mindre) 
paaklædte Primadonnaer. 

Det var efterhaanden blevet mørkt, men 
Kaskader af Neonlys i alle Farver erstattede 
Dagslyset. Fut og Fart, Raab og Larm, Musik 

og Sang, det er Livsglædens By. I alle Til
fælde ved første Øjekast. Men som andre 
Steder, det hele er kun baseret paa at lokke 
Penge ud af Søfolk og Turister; de lokal
kendte ved bedre. 

Lokkende Smil, vindende venligt Væsen, 
elskværdigt »Kom-inden-for-Ansigt«, og saa 
snart Ofret har brugt sine Penge eller er 
kontrær, et brutalt Spark og en sjofel og 
haanlig Afskedssalut. 

Hvis man staar og betragter en Vindues
udstilling for længe, kommer en Mand eller 
Kvinde farende ud, trækker en med Magt 
ind i Forretningen, gestulerende og pludrende. 

Man skal med Djævelens Vold og Magt 
købe noget. 

Hvis man saa har Mod til at gaa uden at 
købe noget, kan man godt regne med, at der 
falder nogle Afskedsord, der ikke egner sig 
til Tryk. 

Alle vil sælge alt — alt er forlorent — alle 
bliver snydt — undtagen Sælgeren. 

Vi drejede ned i en rolig Sidegade for at 
hvile Nerverne, og saa var vi kun tre, Knud 
var forsvundet. Vi kunde dog høre hans pro
testerende Stemme recitere nogle herlige saf
tige Sømandseder. 

Et Stykke bag os kæmpede han en for
tvivlet Kamp for at komme fri af en vel
voksen Negerkvindes Greb. Hun havde stuk
ket Haanden ud og »fisket« Knud, da vi gik 
forbi en mørk smal Dør. Vi ilede til Hjælp 
og vandt Kampen, selv om vi maatte være 
Skive for mange Spytklatter. 

Det var en forkert Gade vi var kommet i, 
man kunde ikke vente anden Behandling der. 

Colon blev vi snart færdige med, den var 
ikke for vores Mentalitet eller Pung. Et Par 
Dage efter havde Bill paa een eller anden 
Maade faaet Tilladelse til, at vi alle kunne 
besøge et amerikansk Hangarskib, der laa i 
Cristobal Havn. 

Bill, Poul og jeg gjorde straks klar til Af
gang, medens Knud vilde blive hjemme. Han 
turde vist ikke gaa igennem Byen mere. 

Hangarskibets høje graa Skrog og Kom-
mandotaarn ragede højt op over alt i Havnen 
og Omegn. 

Det meste af Tiden gik med at rende rundt 
i Korridorer, Gange op og ned ad Trapper 
for at finde hinanden, eller sig selv. 

Omsider kom vi ind i en Hal, der var saa 
stor, at man vægrede sig mod at tro, man var 
ombord paa et Skib. Den var som en stor 
Biograf, hvad den bl. a. ogsaa blev brugt til. 

Paa en eller anden Maade havnede vi paa 
øverste Dæk. Her var Manskabet ved at 
hejse Flyvemaskiner op for at lufte dem. Der 
var 106 ialt, saa der var noget at passe. Da 
vi ved Afskeden sagde pænt Tak til den 

Vagthavende, fordi vi fik Lov at se saa stort 
et Skib, sagde han: »Stort? Dette her er kun 
et Babyhangarskib!« — De Amerikanere! 

Efter 2 Ugers Ophold i Cristobal, to dej
lige Uger, der var gallopperet for os, fik vi 
med Besvær løsrevet os. 
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Efter at vi havde faaet Lods ombord, stæv
nede vi mod Panamakanalens Sluser. 

Vi skulde passere 3 Sluser først, for at 
komme op i Gatunsoen, der laa ca. 85 Fod 
over Havets Overflade. 

Dernæst skulde vi atter passere 3 Sluser 
for at naa ned i Stillehavet. Det var en 
Sejlads paa ca. 7 Timer, og vi havde sparet 

en Omvej paa mange tusinde Sømil. 
Vi kom i Sluse sammen med en større 

Damper og en mindre Motorpaket, der frag

tede Bananer. 

»Nordkaperen« med sine 11 Fods Bredde 
fyldte ikke ret meget i Selskabet, og den blev 
spændt fast paa Siden af Bananbaaden, der 
tog sig haandfast af den, som en Moder, der 
tager sin uvorne Søn ved Haanden. 

Da de mægtige Porte langsomt havde luk
ket sig efter »Nordkaperen«, der følte sig 
trykket og helt var forsvundet i den dybe 

Slugt, begyndte Vandet pludselig at hvirvle 
rundt, som om der var et undersøisk Jord
skælv. 

Det gav et voldsomt Spjæt i »Nordkape
ren«, og den rev og sled for at komme væk 
fra Moderskibet og flygte. 

Men »Bananen« holdt godt fast, og vi steg 
28 Fod i Vejret. 

Der aabnede sig atter indbydende to Porte 
vi skulde igennem. Bananbaaden satte sin 
kraftige Maskine i Gang, og »Nordkaperen« 
flagrede hjælpeløst med, skønt den gjorde 
kraftig Modstand og teede sig som en uartig 
Baby. 

Først prøvede den at hale Fortøjningerne 
over, saa kastede den sig ind mod Banan
baaden saa det bragede. 

Men Moderskibet hankede op og trak af 
Sted, saa »Nordkaperen« fik svær Slagside. 
Hele Processen gentog sig endnu en Gang, 
og vi var i Gatunsøen med Udsigt ned over 
Landskabet ved Kysten af Cariben. 

Det var en underlig Sø. Den var i sin Tid 
kunstig hævet, saa Træer, ja, hele smaa 
Skove, stod midt ude i Vandet endnu, og 
Fiskene smuttede ud og ind mellem Grenene 
som Fugle. 

»Nordkaperen« kunde af en eller anden 
Grund ingen Fart gøre, saa vi fik en Slæbe
ende af Bananbaaden. Vi skulde nemlig i 
Sluse sammen med Damperen igen paa 
Stillehavssiden. 

Saa maatte vi endda skyde Genvej ind 
mellem en Masse Øer og Holme, men det 
gjorde ikke Turen mindre interessant. 

Gatunsøen frembød en usædvanlig smuk 
og vild Natur. Man øjnede ingen Bebyggelse 
eller Beboelse paa nogle af Øerne, der laa 

saa tæt, at de ustandselig spærrede Udsigten 
for os. 

Vi styrede for fuld Fart lige ind mod en 
Skov, og vi ventede spændt og ængstelige 

paa, hvad der vilde ske. Men saa med et 
aabenbarede der sig en smal Rende imellem 

to Øer, og saadan gik det næsten hele Tiden. 

Vegetationen var saa tæt, at der ikke var 
levnet Plads til eet Træ til. Det sidste Stykke, 
inden vi naaede Sluserne, gik Turen gennem 
en smal Rende, der var gravet og sprængt 
gennem Dale og Bjerge, høje mørke dystre 
Bjerge, der med sine lodrette truede med at 
knuse os. 

Oppe paa en Klippevæg var indsat en 
Mindeplade. 

Det var for de ca. 30,000 Mennesker, der 
mistede Livet ved Kanalens Udgravning og 
Bygning, forklarede Lodsen os. 

Damperen, vor Slusekammerat, laa og ven
tede paa os, og da vi var vel paa Plads, og 
Portene havde lukket sig, begyndte Vandet 
at synke. Det sank saa hurtigt som Øllet i 
en Baj ersflaske (naar vi drikker) og snart 
var vi nede i Bunden af Brønden. 

Denne Gang teede »Nordkaperen« sig 
ordentlig og efter tre Trin ned, kunde vi, 
trods den svindende Dag, skimte Stillehavet. 

Vi fik viklet »Nordkaperen« ud af »Ba
nanerne Favntag, og med et Farvel til Følge
skabet og en Flaske Rom for Slæbearbejdet 
fortsatte Bananbaaden sine egne Veje. 

Formanden for Balboa Yacht Club, Cap
tain Bawerstock, overraskede os ved at vente 
paa os ved Udgangen af Slusen, for at lodse 
os sikkert paa Plads ved B. Y. C.s Gæste
bøje. 

I Balboa var Gæstefriheden ikke mindre 
end i Cristobal. 

Atter en Kæde af Invitationer og Udflug
ter (rigtige Udflugter). Bl. a. gjorde vi et 
interessant Bekendtskab med Ruinerne af 
den By som den store Sørøver Henry Mor
gan engang brændte og plyndrede. De 
(næsten for godt) velbevarede Ruiner af Kir
ker og Klostre ragede pjaltet og søndret op 
imod Himlen, for at minde om Fortidens 
Lovløshed. 

Vi skulde have »Nordkaperen« undersøgt 
i Bunden, men da Beddingen i Klubben var 
for spinkel, maatte vi finde en anden Udvej. 
Tidevandet, der var paa 18 Fod, hjalp os. 

En Nat sejlede vi »Nordkaperen« ind paa 
Strandkanten, og da Vandet sank stod den 
fint og tørskoet paa Land. 

Turen over Cariben havde i den Grad 
oversaaet Bunden og Skruen med Skaldyr, 
at den lignede et Koralrev. 

Det var Forklaringen paa vor ringe Fart. 
Inden Vandet kom igen ved Middagstid, 
havde vi naaet at hugge og skrabe Bunden 
ren og smurt den med Mønje. 

Næste Dag gentog vi Eksperimentet ,og fik 
malet »Nordkaperen«s Bund med Patent
farve, saa den var klar til det lange Trip, vi 
havde for os. 

Det er en let og behagelig Maade at »lan

de« Skib paa, men det kan være en meget 
farlig Sag. Man maa haabe, at der ingen store 
Skibe gaar forbi, der kan lave Bølger og 
Dønninger i det Øjeblik Baaden tager 
Bunden. 

(Fortsættes næste Nr.) 

Midterbroen skal rep. nu! 
Umiddelbart før Redaktionens Afslutning 

erfarer vi, at Midterbroen skal repareres nu. 
Havneudvalget har bedt os minde Med

lemmer, som ligger her, om at de straks maa 
flytte deres Fartøjer. 

Ledige Pladser har man ikke at henvise 
nogen til, og maa derfor henstille til Sejlerne, 
at de som gode Kammerater rykker sammen 
eller ligger uden paa hinanden, saa længe 
Arbejdet staar paa. 

Den Østre Mole, som er reserveret Gæster, 
maa bruges i denne Periode, ligesom alle 
ledige Pladser, hvor Medlemmet er paa Ferie 
selvfølgelig kan benyttes. 

Der ligger ogsaa omkring i Havnen en Del 
af Vinteroplæggerne, som ikke har Plads i 
Havnen, disse vil man forsøge at faa væk 
omgaaende. 

Men for første Partens Vedkommende af 
vore husvilde Medlemmer, bliver der nok 
ingen anden Udvej i den Periode Reparatio
nen skal ske, end at lægge sig Agten for et 
andet Fartøj. Red. 

Nye Medlemmer 
t Sundfy Seitfacminq. 

Vi har hermed Fornøjelsen at anmelde følgen
de nye Medlemmer af Sundby Sejl-Forening til 
Optagelse: 

A k t i v e :  

Repræsentant Erik Marsling, Vanløse Allé 
46, 2. — Kutter »Hjejlen«. 

Arbejdsmand Svend Henning Lorentzen, Po-
lensgade 20. — Uden Baad. 

Tømrer Jens Oksbjerg Svenningsen, Hal-
landsgade 3 A. — Pram. 

Tapetserermester Henning C. P. Nielsen, 
Cumberlandsgade 4, 3. — Uden Baad. 

Frisørmester Anders P. E. Larsen, Trægaar-
den 8, 1. — Motorbaad »Ternen«. 

Remisearbejder Freddy D. Petersen, Ølands-
gade 4, 3. — Uden Baad. 

Ebenhart Lohmann Nilsson, Hveensvej 1. 
Uden Baad. 

Skotøjsarbejder Einar V. Petersen, Sofie 
Brahes Allé 5, 2. — Uden Baad. 

J u n i o r e s :  
Leisa Pedersen, Bachersvej 132. 
Aage Jørgen Henriksen, Øresundsvej 120, 3. 

(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 Fartøjer godkendes af Havneudvalget 
før Medlemskortet kan udstedes. 
Det paahviler derfor nye Medlemmer at opsøge 
d'Hrr., som kvitterer paa den udleverede Opta-
gelsesblanket, saafremt Fartøjet kan optages i 
Foreningen. — Uden denne Kvittering for god
kendt irai t?;1 kan der ikke paaregnes Plads t 
Havnen for Soiumerhalvaaret. 
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M a r k e t e n d e r i e t s  
D r i f t  

Juni — Juli — August 

Aaben daglig 9—22 

Onsdag 12—22 

Søndag 8—22 

OBS.! Fra 6. Juli til 20. Juli lukket 
paa Grund af Ferie. 

K I M  
Benzin - Petrol og Danol BAADMOTOR 

MOTORBAADS 
BESLAG 
Stævnrør - Mahognirat 

Mekanisk og Drejearbejde 

MARTIN GUNDEL 

STRANDLODSVEJ 61 

SEJLSPORTSMÆND mødes nu i 

$ aUsfrpauiWoMft 

MUSIK og DANS 
i nye og hyggelige Omgivelser. 

Separat-Lokaler for sluttede Selskaber. 

Has AciUuc 
AMAGER 6270 

jføiet %rufoiiHQ£}i i 

Kongens 
Nytorv 6, 

København K 
Telf. C. *93« 

C A R L  N I E L S E N  
RAADHUSSTRÆDE 17 
Leverandør til Foreningen. 
Guld og Sølv købes. 

»Klohteemageren« 
URE OG OPTIK 

1. Kl.s Reparationer. 

Forretningen, Amagerbrogade 101 

Telefon Amager 2719 u. 

Tænk 

paa 

Fortøjningen 

B E S L A G  

F E N D E R E  

T O V V Æ R K  

Ma.g.aiifa „Modi" 

DET NYE MALERUDSALG 

i Klubhuset hver Fredag Aften Kl. 18-20 
og den 1. og 3. Søndag i Maaneden Kl. 10—12 
Sekretær: J. C. Pedersen, Østrigsgade 31, 1., 
Amager 1398 y. Pladsmand og Havnefoged: 
E. Madsen, Holmbladsgade 90, Amager 2779 x. 

Køb og Salg af alt Yachttilbehør 

Sorgenfrigade 4, Kbhvn. N. Taga 9422. 

G u n n a r  J e n s e n  
Yachtbureau 
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Paa „Beachen" 
t Danas Have 

te 

t) < :  

Naar man Foraarsdage trasker, godt snav
set og smaafrysende, rundt paa Pladsen, for
søgende at bringe sit kære »Skiv« i en Stand, 
der vil blive accepteeret af det høje Havne
udvalg, kommer man før eller senere til at 
veje den ædle Sejlsports Skyggesider mod de 
mere solbeskinnede. 

Selv om man lægger de sorte Briller, bliver 
Resultatet dog, at Sejlsport kræver en stor, 
altfor stor, arbejdsmæssig Indsats til Gengæld 
for de glade Timer, man i Sommerens Løb 
faar i Fartøjet. 

Som bekendt regner det meget her i Lan
det, naar det ikke er Frost, særlig Paaske, 
Pinse, Lørdag—Søndag og i Sommerferien. 
Derimod er det som Regel straalende Solskin 
Mandag Morgen. Særligt den første Mandag 
Morgen efter en regnfuld Ferie er det altid 
et vidunderligt Vejr. 

Sejlsportsfolk vælger som Regel altid et 
forkert Erhverv, og Resultatet bliver et skæ
rende Misforhold mellem Indsats og Udbytte. 

Man bør som Sailor være enten Julenisse, 
Snekaster eller Skiinstruktør, i Nødsfald kan 
Lærer passere, der er jo dog en Mulighed 
for godt Vejr i Løbet af de 6 a 7 Uger, denne 
begunstigede Stand holder Ferie. Jeg kunde 
godt li' at være Julenisse, men en nærmere 
Undersøgelse af dette Fags Arbejdsforhold 
viste, at Udøverne sædvanligvis havde en 
eller anden Bibeskæftigelse, der lægger Be
slag paa hele Sommeren, altsaa: Duer ikke! 

Men mit eget Fag, ja, hvorfor ikke, den 

F-

ene Dag arbejder man i Valby, den næste i 
Brønshøj, Christianshavn, Østerbro o. s. v., 
hvorfor ikke udvide Virkefeltet til Stege, 
Assens og Lemvig. 

Jo mere jeg spekulerede, jo mere over
bevist blev jeg om Ideens Fortræffelighed, nu 
var det bare at overbevise min Kone, »snakke 
hende i Søvn«, som Pladsmads vilde have 
sagt. 

Jeg gik til Opgaven uden videre Tiltro til 
dens Fuldbringelse, for hun har en neder
drægtig Sans for Fakta, og elsker en fast 
økonomisk Slagplan. Naa, hun fik Lektien 
Morgen og Aften i 3 Uger, saa gav hun sig. 

Ja, saadan gik det til, at vi Søndag den 18. 
Maj stak af fra S. S. F. fyldt med ukuelig 
Optimisme, en Følelse af omtrent ubegrænset 
Frihed, og dybest nede paa Makronbunden, 
en hemmelig Angst for at det skal gaa ad H. 
til, og man forsmædeligen maa vende hjem 
om fjorten som den fortabte Søn. Og selv 
om jeg i Dag ikke — som i min grønne Ung
doms glade Dage , da man sjokkede rundt 
paa Europas, Afrikas og Amerikas Landeveje 
— er sikker paa, at Vorherre ganske specielt 
holder sin Haand over »Beachcombere« og 
farende Svende, trøster jeg mig med, at det 
gaar nok. Det gør det ogsaa, selv om det er 
smaat. I Løbet af 3 Timer er vi omtrent i 
Dragør, saa frisker det af SSO, med krap Sø j 
og Udsigt til et endeløst Kryds over Bugten. 
Cyklerne og Malerværkstedet farer rundt 
nede i Kahytten. Nej, saa stædig er jeg hel

ler ikke, vi gaar ind til Dragør forsikrende 
hinanden, at vi jo har Tid nok, hvorfor vi 
bliver Natten over. 

Næste Morgen, Mandag Morgen, er det 
straalende Vejr, fin østlig Brise, og vi stryger 
ned til Drogden, hvor vi vinker Farvel til 
SSF.s lokale Repræsentant. 

Saa gaar Vinden nordlig, bliver svagere og 
svagere. Kl. 11,30 passerer vi en Minestryger-
flotille paa Vej til Arbejde. Kl. 11,45 passe
rer vi en gammel pænt polstret Lænestol, der 
ligger og hygger sig i »Davy Jons« brede 
Favn. Dette Syn kan »Albatros« aabenbart 
ikke staa for, den standser, drejer rundt om 
sig selv et Par Gange, henrykt klaprende og 
tærskende med Sejl om Bomme, medens den 
foretager sig alle de mærkelige Bevægelser, 
et Skib i Dønning og Vindstille kan foretage. 

Carla kryber rasende til Køjs, hvor hun 
forsøger at klamre sig fast, medens jeg bider 
Stumperne sammen, og svovler over saa. 
megen Udtur i Starten. 

Havde man nu været overtroisk, var man 
vel begyndt at kikke efter en Jonas at skylde 
Skylden paa. Det er vel aldrig Cyklerne som 
Jomfru Zephyrus ikke kan li'? Dem kan vi 
nu ikke undvære, saa jeg maa se mig om 
efter noget andet at smide over Bord. 

Jeg kikker tilfældigt op, ih for Pokker, der 
har vi det. Jeg har vendt Standeren galt, saa 
Stjernen har to Takker opad, det betyder 

Munch-Jørgensen, vort tidligere Bestyrelses
medlem, som nu sejler rundt i danske Far
vande, har lovet i dette og følgende Numre 
at fortælle os om sine Oplevelser. Tegninger
ne er af hans Kollega udi Malerfaget R. Frick. 



SIDE 2 S S F NR. 7 

Uheld! Tænk blot paa vor fælles Ven, nu 
salig hensovede Adolf Scildengriiber, han 
vendte jo Carlsbergmærket forkert i sin 
Gangsterstander og Resultatet blev jo da 
Udtur. Jeg faar sat Standeren igen, rigtigt, 
haabende, at denne min indtrængende Appel 

gjaldt Turen Stege, en herlig Morgentur. I 
Stege var der nok at lave, men Dagen efter 
blev Idyllen brat afbrudt af en Invasion af 
Millioner af smaa Myg. Mine pæne nymalede 
Skilte kom paa et Øjeblik til at se ud, som 
var de strikkede af Angorauld. Jeg fortræk-

Fortøjning og Affendring: Alle Fortøjer 
skal være affendret og Fortøjning i Orden. 

Fartøjets Tilstand. Et Fartøj skal holdes i 
en saadan Orden og Stand, som maa kræves 
af et Lystfartøj, i modsat Fald kan det bort
vises af Bestyrelsen. 

Til den sidste Paragraf skal vi tilføje, at 
Bestyrelsen vil foretage en længere tiltrængt 
Rundgang i Juli Maaned, idet der er stor 
Utilfredshed over flere misrøgtede Fartøjer, 
som ligger hos os og optager Pladsen for 
pæne og velholdte Fartøjer, som venter paa 
Plads hos os. 

RYDNING 
i NMASTESKIIRET 

Alle Fartøjer er i Vandet og Masterne er 
paa deres rette Plads. Havneudvalget skal 
have Masteskuret ryddet. I den Anledning 
opfordres alle til at fjerne gamle Master eller 
lignende fra Skuret. Efter 15. Juli bliver alt 
baaret væk uden Ansvar, ogsaa alt der ligger 
udenfor Skuret paa Tilrigningspladsen. 

lia&stcuti* tt paa TuU! 
Fra 27. Juli til 12. August er Kassereren 

bortrejst. I dette Tidsrum er Kontoret lukket 
for Indbetaling etc. 

KAPSEJLADS Å 
KALENDER* fh 
fac Sce6Miet* 19^-1- 1 

JULI 

Lørdag den 5. og Søndag den 6. Juli: Kol
ding Sejlklub. 

Søndag den 6. Juli: Isefjordsklubbernes 
Stævne ved Lynæs, Folkebaadsstævne 
ved Helsingør, Nyborg Sejlforening. 

Mandag den 7. Juli: Kolding Sejlklubs 
Fænøsejlads. 

Tirsdag den 8., Onsdag den 9., Torsdag den 
10. og Fredag den 11. Juli: Internationalt 
Stævne ved Juelsminde. 

Lørdag den 12. og Søndag den 13. Juli: J. S. 
U. og »Neptun«, Vejle. 

Søndag den 13. Juli: Thurø Sejlklub, Korsør 
Sejlklub, Nykøbing S. Sejlklub. 

Fra Torsdag den 17. til Tirsdag den 22. JulL 
K. D. Y.s Øresundsuge (Helsingør og 
København). 

Søndag den 20. Juli: Fredericia Sejlklub. 
Lørdag den 19. og Søndag den 20. Juli: 

Havkapsejlads til Anholt, Randers Sejl
klub, 70 Aars Jubilæum. 

Søndag den 27. Juli: Haderslev Sejl Club, 
Fyns Sejlunions Kapsejlads ved Fyns 
Hoved, Sejlforeningen »Vikingen«, Ny
købing F., Frederikssund Sejlklub. 

Bemærk Rettelsen 19.—20. Juli Randers. 

Saa havde vi fin Tur helt til Nyord, hvor 
Vinden igen slap op. Vi benyttede Tiden til 
dels at skaffe, dels at nyde Bøgestrømmens 
Skønhed, og i Løbet af Aftenen naaede vi 
ved Strømmens Hjælp Kallehave, fik gjort 
fast og tømt Cykleskuret, der saa igen er 
hyggelig Kahyt. 

Her ligger vi nu otte Dage og har det 
rart, om Morgenen starter jeg paa Cykle til 
Omegnens Byer og Landsbyer, tit maa jeg 
tage 10 a 15 km for at finde en ikke helt 
afgnavet Græsgang. De første Morgener 

Sejlads i Haven: Motorfartøjers Skrue maa 
ikke arbejde mod Spunsvæggen. 

Al Sejlads i Havnen skal ske med mindst 
mulig Drivkraft, ligesom der skal udvises 
størst mulig Forsigtighed af Hensyn til andre 
Fartøjer og til Fortøjninger. 

Renholdelse: Al Urenlighed overalt paa 
Pladsen og i Havnen er strengt forbudt. Alt 
Affald skal anbringes i dertil indrettede Kas
ser, Henkasten af Affald i Havnen bør straks 
paatales. 

!> ViAH 

til de højere vejrmæssige Autoriteter, ikke 
maa forblive ubesvaret. 

Det lader ikke til at være Tilfældet, Køge 
Bugt ligger nu saa blank og glat som et Stue
gulv, lakeret med Madses Baadelak. 

Det var her omkring at Niels Juel tævede 
Svenskerne, den gamle Dreng maa da have 
været paa Maanedsløn, for han slog jo altid 
sine store Slag den 1ste. 

Men hvad er nu det, en Sømil om Bagbord 
er der Søer, rigtige Søer med Skum paa, og 
nu kommer Luften, frisk Vind af Ost. »Alba
tros« lægger kælent Øret til og saa gaar det 
langs. 

SKILT'" 
FIDUSER, 

rn. ro 

P.M UNK 
JeK&ENSEH 

OVflUOiSK 
MALER. 

ker frivilligt, og fra Møen tager jeg til Mern, 
hvor der ogsaa er Brug for en Skiltefabrikant 
et Par Dage. 

Fredag Aften passerer Sejerbo i »Fri« 
Kallehave i skrap Kuling, fulde Sejl, et flot 
Syn. Han skal aabenbart til Fejø efter 
Sølvtøj. 

Nu efter en fjorten Dages Turné — vi har 
været i Stubbekøbing, Kragenæs, Rudkøbing 
og Marstal, er min Skræk for Fiasko forsvun
det, og vi fortsætter nu til andre Egne, haa
bende paa at faa en dejlig Sommer ud af 
dette Foretagende, en Sejler paa Valsen, eller 
som Sømænd siger »paa Beachen«. 

Beachcomber. 

P.aa fyivjeM, 

Foranledning! 
Medlemsbladet er blevet opfordret til at 

opfriske et Par af vore Lovparagrafer for 
Medlemmerne. 
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Eftertryk ogsaa i Uddrag forbudt. 

Hver Dage arbejdede vi paa at gøre »Nord
kaperen« klar til den lange Tur vi nu skulde 
paa, den længste under hele vor Jordomsej

ling. 

Vi anskaffede os en Gummibaad til fire 
Mand, der kunde være sejlklar paa 2 Min. 
Den indeholdt Vand, Proviant, Fiskeredska
ber, Forbindingssager og mange andre nød
vendige Ting med Henblik paa Forlis. 

Fiskekroge og Snøre i alle Størrelser og 
Tykkelser, samt Harpuner og andre Redska
ber, hvormed vi ved Fangst kunde supplere 
vor Proviant, maatte vi ogsaa anskaffe os. 

Ekstra Vandbeholdere, Tovværk, Wire og 
Beslag var ogsaa en Nødvendighed. 

Vi supplerede vor Viden om Stillehavsøer

nes Dyre- og Fiskebestand og andre Forhold 
gennem Bøger vi laante og efter erfarne 
Menneskers Raad. 

Rig og Sejl blev undersøgt, repareret og 
forstærket, hvor det tiltrængtes. Motor og 
Lysmaskine fik ogsaa et nøje Gennemsyn. 
Batterier til Radio og Haandlamper, hensigts
mæssigt Fodtøj og Paaklædning var ogsaa 
Problemer, der blev løst. 

Bill var opløst i Sved ved at rende rundt 
for at købe yderligere Proviant, Hushold
ningsartikler og tusinde andre Ting. 

Forberedelserne betinger Resultatet. Vi 
anskaffede os alle de Ting, der betingede 
Sikkerhed, som vi kunde faa for vore faa 
Dollars. 

Balboa og Panama, der næsten var sam
menvokset som Cristobal og Colon og havde 
stor Lighed med samme, finder jeg ingen 
Grund til at fordybe mig saa meget i. Bortset 
fra at Balboa var mere fornem og havde mere 
velhavende Indbyggere end Cristobal, og at 
Panama var mere spanskpræget end Colon, 
var Ligheden stor. 

Ved Bøjen udfor B. Y. C.s smukke Club
hus, laa som sagt »Nordkaperen« fortøjet. 
Derfra havde vi en god Udsigt ind over alle 
Bygningerne ved Kysten, der blev brugt i 
militært Øjemed. 

De Beboelseshuse, Administrationsbygnin

ger, Biografteatre m, m., som Hæren og Flaa-
den raadede over, dannede tilsammen en hel 
lille By. 

Da vi laa tæt ved Sejlrenden, mod Sø
siden, havde vi her et glimrende Overblik 
over alle de Skibe, der gik forbi. 

En ustandselig Strøm af engelske og ame
rikanske Krigsskibe af alle Typer, fra store 

Galapagos. 

Slagskibe og Hangarskibe til Hurtigbaade, 
U-Baade, Last- og Passagerdampere af alle 
Nationaliteter. 

Kun en enkelt dansk Damper saa vi. 

Igennem Aviserne erfarede vi, at Skole
skibet »Danmark« skulde passere Kanalen, 
og det sandsynlige Tidspunkt skaffede Cap
tain Bawerstock os. 

Det skulde komme Lørdag Morgen den 
16. November, ligge i Cristobal en Dags Tid, 
for at fortsætte gennem Kanalen og videre 
til San Francisco. 

Vi talte frem og tilbage indbyrdes om at 

tage til Cristobal for at hilse paa vore 
Landsmænd. 

Bortset fra Ulejligheden var det en stor 
Udgift at rejse med Jernbanen, saa vi be
tænkte os. 

Vore Længsler og Ønsker har været stærke, 
de bevirkede i alle Tilfælde, at der holdt en 
Vogn parat Lørdag Morgen. 

Værsaagod, træd ind. 

Saa kørte vi den hundrede Kilometer lange 
Vej, gennem smukke bjergrige skovklædte 
Landskaber med en glad Forventning. 

Stor var derfor vor Skuffelse, da vi fik at 
vide, at »Danmark« var forsinket og først 
kunde være inde om Aftenen. 

Vi kørte en stor Omvej paa Tilbageturen, 
ind gennem Junglen, hvor vi stoppede op for 
at se os om. 

Vor Vært forklarede os, at der fandtes 
sorte Pantere, Pumaer, Vildkatte og mange 
andre mere eller mindre vilde Dyr. 

Selvfølgelig vovede vi os ind i det »mysti
ske« med det samme. 

Vegetationen var saa tæt og Lyset saa 
svagt, at vi kun kunde se en halv Snes Meter 
frem for os. Men vi kom snart ud igen, en 
efter en. Vi var slet ikke klædt paa til den 
Slags Skovtur. 

Vi sank i til Anklerne i den fugtige og 
mosede Skovbund, Grene og Planter rev os 
og prøvede paa at trække vort efterhaanden 
snavsede Tøj af os. 

Den fugtige Varme, der steg op fra Skov
bunden, gjorde os ogsaa ubehagelige tilpas. 
Det eneste levende Vilde vi saa, var nogle 
Firben, nogle Papegøjer og et enkelt Par 
Aadselsgribbe. 

Og saa da vi saa paa hinanden efter »Be
søget«. 

Da vi sagde Farvel til vor Vært efter Hjem
komsten, gjorde vi mange Undskyldninger 
for den unødige Ulejlighed vi havde for
voldt, men den var O. K. 

Det havde trods alt været en dejlig Dag. 
Næste Morgen spejdede vi spændt — man 

kunde jo aldrig vide — 

Væsaagod, hop ind. Vognen var parat igen. 
Atter suste vi tværs over Amerika (det 

smalleste Sted) og da vi nærmede os Cristo
bal spejdede vi spændt efter »Danmark«s 
høje Rig. 

Men forgæves. »Danmark« var ankommet 
Kl. 3 om Lørdagen og afgaaet tidligt Søndag 
Morgen gennem Kanalen mod Balboa. 

Vi havde krydset hinanden. 
Ikke en Mine fortrak sig i vor Værts An

sigt. Værsaagod, hop ind. Med en Fart af 

Galapagos. 
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135 km i Timen tordnede vi af cementerede 
Veje tilbage igen, op og ned ad Bjergveje, 
over Broer, gennem piskende Regnbyger. 

Vi vilde prøve paa at naa at komme om 
Bord i »Nordkaperen«, gøre sejlklar, starte 

Motoren for at sejle ned til Udgangen af 
Slusen, for der at møde »Danmark« og følge 
den lidt paa Vej. Og vi naaede det. 

I en Krumning af Kanalen, tilsyneladende 
midt inde paa Landjorden, mellem to grønne 

Leguan. 

Bakker, kom »Danmark«s tre høje Master 
til Syne. 

Snart efter blottede hele Fuldskibets smuk
ke Gestalt sig for vore Øjne. 

Hvor var det smukt, og saa var det dansk, 
der sneg sig noget højtideligt over os. Hvis 
een havde talt om andet end »Danmark« i 
dette Øjeblik, var han blevet smidt over 
Bord. 

Da vi passerede det, kippede vi, og i sam
me Øjeblik blev vor Hilsen besvaret. »Nord
kaperen« vendte og gik tæt ind til »Dan
marks Styrbordsside som om den var stolt 
af Bekendtskabet eller for at vise de andre, 
at den var i Familie med det smukke Sejlskib. 

Vi modtog Hilsener fra Set. Thomas, hvor 
»Danmark« kom fra, udvekslede gode Øn
sker, og Spørgsmaal og Svar krydsede hin
anden. Efterhaanden foldede »Danmark«s 
Sejl sig ud, og efter en halv Times Sejlads 
havde »Nordkaperen« ondt ved at følge med. 

I det samme vi drejede af og vinkede til 
Farvel, brød den synkende Sol igennem 
Skyerne, og sendte et Lyshav paa »Dan
mark«. 

Det smukke hvide Skrog, den skyhøje Rig 
med alle Sejlene oppe, paa Baggrund af en 
mørkeblaa Tordenhimmel, var et Syn, der 
gjorde de mange Tilskuere tavse. 

Tusinde Øjne fulgte den, til dens stolte 
himmelstræbende Silhuet var forsvundet i 
Horisonten. 

Vi følte os stolte paa Danmarks Vegne, og 
var ikke fri for at være lidt vigtige. 

For en Gangs Skyld var vore amerikanske 
Venner imponerede. 

Efter at have set »Danmark« forsvinde i 
Stillehavets Horisont blev vor Lyst til at 
komme af Sted yderligere skærpet, og vi satte 
fuld Fart paa de afsluttende Forberedelser. 
Onsdag den 27. November Kl. 7 blev bestemt 
som Afgangstidspunktet. 

Efter en lille improviseret Afskedsfest Afte
nen forud i Yachtklubbens Lokaler og efter 
at have sagt Farvel til den ovenud elskvær
dige danske Konsul, Hr. Ishøj, samt en Del 
andre flinke Danskere, lettede vi Anker 
Kl. 10. 

I Nattens Løb var Kæden, der gaar fra 
»Nordkaperen«s Klyverbom ned til Vand
linien, sprængt ved at tørne den store Bøje, 
vi laa ved, og Tiden der gik med Reparatio
nen forrykkede det beregnede Tidspunkt for 
Starten. 

Da vi var kommet klar af Land og ud af 
Bugten, skulde vi sætte Kurs, men desværre 
havde vi Vinden lige i »Snuden«. Fra Pana
ma til Galapagos var der 900 Sømil, og skul
de vi krydse hele Vejen, kunde vi faa nok 
at gøre; vi maatte bide i det sure Æble: det 
blev Kryds hele Vejen — men vi klarede den 
med faa Stræk. 

Først gik vi syd paa med Vinden ind over 
Styrbord, helt til Ecuadors Kyster, til vi 
naaede ca. 40 Sømil nord for Esmeraldas. 
Derefter vendte vi og holdt Kurs mod Gala
pagos. Vinden var spids hele Vejen, men 
Kursen passede nøjagtig, og vi ramte lige, 
hvor vi skulde. Vinden svingede hele Tiden 
et Par Streger, saa vi skiftevis takkede og 
forbandede Vejrguderne, men det endte dog 
med Tak. Vi sejlede en Distance paa 1200 
Sømil paa 10 Døgn og 6 Timer, Bidevind 
hele Vejen. 

De første tre-fire Dage af Turen havde vi 
Regn næsten hele Tiden, den ene Byge af
løste den anden, og kraftige Pust hjalp os 

Der kaldes paa Leguanen. 

godt paa Vej. »Nordkaperen« var »fuldt 
paaklædt« hele Tiden og skovlede af Sted 
med Vand til Dækket. Imidlertid var vi kom
met ud i Humboltstrømmen og mærkede nu 
rigtig de store lange Passatdønninger; sam
tidig blev det koldt. Skønt vi var under 
Ækvator, maatte vi — særlig om Natten — 
have tykke Trøjer paa for at holde Varmen. 
Den stærke Hede paa de vestindiske Øer og 
i Panama havde forvænt os i den Grad, at 
vi frøs ved 20 Grader Celsius. En stor Del 
af Tiden gik med at fiske — eller prøve paa 
det. 

Det lykkedes enkelte Gange for os at fange 
nogle dejlige store Durader, men de fleste 
Gange vi fik »Bid«, var Fiskene for store — 
de sprængte Snøren for os. Vi havde en 100 
Fods Line hængende agterud med Blink paa, 
og naar Rorsmanden raabte »Fisk«, saa blev 
der Travlhed: Alle Mand kom paa Dæk, fra 
Køjen eller fra »Byssen«, og alle var lige 
ivrige for at bjerge Snøren, og alle haabede, 
at Fisken nu endelig ikke var for stor. Der 

En gal Søløve. — Galapagos. 

blev i Reglen kæmpet en lang Kamp for at 
gøre Fyren træt, men for det meste trak vi 
det korte Straa. 

Særligt husker jeg en Dag, hvor en kæmpe
stor Durade paa mindst 50 Pund sprang flere 
Meter op over Vandet for at sprænge Snøren. 
Knud og Bill halede og firede, og jeg stod 
parat med Kameraet. Da vi mente, den var 
træt og havde faaet halet den helt ind til 
Lønningen for at faa den op paa Dækket, 
gjorde den et sidste fortvivlet Hop, havde 
nær hevet Knud og Bill overbord, svømmede 
under Baaden, saa Snøren blev filet over af 
Roret — og var frelst! Som en Triumf og 
sidste Hilsen lavede den et Spring saa højt 
og elegant, som vi ikke siden har set Mage 
til. Dens smukke sølv- og perlemorsglinsende 
Krop skød som en Raket flere Meter op i 
Luften, og glimtende i Solen forsvandt den 
i Vandet uden at efterlade sig det allermind
ste Plask. 

Vi mistede efterhaanden alle vore Blink 
paa denne Maade, men fik alligevel nogle 
dejlige Retter Fisk. En anden Dag det var 
smaat med Bid, fik jeg Lyst til at drille Bill. 
Jeg trak Snøren ind og satte en stor Stege
pande paa Krogen, uden at han bemærkede 
det. Da han senere kom paa Dækket og mær
kede, der var Bid, begyndte han ivrigt at 
arbejde med at bjerge Fangsten, medens han 
raabte til Poul om at skynde sig at komme 
med en Ketscehr. Bill havde røde Kinder og 
blanke Øjne af Spænding. Da Stegepanden 
omsider kom over Vandet, bemærkede Knud 
tørt: Naa — der er Steegepanden, saa mang
ler vi kun Fisken! Og Poul, der heller ikke 
havde set mit Trick: Tror du, Fisken selv 
lægger sig paa Panden? Bill blev saa rasende, 
at han smed det hele udenbords igen. 

Samme Bill viste os en helt ny Form for 
Diskretion en Aftenstund, hvor vi sad og 
sludrede hyggeligt i Styrehullet. Knud spør
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ger, om nogle af os har set Lommelygten, 
men finder den i det samme og tænder den. 
Det maa aabenbart have unddraget sig Bills 
Opmærksomhed, for til vor store Forundring 
ser vi ham kravle rundt om Kompasset og 
lede efter noget. Det kan jeg ikke forstaa, 
sagde han, jeg lagde den her — den skal 
være her. Vi vidste ikke, om vi skulde le 
eller græde, men da han sagde: Knud, lys 
lige her! — saa eksploderede vi af Latter. 
Der gik over et Minut, før han fattede, hvad 
vi lo af, men saa lo han til Gengæld højere 
end vi tre tilsammen. 

Naar man betragter Dønningerne i Mags
vejr, ser det grangiveligt ud (som saa ofte 
før sagt) som om, Stillehavet tager sig en 
Lur. De store Vandbjerge, der langsomt hæ
ver og sænker sig, minder om et Bryst, der 
bølger sig i dybe Aandedrag. I saadant Vejr 
sejler vi faktisk gennem tre Slags Søer paa 
een Gang. Først de smaa Vind- eller Strøm
bølger. De bliver baaret af de almindelige 
Søer, der atter bliver baaret af de 100 Meter 
lange Dønninger. Naar Vinden saa frisker, 
og Havet vaagner .falder alle Søerne ud i 
eet. Det bliver høje Søer med Braad paa 
Toppen, der kommer rullende i en bestemt 
Rytme. Som der overalt i Naturen findes 
abnorme Undtagelser, findes de ogsaa her. 
Det hænder, at der kommer særlig høje 
Kæmpesøer skramlende, og saa skal man være 
paa sin Post. 

Det er vel det samme i Atlanterhavet, men 
her, hvor vi sejlede Bidevind, lagde vi mere 
Mærke til det. »Nordkaperen«, der selv holdt 
Kurs; vi havde surret Roret, passede Rytmen 
udmærket. Den løftede sig blødt over Søen 
og kurede sikkert ned ad Vandbjerget igen. 
Men kom der Kludder i Takten, saa hamrede 
den Forskibet ind i Søerne nogle Gange og 
gik i Staa og laa og sølede med Dækket i 
Vand for atter at arbejde sig i Gang, lang
somt men sikkert. Det var særlig de føromtal
te Kæmpesøer, den gik »dø« paa. I værste 
Tilfælde kunde hele Forskibet hænge ud i 
den tomme Luft et Øjeblik, hvorefter den 
med et tordnende Brag gik i Spagat, saa 
Vandet sprøjtede i Kaskader til alle Sider, og 
saa var en hjælpende Haand nødvendig. 

Imellem Klokken 2 og 5 om Natten var 
det mest spændende at sidde ved Roret. Det 
var saa mørkt, at man ikke kunde se hverken 
Baad eller Sø. Selv om man anstrengte Øjne
ne til det yderste, kunde man ikke se to 
Meter frem. Det var som at køre i Rutsche
bane med lukkede Øjne, man blev løftet op 
paa Toppen af en Sø (hvor er den høj, naar 
man ikke kan se den), og med en sugende 

YKKERI 

Fornemmelse gik det dybt ned igen. Naar den 
en enkelt Gang faldt ned, naar Vandet løb 
væk under Forskibet, og den næste Sø over
listede os, saa vaagnede man med et Sæt og 
vidste ikke, hvad der var for og bag paa 
Skibet. I Mørket kunde man høre Vandet 
syde og boble, naar det løb af Dækket igen. 
Men den Slags bliver ogsaa en Vane. 

Fugleliv manglede der heller ikke noget af 
her, der var talrige Arter af Søfugle. Især var 
der to Fugle, der fangede min Interesse, ikke 
for deres Udseendes Skyld, det var ganske 
almindelige Maager, men den Maade de op
førte sig paa. De fløj hele Tiden med nøj
agtig det samme Mellemrum lige bag hinan
den. Naar den første hvilede paa Vingerne, 
drejede til den ene eller anden Side, fløj op 
eller ned, eller hvad den end gjorde af store 
eller smaa Bevægelser, saa fulgte den bageste 
med i samme Brøkdel af et Sekund. Den 
fulgte som en Skygge, det var som om de to 
Fugle blev dirigeret af een Hjerne. Hvis jeg 
ikke havde været ædru, havde jeg ikke turdet 
bemærke det. Jeg antager, det var Hunnen, 
der førte an; der var i alle Tilfælde Disciplin 
i Rækken, aldrig før har jeg set Formations-
flyvning med saa pinlig en Nøjagtighed, og 
saa varede det i Timevis. 

Den næstsidste Nat før vi naaede vort 
Maal, tørnede vi noget Drivgods, saa det 
sang i Skibet, men en nærmere Undersøgelse 
af »Nordkaperen« Dagen efter viste, at der 
ingen Skade var sket. 

Og saa kom den sidste Nat, hvor jeg havde 
Hundevagten. Klokken 3 passerede vi Ækva
tor, og jeg var saa optaget af at skrive, at 
jeg rent glemte at bemærke det store Øjeblik, 
ligesom jeg glemte at purre de andre. Vi gik 
saaledes Glip af »Daaben« med alle dens 
Ceremonier. Den sidste Time af Vagten — 
fra 5 til 6— tilbragte jeg som sædvanlig oppe 
paa Dækket for at se det blive Dag. »Nord
kaperen« var i sit gode Lune; den kunde 
selv holde Kurs. 

Det virker altid fængslende at se en ny 
Dag gry. Der er næsten ikke en Dag, hvor 
Himlen, Skyerne eller Havet er ens, og om 
det er Regnvejr, Graavejr eller Solskin, saa 
virker det dejligt befriende og opløftende 
efter Nattens knugende Mørke; og maaske 
ogsaa den Følelse, at Vagten snart er forbi, 
gør Livet lysere. Lidt før Vagtskiftet gaar 
man en Inspektionsrunde for at efterse om 
Rig eller Sejl har lidt Skade i Nattens Løb, 
smide Flyvefisk eller Smaakravl overbord, 
som er skyllet ind med Søerne, og endelig 
slutter man saa af med at indføre forskellige 
Optegnelser i Logbogen. Kl. 6 vækkede jeg 
Knud, der skulde have næste Vagt. Køjen 
maatte vente, til jeg havde faaet dejlig Mor
genkaffe og Kiks med Marmelade, som Bill 
havde serveret. Det kneb med at falde i Søvn, 
for den Dag skulde vi i Land, og der var 
altid Spænding i Luften, naar dette skete. 

(Fortsættes næste Nr.) 

Brandforsikringen 
Vi minder om vor kollektive Forsikrings 

Ophør. Medlemmerne maa selv sørge for en 
Brandforsikring i næste Sæson. 

Medlemmerne kan hos Kassereren faa ud
leveret Forsikringsbegæringer til en af vore 
Annoncører, »Scandinavia«. 

En Brandforsikring incl. Forsikring mod 
Væltning koster ca. % pCt. af Forsikrings-

Nye Medlemmer 
i SuuMy. Seføocmi*i& 

Vi har hermed Fornøjelsen at anmelde følgen
de nye Medlemmer af Sundby Sejl-Forening til 
Optagelse: 

A k t i v e  :  

Repræsentant Preben K. Ettrup, Irlandsvej 79. 
Uden Baad. 

Maskinarb. Viggo Dyrbye Malen, Strickers-
vej 10. Motorbaad »Mus«. 

Chauffør Orla K. Rasmussen, Prags Boule
vard 10. Uden Baad. 

Kobbersmed Villy Fritsch Petersen, Chr.h.s 
Voldgade 9 D. Piratjolle »Knold«. 

Tilskærer Henry Haust, Florensvej 5. Spids
gatter »Bidevind«. 

Glarmester Vilhelm Axel Wilhelmsen, Bent-
sonsvej 13. Uden Baad. 

Direktør Niels Petersen, Asgaardsvej 15. — 
Motorbaad »Wu-Gi«. 

Repræsentant Hans A. Boe Jensen, Agnete
vej 6. Uden Baad. 

Maskinarb. Eigil V. Willumsen, Engmarken 
13. Motorbaad »Happy«. 

Finmek. Frode Hansen, Islands Blygge 31. 
Uden Baad. 

Bager Arnold Vilh. Bechmann, Norgesg. 8 B. 
Uden Baad. 

Vognmand Ole Alstrup Hove, Rønnevang 10. 
Uden Baad. 

J u n i o r e s :  
Johan Sørensen, Messinavej 9. 
Svend Peder Malin, Paduavej 11. 
P a s s i v e  B  :  
Fru Amalie Kirstine Holgersen, Egilsgade 64. 

(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 Fartøjer godkendes af Havneudvalget 
før Medlemskortet kan ndstedes. 

Det paahviler derfor nye Medlemmer at opsøge 
d'Hrr., som kvitterer paa den udleverede Opta-
gelsesblanket, saafremt Fartøjet kan optages i 
Foreningen. — Uden denne Kvittering for god
kendt Jtfatifl kan der ikke paaregnes Plads i 
Havnen for Son:merhalvaaret. 
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M a r k e t e n d e r i e t s  
D r i f t  

Juni — Juli — August 

Aaben daglig 9—22 

Onsdag . 12—22 

Søndag 8—22 

ObS.! Fra 6. Juli til 20. Juli lukket 
paa Grund af Ferie. 

K I M  
Benzin - Petrol og Danol BAADMOTOR 

MOTORBAADS 
BESLAG 
Stævnrør - Mahognirat 

Mehanish og Drejearbejde 

MARTIN GUNDEL 

STRANDLODSVEJ 61 

SEJLSPORTSMÆND modes nu i 

$ aUtøfravilloutft 

MUSIK og DANS 
i nye og hyggelige Omgivelser. 

Separat-Lokaler for sluttede Selskaber. 

Uw AdUuc 
AMAGER 6270 

Kongens 
Nytorv 6, 

København K 
Telf. C. *931é 

/ym cifytLfy fyudoUmecL' 

C A R L  N I E L S E N  
RAADHUSSTRÆDE 17 
Leverandør til Foreningen. 
Guld og Sølv købes. 

»Klohhemageren« 
URE OG OPTIK 

1. Kl.s Reparationer. 

Forretningen, Amagerbrogade 101 

Telefon Amager 2719 u. 

Fortøjningen 

B E S L A G  

F E N D E R E  

T O V V Æ R K  

Wiafyadfo „MacU" 

DET NYE MALERUDSALG 

Type K2-K4-
K 5 - K 7 - K 8 og 
K 14. 2 Aars Ga
ranti. 3 Aars Beta
ling. - Ingen Fedt
kopper, men over
alt S. K. F. 
Kuglelejer. 

Eneforhandler for 

A L B I N  
Reparationer udføres. 
Reservedele leveres. 

»BRITANNIA« 
direkte omstyrbar. 

Jernholms Motor Import, 
Central 4773 og 4874, 
Fælledvej 16, Kbhvn. N. 

i Klubhuset hver Fredag Aften Kl. 18-20 
og den 1. og 3. Søndag i Maaneden Kl. 10—12 
Sekretær: J. C. Pedersen, Østrigsgade 31, 1., 
Amager 1398 y. Pladsmand og Havnefoged: 
E. Madsen, Holmbladsgade 90, Amager 2779 x. 

Køb og Salg af alt Yachttilbehør 

Sorgenfrigade 4, Kbhvn. N. Taga 9422. 

Yachtbureau 
Yachtassurance 
Yacht-Service 

Motorreparationsværksted 
Jeg har aabnet et 1. Kl.s Reparations
værksted for alt i Baadmotorer og lign. 
vis-a-vis for S.S.F. bag Villa »Sano«, 
Amager Strandvej 162. 

Speciale, Magnetapparater, 

Startere og Dynamoer. 

Drejearbejde og Autogensvejsning udf. 
Robert Poulsen, Medlem Nr. 149. 

YACHT-SERVICE 
E .  N I L S S O N  &  E .  A N D E R S E N  

M I L A N O V E J  2 5  
S U N D B Y  4 3 8  1  

YACHT SERVICE 

udfører alle Beslag 
til Lystfartøjer, og er 
Specialist i moderne 
og hensigtsmæssige 
Beslag til Kapsejlere. 

Vi anbefaler os bl. a. med: 
Skødespil - Patentblokke - Nokbeslag 

Klyds — Masteskinne 
Metalskinne til Skødehal, Skydekapper 

Rorbeslag 
Kølbolte i Sømetal eller galv. Staal 

Mastebeslag Stævnbeslag etc. udføres 
i rustfrit Staal. 

Vejledning ved Ombygning og 
Omrigning af Fartøjer. 

Rig- og Køltegninger udføres 

• Se Udstillingen i Malerudsalget 

Udgiver: Sundby Sejl-Forening. 

Ansvarhavende Redaktør.. 
Sv. Aa. Rasmussen, Lybækgade 31 — S. 

Telefon Sundby 3655 
Ekspedition: E. Nilsson, Milanovej 25, Sundby 4381. 

Tryk: Amager Bogtrykkeri, Hallandsgade 11 — S. 
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MEDLEMSBLAD FOR SUNDBY SEJL-FORENING 

Nr. 8 AUGUST 1947 6. Aarg. 

OAAR JoRMANDEN ̂  

Paa sidst afholdte Bestyrelsesmøde frem
kom vor populære Formand Akilles Jensen, 
med den sensationelle Meddelelse, at han 
agtede at nedlægge sit Mandat som Forenin
gens Formand ved Efteraarsgeneralforsamlin-
gen. 

Den samlede Bestyrelse saavel som Med
lemmerne vil beklage dette alvorlige Tab for 
vor Forenings Ledelse. Vi, der har været med 

i Arbejdet sammen med Akilles og set hans 
energiske Indsats for at føre vor Forening 
frem i de bevægede Krigsaar, og som kender 
tir det store Offer i Form af al Fritid, det har 
kostet, forstaar godt, at Formanden nu kunde 
ønske en lille Hvilepause, og Tidspunktet til 
at gaa netop nu, hvor Foreningen er ført ind 
i rolige Forhold, er valgt med al mulig Hen
syn til Foreningens Trivsel fremefter. 

Sundby Sejl-Forening har meget at takke 
Akilles for, vi har under hans Formandsskab 
set en Udvikling, der har ført til, at vor Stan
der er agtet som aldrig før, jeg tør vel frem
føre den Paastand, at han har gjort S. S. F. 
til en rigtig Sejlforening. 

Naar det blir almindelig bekendt, at vi skal 

miste Akilles som Formand, vil der sikkert 

blive forsøgt med alle Midler at paavirke 
ham til at fortsætte. For alt for mange Med
lemmer gælder desværre den Regel, at de 
overhovedet intet ved om Formanden og hans 
Bestyrelses Arbejde, udover at det er nogle 
ubehagelige Personer at have med at gøre, 
saa snart man forsøger at lave et lille Num
mer. Alt for faa tænker over, at Sundby Sejl-
Forening med Havn, Plads og Marketenderi 
er en Forretning med Omsætning paa omkring 
100,000 Kr., som skal administreres i nogle faa 
Medlemmers Fritid. 

Desværre er der ogsaa mange Medlemmer, 
som udnytter vor Forening i egen snævre In
teresser og derigennem yderligere gør Admi
nistrationen af S. S. F. kompliceret. 

Sundby Sejl-Forening er blevet en meget 
stor Forening, for stor — maa man vist godt 
sige. Forholdet er jo det, at Foreningsliv, 
Kammeratskab osv. osv. kun kommer til Ud
foldelse inden for snævre Kredse. Enhver 
passer sine egne Interesser, højst 3—4 Kam
meraters foruden, og saa har vi Resultatet. 
Bestyrelsen blir ensom, Formanden og hans 
Bestyrelse kan selv ordne Forretningen, Med
lemmernes Medvirken faar de i Form af Kri
tik og Ønsker osv. (bagefter), hvorledes det 
eller det burde være ordnet, Glæden over 
Resultater og Fremgang sammen med Klub
kammerater, kender man intet til i en For
ening paa 700 Medlemmer. Den direkte Følge 
af dette er, at man kører Formand og Besty
relse træt. 

Hvor mange tænker paa at tage Hensyn til 
Bestyrelsen i de travle Foraarsdage, hvor 
Fartøjerne skal gøres klar, mange, mange 
Gange har jeg set hvorledes vor Formand har 
brugt hele sin Fridag til unødvendigt For
eningsarbejde. Det er saa let at sige: Tal med 
Formanden om det, han er vist ovre ved sin 
Baad, men af 700 Medlemmer blir der let 50, 
der alle synes, at deres Spørgsmaal er vigtigt, 
og naar Dagen er gaaet, er der én, der gaar 
hjem med uforrettet Sag — det er vor For
mand. 

Grunden til at jeg har behandlet Spørgs-
maalet saa grundigt, er ikke for at ynke eller 
forherlige Akilles, han behøver saagu' ingen 
til at hjælpe sig, hverken i ondt eller godt, 
nej Grunden er den, at Medlemmerne maa se 
at finde ud af det — vi maa forsøge at finde 
en Udvej, vi kan simpelthen ikke give Slip 
paa vor Formand, koste hvad det vil, vi har 
ikke Raad til at undvære ham, men hvordan 
faa ham til at blive. Medlemmer, som har 
læst noget af det ovenstaaende med Efter
tanke, forstaar ved hvor svært det er at finde 
Folk, der vil gøre et saa stort Arbejde, og 
som samtidig har Evnen. 

Desværre kan jeg ikke afslutte min Artikel 
uden at bringe endnu en Jobspost, idet For
mandens Afgang vil være Aarsag til en al
mindelig Opløsning af vor gennem flere Aar 
siddende Bestyrelse, idet flere af disse har 
gjort deres Forbliven i Foreningsarbejdet af
hængig af Formandens Stilling. Red. 

føMcalfocåaméi*ifr 
afholdes Torsdag den 9. Oktober. 

SUNDBY SEJLFORENINGS 

H f l P S E J L f l D S  
Søndag den 7. September afholdes lukket 

Kapsejlads. 

Søndag den 21. September afholdes en 
Distancesejlads (evt. Hveen rundt) eller en 
Skiften Skib Sejlads. 

Hvilken Form Sejladsen skal holdes under 
afgøres af Deltagerne, idet der opsættes 2 
Lister i Klubhuset og den, som faar den stør
ste Tilslutning bliver afholdt. Vi regner med, 
at Sejlerne, som de gode Sportsfolk de er, 
deltager i den Sejlads Flertallet gaar ind for. 
Af Hensyn til Arrangementet bedes man 

tegne sig snarest og inden 10. September. 
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Paa 
„Beachen" 
i Danas 
Have 

Fra Munch Jørgensen har vi 
modtaget et nyt Brev, som be
retter om hans Oplevelser i 
»Danas Have«. Tegningerne er 
denne Gang af Aage Linnedahl. 

Det er Faaborg, og det er Søndag, stegende 
hedt. Jeg er krøbet i Køjen for at faa en 
Lur efter Frokost, men opgiver dog hurtigt 
dette ædle Forsæt til Fordel for den langt 
mere interessante Beskæftigelse, at lytte til 
Forbipasserendes Kommentarer til Albatros 
og vor Tilstedeværelse. 

Far og Søn paa Søndagsspadseretur: 

»Det er da en underlig een, der er jo 
ingen Sejl paa«. — »Det er en Motorbaad, 
min Dreng«. — »Hvad er Masterne saa til«? 
— »De er til Radioanlægget«. — »Næ, det 
er de ikke, for saa er der noen smaa hvide 
Knopper«. 

Næste levende Billede: »Gud, hvor sødt, 
se deres smaa Senge, der er endda blomstret 
Betræk paa Puderne«. 

»Det er vist en gammel ombygget Fiske
smakke«. (Takker ærbødigst paa Albatros 
Vegne). 

Nu er der to smaa Purke: »Hvaffen een 
vil Du ha'?« — »Jeg vil helst ha' den dér, 
(det er en 14 Fods Jolle) for den kan man 
nok faa for 25 Kr., og dem har jeg snart 
i min Bankbog — den anden dér (Albatros) 
koster mindst 500«. — »Du er ikke rigtig 
klog, den koster mindst en halv Million, det 
er kuns Millionærer, der har saan none.« 

Ja, gid det var saa vel. Næ, stop nu lidt 
din utaknemmelige Malertamp. Der er ikke 
en Millionær, der har det halvt saa godt, 
som Du. 

Jeg sejler jo, naar jeg har Lyst. Faar set 
alle de skønne Steder, man ellers i Ferien 
hæsblæsende jager forbi. Og en smukkere 
Sommer end i Aar kan ikke tænkes. En tre, 
fire Dages Arbejde om Ugen — og selv det 
er en Fornøjelse. 

Cykleturen Morgen og Aften, hvergang 
igennem nye Egne, er en Oplevelse. Der vil 
gaa lang Tid, før jeg har forspist mig i land
skabelig Skønhed. Det er ubegribeligt, at 
Folk stræber fra det friske, smukke Land 
mod beskidte, forjagede og uhumske Stor
byer. 

Naa »Shangri La« er det trods alt ikke. I 
et Par Dage har jeg været paa »Lufttur«, 
d. v. s. kørt op til 50 km daglig og talt med 
ligesaa mange Handlende, der alle stiller 
sig absolut uforstaaende overfor moderne 
Reklameteknik. — Jeg hænger efterhaanden 
godt med Ørerne, vor private Valutapukkel 
(overfor Reservefonds) vokser omtrent lige 
saa frodigt som Knuds. 

Saa kommer jeg til en lille By, bestaaende 
af syv Huse og et... naa, spring let over. — 
Jeg stiger ned af Skiltefabriken og begiver 
mig ind til en syrligt udseende Bager, over
bevist om ligesaa negativt Resultat som 
Resten af i Gaar og i Dag. 

Men aldrig saa snart er jeg begyndt at 
snakke Hul i Hovedet paa ham, før han 
lyser op og er mægtigt interesseret. Jeg bli
ver budt Kaffe, imens vi diskuterer hans 
Forretnings Reklame- og Skiltemæssige Mu
ligheder. Han har jo godt nok ikke noget at 
sælge, og forventer snart at se sig nødsaget 
til at flytte hen paa Fattiggaarden, saafremt 
ikke Regeringen snart skulde faa en god 
Idé. Men man kan jo lige saa godt gaa ned 
med fuld Musik og Flaget vajende. — Da 
jeg efter et Par Timers ihærdigt Arbejde præ
senterer ham Regningen, er han stolt og 
lykkelig, og hans Hus er ogsaa ligefrem 
imponerende, og jeg har Bestillinger til de 
første tre Dage. 

Da jeg forlader Byen efter et Par Dages 
energisk Indsats, har min Hærgen sat sig 
iøjnefaldende Spor. Man tror at befinde sig 
i et moderne Handelscentrum, og min pri
vate Pukkel er forsvundet i Jorden. 

Vi forlader Assens i straalende Sol og 
uendelig svag Brise af Syd, der i Løbet af 
12 Timer bringer os til Røjle Klint, hvor vi 
ankrer, da det nu er havhængende bleg. — 
Tiden er dog ikke gaaet unyttet hen. Alba
tros har faaet en Omgang med Skraber og 
Lakpensel. Det kan jo ikke undgaas, at in
timere Omgang med diverse Bolværker sæt
ter sine Spor. 

Kl. 23 trækker der et kraftigt Tordenvejr 
op af S. O. Lynene flammer og lyser hele 
Himmelen op, og da der nu ogsaa er Luft, 
letter vi og holder mod Æbleø. Saa kommer 
Regnen, og alt bliver begsort og usigtbart, 
og da det frisker yderligere, er det ikke 
netop behagelig Sejlads. 

Under en Opklaring pejler jeg Æbleø 
Fyr tværs om Stb. og sætter Kurs mod Kol
by Kaas. Det styrter ned hele Natten, men 
jeg mener dog at have haft Endelave om 
Bagbord.. — Strømmens Sætning og Fart 
har jeg ingen Anelse om. Kl. 6 bryder Solen 
igennem, og det klarer op, og der er Land 
forude — men hvor D. er Kolby Kaas? 
Jeg stirrer og stirrer, men kan ikke se noget 
der ligner Havn, saa jeg falder af og holder 
op langs Samsøs Kyst. — Der er Gang i 
»Slæverne«, saa jeg lover Carla varme 
Kryddere om en halv Time. 

Fy dog for... en stor Sten lige under 
Overfladen. Var vi rendt paa den i saa frisk 
Luft og i denne Sø, var vi nok kommet til 
at gaa hjem. Der er noget galt. Her er højst 
2 m Vand og mange Sten. Efter Kortet 
skulde her være 40 m. Søkortet er godt nok 
fra 1901, men saa store Ændringer — nej, 
den gaar ikke, ingen Kolby Kaas. Jeg pejler, 
kigger paa Kort og Kompas, og ingenting 
vil passe. Men tilsidst bliver jeg dog klar 
over, at enten har jeg opdaget en hidtil 
ukendt dansk 0, eller ogsaa (jeg rødmer Hr. 
Bendtsen) ligger jeg og leder efter Kolby 
Kaas paa Endelave. 

Den er jo ikke saa god. Det er en meget 
lille Sejler, der faar Kompasset op i Cock
pittet, men hvad er den af. Nu passer det 
hele, og saa faar jeg Tag i Synderen. 

Jeg har til en planlagt Afbrænding af 
Lærred paa Dæk anskaffet et vægtigt antik
varisk Pressej em. Det har i Nattens Mulm 
og Mørke og Slingring sneget sig ned ved 
Siden af Kompasset! 

Fra Samsø tog vi til Aarhus, Nappedam, 
Ebeltoft (ih hvor er der smukt paa Mols), 
Grenaa og Voer (Randers Fjord). 

I Kalø Vig fik vi en ubehagelig Erindring 
om, at Hitler trods alt ikke levede forgæves. 
En Mine røg ganske umotiveret 1 Sm om 
Stb. Det ødelægger for en lille Tid For
nøjelsen ved at sejle. 

Paa Vej til Mariager overnatter vi ved Als 
Odde sammen med andre Fartøjer, vi har 
Næsen mod Broen og Ankrene ude. Kl. 4 
vækkes vi af høje Raab. Det er en forbipas
serende Sejler, der da Strømmen vendte, 
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har set vi alle drev for Ankrene. Saa gik 
der en Times Tid med at hitte ud af, hvad 
der er mit og hvad dit. 

Vi sejler opad Mariager Fjords snoede 
Løb og tager Morgenluften undervejs. — 
Mariager Fjord er langt kønnere end Randers 
Fjord, men der er jo ikke meget Vand. 

Jeg var netop gaaet ned for at finde noget 
rygeligt, men styrtede pludselig op, da 
Carla, der styrer, meget chokeret kalder paa 
mig. Det er virkeligt ogsaa et mærkeligt Syn. 
Mindst en Sømil til Land, men ikke desto 
mindre 3 Meter fra Albatros kommer en 
Flok Heste farende i Vand til Knæene, 
aabenbart besjælet af Ønsker om at komme 
ombord. Da vi senere saa et Par Smaafyre 
traske rundt midt ude i Fjorden, rørte det 
os selvfølgelig ikke. 

Nu er det Limfjorden, der skal gaaes efter 
i Sømmene. Første Havn var Gjøl. Da vi 
holdt ind mod Havnen, kom Bunden saa 
ubehageligt tæt op mod Albatros, og saa 
stod vi der midt i Renden. Altsaa udenbords 
og skyde paa. Det gaar smaat, men saa kom
mer der Assistance. En 10—15 Baade iler 
mig til Hjælp, og ved fælles Indsats faar vi 
halvvejs baaret Albatros ind i Havnen og 
stillet op ad Bolværket. De lokale Fiskere 
klarer Renden ved Højvande og Tilløb — 
saa klarer de dem med en to tre Hop over 
de laveste Steder. 

Det er en helt anden Natur heroppe. — 
Bakker, store -og stejle. Granskov, Lyng, 
Mose og opdyrket Land ind imellem hinan
den, og en Mængde blomstrende Gederams, 
der overalt præger de himmerlandske Land
skaber, der er afvekslende og saa smukke, 
at man ikke kan andet end blive i godt 
Humør. 

Vort næste Maal er Thisted, og saa skal 
vi helt ud og dyppe Albatros i Vester Vov 

Vov. — — 

Man gaar vist ingen for nær, naar man 
fastslaar, at de Krav der paa Foraarets Gene
ralforsamling blev rejst, om at gøre noget ud 
af Motorbaadsløbene, ikke har bundet i 
egentlig Interesse, men kun har været »Snak« 
som vor Formand plejer at sige med en spe
ciel rammende Betoning. 

Imidlertid er det jo af sine egne man bør 
høre Sandheden. Vi har derfor valgt at af
trykke det nedsatte Udvalgs Afskedsbegæring 
i sin fulde Ordlyd. 

Til Bestyrelsen for Sundby Sejl-Forening! 

Som bekendt var der paa Foreningens For-
aarsgeneralforsamling en ret kraftig Stemning 
for at faa udarbejdet nye Regler for Motor-
baadsløb til Afløsning af det hidtil anvendte 
Løb, hvis Konkurrenceværdi blev stærkt kri
tiseret. 

Det var endvidere Hensigten at faa disse 
nye Løb prøvede i indeværende Sæson, og 
i den Anledning valgtes et Udvalg paa 3 
Mand, der fik frie Hænder til at udarbejde 
Reglerne for disse nye Løb, og det paalagdes 
samtidig Udvalget at fungere som Dommere 
ved Konkurrencerne. 

Hermed fremsendes en Redegørelse for 
Motorbaadsudvalgets Arbejde og de op-
naaede Resultater, vedlagt forskellige Lister 
m. m. til Brug ved det udarbejdede Løb. 

I Bladet for Maj opfordrede Udvalget 
Motorbaadsejerne til at vise kraftig Tilslut
ning til Løbet, ligesom et af Udvalgets Med
lemmer anmodede interesserede om at ind
sende Forslag til Udvalget, saaledes at dette 
ved Bearbejdning af det tilsendte Stof vilde 
være i Stand til at opstille Løberegler, der saa 
vidt muligt imødekom Flertallets Ønsker 
samtidig med, at der skabtes virkelig Kon
kurrence. 

Det skal straks anføres, at Udvalget — som 
ventet — indtil Dato ikke har modtaget eet 
eneste Forslag. 

Indenfor Udvalget, der straks traadte sam
men, diskuteredes Ideer til saavel kortere 
Løb som til Løb, der skulde strække sig over 
24 Timer, men af Hensyn til den ringe Ben
zintildeling enedes man om foreløbig at holde 
sig til korte Løb, der kunde afvikles indenfor 
højst 3 Timer. 

For at skaffe Grundlag for en retfærdig 
Bedømmelse af Løbsdeltagernes Præstationer, 
maatte der være een, eller helst flere Opgaver 
at løse, saaledes at der kunde blive Mulighed 
for en Bedømmelse af den enkelte Deltagers 
Kendskab til sit Fartøj, Evnen til at bedøm
me Fart og Distance, samt hans Kendskab til 
Farvandet og dets Afmærkning, og — hvad 

man maatte have Lov at fordre af enhver an
svarlig Sejlsportsmand — Kendskab til at 
sætte en Kurs ud. 

Konkurrencer for Lystsejlere, der var af 
den Opfattelse, at Kompas, Søkort, osv. var 
noget Sejlsporten uvedkommende, kunde der 
selvsagt ikke være tale om. 

Regler for Løbet og dets Bedømmelse fin
des vedlagt, og som det ses heraf var det ikke 
muligt før Løbet at gøre Bestyrelsen bekendt 
med Løbets Detailler. 

Efter Samraad med Kapsejladsraadet tildel
tes der for indeværende Sæson følgende 2 
Dage til Afholdelse af Motorbaadsløb: 

Torsdag den 12. Juni og Tirsdag den 12. 
August. 

Til den førstnævnte Dato indtegnede sig 
ingen Deltagere, hvorfor Løbet aflystes. — 
Grunden skønnedes at være Frygt for der
efter ikke at have Brændstof nok til even
tuelle Sommerture, hvorfor Listen atter op
hængtes for Indtegning til Løbet den 12. 
August. 

Skønt Listen først blev nedtaget Kl. 10 
Aftenen før Løbet skulde afholdes, havde der 
kun tegnet sig 3 Deltagere, hvoraf den ene 
endda ikke havde givet nogen Oplysning 
angaaende Kontrollanten, og da der indenfor 
Udvalget forud var vedtaget ikke at afholde 
Løbet medmindre der var mødt mindst 6 
Deltagere, blev Løbet atter aflyst. 

Idet Motorbaadsudvalget konstaterer, at 
der indenfor S. S. F. absolut ingen virkelig 
Interesse findes for Motorbaadsløb (undtagen 
paa Generalforsamlingerne) og at et Motor-
baadsudvalg derfor er overflødigt, nedlægger 
Udvalgets samtlige 3 Medlemmer hermed 
deres Mandater og fremsender som nævnt det 
af os udarbejdede Materiale til Brug efter 
Bestyrelsens Skøn. 

»Sic, transit gloria mundi«. 

Med megen Agtelse 

G. Østergaard. E. Lorentzen. 
A. Schmidt. 

Høeg-Thomsen er indtil der atter kan arrangeres 
Motorløb Indehaver af Vandrepokalen. 
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GRAVEMASKINEN 
i vm Hovum* 

Medlemmerne har efterhaanden som de er 
vendt tilbage til SSF fra Ferieturen bemær
ket at omtrent en Trediedel af Sdr. Mole 
var optaget af et større Anlæg med tilh. 
Tipvogne, Kajplads etc. 

Da ingen har vidst ordentlig Besked, For
manden var paa Ferie, andre Bestyrelses
medlemmer netop vendt hjem uden Kend
skab til Sagen, opstod der forskellige Rygter 
omkring Industrianlæget. Et Rygte fortalte, 
at Bestyrelsen havde udlejet et Stykke Kaj
plads til Carl Nielsen, Sand og Grus, og et 
andet Rygte fortalte, at Formanden havde 
solgt Sandet i vor Rende og Havn. 

Medlemmerne bør selvfølgelig være orien
teret om .hvorledes det gaar til, at der i 
Strid med vore Love er oprettet et saa vold
somt Anlæg inden for Havnens Omraade. 
SSF vil derfor i det følgende forsøge at for
tælle Medlemerne, hvad det er for noget 
mystisk, der sker i vor Havn. 

Forhistorien er kort fortalt den, at Kom
munen har bevilget en Masse Penge til Ud
bedring af Stranden ved Italiensvej. Der skal 
være fin Badestrand, Amagers Bellevue, 
Badekabiner, Fodbrusere etc. Der skal ogsaa 
være rigtige Sandklitter, siges det. Men til 
alt det skal der bruges Sand. Nu vil imidler
tid Uheldet det, at den nemmeste og billigste 
Maade Spørgsmaalet løses paa, nemlig ved 
Hjælp af en Sandsuger, som Pumper Sandet 
ind gennem lange Rørledninger, er umulig 
i Øjeblikket, da alle vore Sandsugere er i 
Udlandet for at tjene Penge. 

Imidlertid ønskede man, at Arbejdet skulde 
i Gang omgaaende, hvorfor man benyttede 
sig af den noget dyrere Udvej: Grave San
det op, føre det til nærmeste Havn og køre 
det paa Tipvogne til Stranden. 

Da den nærmeste Havn er Sundby Sejl-
Forenings, og da Kommunen har Interesser 
her, kan man maaske forstaa Grunden til, 
at der i Øjeblikket afskibes omkr. 40,000 
Kubikmeter Sand i vor Havn. Det bliver saa 
Bestyrelsens Sag at opnaa en fordelagtig 

Havneleje, Havneleje er jo ikke billig i Dag. 
Vi maa selv betale 3—4 Kr. for at anløbe 
Havn med vore Smaafartøjer. Imidlertid er 
der vist ingen, som kender Fm. Jensen, der 
er i Tvivl om, at han nok skal faa det mest 
mulige ud af Lejemaalet til . Fordel for 
Sundby Sejl-Forening. I første Omgang har 
der da ogsaa været Tale om, at man som 
Erstatning skulde udgrave vor Rende til 2 
Meter Dybde, men da Anlæget er større 
end berammet, tør man vel ogsaa forvente 
en gratis Uddybning i vor Havn. 

Til Slut skal der lige rammes en Pæl gen
nem den Historie, der gaar, at Arbejdet skal 
staa paa i 4 Aar. Det er selvfølgelig ikke 
rigtig. Inden April næste Aar skal alt være 
ryddet og klar til vort eget Brug, ifølge den 
Aftale der foreligger med Sundby Sejl-
Forening . 

Medlemmerne har jo Lov til at haabe 
paa, at der ogsaa bliver ofret et Par Øre paa 
os, naar en Gang vor Nabo, Badestranden, 
bliver saa fin, saa fin. 

Red. 

* Appel! * 
Jeg har igennem længere Tid haft Opmærk

somheden henledt paa forskellige Forhold, 
som kunde ønskes rettet, men disse Ønsker 
har Adresse til saa stor en Del af Forenin
gens Medlemmer, at jeg finder det bedre ved 
disse Linier at fremkomme med dem. 

Det drejer sig først om Fortøjninger og 
Affendring. 

Naar du om Aftenen sidder i din Baad og 
filosoferer, saa kast et kritisk Blik paa dine 
Sidemænds Fortøjninger, baade Mooringen 
og Stropperne. Tænk dig om og bedøm om 
deres Fortøjninger er af en saadan Beskaffen
hed, at de kan modstaa en Nordøstenstorm i 
flere Dage. Hvis du bliver enig med dig selv 
om, at deres Fortøjninger ikke er saa gode 
og solide, som de burde være, saa sig det til 
ham og ham, men jeg vil give et godt Raad, 
se dine egne Fortøjninger efter og ret, hvad 
der skal rettes, før du siger noget, ellers bliver 
Fanden løs. 

Alt for mange Fartøjer er affendret rigtig 
daarligt. Der anvendes i for stor Udstræk
ning flade og ødelagte Pjusfendere, der for 
lang Tid siden skulde-have været kasseret. 
At der er udhængt Fendere vidner om lidt 
Hensyntagen til Naboen, men naar der ingen 
Fendere er, saa vidner det om en grov Til
sidesættelse af Hensynet til* sine Medmenne
sker, for ikke at tale om en Overtrædelse af 
Foreningens Ordensreglement. 

Altsaa bliver Konklusionen: Hold Fortøj
ninger og Fendere i Orden. 

Det næste Punkt er en Henstilling til Mo-
torbaadsfolket. 

Paa den nordlige Østmole er det gamle 
Skilt med Paaskriften »Sejl langsomt gennem 
Havnen« blevet frisket op med Paaskriften 
»Sejl langsomt«. Det er forbavsende saa faa 
Motorbaade, der respekterer dette Opslag. 
Alt for ofte skal d'Herrer vise hele Havnen, 
hvor stærkt Baaden kan sejle inde i Havnen. 
Det er ganske unødvendigt. Vi ved alle, at 
den Baad sejler 12 Mil og den sejler 9 Mil i 
Timen, men vent med at spænde de mange 
Hestekræfter for, til I kommer uden for Hav
nen. Der er noget vist irriterende i, at Kaffe
kopper og Bajerskflasker danser Can-Can ved 
Frokosten. 

Tag det lille Hensyn til jeres Kammerater 
at sejle med mindst mulig Fart gennem Hav
nen. 

Og saa naar I af en eller anden Grund har 
faaet for meget Vand indenbords, saa skylder 
I baade jer selv og andre Fartøjsejere det 
Hensyn ikke at lænse Baaden inde i Havnen. 
Jeg har endnu ikke set en Baad med inden
bords Motor, som ikke har en Anelse Spilde
olie i Bundvandet. Havnens Overfladevand 
kunde blive betydeligt renere, saafremt I 
venter med at lænse Skivet, til I kommer 
udenfor Molehovedet. 

Det er atter Hensyn, der skal tages. 

Til Standerhejsningen fik vi anlagt en gan
ske pæn Terrasse foran Klubhuset. Formaalet 
med Terrassen var ikke, at den skulde bruges 
som Cyklestald. Der er jo Masser af Steder at 
anbringe sin Cykle uden netop ved Terrassen. 
Jeg indrømmer, at vi har flere Cyklestativer 
behov, men paa Grund af Materialemangel 
har vi ikke kunnet lave nye. De kommer, 
saasnart vi faar Materialet til dem. 

Derfor! Find venligst et andet Sted at par
kere din Pegasus. 

Fra mange af Baadejerne ved nordre Bro 
er der efterhaanden indløbet saa mange Kla
ger over Cyklekørsel og Kørsel med Motor
cykler paa Stien langs den nordre Bro, at 
det er opportunt helt at forbyde en saadan 
Trafik. Stien er herefter kun for gaaende. 

Parkering af Motorkøretøjer henvises til 
Arealerne lige inden for Laagerne. Det vil 
ikke blive tolereret, at Køretøjer parkeres paa 
Festpladsen eller i umiddelbar Nærhed af 
Klubhuset. 

Foreningen er desværre belemret med me
get store Udgifter til Reparation og Fornyelse 
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af Materiel, der er stillet under Medlemmer
nes og Pladsmandens Beskyttelse. Det gælder 
baade Spil, Vogne, Skinner og Løftegrej. Det 
er en forbavsende Ligegyldighed, der udvises 
overfor dette Materiel. Jeg har gentagne Gan
ge været grov i min Mund overfor Medlem
mer, der benytter vort Grej paa en hensyns
løs Maade. Naar disse Medlemmer ikke har 
Begreb skabt om at bruge Materiellet paa 
rette Maade, saa maa de hellere lade det være 
og i Stedet betale en kyndig Hjælper. Med
lemmerne kan ikke staa sig ved at lade uan
svarlige Vandaler bruge deres Grej. 

Naar I ser, at Skinner bruges som Løfte
stænger, saa gør dig selv, dine Kammerater 
og Bestyrelsen en Tjeneste ved at paatale 
det paa Stedet. Skulde Brugeren blive ufor
skammet eller paa anden Maade generende i 
sin Adfærd, saa meddel til Bestyrelsen, hvad 
der er foregaaet, og jeg lover, at der skal 
blive gjort Skridt til, at Gentagelse ikke fin
der Sted. 

Alt for ofte ser man, at Opklodsning af 
Skinner ved Optagning eller Udsætning af 
Fartøjer er saa daarligt lavet, at Vognen uden 
Tvivl falder ned og beskadiger Skinnerne. 
Paatal det straks og forehold som ovenfor 
nævnt. Foreningen kan nemlig være disse 
Vandaler foruden. For det første er det 
næsten umuligt at skaffe nyt Materiel, og for 
det andet er Reparationsomkostningerne me
get store. Vore sparsomme Pengemidler kan 
finde bedre Anvendelse. 

Jeg mener gennem disse Linier at have givet 
et lille Indtryk af de Besværligheder, vi har 
at kæmpe mod. Derfor appellerer jeg til alle 
Medlemmer: Vis Hensyn — vis Hensyn og 
Paradiset ligger for vor Fod. 

August 1947. 
Henri Madsen, Havnechef. 

SUnDBV-STflnDEREn 
til Havkapsejlads 

\ og Sjælland rundt 
^ Jyllawlåiifye - Øce&utodåufye o. m. a. 

Vor efterhaanden landskendte Spidsgatter 
»Fri« har i Sommer været ude i de danske 
Farvande adskillige Gange for at tage en 
Dyst med fremmede Sejlere. 

Særlig to af de seneste Sejladser, Sjæl
land rundt og Havkapsejladsen ved Ran
ders, hvor Chr. Jensen var Fører, er der 
Grund til at fremhæve. 

I Sejladsen Sjælland rundt vandt »Fri« en 
afgjort Sejr i Tiden 53,27 Rekorden 47 Tim., 
indehaves saa vidt os bekendt af Sejrbo. 

Chr. Jensen, der særlig gør i Havsejlads, 
har ogsaa været i Randers for at vise de gode 

Jyder, hvorledes man sejler. Resultatet var 
ogsaa her fint fint. Sejladsen, som flere vil 

Chr. Jensen ses her foran »Fri«s Skydekappe 
sammen med sin Besætning ved Havsejladsen. 

være kendt med fra Radioudsendelsen, 
Grenaa — rundt Anholt Fyrskib — Udby
høj var paa Grund af Vejret afkortet til 90 
Sømil, en rigtig Mandetur. »Fri« vandt sin 
Klasse i Overlegenhed og hjemførte her 1. 
Præmie, Ærespræmie samt Chr. X Pokalen. 

En af vore afholdte Sejladslærere, Hasse, 
kendt for sine lange Sørejser med sit Fartøj 
»Nord West« var ogsaa med paa det af 
Helsingør arrangerede Løb Sjælland rundt 
og vandt sit Løb. 

Andre Sejlere, der har vist Sundby Stan
deren med Hæder i fremmed Havn og paa 
fremmed Kapsejladsbane, bør ogsaa nævnes 
til Eks. Chr. Petersen, der har hjemført 6 
Præmier med »Agri« og Martin Jørgensen, 
der med sit nye Fartøj, »Bonzo«, har været 
med i Jyllandsugen og Øresundsugen. 10 
Starter — 8 Præmier. 

Sundby Sejl-Forening har Grund til at 
være stolte af disse Bedrifter, som hævder 
vor Forenings Ry iblandt danske Sejlere. 

Red. 

Fotografen har været drilagtig og Billedet viser 
Storsejleren Hasse i Færd med at lave Mad og 

passe Børn, det er hans trofaste Mandskab 
»Svigerfar«, der hjælper til. 

De aabne 
Dagbladet »Politiken« bringer i 

Anledning af noget Rummel, der har 

været om ulovlig Lystsejlads, en mor

som Artikel under Mærket P. S. — 

Vi gætter paa, det er vor gamle Be

kendt »den Gyldenblonde«, der paa 

sin fornøjelige Maade appellerer til 

den sunde Fornuft. -

Verden er et Raab efter Sikkerhed. I Gaar 
lød i Privattelegrammer til flere Blade et 
Nødskrig fra Helsingør, hvor fremmede 
Lystsejlere om Natten kan sejle lige ind i 
Lystbaadehavnen og losse Smuglergods og 
uønskede Udlændinge. De behøver blot at 
afvente det næsten konstante Tidspunkt paa 
Aftenen, naar Havnefogeden gaar i Seng, og 
da han ingen Assistent har, risikerer Dan
mark via Helsingør Lystbaadehavn at blive 
oversvømmet af statsfarlige Forbrydere, Ci
garetter uden Banderole og sort Kaffe. Hav
nefogeder i andre Havne er blevet inter
viewet og indrømmer, at Forholdene ikke er 
bedre der. Hver Lystbaadehavn er et 
Smuglerhul, og man tør vel desværre gaa ud 
fra, at hver af de Tusinde Badebroer langs 
de danske Kyster er et Springbræt for 
Smuglere og Natmænd. Havnefogederne, der 
naturligvis nødig vil have deres Nattesøvn 
ødelagt, mener, at Politiet bør gøre en 
større Indsats. Det synes at være en Fejl, at 
vi har ophævet Kystpolitiet. Vi maa have 
mere Politi og flere Toldere, der kan place
res paa udsatte Steder efter Mørkets Frem
brud, eventuelt en større Flaade, der effek
tivt kan krydse langs Kysterne, projektørbe-
lyse Havneindløb og Badebroer og i Hast 
udlægge magnetiske Miner. Da man kan ri
sikere, at smaa Baade alligevel ankrer op 
uden for Kysten, og at Smuglerne svømmer 
i Land med falske Pas i Munden og svenske 
Pengesedler mellem Tæerne, bør der sættes 
Pigtraad om vore fem Hundrede Øer, Ra
darapparater og Kystbatterier opstilles med 
passende Afstand. Det vil kræve en Del 
Mandskab, men naar vi kan afse fire Tu
sinde til at beskytte en Del af Tyskland, kan 
vi vel afse lidt flere til at forsvare vore egne 
Kyster. De behøver ikke at tages fra Eksport
industrien, men fra overflødige Erhverv. Der 
maa komme en Dag, hvor man med Tryghed 
kan sige, at alle Huller er stoppet, og at in
gen kan stige i Land paa Lollands flade Syd
kyst, Jyllands øde Vestkyst eller paa ube
boede Øer. Vi maa have absolut Sikkerhed 
for, at alle Udlændinge passerer Paskontrol
len i Frihavnen og i Helsingør, og at ingen 
Varer kan komme ind i Landet uden gen
nem Varedirektoratet. Det vil koste nogle 
Millioner og en Del Arbejdskraft, men til 

Gengæld vil Landets lovlydige Borgere 
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kunne sove trygt, i hvert Fald indtil der op
stiger et Nødraab fra Jyllands Hede om, at 
Helicoptere ved Nattetid landsætter Gods og 
Passagerer. Da maa vi reducerer Kystpolitiet 
og sætte -Havnefogederne ind paa Land
fronten. P. S. 

Generalforsamling 
9. Oktober 

rs#s*si 

Afriggergildet 
Selv om vi endnu nyder den herlige Sæson 

vi har haft i Aar, nærmer Tiden sig, hvor 

Efteraaret stunder til. — Denne Aarstid har 

imidlertid ogsaa visse Glæder. Lørdag den 25. 

Oktober afholder Foreningen sit aarlige Af-

riggergilde i Karnappen, med Præmieuddeling 

til vore flinke Kapsejlere. 

Eftertryk ogsaa i Uddrag forbudt. 

Vi fortsætter Carl Nielsens spænden

de Beretning om sin Jordomsejling. 

Kl. 11 fik vi Santa Cruz i Sigte, en af Gala-
pagosøerne, og snart efter dukkede en hel 
Mængde andre Vulkanøer op af Horisonten. 
Kl. 16 landede vi i en lille Bugt paa Vest
siden af den lille 0, Baltra, ved en lille Kaj 
bygget for de derværende amerikanske Mili
tærbaser. Vi anløb den for at supplere vor 
Vandbeholdning og muligvis købe Benzin. 
Vi blev snart Genstand for Militærets Inter
esse og hurtigt vrimlede det af badebukse-
klædte Soldater overalt paa »Nordkaperen«. 

Senere gik vi ud i Bugten og kastede An
ker, da Tidevand, Paalandsvind og Uro i 
Vandet gjorde Opholdet langs Bolværket 
umuligt. Om Aftenen var vi i den interimisti
ske Militærbiograf og bagefter inde i Kanti
nen og nyde et Par kolde Øller. 

Baltra viste sig at være en flad 0, kedelig 
og uinteressant. Den bestod kun af Lava og 
Aske med en meget sparsom Vegetation af 
lidt Mangrovekrat og enkelte Kaktus. Efter 
faa Dages Ophold, hvor vi fik afsendt Post 
cg tanket Vand, gjorde vi klar til Afgang. 
Skønt der fandtes over hundrede tusinde 
Gallons Benzin paa Øen ,og skønt de lige 
havde hældt mange tusinde Gallons Benzin 
i Vandet, fordi den var for gammel, nægtede 

Obersten os at købe blot en Liter af den 
dyrebare Vædske. Tidlig Tirsdag Morgen den 
10. December lettede vi for at sejle til Aca-
demy Bay, en Bugt paa Sydsiden af Santa 
Cruz. Vi havde bragt i Erfaring, at der var en 
lille Bygd, hvor der bl. a. boede en lille Ko
loni af Nordmænd. For at spare en Omvej 
besluttede vi at sejle gennem et Stræde mel
lem Santa Cruz og Baltra, Itabaca Channel. 
Vi havde Specialkort over denne Kanal, der 
viste, at Sejlrenden og Revene var mærket af. 
Vi skulde bittert fortryde de Par Timers 
Ulejlighed det var at sejle uden om Baltra. 
Da vi havde naaet Mundingen af Strædet, 
opdagede vi nemlig, at der ikke var et Mærke 
eller en Kost at se. 

Efter et lille Skibsraad besluttede vi at for
cere Strædet alligevel, især da Vandet var 
roligt. Poul tog Lodskud ustandselig, medens 
jeg tog Plads helt ude paa Nokken af Kly-
verbommen for at studere Bundforholdene 
og advisere for Rev og Sten. Og saa gik det 
fremad med mindst mulig Fart. Trods det, 
at vi anspændte al vor Opmærksomhed for at 
holde os klar af Grunden, fik vi dog Tid til 
at studere det usandsynlig meget Liv i Van
det. Skildpadder, Søløver, Rokke, Hajer, store 
og smaa Fisk i alle Farver vrimlede omkring 
os i det klare Vand. Jeg havde Orkesterplads 
ude paa Klyverbommen og maatte med Magt 
løsrive mig fra det storslaaede Syn paa Hav

bunden mellem Koralskær og Lavablokke og 
koncentrere mig om det meget nødvendige 
Udkig forud. 

Saa nærmede vi os det første Rev, der gik 
tværs over Kanalen, hvad Brændingen viste. 
Yderst forsigtigt prøvede vi at forcere det 
første Sted. Det gik ikke, vi stod fast, men 
med Maskinen fuld Kraft Bak kom vi heldig
vis af igen. Forsigtigt spejdende listede vi os 
langs Revet, og endelig fandt vi et Hul, som 
vi kom heldigt igennem. Nu var vi i selve 
Strædet, i Fælden, som det senere viste sig 
at være. 

Uendelig langsomt avancerede vi, Dybden 
skiftede fra 3 til 7 Meter, og vi hørte hele 
Tiden Pouls Røst: 3 Meter — 4V2 Meter — 
3V2 Meter o. s. v., medens min Stemme af og 
til afbrød med Bagbord eller Styrbord. 

Hvad der ængstede os var, at vi efterhaan-
den fik en stærk Strøm mod os, der vanske
liggjorde en hurtig Bakmanøvre. Da vi havde 
sejlet en god halv Time paa denne Maade, 
saa jeg til min Skræk, at der voksede Sten 
og Rev temmelig stejlt op fra Bunden foran 
os. Bak, Bak, skreg jeg til Knud, og vi bak
kede, saa Skibet rystede. Men Strømmen var 
os for stærk, den satte os ubarmhjertigt men 
blødt og behageligt op paa et Rev. Vi prøve
de at sætte fuld Kraft fremad, og atter en 
Gang var Heldet med os, vi fik arbejdet os 
over Revet. 

Vi var naaet over Halvdelen af Vejen og 
maatte igennem Resten, da vi ansaa Vejen til
bage for at være umulig. Atter gik det fremad 
med Forsigtighed, men ca. 50 Meter længere 
freme stod vi igen. Denne Gang var Motoren 
magtesløs, vi stod godt og solidt. Selv om 
vi firede Storbommen ud med 3 Mand paa 
Nokken, og selv om vi stagede og hersede, 
saa blev vi, hvor vi var. Een Ulykke kommer 
sjældent alene. Vi havde brugt et Par Timer 
mere end beregnet, og Vandet begyndte at 
falde stærkt. Da der i Farvandet omkring 
Galapagos er Tidevand paa indtil 10 Fod, saa 
vi mørkt paa Situationen. Der blev nu arbej
det med en Fart og Alvor, der dog ikke for
hindrede os i at bevare Humøret. Medens en 
Mand pumpede Luft i Gummibaaden, blev 
Spilerbommen og Bommen til en Bredfok 
ofret, idet de blev savet over og benyttet som 
Afstivere i den Side, Baaden hældede til. Vi 
kunde dog ikke regne med, at de spinkle 
Stivere skulde holde, og et Anker blev fær
get 100 Meter ud paa den anden Side om 
Bagbord. Fra Ankeret fik vi en Trosse op til 
Mastetoppen. Da det var vel anbragt, be
gyndte vi forsigtigt at trække hjem for at 
rejse »Nordkaperen««, der efterhaanden hav
de faaet stor Slagside. Tomme for Tomme 
rejste Baaden sig, og vi glædede os allerede 
over billigt Køb. Saa skete det næste Uheld. 

»Nordkaperen« maa have staaet paa Top
pen eller Kanten af en Sten, for pludselig 
skred den et Stykke til Siden og lagde sig 
langsomt over paa den anden Bov. Det var 
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nogle nervepirrende Sekunder, og »Nord
kaperen« laa nu med Bagbordsiden i Vand 
til Dækket. 

Atter Travlhed. Et meget stort Anker blev 
færget ud om Styrbord med en Trosse til 
Masten. Det andet Anker blev hentet og 
anbragt i samme Stilling. Vi arbejdede om 
Kap med Vandet, der efterhaanden var naaet 
ind over Dækket. Endelig kunde vi hale for
sigtig an, og da »Nordkaperen« havde faaet 
en nogenlunde sikker Stilling, gjorde vi fast. 
Men alt Forarbejdet havde ikke manglet Dra
matik og store Anstrengelser. Det store An
ker, der ikke kunde være i Gummibaaden, 
havde vi surret fast til en tom 200 Liters Ben
zintromle for at færge det paa Plads. Da vi 
lempede det udenbords, sprang den ene Sur
ring, men det blev dog hængende. Poul og 
Bill, der skulde færge det paa Plads, fik nu 
et haardt Job. Da de omtrent var naaet paa 
Plads med Ankeret, dumpede det af, uheldig
vis paa dybt Vand, og da der endnu ikke var 
gjort en Trosse fast i det, maatte det gøres 
under Vandet. 

Vi havde maattet foretage hele Operatio
nen i to Tempi: først Anker og seneere Tros
sen, da det var umuligt at arbejde med begge 
de tunge Dele paa een Gang fra en Gummi-
baade. De kom tilbage efter Trossen, men 
uheldigvis manglede der 1 Meter i Længden. 
De roede som rasende for at spænde Tros
sen op, men forgæves. 

Derfra hvor Knud og jeg stod, kunde vi 
ikke se Dybden, saa vi raabte, at de skulde 
springe i Vandet for at faa Magt over Tin
gene. Først plumpede Poul ud, saa Bill, men 
de kunde slet ikke bunde. I en Fart fik Knud 
og jeg forlænget Trossen indefra Skibet, og 
Bill dykkede ned og gjorde fast. 

Da de begge var kommet i Gummibaaden 
igen, saa de en sort Skygge glide hen over 
Sandbunden, det var en Haj! Det havde vi 
rent glemt at tage i Betragtning, og da de 
kom ombord i »Nordkaperen« igen, svor de, 
at ikke for 1000 Kroner sprang de i Vandet 
igen. 

Imidlertid stod »Nordkaperen« nu godt, 
uden Fare for at vælte, og medens Bill gjorde 
Frokosten klar, roede Knud og jeg en Tur 
op ad Strædet for at finde en Gennemsejling. 
Det var ikke noget opbyggeligt Syn at se alle 
de Sten og Rev, der lurede lige under Vand
skorpen, men den østlige Side af Kanalen 
saa ud til at være bedst. Ved Tilbagekomsten 
konstaterede vi til vor Lettelse, at Vandet 

Amag E YKKEKl 

begyndte at stige igen, og efter at have spist, 
tog vi os en Middagslur allesammen. 

Ved Tre-Tiden flød vi fint igen, og vi fik 
travlt med at bjerge Anker og gøre Skibet 
sejlklart. Det viste sig, at »Nordkaperen« 
ikke trak Vand eller havde taget nogen 
Skade. Ligesom vi tog det sidste Anker op, 
saa vi til vor Overraskelse en Motorbaad 
komme ned mod os. Der var fire Mænd om
bord, og efter Hilsener og Spørgsmaal til
bød de at lodse os ud af Strædet. 

De kom fra Academy Bay, hvor vi skulde 
til, og skulde til Militærbasen, hvor vi kom 
fra. Det viste sig nu at være den østlige 
Side af Kanalen, der var den rigtige, Resten 
af Vejen. Efter at have sejlet i Zig-Zag et 
Par Gange, var vi i Frihed med dejligt dybt 
Vand under Kølen. 

Skipperen i Motorbaaden, en ung Mand 
med Skæg og Haar saa langt som en 
Apostels, fraraadede os at lande i Academy 
Bay efter Mørkets Frembrud, da det vrim
lede med Rev og Sten. Efter denne Advar
sel tog vi Afsked med de flinke Folk og 
sejlede hen i Læ af en Pynt, hvor vi kastede 
Anker. Det var saa vor Agt at sejle videre 
tidligt næste Morgen. Vi laa tæt ved Øst
siden af Santa Cruz, hvis over 50 Meter høje, 
stejle Klippevæg gav os et godt Læ. Medens 
vi diskuterede Kystlandskabet, snakkede vi 
om, hvorvidt Klipperne kunde bestiges fra 
Søsiden, og Enden paa det blev, at vi alle 
fire gik i Gummibaaden for at undersøge 
Sagen nærmere. Efter at vi havde roet langs 
Kysten spejdende efter et Sted, der egnede 
sig til Landgang en halv Timestid, kom vi 
til et Sted, der saa ret indbydende ud. Lava
stykker laa pakket ovenpaa hinanden efter 
et Skred. Stigningen var her knapt saa stejl, 
og kun øverst oppe saa der ud til at være 
Problemer. 

(Fortsættes). 

Redaktionen 
beder undskylde 

Ferie og andre Forhold har forsinket Bla
dets Udgivelse i August. 

Brandforsikringen 
Vi minder om vor kollektive Forsikrings 

Ophør. Medlemmerne maa selv sørge for en 
Brandforsikring i næste Sæson. 

Medlemmerne kan hos Kassereren faa ud
leveret Forsikringsbegæringer til en af vore 
Annoncører, »Scandinavia«. 

En Brandforsikring incl. Forsikring mod 
Væltning koster ca. % pCt. af Forsikrings

summen. 

Nye Medlemmer 
L SwuMty Sejl(aceMMa 

Vi har hermed Fornøjelsen at anmelde følgen
de nye Medlemmer af Sundby Sejl-Forening til 
Optagelse: 

Aktive: 

Fabrikant Knud Nortvcd Hansen, Rømers
gade 20 B. Kragejolle »Alice«. 

Tapetserre Rasmus Chr. H. Bech, Overgaden 
n, Vandet 49. Pirat jolle »Tot«. 

Montør Jørgen E. Rasmussen, Rødegaard 
10, 3. Dingbyjolle »Tumleren«. 

Driftsleder Wilhelm Voss, Kongedybet 3, 3. 
Kragejolle »Inger«. 

Sigfried Enok Stjernhind, Landgildevej 1. 
Uden Baad. 

Driftsleder Poul Zaugger, Japanvej 4. 
Motorbaad »Sweda«. 

Kasserer Jens Peter Aaen, Jenagade 13. 
Uden Baad. 

Speditør Knud Vald. Sørensen, Naboløs 2. 
Spidsgatter »Go-on«. 

Maskinarb. Poul L. J. Bøhm, Kretavej 49. 
Motorbaad »Vilvo«. 

Typograf Willy E. Seibæk, Bremensgade 35. 
Motorbaad »Mermaid«. 

Holst Larsen, Kongedybet 16. 
Kragejolle »Sus«. 

Karen Nielsen Dahl, Ewersvej 1. 
Uden Baad. 

Frk. Karen Dreyer, Vermlandsgade 18. 
Uden Baad. 

Kristian K. A. Petersen, Sixtusvej 2. 
Uden Baad. 

Baadfører Hans Chr. A. Bidstrup, Veronavej 
8. — Sejljolle »Trio«. 

Fiskehandler Albert V. Madsen, Ingolfs Allé 
25, St. — Kutter »Aase«. 

J u n i o r e s :  

Ole Leif Andersen, Nyrnberggade 28, 2. 
Jørgen Verner Caiberg, Øresundsvej 106. 

(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 Fartøjer godkendes af Havneudvalget 
før Medlemskortet kan ndstedes. 

Det paahviler derfor nye Medlemmer at opsøge 
d'Hrr., som kvitterer paa den udleverede Opta-
gelsesblanket, saafremt Fartøjet kan optages i 
Foreningen. — Uden denne Kvittering for god
kendt J?a* i?;* kan der ikke paaregnes Plads < 
Havnen for Sou::nerhalvaaret. 
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Eneforhandler for 

A L B I N  
Reparationer udføres. 
Reservedele leveres. 

4 HK 

» B R I T A N N I A «  
direkte omstyrbar. 

Jernholms Motor Import, 
Central 4773 og 4874, 
Fælledvej 16, Kbhvn. N. 

MOTOBBAABS 
BESLAG 
Stævnrør - Mahognirat 

Jfiehanisk og Drejearbejde 

MARTIN GUNDEL 

STRANDLODSVEJ 61 

hauityatitot 

IsWMcecUzUucsCis 

I næste Nummer af Bladet 

fremkommer nærmere Med

delelse herom. 

K I M  
Benzin - Petrol og Danol BAADMOTOR 

Type K2-K4-
K 5 - K 7 - K 8 og 
K 14. 2 Aars Ga
ranti. 3 Aars Beta
ling. - Ingen Fedt
kopper, men over
alt S. K. F. 
Kuglelejer. 

SEJLSPORTSMÆND mødes nu i 

$ Q>tfcS\ toC-ft 

MUSIK og DANS 
i nye og hyggelige Omgivelser. 

Separat-Lokaler for sluttede Selskaber. 

U&s AdUuc 
AMAGER 6270 

Kongens København K 

Telf. C. *931é 

t 

„m tifytify CjÅAhLjiMjeA,'' 
C A R L  N I E L S E N  
RAADHUSSTRÆDE 17 
Leverandør til Foreningen. 
Guld og Sølv købes. 

»Klokkemageren« 
URE OG OPTIK 

1. Kl.s Reparationer. 

Forretningen, Amagerbrogade 101 

Telefon Amager 2719 u. 

Tænk 

paa 

Fortøjningen 

B E S L A G  

F E N D E R E  

T O V V Æ R K  

Ma^asw. y/Madi" 

DET NYE MALERUDSALG 

i Klubhuset hver Fredag Aften Ki. 18-20 
og den 1. og 3. Søndag i Maaneden Kl. 10—12 
Sekretær: J. C. Pedersen, Østrigsgade 31, 1., 
Amager 1398 y. Pladsmand og Havnefoged: 
E. Madsen, Holmbladsgade 90, Amager 2779 x. 

Køb og Salg af alt Yachttilbehør 

Sorgenfrigade 4, Kbhvn. N. Taga 9422. 

Yachtbureau 
Yachtassurance 
Yacht-Service 

Motorreparationsværksted 
Jeg har aabnet et 1. Kl.s Reparations
værksted for alt i Baadmotorer og lign. 
vis-a-vis for S.S.F. bag Villa »Sano«, 
Amager Strandvej 162. 

Speciale, Magnetapparater, 

Startere og Dynamoer. 

Drejearbejde og Autogensvejsning udf. 
Robert Poulsen, Medlem Nr. 149. 

YACHT-SERVICE 
E. NILSSON & E. ANDERSEN 

MILANOVEJ 25 
S U N D B Y  4 3 8  1  

YACHT SERVICE 

udfører alle Beslag 
til Lystfartøjer, og er 
Specialist i moderne 
og hensigtsmæssige 
Beslag til Kapsejlere. 

Vi anbefaler os bl. a. med: 
Skødespil - Patentblokke - Nokbeslag 

Klyds — Masteskinne 
Metalskinne til Skødehal, Skydekapper 

Rorbeslag 
Kølbolte i Sømetal eller galv. Staal 
Mastebeslag Stævnbeslag etc. udføres 

i rustfrit Staal. 

Vejledning ved Ombygning og 
Omrigning af Fartøjer. 

Rig- og Køltegninger udføres 

• Se Udstillingen i Malerudsalget 

Udgiver: Sundby Sejl-Forening. 

Ansvarhavende Redaktør 
Sv. Aa. Rasmussen, Lybækgade 31 — S. 

Telefon Sundby 3655 
Ekspedition: E. Nilsson, Milanovej 25, Sundby 4381. 

Tryk: Ainager Bogtrykkeri, Hallandsgade 11 — S. 
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SUNDBY SEJL-FORENING — 
Formand: A. P. S. Jensen, Isa-
fjordsgade 8, 2., Amager 2637 y. 
Kasserer: Th. Sparre, Højdevej 
39,3., Sundby 5673, træffes 1. 

Søndag i Maaneden i Klubhuset fra Kl. 10— 
12, og hver Fredag Aften paa Bopælen. — 
Havnefoged og Pladsmand: E. Madsen, Holm-
bladsgade 90, AM 2779 x. — Havneudvalg: 
Næstformanden Henri Madsen, Rumæniens-
gade 8, 1.SU 2703, og Svend Frederiksen, Par
magade 18, 4. — Marketenderiudvalg: Sv. Aa. 
Rasmussen, Lybækgade 31, St., SU 3655, og 
Jørgen Nielsen, Korfuvej 6, AM 626 x. — 
Sejladschefen: Sv. Aa. Larsen, Gullfossgade 
5, 5. — Kapsejladschefen: E. Nilsson Milano
vej 25, SU 4381. •— Sekretæren: Sv. Carlsen, 
Ahrenkildesallé 3. — Klubhuset: SU 35016. 

STUDIEKREDS 
I Motorlære 

Paa Foranledning af de forskellige Indlæg 
paa Generalforsamlingen om Motorkursus 
forsøger Bestyrelsen nu i Samarbejde med 
Motorbaadsfolk at løse Spørgsmaalet, idet 
der vil blive arrangeret en Studiekreds for 
vore Motorbaadsfolk, hvor disse kan komme 
sammen og diskutere Problemet Motor, efter 
at en Sagkyndig har indledet Aftenen. 

I Klubhuset opsættes nu en Tegningsliste, 
hvorpaa Interesserede kan tegne sig. 

Bestyrelsen. 

SEJLSPORTSMÆND mødes nu i 

Cki'é'S&lp'&M'ti'i'QfoC-f'i' 

MUSIK og DANS 
i nye og hyggelige Omgivelser. 

Separat-Lokaler for sluttede Selskaber. 

Has AdUuc 
AMAGER 6270 

Kongens 

Nytorv 6, 

København K 
Telt C. *931« 

I M  
Benzin - Petrol og Danol BAADMOTOR 

AMAGE RYKKER! 

Motorreparationsværksted 
Første Klasses Reparations

værksted for alt i Baadmotorer og lign. 
vis-a-vis for S.S.F. bag Villa »Sano«, 
Amager Strandvej 162. 

Speciale, Magnetapparater, 

Startere og Dynamoer. 

Drejearbejde og Autogensvejsning udf. 
Robert Poulsen, Medlem Nr. 149. 

Gunnar jensen 
Yachtbureau 
Yachtassurance 
Yacht-Service 

Køb og Salg af alt Yachttilbehør 

Sorgenfrigade 4, Kbhvn. N. Taga 9422. 

y/m citytLfy fyulcUmed" 
C A R L  N I E L S E N  

Type K2-K4-
K 5 - K 7 - K 8 og 
K 14. 2 Aars Ga
ranti. 3 Aars Beta
ling. - Ingen Fedt
kopper, men over
alt S. K.F. 
Kuglelejer. 

Eneforhandler for 

A L B I N  
Reparationer udføres. 
Reservedele leveres. 

4 HK 

» B R I T  A N N  I A «  
direkte omstyrbar. 

Jernholms Motor Import, 
Central 4773 og 4874, 
Fælledvej 16, Kbhvn. N. 

RAADHUSSTRÆDE 17 
Leverandør til Foreningen. 
Guld og Sølv købes. 

v J 
YACHT-SERVICE 
E. NILSSON & E. ANDERSEN 

MILANOVEJ 25 
S U N D B Y  4 3 8  1  

YACHT SERVICE 

udfører alle Beslag 
til Lystfartøjer, og er 
Specialist i moderne 
og hensigtsmæssige 
Beslag til Kapsejlere. 

Vi anbefaler os bl. a. med: 
Skødespil - Patentblokke - Nokbeslag 

Klyds — Masteskinne 
Metalskinne til Skødehal, Skydekapper 

Rorbeslag 
Kølbolte i Sømetal eller galv. Staal 
Mastebeslag Stævnbeslag etc. udføres 

i rustfrit Staal. 

Vejledning ved Ombygning og 
Omrigning af Fartøjer. 

Rig- og Køltegninger udføres 

• Se Udstillingen i Malerudsalget 

Udgiver: Sundby Sejl-Forening. 

Ansvarhavende Redaktør: 
Sv. Aa. Rasmussen, Lybækgade 31 — S. 

Telefon Sundby 3655 
Ekspedition: E. Nilsson, Milanovej 25, Sundby 4381. 

Tryk: Amager Bogtrykkeri, Hallandsgade 11 — S. 

»Klokhemageren« 
URE OG OPTIK 

1. Kl.s Reparationer. 

Forretningen, Amagerbrogade 101 

Telefon Amager 2719 u. 

paa 

Fortøjningen 

B E S L A G  

F E N D E R E  

T O V V Æ R K  

Jflafraiin „Jfladi" 

DET NYE MALERUDSALG 
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»7 Ĵ tyjevejv 

SOMMERSEJLADS 1947 

overfor Krigsforsikringen dokumenterer 
Fejlen. 

Vi gør imidlertid straks opmærksom paa, 
at det ikke kan nytte at rette Henvendelse 
herom til Formanden eller den øvrige Be
styrelse. Man maa kunne forstaa, at kun 
Kontoret for Krigsforsikringen kan give de 
korrekte Oplysninger, og man maa kunne 
indse, at da det drejer sig om mange Hundre
de forskellige Fartøjer med endnu flere for
skellige skiftende Ejere, kan Bestyrelsen ikke 
overkomme at tage sig af saadanne Sager. 

Vi maa derfor gøre Medlemmerne opmærk
som paa, at alle Henvendelser Krigsforsikrin
gen vedrørende maa rettes til Kontoret for 
»Krigsforsikring af Lystfartøjer«, Adresse: 

Bredgade 28. 
Og vi gør samtidigt opmærksom paa, at 

Henvendelser maa ske personligt, ikke paa 
Telefon, idet man ikke vil være i Stand til at 
ekspedere Sagerne telefonisk. Altsaa: gaa 
paa Kontoret og medbring Fartøjspapirerne. 

Med Hensyn til Præmiernes Størrelse, hvil
ket man vel er stærkt nysgerrig efter at høre 
om, kan dette bedst illustreres ved et Eks. 

Hvis man tager et af de mellemstore, dyre 
og gode Fartøjer, vil det f. Eks. blive saaledes: 

Forsikringssum: 

1940 3,000 
1941 3,000 
1942 3,000 
1943 3,000 
1944 6,000 
1945 6,000 
1946 6,000 

lait 30,000 

30,000 : 7 = Kr. 4,285,70 
5 pCt. heraf = Kr. 214,28 

Har et Fartøj af een eller anden Aarsag 
kun været forsikret for en Del af denne 7-
Aars Periode, bliver Præmien selvsagt til
svarende mindre, idet der stadigt divideres 
med 7, men der beregnes kun hele Aar, ikke 
Dele heraf. 

Bogen om Øresund 
Hos vort Medlem R. Bay, Polensgade 44, 

Sundby 994, kan man endnu faa fat i Sejl
klubben Frems »Vind, Vand, Viden — Øre

sund«. 

ønsker Medlemmerne en god Jul 
og et bedre Nytaar! 

Gunnar Østergaard paabegynder i 
dette Nummer en ny Beretning. 

Hvis jeg var Maler, — saadan en af de 
rigtigt gudbenaadede, — saa vilde jeg male 
et Billede af en stille Vig i Solnedgangens 
stemningsfulde Belysning. 

Billedet skulde ses mod Vest. I højre Side 
skulde man fjernt ude lige netop ane Land, 
men Baggrunden skulde være et kuperet Ter
ræn af frodigt Agerland, der hævede sig op 
mod Synsranden. Omtrent midt for skulde 
der ligge et Par Smaaskove, og til venstre for 
disse skulde et gammelt Slot titte op mellem 
høje Træer. 

Mellemgrunden skulde dannes af et Par 
smaa Sandholme, hvorimellem enkelte store 
Sten ragede op, og Holmene skulde være 
yderst sparsomt bevoksede med Græs. 

Men Billedets venstre Side skulde nær ved 
Tilskueren vise de enkelte Løvtræer i Kanten 
af en Skov, kranset i Strandkanten af en 
Bræmme af Siv og Dunhammer, og lige uden
for Sivbræmmen skulde 2 smaa hvide Motor-
baade ligge opankrede Side om Side. 

Billedet skulde udføres med Akvarellens 
sarte Farvenuancer, der saa prægtigt egner 
sig for et Motiv paa Grænsen mellem Drøm 
og Virkelighed. 

Har De det altsammen? 

Ser De det tydeligt for Dem? Hele Scene
riet med dets særegne Stemning af Fred og 
Stilhed? 

Saadan saa det ud for os 5, der befandt sig 
i de nævnte 2 smaa Fartøjer, og Stedet, vi 
havde valgt os til Ankerplads, var ud for 
Præstø Næb, smaa 15 Minutters Sejlads fra 
Byen, som dog ikke kunne ses fra vort para
disiske Opholdssted. 

Ja, der laa vi altsaa og nød det. Solned
gangen, Stilheden, det smukke Sceneri, det 
var vort altsammen, om det saa var Hejrerne, 
der spankulerede rundt paa Fiskefangst mel
lem Sivene saadan noget som 50 Meter borte. 

Maaske var det det smukkeste eller mest 
idylliske, vi saa paa vor Ferietur. Skønt det 
er vanskeligt at afgøre. Mange andre smukke 
og idylliske Indtryk modtog vi paa vor Tur, 
men de var saa forskelligartede, at det næppe 
er muligt at fremhæve det ene for det andet. 

Alene denne stille Aften var alle de forud-
gaaede Anstrengelser værd. 

For der var jo gaaet noget forud. Det var 

jo ikke et flyvende Tæppe, vi var i Besid
delse af, og som, saa snart man bare tænkte 
derpaa, fluks bragte en hen til ens Ønskers 
Maal. 

Nej, det var ingen magisk Tæppe. Det var 
2 smaa Motorbaade, der hele Foraaret havde 
voldt os Serier af Kvaler og skaffet os utallige 
Timers Slid, før de opgav deres Stædighed 
og faldt til Føje. 

Den ene led af en uudslukkelig Tørst, 
værre end nogen Murers, selv paa en glohed 
Sommerdag. Og den havde endda faaet ad
skillige Fod nye Bord i Bunden for at være 
skikkelig. 

Den anden var saamænd m. H. t. Tørst 
nærmest at ligne ved en Afholdsmand, men 
til Gengæld havde den en Række Sygdomme, 
der tilsammen bevirkede en total Lammelse, 
som kun smaat ændredes til fuld Bevægelig
hed. Men det tog Tid. Alt for megen Tid. 
Og det kostede Potter af Sved og stjal ad
skillige Timers Nattesøvn fra os, saa om 
nogen trængte til Ferie, saa var det lige 
netop os. 

Ja, og saa kunde den endda paa Turen faa 
Tilbagefald, Perioder med Aandenød eller 
Hjertekrampe, der nødvendiggjorde, at Dok
toren tilsaa Patienten og gav den en Ind
sprøjtning. 

Naa, heldigvis var han jo altid ved Haan-
den, hvad enten vi laa ved Land, eller vi 
pløjede de blaa Bølger, saa det lykkedes 
alligevel at holde Patienten i Live og med 
Pulsen bankende paa hele Turen. 

Der er vist noget om, at en saadan Rejse 
helst skal begynde skidt for at blive en rigtig 
Fornøjelsestur, og hvis det er rigtigt, har vi 
ikke Lov at klage. Vor Start foregik en Lør
dag hen ad Aften i Bygevejr, og naturligvis 
øsede Regnen ned med korte Mellemrum, saa 
vi bestemte os for, — skønt det ikke havde 
været Hensigten, — at anløbe Dragør for at 
afvente Bedring. Og naar nu Uheldet er ude 
efter en, og naar, som lige nævnt, man skal 
have Genvordighederne i Starten, saa maa 
man jo ikke beklage sig, selv om man kom
mer ud for en mindre Kollision ved at fiske 
en havareret Sejler op og faar sin Essing 
knust og en mindre Spejlglasrude splintret. 

Og alt det naaede jeg at rage til mig inden 
Dragør, saa jeg havde jo al god Grund til at 
prise min Lykke. Den Tur maatte da blive 
en Succes. (Fortsættes). 

foreningens Bestyrelse 
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Har man alt dette, eller blot en almindelig 
Radiomodtager om Bord, saa er Motoren 
selvsagt forsynet med Støjfilter, saa Tæn-
dingsstøjen ikke generer Modtagelsen. 

Bemærk den gradinddelte Skive den Transpor
table er monteret paa, en enkel Radiopejler. 

— Har De set andre epokegørende Nyhe
der end alt det, De allerede har nævnt? 

— Ja, hvad mener Redaktøren f. Eks. om 
fotoelektrisk Styring? Ogsaa det findes an
vendt, og det skal efter Sigende fungere fine
re end den bedste Rorgænger. Og gaar vi over 

Dobbeltprimus i Letmetal. 

til Komforten, saa er der naturligvis rustfri 
Staalvask i enhver ordentlig Baad, rustfri 
Dobbeltprimus af Letmetal, hvis man da ikke 
har Plads til en veritabel Ovn og en kombi
neret Bar og Isskab i Kabyssen. 

Mange Baade er desuden udstyrede med 
automatiske, elektriske Lænsepumper. 

Der er hyggeligt om Bord i saadan en amerikansk 
Motorbaad — ogsaa uden Pigen. 

Flere ny Former for Ankre er kommet 
frem i de senere Aar, der anvendes nu baade 
Danforth og Northill Patenankre, og de er 
godt paa Vej til at slaa det gammelkendte 
Dræg ud. Lette at haandtere og med bedre 
Holdeevne uden at tage mere Plads op. 

— Det var slet ikke saa lidt. De havde med 
hjem i Posen efter den Amerikatur. Men saa 
var der vel heller ikke mere? 

— Jo, der var meget, meget mere. Vil De 
for Resten ikke smage en ægte amerikansk 
Cigar? Det er ogsaa en af Nyhederne jeg 
har med hjem. 

Han rækker mig en lækker Cigar af det 
helt store Format. Jeg stikker den i Munden, 
og han haler sin »lighter« frem, men idet han 
tænder den, lyder der et mægtigt Brag, alt 
forsvinder i en eksplosionsagtig Flamme. — 
»Lighter«, Cigar og udsendt Medarbejder for
svinder, og jeg finder mig selv liggende paa 
Gulvet ved Siden af den væltede Skrivebords
stol. 

Og rundt om mig flyder adskillige Numre 
af det udmærkede Tidsskrift »Yachting«, som 
jeg netop havde været i Gang med at gen
nemse, da Søvnen, Juletrætheden og det op
slidende Redaktionsarbejde i Forening over
mandede mig. 

Det var, — det maa De da indrømme mig, 
kære Læser, — en kedelig Opvaagnen. Især 
det, at jeg ikke fik smagt Cigaren. 

Huslc SS 

Foreningens Julefest 
Mandag den 5. Januar Kl. 7. 

Brandforsikring af 
Fartøjer i Vinterhalvaaret 

Da Foreningen som bekendt ikke mere har 
nogen kollektiv Brandforsikring, skal vi ikke 
undlade endnu en Gang at erindre Medlem
merne om dette Forhold. Medlemmer, som 
ønsker deres Fartøj brandforsikret i Vinter,, 
kan faa det ordnet gennem vor Kasserer, det 
er en frivillig Sag. Fartøjsejere bør dog over
veje om ikke det er for stor en Risiko at ude
lade en Brandforsikring, paa en Plads med 
flere hundrede Fartøjer, hvor Arbejde med 
Blæselamper og lign. er en daglig Foreteelse. 

Krigsforsikringen 
(En Artikel uden Julestemning.) 

Dagene efter Nytaar kan være ubehagelige^ 
Ubehagelige paa flere Maader. 

Man kikker i sin Tegnebog, der som Regel 
er tom paa denne Tid af Aaret, efter Julens 
og Nytaarets Udskejelser. 

Og hertil kommer yderligere, at Brevkas
sen i de første Dage i det nye Aar af og til 
klirrer, og ind dumper ubehagelige Breve 
med ubetalte Regninger. For ikke at tale om 
Skattebilletten. 

I Aar vil der foruden de sædvanlige Nyt-
aarsrykkerbreve komme endnu et, som sik
kert er ligesaa uvelkomment som de øvrige: 
Krigsforsikringen paa Lystfartøjerne skal nu 
betales. 

Præmien for denne Art Krigsforsikring be
regnes som bekendt efter den Sum, Fartøjer
ne har været forsikret for gennem Aarene 
1940—1946, saaledes at disse Summer lægges 
sammen, divideres med 7, og af den heraf 
fremkomne Gennemsnitssum beregnes 5 pCt. 

For vor Forenings Vedkommende har det 
jo været et stort Arbejde at føre Kartotek 
over alle de mange Fartøjer, der har været 
forsikret igennem disse Aar i Foreningens 
kollektive Brandforsikring. Nogle Fartøjer 
har jo skiftet Ejere adskillige Gange, Forsik
ringssummerne har været varierende gennem 
Krigstiden. Og hertil kommer yderligere, at 
man i de første 3—4 Aar af Krigen ikke hav
de bestemte Oplysninger om, hvorvidt Far
høj erne havde Certifikat eller ej. Som bekendt 
var kun Fartøjer med Lystfartøjscertificat 
krigsforsikrede, og som Følge heraf skal kun 
disses Ejere betale Krigsforsikringspræmie. 

Som man vil kunde tænke sig, har det 
været forbundet med store Vanskeligheder at 
udarbejde en fuldstændig Liste til disse Be
regninger. Det vil jo ogsaa nok vise sig, naar 
Opkrævningerne kommer, at der er nogle 
Fejl og Misforstaaelser imellem. 

Skulde man imidlertid ved Modtagelsen 
konstatere saadanne Fejl eller Misforstaaelser, 
vil disse selvfølgeligt blive rettet, naar man 
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Eks. kan nævnes, at en enkelt Værft, der 
fremstiller Staalbaade, byggede 1000 Stk paa 
12 Maaneder. 

Naar de store Hastigheder har kunnet op-
naas skyldes det naturligvis, at Motorerne er 
blevet storre og kraftigere. Der er efterhaan-
den optaget Produktion af mange Typer 
Dieselmotorer for disse mindre Fartøjer, f. 
Eks. Buda, General Motors og Scripps. 

2-Takt-Motoren vinder Terræn med sin 
mindre Vægt pr. Hestekraft. Jeg kan i den 
Forbindelse nævne Gray og General Motors. 

Men Benzinmotorerne florerer naturligvis, 
der er Masser af Fabrikater, Kermath, Sea_ 
Jeep, Scripps, der leveres fra 25 til 600 HK, 
Universal, der udføres i 48 Modeller, og 
mange, mange andre. 

— Er det saa ordentlige og solide Ting, der 
paa Markedet eller kan man karakteriese det 
ved Betegnelsen Niirnbergkram? 

— Solide? God bless you! 

Staalbaadene f. Eks. er blevet prøvede ved 
at falde ned paa Vandet fra over 100 Fods 
Højde. Og de holdt. Ikke en Søm var læk, 
og de kunde sejle derfra ved egen Hjælp 
bagefter. Jo, jeg skal garantere, at det er 
Kram. 

— Er der ellers noget Nyt, f. Eks. paa Ud-
rustningsomraadet ? 

Bemærk Gangskiftningsanordningen. 

Reverseringsmekanismen er fuldstændig 
revolutioneret. Nu rykker man ikke mere af 
al Magt i store, svære Gearstænger, nej, nu 
bevæger man med en enkelt Finger et lille 
Haandtag paa Instrumentbrædtet — det er 
det hele. 

Atter andre fungerer efter et helt andet 
Princip som Traadspeedometeret »Little Cap
tain«. Det har den Fordel, at det let og bil
ligt lader sig reparere under Sejladsen, hvis 
det skulde lide Overlast. 

For Kapsejlere, Fartmaaleren kombineret med 
Trimningsmaaler. 

Til Sejlbaade har man kombineret disse 
Speedometre med Trimmetre, saa man under 
Sejladsen kan kontrollere Trimningens Ind
flydelse paa Farten og faa det bedste ud af 
det. 

— Lots of it! Gummilejer for Skrueaksler 
bruges nu næsten overalt, men de er jo ogsaa 
ved at vinde Indpas herhjemme, hører jeg. 

Og da Farten er gaaet dem i Blodet der
ovre, skal de naturligvis have den under 
Kontrol. Man er jo vant til Speedometret fra 
Bilerne, altsaa maa man ogsaa have det i 
Baaden. Og der findes flere Slags. Nogle vir
ker efter Pitot-Rørs-Princippet som »Aero-

Denne lille firkantede »Daase« angiver Dybden 
under Bunden medens du sejler. 

Ekkoloddet har ogsaa holdt sit Indtog i 
Lystbaadene, jeg havde nær sagt naturligvis, 
efter som en Baad uden Radio nu er en Sjæl
denhed, og flere og flere anskaffer sig Radio
telefon, saa de kan staa i stadig Forbindelse 
med Hjem, Kontor, andre Fartøjer eller Kyst
vagtstationerne. Og adskillige af disse Appa
rater er indrettet for Radiopejling. 

Dette Rør udvendig paa Bunden frembringer et 
Vacuum, som kan vise Fartøjets Fart paa 

Maaleren. 

Saa let kan det være at skifte fra Frem til Bak. 

marine« og »Speedmaster«. Andre er baseret 
paa Venturi-Roret og virker altsaa ikke som 
de førstnævnte ved Tryk fremkaldt af Farten, 
men ved Vakuum, hvad der skal have den 
Fordel, at de ikke saa let stopper til. 

The Wofcoti Kfotmeter's vmturi 

KNØT5M5T« VENTOfy 
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er jo langt smidigere end for Dampfartøjer, 
og saa har de yderligere den Fordel under 
en Krig, at de ikke røber sig ved at sende 
store, letsynlige Røgskyer ud. 

Motorbaadene bliver stadig bredere og 
kommer derfor til at se korte ud. Ja, de mister 
efter min Mening efterhaanden det Udseende, 
som vi nu engang er vant til at forbinde med 
Begrebet Skib eller Baad. 

Og Overbygningen vokser stadig. Den ene 
Etage stables ovenpaa den anden for øverst 
oppe at ende med et saakaldt Hundehus, 
hvori Føreren kan stikke Hovedet op, naar 
han skal orientere sig. 

Man er ikke i Tvivl om, hvor disse Over
bygninger har deres Oprindelse — Bilindu
strien. 

Man begyndte med paa mindre Baade at 
anbringe Karosseriet af en Personbil. Der-

Elektrisk Slibemaskine af Letmetal. 

— Motorbaadene? Hvordan med dem. Var 
der sket nogen bemærkelsesværdig Udvikling 
paa dette Omraade? 

— Ja, det tør jeg nok antyde. U.S.A. er jo 
et Land, hvor man ikke lider af Mangel paa 
Benzin og andre flydende Brændstoffer. Der 
pumper de det op af Jorden og faar altsaa 
ingen Valutapukkel af at lade Folk bruge det 
til, hvad de synes bedst om. 

Saa De forstaar, det er et Eldorado for 
Motørbaadsfolk. Og Udviklingen paa det 
Omraade er kolossal. Krigen har sikkert sin 
store Andel i denne voldsomme Udvikling. 
Motorbaade er jo velegnede til Patruljetjene
ste langs Kysten, da de kan startes med kun 
faa Minutters Varsel og næsten øjeblikkelig 
kan sættes op paa fuld Fart. Fartreguleringen 

Forskellige Wiresamlinger. 

Slæbejoller og mindre Joller op til 24 Fods 
Længde fremstilles nu af Plastic. De er fuld
stændig uden Samlinger og Materialet er 
gennemfarvet, saa man slipper for den sene 
Foraarsistandsættelse med Lak og Maling. 

Han kan sagtens . . . 

Aluminiumsjoller vinder ogsaa Terræn. Mens 
vi taler om Foraarsistandgørelse, skal jeg lige 
nævne en anden lille fiks Ting, jeg saa der
ovre. Det var en handig elektrisk Slibemaski
ne af Letmetal, der anvendes til Afslibning 
af saavel Dæk som alt andet, hvor det var 
muligt at komme til med den. Og der var 
ikke mange Steder den ikke kunde bruges. 

Fender af syntetisk Gummi. 

glæde alle Sejlsportsfolk, der holder af at se 
Fartøjet velholdt hele Sæsonen, er de nye 
Fendere, fremstillede af syntetisk Gummi, der 
taaler baade Saltvand og Sol, og som ikke 
kan beskadige hverken Lak eller Maling. 

Jeg blev ogsaa præsenteret for adskillige 
fikse Nyheder paa Beslagenes Omraade, 
Nokbeslag med Skrueudhaler for Skødebar
men var ret almindeligt. 

Den lille Bøjle kan svinges ud til et Haandsving, 
hvormed man strammer Underliget. 

efter gik man over til de store Baade, og 
hertil brugte man Karosseriet fra Rutebiler. 
Og nu kombinerer man begge Dele i flere 
Etager saa kan De maaske tænke Dem til 
Resultaterne. Maaske er det praktisk, skønt 
jeg tvivler paa det, og lige kønt er det nu 
ikke altid, men det er rimeligvis billigt, hvis 
man køber Karosseriet færdigt fra en af de 
store Bilfabrikker. 

Men Farten er vokset kolossalt, og heri 
har Krigen sikkert ogsaa sin store Andel. 
Baade paa 16—18 Knob regnes nu for lang
somme. Nyere Baade løber nu 20—25—30, 
ja, helt op til 39—40 Knob. 

V-Bund er almindelig, men det skyldes vel, 
at denne Form efter Sigende skal være mest 
hensigtsmæssig til de store Hastigheder. 

Jo, der er Fart i Udviklingen, skal jeg love 
for. Ogsaa paa et andet Omraade har de store 
Bilkoncerner været Forbillede. Samlebaandet 
er taget i Brug ved flere Baadebyggerier. For 

En dejlig vandtæt amerikansk Motor. 

Men naturligvis er der kommet adskillige 
smaa, fikse Nyheder frem. F. Eks. Wiresam
linger, der er lette at samle, fikse og praktiske, 
og som i mange Tilfælde gør de ubehagelige 
og til Tider vanskelige Splejsninger over
overflødige. 

Selvindstillelige Propeller for Sejlbaade 
med Hjælpemotorer er ogsaa noget Nyt, og 
som det synes er de praktiske, og hvad der vil 

GRAYMARINE 
DIESEl ENG1NES 

i 
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Maalet, des længere blev de. De mindre og 
mindre Døgndistancer vi fik, gjorde Utaal-
modigheden større. Den 12. Januar passerede 
vi Puka-Puka, den første 0 i Tusmotu-Grup-
pen, der bestaar af ca. et halvt hundrede Ko
raløer (Ringøer), som ligger i en Halvkreds 
om Tahiti, Øst for denne. 

Vi saa ikke Puka-Puka, for vi passerede den 
om Natten, og det magede sig saa uheldigt, 
at vi Gang paa Gang maatte passere Øer i 
Mørke, saa vi maatte være ekstra agtpaagiven-
de og opmærksomme i de Nætter vi sejlede 
gennem Øvrimlen. Nætterne var maaneløse 
og mørke og for det meste bygede, saa vi 
maatte stole paa vore Høresanser og lytte 
efter Brænding. Vi kunde jo høre den, før vi 
kunde se den. Knud kom paa Arbejde med 
Bestik og Observationer. Vi maatte udstand-
selig fravige den fastlagte Kurs paa Grund 
af skiftende Vind og stærk uberegnelig 
Strømsætning, og Søkortet blev undersøgt og 
diskuteret som aldrig før. Poul var mange 
Gange oppe i Salingen for at spejde efter 
Øer, der skulde være der, eller faa Øje paa 
en, der ikke skulde være der. I det sidste Til
fælde blev der vild Forvirring ombord. 

Efter nogle særdeles spændende Døgn hav
de vi Faniti, den sidste af Øerne, agter for os, 
og vi trak Vejret lettet igen. Tuamoto-Øgrup-
pen har flere Jordomsejleres Forlis paa sin 
Samvittighed. Vi gik meget tæt til Faaiti for 
at studere den fra Søsiden, og i Nærheden af 
den eneste Hytte vi kunde se, blev det tændt 
et stort Baal, hvorfra der kom en tyk hvid 
Røg. Da Indsejlingen til Lagunen netop var 
der, troede eller haabede Beboerne velsagtens, 
at vi vilde anløbe, saa Røgsignalerne var 
muligvis en Markering af Sejlrenden eller en 
Invitation. 

Men vi havde travlt, der var endnu 240 
Sømil til Tahiti. 

(Fortsættes.) 

Klubhuset 
DECEMBER og JANUAR 
Klubhuset er som bekendt nu forpagtet 

bort, nærmere herom i Januar Nr. — Vor nye 
Restauratør (eller skal vi ikke kalde ham 
Hovmester fra Begyndelsen, det er han og 
det bruges andre Steder), har bedt os med
dele, at Klubhusets Restauration vil have 
aabent Lørdage og Søndage i December og 

Januar. 

2. Juledag og 1. Nytaarsdag er Klubhusets 
Restauration ligeledes aaben. 

Paa Søndage serveres en varm Ret for Kr. 
1,50, samt et godt Stk. Smørrebrød for 80 
Øre. — Husk Mærker — uden Mærker des
værre ingen Mad. 

A.« •*r" 

Et herligt amerikansk Fartøj. 

HJEMME FRA L/TATERNE 6 
— Sid ned, old man ,og lad os høre, hvad 

Nyt De har bragt med hjem fra Staterne. 

Vor udsendte Medarbejder, nylig hjem
vendt fra et seks Maaneders Ophold i U.S.A., 
aflægger Redaktionen et Besøg og er netop 
traadt ind ad Døren. 

— Nyheder! Jeg har hele Posen fuld. Der 
sker meget derovre. Det er stadig et Land i 
fuld Udvikling. Topspeed, you know. 

— Ja, det har vi jo nok haft paa Fornem
melsen herhjemme. Atombomben og Mar-
shall-Planen og alt det der, som vi har kun
net læse om i Aviserne. Men hvordan med 
Sejlsporten? Saa De noget til den, eller er 
den lagt paa Hylden til Fordel for vigtigere 
Sager? 

— Oh no! Ogsaa den er i rivende Udvik
ling og drives med Ildhu og Energi af dens 
mange Udøvere. 

Jeg havde det Held at overvære Racet fra 
St. Petersburg til Havanna, — ja, det er jo 
ikke 3 Timers Sejladser altsammen, forstaar 
De, — der er adskillige Havkapsejladser 
imellem, f. Eks. San Francisko — Honolulu, 
men jeg var som sagt heldig nok til at kunne 
overvære Racet til Havanna. 

Der deltog 25 Baade, hvoraf de 22 hørte 
til U.S'.A.s bedste Sejlere, og de øvrige 3 var 
cubanske Yachter. 

Og for første Gang i de Aar, dette Løb har 
været afholdt, lykkedes det en Cubaner at 
sejre. Det var »Ciclon«. 

Løbet var anlagt som et Handicap, og 
»Ciclon« laa midt i Feltet til Lørdag Aften. 
Men saa tog den sig voldsomt sammen og 
lagde sig i Spidsen, og den holdt Føringen 
til Søndag Midnat. 

»Ciclon« kom ind efter 46 T — 54 M — 14 S 
Sejlads, haardt trængt af »Starlight« med 
47 T — 50 M — 05 S. 

Efter det beregnede Handicap blev Tiderne 
for disse første to Baade: 

»Ciclon« 41 T — 37 M — 03 S. 
»Starlight« 32 T — 04 M — 42 S. 

Naa, de har jo ogsaa Grejerne derovre, de 
ligger jo ikke og slaas med 8—10 Aar gamle 
Sejl af Mangel paa ny Dug. 

Nej, der er Varer nok. Og Nylon er ved at 
blive ret almindeligt ogsaa til Sejl. 

Billedet til venstre viser Nylon, og til højre ser 
man »almindelig« ægyptisk Bomuld efter nogle 
Timers Sejlads, bemærk de bristede Traade i 

Bomulden. 

Det fremstilles til dette Formaal i 7 Kvali
teter eller Sværeiser til forskelligt Brug, og 
om end man naturligvis skal lære det at ken
de, da det ikke paa alle Omraader opfører 
sig som almindeligt Sejldug, saa har det dog 
en Masse Fordele. Det kan f. Eks. taale at 
pakkes sammen i vaad Tilstand uden at blive 
jordslaaet eller raadne deraf. Sejl af dette 
Vidunderstof skal ikke først »sejles til«. Men 
det er mere elastisk end almindelig Dug. 

— Hvordan med Udviklingen m. H. t. 
Fartøjerne? Er der sket store Forandringer? 

— Ikke paa Sejlbaadenes Omraade. Sej 1-
baade er nu engang Sejlbaade, og Skrogfaco
nerne kan vist næppe blive mere hensigts
mæssige hvad angaar at gaa let gennem 
Vandet. 
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Eftertryk ogsaa i Uddrag forbudt. 

Der er Julestemning over Carl Niel
sens Beretning, vi er i Dag naaet 
frem til et Afsnit af hans Beretning, 
som er skrevet ved Juletid i Fjor. 

I Dagene mellem Jul og Nytaar fik vi en 
besynderlig Sø at slaas med. Det var Søerne 
fra Syd, der tog Kampen op med Søerne fra 
Øst om Herredømmet paa Havet. Nogle Ti
mer kunde Østsøen have Overmagten, saa 
kom Søndensøen med Forstærkning, og det 
gik ud over den lille uskyldige »Nordkaper«. 
Den hoppede og sprang hid og did og op
førte sig som en vild Hest med uberegnelige 
Bevægelser. Søerne tørnede sammen i høje 
Toppe, og man kunde hverken finde Hoved 
eller Hale paa dem. Det kunde se ud som 
om Søndensøen fik Overmagten, men det var 
kun for nogle Timer, saa begyndte Kampen 
forfra. 

Naar man var færdig med en fire Timers 
Rortørn i den Slags Sø, var man træt som et 
helt Fodboldhold efter en Landskamp. Man 
maatte arbejde med Rattet ustandselig for at 
holde Kursen. Til Tider havde man Fornem
melsen af, at Rorkæden var knækket, der var 
ingen Modstand paa Rattet; saa snurrede det 
pludselig rundt med en Fart, saa det smuttede 
ud af Hænderne. Andre Tider mente man 
ganske bestemt, at Roret havde sat sig fast, 
det var ikke til at rokke. Da Kampen med 
skiftende Held havde raset nogle Dage, saa 
det ud til, at Parterne var gaaet paa Forlig; 
de enedes om at komme fra Sydøst, og de 
overholdt nogenlunde Aftalen. 

I Farvandet et Par hundrede Sømil Syd
vest for Galapagos kan jeg anbefale Hvalfan
gere at jage. Dag og Nat vrimlede det med 
store og smaa Hvaler, saa der næsten opstod 
Trafikvanskeligheder (ja, det er maaske lidt 
overdrevet). Ved Solopgang en Morgen
stund jeg havde Vagt, sigtede jeg en stor 
Flok smaa Hvaler i Læ om Styrbord. Her 
var en Lejlighed til at vise Kammeraterne, 
hvor dygtig jeg kunde være til at harpunere, 
og jeg blev enig med mig selv om at over

raske dem med en Hvalbøf eller en Gang 
stegt Lever. Jeg holdt ned paa Hvalerne og 
styrede lige ind i hele Flokken. Harpunen 
havde jeg gjort klar, og jeg stod med den i 
Kastestilling (det saa flot ud), men Modet 
forlod mig, da jeg saa Størrelsen paa »de 
smaa« Hvaler — den mindste var over 10 
Meter lang og havde Tykkelse i Forhold der
til. Jeg gemte Harpunen bag paa Ryggen og 
trak mig ganske forsigtig tilbage. 

Knud prøvede samme Dag at harpunere 
Delfiner, men begge hans Forsøg mislykke
des. Det tjener dog til hans Undskyldning, at 
»Nordkaperen«s Fordæk opførte sig meget 
ureglementeret. Det saa ud som om de smaa 
Hvaler og Delfiner havde faaet »Nordkape
rens Kølvand og Bovvand som Samlingssted 
og Legeplads. Jeg har altid undret mig over 
en Hunds Smidighed, naar den sprang gøende 
foran sin Herres Cykle. Springerne, som vi 
kaldte alle Arter smaa Hvaler for under eet, 
opførte sig paa samme Maade; dog gøede de 
ikke! Men de pustede og snøftede, for frem 
og tilbage under Kølen, krydsede tæt foran 
Boven og morede sig med at være lige ved 
at blive »sejlet over«. 

Om Natten fik man hurtig Has paa Vagt
tiden ved at betragte deres Leg i Vandet. 
Naar et halvt hundrede Springere for rundt 
mellem hinanden med lange stærktlysende 
Morildstriber efter sig som Kometer, blev der 
et helt Festfyrværkeri ud af det. 

Juleaften markerede vi ved at barbere os 
allesammen, og Bill fik Friaften (men ikke 
Landlov). Poul overtog Kokkeværdigheden 
og lavede en dansk Aften for os med dansk 
Mad, der bestod af Biksemad og Risengrød 
cg som Dessert Æblegrød. Han havde des
uden lavet Menukort og Bordkort og klippet 
Julestads af Magasiner og andet Stof og pyn
tet op, og det lykkedes virkelig at faa Jule
stemningen frem. 

Hverken Jule- eller Nytaarsaften havde vi 
en Draabe Spiritus ombord til at fejre Be
givenheden med. Det tillod vort stramme 
Budget ikke, men det gik fint foruden. Saa 
kom det Øjeblik, vi havde frygtet. Alle de 

halvmodne Bananer vi havde faaet fra Gala
pagos blev modne paa een Gang. I de Dage 
det stod paa, gik vi hele Tiden rundt med 
bulnende Kinder og var helt forpustede af at 
spise Bananer. Morgen, Middag og Aften, ja 
selv i Søvne, proppede vi Bananer i os. Bill 
serverede Bananer under alle Former, ristede, 
mosede, som Smør, som Kartofler, som Salat 
eller mikset med andre Ting. Hans Opfind
somhed var grænseløs. Vi lagde os smaa Top
maver til, fik Mavepine og sov daarligt. Vi 
kunde ikke nænne at smide nogle overbord, 
hellere revne end levne, saadan er Menne
skene. 

Derefter forsvandt Papaya, Ananas og 
andre Frugter af Spisesedlen, og i de sidste 
14 Dage naaede vi til det triste Konserves; 
Fiskeriet var det nemlig smaat med. Med alle 
de sprængte Snører i Erindring havde vi paa 
Galapagos tiltusket os en Tromle med Staal
wire paa. Den blev surret til Stormasten og 
monteret med Kroge beregnet til Fisk paa 
2—300 Pund. Første Gang vi fik Bid, rettede 
Krogen sig ud, og vi saa ikke Skyggen af 
Fisk. Ved andet Forsøg blev Krogen fuld
stændig flaaet af Wiren. Tredie Gang satte 
vi to Kroge paa, Ryg mod Ryg, og de blev 
ekstra solidt surret. Denne Gang var Biddet 
saa voldsomt, at Bremsen paa Tromlen ikke 
virkede, og Tromlen hoppede og sprang i 
sin Surring, og Svinget slog mod Dækket og 
blev bøjet. Vi sprang til alle Mand, men 
maatte nøjes med at bjerge en tom Line. 
Maddingen, der bestod af en massiv Metalfisk 
med en Fjerdusk bagi for at skjule Krogene, 
var der endnu, men begge Krogene var 
sprængt ved Krumningen. Dybe Fuger i 
Metalfisken viste, at den var smuttet ud mel
lem nogle frygtelige Tænder. Vi fik aldrig 
opklaret, hvad det var for et Uhyre, men den 
har sikkert haft Tandpine et Par Dage oven-
paa den Omgang. 

Efter endnu et Par forgæves Forsøg opgav 
vi Fiskeriet med Tromle, og vi forsøgte igen 
med almindelig Snøre, men Resultatet var 
negativt, Heldet havde forladt os. 

I Dagene fra omkring 1. Januar til vi 
naaede Tahiti, kom vi ind i ukonstante Vejr
forhold. Vi var kommet ind i Omraader, hvor 
der var Regntid. Bygevejr med kraftige men 
kortvarige Vindstød skiftede med totalt Vind
stille. Det var Vejr, der sled paa Rig og Sejl, 
enten vi laa i Vindstille, og høj Dønning, saa 
Sejl og Tovværk blev skamfilede, eller vold
somme Vindbyder faldt over os som Furier. 
De sædvanlige Smaahavarier slap vi heller 
ikke for denne Gang. For at nævne nogle i 
Flæng, Salingshornet brækkede, Bakstaget 
sprængt i Bagbordsside, Forliget i Krydsfok 
og Storsejl, der bestod af Wire, sprængt, bag
bords Lanternebrædt revet af, ved at Flying-
Jipskødet fik fat under det, Fok, Topsejl og 
Klyver store Flænger, Resten af Sejlene smaa 
Flænger. Dertil kommer de sædvanlige Skam
filinger af Liner, Skøder og Fald. 

Imedens gik Dagene. Jo nærmere vi kom 
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Jlllcfcst for sine Medlemmet 
Paa talrige Opfordringer gentager vi sidste Aars store Succes 1 — Kom, og vi 

lover Dem en virkelig fornøjelig Aften med Julenisser og megen Underhold

ning. — Vi har arrangeret denne Fest i Samraad med den populære Kapel

mester GAMBY, som kommer med hele sit Orkester og spiller op til alle de 

kendte Julelege. — Der bliver en vældig Skæg! Flere af Medlemmerne har 

lovet at deltage i Underholdningen og der arrangeres morsomme Præmielege, 

hvor alle skal deltage. 

GAMBYS ORKESTER spiller! 
BILLETPRIS kun Kr. 2,00 incl. Baltegn, og Billetter faas hos Bestyrelsen og i Klubhuset. 
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* SUNDBY SEJL-FORENING — 
\\ Formand: A. P. S. Jensen, Isa-
V fjordsgade 8, 2., Amager 2637 y. 
I S. S. F. Kasserer: Th. Sparre, Højdevej 

39,3., Sundby 5673, træffes 1. 
Søndag i Maaneden i Klubhuset fra Kl. 10— 
12, og hver Fredag Aften paa Bopælen. — 
Havnefoged og Pladsmand: E. Madsen, Holm-
bladsgade 90, AM 2779 x. — Havneudvalg: 
Næstformanden Henri Madsen, Rumæniens-
gade 8, l.SU 2703, og Svend Frederiksen, Par
magade 18, 4. — Marketenderiudvalg: Sv. Aa. 
Rasmussen, Lybækgade 31, St., SU 3655, og 
Jørgen Nielsen, Korfuvej 6, AM 626 x. —-
Sejladschefen: Sv. Aa. Larsen, Gullfossgade 
5, 5. — Kapsejladschefen: E. Nilsson Milano
vej 25, SU 4381. — Sekretæren: Sv. Carlsen, 
Ahrenkildesallé 3. — Klubhuset: SU 35016. 

STUDIEKREDS 
i Motorlære 

Paa Foranledning af de forskellige Indlæg 
paa Generalforsamlingen om Motorkursus 
forsøger Bestyrelsen nu i Samarbejde med 
Motorbaadsfolk at løse Spørgsmaalet, idet 
der vil blive arrangeret en Studiekreds for 
vore Motorbaadsfolk, hvor disse kan komme 
sammen og diskutere Problemet Motor, efter 
at en Sagkyndig har indledet Aftenen. 

I Klubhuset opsættes nu en Tegningsliste, 
hvorpaa Interesserede kan tegne sig. 

Bestyrelsen. 

SEJLSPORTSMÆND mødes nu i 

$ aUsfifrai/Moi*en 

MUSIK og DANS 
i nye og hyggelige Omgivelser. 

Separat-Lokaler for sluttede Selskaber. 

Ho-s AdUuc 
AMAGER 6270 

Kongens 
Nytorv 6, 

København K 
Telf. C. *931* 

K I M  
Benzin - Petrol og Danol BAADMOTOR 

Type K2-K4-
K 5 - K 7 - K 8 og 
K 14. 2 Aars Ga
ranti. 3 Aars Beta
ling. - Ingen Fedt
kopper, men over
alt S. K.F. 
Kuglelejer. 

4 HK 

Eneforhandler for 

A L B I N  
Reparationer udføres. 
Reservedele leveres. 

» B R I T A N N I A «  
direkte omstyrbar. 

Jernholms Motor Import, 
Gentral 4773 og 4874, 
Fælledvej 16, Kbhvn. N. 

„m dfytify (^(AJtcUwæd' 
C A R L  N I E L S E N  
RAADHUSSTRÆDE 17 
Leverandør til Foreningen. 
Guld og Sølv købes. 

»Klohkemageren« 
URE OG OPTIK 

1. Kl.s Reparationer. 

Forretningen, Amagerbrogade 101 

Telefon Amager 2719 u. 

Tænk 

paa 

Fortøjningen 

B E S L A G  

F E N D E R E  

T O V V Æ R K  

// 
Mafra&iti „Mads 

DET NYE MALERUDSALG 

AMAGE YKKERI HAU.AM>S5«0E U<flS!SlES»J TLF. AMAGER 
4172. 

Gunnar Jensen 
Yachtbureau 
Yachtassurance 
Yacht-Service 

Køb og Salg af alt Yachttilbehør 

Sorgenfrigade 4, Kbhvn. N. Taga 9422. 

Motorreparationsværksted 
Første Klasses Reparations

værksted for alt i Baadmotorer og lign. 
vis-a-vis for S.S.F. bag Villa »Sano«, 
Amager Strandvej 162. 

Speciale, Magnetapparater, 

Startere og Dynamoer. 

Drejearbejde og Autogensvejsning udf. 
Robert Poulsen, Medlem Nr. 149. 

YACHT-SERVICE 
E .  N I L S S O N  &  E .  A N D E R S E N  

MILANOVEJ 25 
S U N D B Y  4 3 8  1  

YACHT SERVICE 

udfører alle Beslag 
til Lystfartøjer, og er 
Specialist i moderne 
og hensigtsmæssige 
Beslag til Kapsejlere. 

Vi anbefaler os bl. a. med: 
Skødespil - Patentblokke - Nokbeslag 

Klyds — Masteskinne 
Metalskinne til Skødehal, Skydekapper 

Rorbeslag 
Kølbolte i Sømetal eller galv. Staal 
Mastebeslag Stævnbeslag etc. udføres 

i rustfrit Staal. 

Vejledning ved Ombygning og 
Omrigning af Fartøjer. 

Rig- og Køltegninger udføres 

• Se Udstillingen i Malerudsalget 

Udgiver: Sundby Sejl-Forening. 

Ansvarhavende Redaktør: 
Sv. Aa. Rasmussen, Lybækgade 31 — S. 

Telefon Sundby 36 55 
Ekspedition: E. Nilsson, Milanovej 25, Sundby 4381. 

Tryk: Amager Bogtrykkeri, Hallandsgade 11 — S. 
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Af Hr. Sigurd Graffer, der boede hos 
Stampa, fik jeg fortalt mange sælsomme 
Historier om Begivenheder, der var foregaaet 
paa de mystiske Vulkanøer. Under Krigen, 
fortalte han, bl. a., havde den ecuadorianske 
Regering sendt Livsfanger til Øen Albemaru. 
Lejren, eller Straffekolonien, var under Op
sigt af Soldater, men paa Grund af Smalkost 
var alle Fangerne flygtet op i Bjergene, hvor 
de nu nød Friheden. Der var stadig Soldater 
paa Jagt efter dem, og de havde Ordre til at 
skyde dem ned. De faa Beboere, der levede 
paa den barske 0, led under de Forhold, 
idet Tyveri og andre Ugerninger hørte til 
Dagens Begivenheder. De havde samlet sig 
til en Protest og havde gjort Forestillinger 
overfor Regeringen om at gribe kraftigere ind 
for at oprette normale Tilstande og for at faa 
fjernet — Soldaterne! Graffer er en absolut 
paalidelig og sanddru Mand, men jeg tør 
ikke indestaa for Rigtigheden af denne Paa
stand. 

Hr. Stampa var kommet til Øen med et 
norsk Ekspeditionsskib i 1929. De havde 
været ca. 30 Nordmænd, der for egne Penge 
vilde drive Fiskeri og bygge en Hermetik
fabrik ved Kysten af Academy Bay. De hav
de selv Maskiner og Materialer med, og alt 
gik ogsaa godt i et Aar. Saa blev Direktør
posten ledig, og den var meget eftertragtet, 
idet der var 19 Nordmænd, der gjorde For
dring paa den paa een Gang. Saa gik det hele 
i Fisk, og da Fabrikken tilmed brændte ned 
til Grunden, døde det sidste Livskim i det 
Foretagende, der var bygget saa mange 
Drømme paa. Den lille norske Koloni og en 
Bunke gamle rustne Maskiner var det sidste 
Minde om Eventyret. 

Da det led mod den Tid, vi skulde afsejle 
fra Academy Bay, fik vi Besøg af Nordmæn
dene »fra Bjerget« og de Indfødte. De trop
pede op de sidste Dage med Gaver i Form af 
Frugt, Grøntsager og Fisk. De mente os det 
godt, og det blev givet med Glæde, men vi 
var klar over, at vi ikke kunde spise det 
halve, før det var fordærvet. Der var alene 
4 kæmpestore Sække Bananer og i Forhold 
dertil Papaya, Ananas, røgede Fisk og mange 
andre Varer, der vanskelig kunde holde sig. 
Vi modtog det, og takkede med Glæde for 
ikke at saare dem, og det glædede os, at de 
viste os saa stor Interesse. Vi blev inviteret 
til at blive Julen over af samtlige norske Fa
milier, men vi maatte desværre beklage, vi 
havde ikke Tid. 

Fredag den 20. December Kl. 1 startede vi, 
og det var vor Agt at besøge Taguslove, en 
lille naturlig Havn paa Vestsiden af Albe-
marle. Det var smaat med Vinden, og vi 
brugte Motoren flere Timer, og da Vinden 
endelig kom, var den imod. Ved Mørkets 
Frembrud forsvandt Vinden igen, og vi var 
ikke naaet længere end til en lille 0, Tor-
tuga, ca. 45 Sømil fra Academy Bay. Vi 
prøvede at komme forbi Øen med den Smule 

Luft, der var, men en kraftig Strøm satte os 
ind mod den. Vi vendte og gik udad og fjer
nede os uendelig langsomt fra Tortuga, som 
vi i Mørket ikke kunde se mere, men til Gen
gæld høre, idet Larmen fra Brændingen 
trængte ud til os. 

Næste Morgen var vi ikke naaet videre, og 
Vind var det stadig smaat med. I det hele 
taget saa der ikke ud til at være megen Vind 
omkring Galapagosøerne, og efter lange 
Overvejelser skiftede jeg Beslutning med 
Hensyn til vort Maal, og stor var Skuffelsen, 
da jeg meddelte de andre Resultatet af Over
vejelserne. Bill var endda fornærmet i flere 
Dage efter. Vi plejede altid at kunne snakke 
om Tingene, men paa dette Punkt var jeg 
stejl. Jeg satte et logisk Regnestykke op. Paa 
den ene Side Lysten til Eventyr, Lysten til at 
se den mystiske og vidtomtalte Albemarle, 
male »Nordkaperen«s Navn paa Klippevæg
gen i Tågus Cove ved Siden af andre Even
tyrskibes Navne. Paa den anden Side, vi 
havde 4000 Sømil for os, og vor Benzin- og 
Vandbeholdning var det smaat med, og vi 
kunde ikke regne med at faa nogle af Delene 
paa Albemarle. Den vægtigste Grund var 
dog, at vi ingen Specialkort havde over Far
vandene omkring Albemarle. Hr. Stampas 
Ord om, at der krævedes særligt Kendskab 
til at sejle i Farvandet i Forbindelse med de 
kraftige Advarsler vi havde faaet ved Grund
stødninger, afgjorde min Beslutning: Direkte 
til Tahiti. 

Guderne skal vide, at jeg ikke er bange 
for at søge Eventyr, men der er dog Grænser. 
Vind var det stadig smaat med, og det varede 
et Par Dage, før vi slap Albemarles høje 
Vulkankegle af Syne. 

At der fandtes Drama, Mystik og Spæn
ding i Luften over Skildpaddeøerne, som vi 
havde hørt og læst meget om, skal jeg for 
mit Vedkommende ikke kunne dementere. 

Efterhaanden fik vi arbejdet os ud i Syd
østpassaten, og saa kom der Gang i Sagerne. 
En frisk Brise agten for tværs om Bagbord 
førte os ad Tahiti til, og vi fik iblandt Etmaal, 
vi aldrig har haft og maaske aldrig faar mere. 
Fra 25. December Kl. 12 til 26. December Kl. 
12 sejlede vi saaledes 222 Sømil, en Gennem
snitsfart af 9,25 Knob. De næstfølgende Dage 
var ikke meget daarligere, saa vi var opstemte 
og drømte allerede om en enestaaende Re
kordtur. Det gode varer sjældent saa længe, 
og det gik da ogsaa gradvis nedad igen til 
190 og 180 for at havne paa 51 som det lave
ste Etmaal. 

Af den Vind der kom, gik der ikke meget 
til Spilde. Om den var stærk eller svag, blev 
der arbejdet og eksperimenteret med Sejlene 
ustandseligt. Vi førte alle tænkelige Kombi
nationer, saaledes havde vi blandt andet 
Storklyveren som Flying-Jip, den lille Klyver 
som Læsejl under Storbommen, Stormastsej
let som Klyver, og jeg ved ikke hvad. 

(Fortsættes.) 

Medlemmerne imellem 

Køb Salg og Byttehandler 

Andre Schmidt, Engvej 80, 
vil sælge: 1 Sæt fine Spryd- eller Stag
sejl, Storsejl 7,8 m og Fok 2,8 m, med 
Mast og Rundholter. — 325,00 for hele 
Herligheden. 

Henri Madsen, Rumæniensgade 8, 
vil sælge: Storsejl og Fok til Guntherrig, 
ca. 21 Kv.-Meter. Pris: Billigt! 

Nye Medlemmer 
t SootdAy. Sejlfocming. 

Vi har hermed Fornøjelsen at anmelde følgen
de nye Medlemmer af Sundby Sejl-Forening til 
Optagelse: 

A k t i v e  :  
Elektriker Gunnar Bogø Hansen, Amaliegade 

18. — Motorbaad »Joy«. 
Vognmand Arne L. Mortensen, Hveensvej 16. 

Kutter »Aase«. 
Kommunelærer Holger Feld, Gladiolusvej 20. 

Motorbaad »Cyanea«. 
Staaltrykker William Rohrberg, Willemoes

gade 4. — Kragejolle »Cimba«. 
Pladesmed Gunner Hastrup Eriksen, Elba-

gade 20. — Uden Baad. 
Arbejdsm. Hans Adolf Hansen Beck, Græ-

kenlandsvej 88 B, St. — Uden Baad. 
Maskinarb. Anders Thorvald Karmak Han

sen, Grækenlandsvej 5. — Motorbaad 
»Polith«. 

Formand Henning Kaj Arne Høielt, Cumber-
landsgade 5, St. — Sejljolle »Edva«. 

Kontorassistent Børge Chr. Battrup, Frede
rikssundsvej 210 Aa. — Kutter »Trold
ungen«. 

Fyrassistent Jens Chr. Svane, Maltagade 6, St. 
Motorbaad »Mary«. 

P a s s i v  B :  
Naturlæge Th. Oluf Nielsen, Vesterbrogade 

98 A. — Motorbaad »Rie«. 
Maler Kaj Hoff Eriksen, Roarsvej 29, 2. tv. 

Spidsgatter »Albatros«. 

J u n i o r e s :  
Ib Eiler Jensen, Nyrnberggade 16, 3. 

(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 Fartøjer godkendes af Havneudvalget 
før Medlemskortet kan udstedes. 
Det paahviler derfor nye Medlemmer at opsøge 
d'Hrr., som kvitterer paa den udleverede Opta-
gelsesblanket, 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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I Anledning af Vinterhalvaaret erindrer 
vi Medlemmerne om følgende Bestem
melser og Vedtægter i vore Love: 

Mere end V2 kg Benzin eller anden brænd
bar Vædske maa ikke efter Vinterophaling 
forefindes i noget Fartøj. Det er forbudt at 
henstille Benzin eller anden brandfarlig 
Vædske paa Pladsen. 

Intet Fartøj maa henligge i Havnen efter 
15. December, dog kan de Medlemmer, som 
skriftligt anmoder Bestyrelsen derom, faa Til
ladelse til fortsat at have Deres Baad liggende 
i Havnen udover den fastsatte Dato. 

Ballastjern og Sten maa ikke anbringes paa 
Broen, men henvises til Pladsen. 

Ingen Ophaling for Vinteren maa foretages, 
før den er meddelt Pladsmanden. 

Den af Pladsmanden anviste Plads skal 
benyttes. Henstilles Fartøjet andetsteds paa 
Pladsen, vil det blive flyttet for Ejerens Reg
ning og Risiko. 

Vi erindrer om de vedtagne Tilføjelser og 
Ændringer paa Generalforsamlingen den 5. 
April og 2. Maj 1944: 

Dersom et Medlem overtræder eller 
tilsidesætter Foreningens Love eller 
Ordensreglementer og ikke efter Paa-
tale fra Bestyrelsen omgaaende ophører 
hermed, kan den samlede Bestyrelse 
ved en Flertalsbeslutning ekskludere 
vedkommende Medlem. 

Kassereren meddeler! 
Jeg har netop i Anledning af den forestaa-

ende Aarsopgørelse udarbejdet en længere 
Liste over Restanter, som p. G. a. manglende 
Betaling skal offentliggøres som slettede i 
Følge vore Love. Der er lige netop Tid til 
at forhindre dette, men det er i sidste Øjeblik. 

Da de forskellige Giroindbetalinger jeg har 
modtaget røber, at Medlemmerne er i Tvivl 
om Kontingentets Størrelse, skal jeg oplyse, 
at i Oktober Kvartal betaler: Aktive 10 Kr. 
— Passive 7 Kr. — Juniores 2 Kr. og Passive 
B 2 Kr. 

I Vinterhalvaaret træffes jeg kun i Klub
huset den 1. Sondag i hver Maaned fra KL 
10—12, desuden har jeg Kontortid hver Fre
dag — men kun Fredag fra Kl. 18—20 paa 
min Bopæl Højdevej 39, 3., Tlf. Sundby 5673. 

Til Slut beder jeg Medlemmerne benytte 
Girokortene i Vinterhalvaaret, men husk altid 
at paaføre Medlemsnummer. Kassereren. 

HiadwUttdecUt ec aatewb Ltytu 
Som Medlemmerne vil ha' bemærket, er 

der igen Lys, Varme og 01 i Klubhuset — 
fint rent er der ogsaa. — 

Men pas nu paa — vær med til at værne 
om Renlighed og Opførsel. — Vi har nemlig 
ikke noget at byde Medlemmerne, hvis de 
atter gør Bestyreren ked af det. 

Marketenderiudvalget. 

V 

Vi fortsætter Carl Nielsens 

spændende Beretning. 

Det var ved et Selskab hos Stampa en 
Aftensstund, at vi fik denne Forklaring, og 
samme Selskab var meget internationalt, idet 
der var ikke mindre end 6 Nationer repræsen
teret, nemlig: Danskere, Nordmænd, en en
kelt Svensker, Tyskere, Ecuadorianere (der 
talte Spansk) og Bill, der var Amerikaner. 
Der blev talt ligesaa mange Sprog, saa der 
var babylonisk Forvirring. 

Hr. Stampas Hus laa ved Bredden af en 
lille stille Lagune, hvor hans Baade laa for
ankrede. Indsejlingen, der gik mellem nogle 
Rev og Sten, var meget indviklet og vanske
lig, saa »Nordkaperen« kunde desværre ikke 
komme derind. Kunde De tænke Dem at sejle 
en Tur med rundt i Lagunen? — Det var et 
Spørgsmaal, Hr. Stampa stillede mig en Mor
genstund, vi stod ved Bredden og sludrede 
hyggeligt sammen. Jeg blev lidt forbavset og 
kastede et Blik ud over den lille Lagune. Jeg 
kunde overse det hele derfra, hvor jeg stod, 
og det saa ikke videre interessant ud. »Ja, 
Tak, det kunde være meget morsomt,« svare
de jeg uden synderlig Begejstring. Vi vadede 
ud til en lille Motorbaad og startede den. 
Paa Østsiden af Lagunen var der Sten og 
Rev, og paa Sydsiden stejle Klippevægge, 
ellers var der overalt højt Mangrovekrat. 

Hr. Stampa styrede Baaden ind mellem 
Sten og Klipper, der stak op af Vandet, uden 
at nøle, — og for fuld Fart. Jeg følte mig 
tryg, for jeg vidste, han kendte Farvandet, 
men da han, stadig for fuld Fart, styrede lige 
mod Klippevæggen, troede jeg, han var ble
vet gal. Forbavset kikkede jeg paa ham, men 
han saa meget normal ud, dog lurede der et 
lille Smil i Øjenkrogene. Ikke før vi naaede 
et Par Baadlængder fra Væggen, opdagede 
jeg en Revne, der gik skraat ind i Klippen. 
Hele Bjerget, der bestod af Lava, havde slaaet 
en Revne, og derved fremkom der en 4—5 
Meter bred Kanal ca. 200 Meter i Længden. 

Man kunde umuligt opdage den, før man var 
lige ved den. 

Kanalen bar et saa nordisk Navn som 
»Ølands Læk«. Stadig med fuld Fart styrede 
Hr. Stampa lige ind i den, og der aabenbare-
de sig nu et Stykke besynderlig Natur. Man 
ventede hvert Øjeblik, at de hushøje Vægge 
skulde lukke sig om een. Hist og her vokse
de der grønne Planter med smaa røde Blom
ster paa, de krøb tilsyneladende lige ud gen
nem Klippevæggen. Krabber i alle Farver fra 
himmelblaa til purpurrøde sad i store Mæng
der paa Væggene og i Forbindelse med Plan
terne livede de svært op i den dunkle Belys
ning. Naar man lagde Hovedet bagover, 
kunde man se Klippernes truende Overhang 
og Silhuetterne af enkelte fortidsøglelignende 
Iguana'er med den smalle Stribe Himmel 
som Baggrund. 

Snart blev min Opmærksomhed fanget af 
det mystiske Liv i Vandet. Foran Baaden, 
der nu havde sagtnet Farten, sprang og smut
tede mange Slags Fisk forskrækkede rundt. 
Der manglede heller ikke Hajer og Rokke, 
ganske vist nogle smaa Fyre, men de bidrog 
til den spændte og mystiske Atmosfære, der 
herskede herinde. Der manglede faktisk kun 
en stor Blæksprutte for at gøre Sceneriet 
komplet, og jeg spurgte Hr. Stampa, om der 
fandtes saadanne her. »Der er Indfødte her 
paa Øen, der paastaar, at her lever en Kæm
peblæksprutte,« svarede han, »de har selv 
set den med deres egne Øjne, siger de.« 

Jeg skævede betænkelig ned i det dunkle 
Dyb og ventede hvert Øjeblik at se en Arm 
komme op for at vælte Baaden, men da Stam
pa sagde, at han ingen havde set i de 17 Aar, 
han havde boet her, blev jeg mere rolig. — 
Omsider naaede vi Enden af Kanalen, der 
afsluttedes i en Slags Runddel. Der var mere 
Lys, flere Planter, og Væggene var knap saa 
stejle, et virkeligt smukt Grotteparti. Efter at 
have vendt Baaden, sejlede vi ud for fuld 
Kraft. Motorlarmen gjorde Krabberne saa 
forskrækkede, at de plumpede i Vandet efter-
haanden som vi passerede dem. 

Eftertryk ogsaa i Uddrag forbudt 
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MEDLEMSBLAD FOR SUNDBY SEJL-FORENING 

Nr. 11 NOVEMBER 1947 6. Aarg. 

Vind - Vand -
Viden - Øresund 

Sejlklubben »Frem« — vor gode Ven i 
Svanemøllebugten — har som bekendt i Aar 
fejret sit 50 Aars Jubilæum. 

Mange sportslige Arrangementer har der i 
den Anledning været afholdt og nu til Slut 
kommer som en Gave til alle Sejlere i Øre
sund en interessant Haandbog om vort kære 
Sund. 

Da Oplaget er lille, kun 1200 Eksemplarer, 
skynder vi os med at fortælle vore Medlem
mer om Bogen, for at saa mange Sundbyere 
som muligt kan faa fat i den interessante Bog 
medens Tid er. 

Bogen, der fortæller alt af Interesse om 
Øresund, er samlet og skrevet af hele 15 
»Frem«ere og redigeret af Chefdekoratiør 
Kaj Hansen. 

At nævne alt den smukke Bog indeholder 
er ikke muligt her, hør blot lidt af Indholdet: 

Strømforhold i Sundet, Klassebaadenes 
Antal og Betegnelse samt deres N. L.-Maal, 
alle faste Sejlmærker, Farveplancher med 
Sundklubbernes Standere, Oversigt over alle 
de mest benyttede Kurser ved Langturssejlads 
i danske Farvande. Hvis Langturen f. Eks. 
gaar fra Helsingør til Anholt, kan man straks 
slaa op og finde retvisende og misvisende 
Kurs baade efter Kompasstreger og Gradind
deling, samt Distancens nøjagtige Længde. 
Endvidere »Ferieliste« over al Udrustning, 
man bør have ombord paa Langtur, Afbild
ning af alle danske Sømærker, turistmæssige 
Oplysninger om danske og svenske Sundhav
ne med Angivelse af Fyr m. m., Oplysninger 
om Havnefoged, nærmeste Læge m. m., Af
stande i Sømil til enhver Sundhavn, ialt er 
32 Sundhavne omtalt, Flagetikette, Takster 
for Forsikring af Lystfartøjer for Brand, Ty
veri, Mastebrud m. m., Fiskeri i Sundet, hvad 
man kan risikere at faa paa Krogen, Tovvær
kets Oprindelse, Nylon, hvordan man bliver 
Kystskipper, Indregistrering, Sejlenes Behand
ling, Brand ombord, Motorstop, Søvejsregler. 

Bogen koster 6,50 Kr. og kan paa Amager 
købes hos Urmager Vester, Amagerbrogade 
156 — hos vort Medlem Bay — Paa Raad-
huspladsen 16 — Cigar Møller, Richshuset. 

Vi er ikke bange for at anbefale vore Da
mer at hamstre Bogen til en Julegave, den 
vil »han« blive glad for. Red. 

Meddelelse 
til Sundby Sejl-Forenings 

Medlemmer! 
Det henstilles til Medlemmerne ved frem

tidige Henvendelser i Spørgsmaal vedrørende 
Sundby Sejl-Forening altid at henvende sig 
til de respektive Udvalg. 

Vi opfordrer Medlemmerne til at følge den
ne Henstilling, dels for at aflaste vor For
mand for unødvendige Sager, og ikke mindst 
for at fremme deres egen Sag. I mange Til
fælde sendes en skriftlig Henvendelse i Dag 
til Foreningens Adresse, hvor Sagen først 
behandles ved det maanedlige Bestyrelses
møde. 

Skrivelser og Indbetalingskort til vor Kas
serer, hvor til alle Indbetalinger sker, bedes 
altid paaført Medlemsnummer. 

Medlemsbladet vil i Fremtiden paa sidste 
Side bringe en fast Rubrik med en Adresse
liste, hvori Medlemmerne kan finde Udvalge
nes Navne og Adresser. 

Bestyrelsen. 

Brandforsikring af 
Fartøjer i Vinterhalvaaret 

Da Foreningen som bekendt ikke mere har 
nogen kollektiv Brandforsikring, skal vi ikke 
undlade endnu en Gang at erindre Medlem
merne om dette Forhold. Medlemmer, som 
ønsker deres Fartøj brandforsikret i Vinter, 
kan faa det ordnet gennem vor Kasserer, det 
er en frivillig Sag. Fartøjsejere bør dog over
veje om ikke det er for stor en Risiko at ude
lade en Brandforsikring, paa en Plads med 
flere hundrede Fartøjer, hvor Arbejde med 
Blæselamper og lign. er en daglig Foreteelse. 

Motorbaadsunionens Medlemsblad har i sit 
Oktober Nummer atter behandlet Spørgsmaa-
let: Motorbaadsfolks uretfærdige Afgift til 
Vejfonden. 

Vi aftrykker nedenfor Motorbladets Indlæg 
i Spørgsmaalet. SSF har den Mening om 
Sagen, at Spørgsmaalet helt enkelt burde 
løses paa den Maade, at Vejfonden afgav et 
Beløb til Sejlsporten, svarende til'det Beløb 
Vejfonden uretmæssigt modtager af vort 
Benzinforbrug, vi har Brug for Pengene til 
Havne, som Bilejere bruger til Veje. 

Automobilisterne — de motorkørende — 
udtalte og skrev i deres Blade for nogen Tid 
siden, at det var en himmelraabende Uretfær
dighed, at Motortrafikken maatte udrede 
Millioner til Statskassen ved Benzinafgift, 
naar Statskassen samtidig udreder til De dan
ske Statsbaner et meget stort Beløb. 

Men hvad skal man da kaldet det, at Motor-
baadsejerne (de, der ikke bruger Baadene til 
Erhverv) maa betale Benzinskat, naar en 
væsentlig Del af disse Penge udelukkende 
bruges til Vejarbejder, Broer m. m., men ikke 
med en rød Øre kommer Motorbaadsejerne 
til gode; thi Motorbaadene kører ikke paa og 
slider ikke Vejene, og Baadene kommer ej 
heller paa Broerne. Benzinprisen stiger stadig, 
og D. M. U. har siden sin Stiftelse for 15—16 
Aar siden fremført Spørgsmaalet om en Ord
ning, saaledes at dog nogle af Beløbene kan 
komme Motorbaadsejerne til gode. Kontrol
hensyn er ikke mere til Hinder. 

Der er sket Henvendelse til Finansminister 
Thorkild Kristensen, som har henvist Spørgs
maalet til den nedsatte Kommission om Af
gifterne vedr. Automobiler m. m., og i disse 
Dage har D. M. U. paany rettet Henvendelse 
til Kommissionens Formand, Generaldirektør 
Knud Korst. 

D. M. U. opfordrer alle Motorbaadsejere 

til at paavirke deres lokale Rigsdagsmand, 

saaledes at der ydes Motorbaadsejerne Ret

færdighed i denne Sag. 
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Nye Medlemmer 
t Su-ndfy SefifcceMnfr 

Vi har hermed Fornøjelsen at anmelde følgen
de nye Medlemmer af Sundby Sejl-Forening til 
Optagelse: 

A k t i v e  :  
Bankbud Erik Johs. Olsen, Holmbladsgade 

107 E. — Jolle uden Navn. 
Politibetjent Poul Erland Christensen, Kvin-

tus Allé 3. — Motorbaad »Tut«. 
Frk. Gudrun Elisabeth Jespersen, Strandgade 

22 A. — Uden Baad. 
Lagerekspedient Anker Max Persson, Ting

vej 20. — Uden Baad. 
Typograf Karl H. Petersen, Rødegaard 3. — 

Uden Baad. 

(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 dérfor nye Medlemmer at opsøge 
d'Hrr., som kvitterer paa den udleverede Opta-
gelsesblanket, saafremt Fartøjet kan optages i 
Foreningen. — Uden denne Kvittering for god
kendt Jj-axi?! kan der ikke paaregnes Plads * 
Havnen for Sommerhalvaaret. 

SEJLSPORTSMÆND mødes nu i 

$ atttøfrauillouen 

MUSIK og DANS 
i nye og hyggelige Omgivelser. 

Separat-Lokaler for sluttede Selskaber. 

Uas AcéUuc 
AMAGER 6270 

jfefø) %nihdft£jek i 

Kongens 

Nytorv 

København K 

J 

I M  
Benzin - Petrol og Danol BAADMOTOR 

„m. dfytify fytdtiUzwd" 

C A R L  N I E L S E N  
RAADHUSSTRÆDE 17 
Leverandør til Foreningen. 
Guld og Sølv købes. 

»Klohhemageren« 
URE OG OPTIK 

1. Kl.s Reparationer. 

Forretningen, Amagerbrogade 101 

Telefon Amager 2719 u. 

Tænk 

paa 

Fortøjningen 

B E S L A G  

F E N D E R E  

T O V V Æ R K  

Mag-aim „tøladi" 

DET NYE MALERUDSALG 

tr—SUNDBY SEJL-FORENING — 
Formand: A. P. S. Jensen, Isa-

\TT fjordsgade 8, 3., Amager 2637 y. 
" * " Kasserer: Th. Sparre, træffes 

1. Søndag i hverMaaned i Klubhuset fra 
Kl. 10—12 samt hver Fredag Højdevej 39, 3. Kl. 18—20. 
Sekretær: J. C. Pedersen, Østrigsgade 31, 1., 
Amager 1398 y. Pladsmand og Havnefoged: 
E. Madsen, Holmbladsgade 90, Amager 2779 x. 

Gunnar jensen 
Yachtbureau 
Yachtassurance 
Yacht-Service 

Køb og Salg af alt Yachttilbehør 

Sorgenfrigade 4, Kbhvn. N. Taga 9422. 

Motorreparationsværksted 
Jeg har aabnet et 1. Kl.s Reparations
værksted for alt i Baadmotorer og lign. 
vis-a-vis for S.S.F. bag Villa »Sano«, 
Amager Strandvej 162. 

Speciale, Magnetapparater, 

Startere og Dynamoer. 

Drejearbejde og Autogensvejsning udf. 
Robert Poulsen, Medlem Nr. 149. 

YACHT-SERVICE 
E .  N I L S S O N  &  E .  A N D E R S E N  

MILANOVEJ 25 
S U N D B Y  4 3 8  1  

YACHT SERVICE 

udfører alle Beslag 
til Lystfartøjer, og er 
Specialist i moderne 
og hensigtsmæssige 
Beslag til Kapsejlere. 

Vi anbefaler os bl. a. med: 
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forsvandt, trak vi Vejret lettet. Hellere have 
100 graadige Hajer efter os end saadan et 
Søuhyre, hvis Vaner vi ikke kendte. Ifølge 
Herr Stampas Beretning har han for tre Aar 
siden sejlet lige op paa Ryggen af en Rokke, 
han anslog til 20 Fod bred. Finnerne af den 
slog højt op om Siderne paa hans store Baad. 

Omsider naaede vi frem, og Aftensmaden 
blev en Time forsinket. Da Poul og Knud 
hørte om vor Eventyr, vilde de ogsaa se 
Øen, og vi planlagde endnu en Landgang, 
men den blev aldrig til noget. Derimod kom 
Bill og jeg ud paa Eventyr igen et Par Dage 
senere. Et Stykke oppe af Kysten, Nordøst 
for os, var der nogle Rev, hvor man ved 
Lavvande kunde fange Hummer, blev der 
fortalt os af nogle Indfødte. Hummerne, der 
adskilte sig fra de nordiske Brødre ved 
ikke at have Kløer, saa man kunde fange 
dem med Hænderne, selvom det blev anbe
falet at have Handsker paa, da de stak neder
drægtigt. 

Bill, der før havde fanget Hummer i Cali
fornien, fik overtalt mig til at tage med over 
paa Revet og prøve Lykken, og snart var 
vi paa Vej. Vi gik i Land paa Nordøstsiden 
af Revet, og alt gik let og smertefrit. Bill 
var snart klar til Jagten. Han havde vand
tætte Gummibriller og Hjelm paa, Svømme-
finner spændt paa Fødderne, og et Par tykke 
Handsker fuldendte hans Jægerdress. Vi 
havde faaet at vide, at der aldrig saas Hajer 
omkring Revene, saa de voldte ingen Be
kymringer, tilmed var Bill jo kun et Par Me
ter fra Land paa lavt Vand, saa han kunde 
hurtigt komme i Sikkerhed, hvis det blev 
nødvendigt. Snart var han i fuld Gang med 
at dykke, og i lang Tid var hans kødfulde 
Bag det eneste, jeg saa til ham. Jeg fordrev 
Ventetiden med at studere Vandhullerne 
rundt om paa Revet og faldt ustandselig i 
Forundring over det mærkelige myldrende 
og farverige Liv, der udspillede sig der. Jeg 
havde med Besvær faaet fisket en Søplante 
op for at kigge lidt nærmere paa den, da den 
til min Forbløffelse pludselig begyndte at 
kravle ned i Vandet igen. Jeg fandt dog ud 
af Gaaden, idet det viste sig, at den voksede 
paa Ryggen af et Søpindsvin. 

Bill kom tilbage uden Hummer for at hvile 
sig, og nu fik jeg et farligt Vrøvl med ham. 
Han bad om en ekstra halv Time, og da den 
var gaaet, et ekstra Kvarter og endnu eet. 
Imedens var Vandet begyndt at stige, og da 
han endelig — helt ovre paa den anden Side 
af Revet — havde fanget ikke mindre end to 
Hummere paa een Gang, var Forbindelsen 
mellem os afbrudt af Vand. For at naa over 
til ham maatte jeg gaa i Gummibaaden, der 
iøvrigt igen var begyndt at flyde, ro klar af 
Revet og gaa i en stor Bue uden om Bræn
dingen. Alt gik ogsaa godt, indtil jeg omtrent 
havde naaet ham og troede mig i Sikkerhed. 

Det, der nu skete, var særdeles spændende, 
men ikke livsfarligt, da vi jo sagtens kunde 
svømme i Land, og vi morede os dejligt. Alt-

saa, da jeg spejdende efter Sten og Rev for
sigtigt roede ind mod Bill, pegede han paa 
noget ude i Vandet og raabte: »Se der«. Jeg 
vendte mig om, og saa, at de »tre berømte« 
var paa Vej ind mod os. Det var nogle Kæm
pesøer, i Reglen tre paa Rad, der kom lar
mende og snublende som fulde Mænd. Jeg 
vendte Baaden og roede ud mod dem for at 
tage dem i Opløbet og naaede lige at se et 
spændt og skadefro Grin paa Bills Ansigt. 

Den første Sø gik det nogenlunde med, jeg 
hørte, den kom buldrende nærmere og nær
mere, og saa blev Gummibaaden som af en 
Kæmpehaand slynget op i Luften, medens 
Kaskader af Vand væltede indenbords. Jeg 
holdt heldigt Balancen og kom hurtig fri af 
Braaddet. Mit Fotografiapparat, der laa i en 
Lomme paa den indvendige Side af Baaden, 
var i faretruende Nærhed af Vandet, der 
skvulpede mig om Benene, og jeg tog det op 
puttede det ind paa Brystet bag Skjorten. 
Under denne Manøvre tabte jeg den ene 
Aare. Et fortvivlet Forsøg paa at fiske den op 
mislykkedes ganske. Alligevel naaede jeg at 
tage en Reserveaare fra en anden Lomme i 
Baaden, og jeg naaede ogsaa at samle den 
(den var lavet af Rør og i tre Stykker), men 
jeg naaede ikke at faa rettet Baaden helt op, 
saa jeg fik Søen lidt tværs og maatte køre 
med et langt Stykke, før jeg kom fri. Nu var 
Baaden fyldt til Randen med Vand, saa da 

den tredie og største Sø kom — et helt Vand

fald — var jeg et hjælpeløst Offer. Selvom 

jeg lagde alle Kræfter i, kunde jeg ikke kom

me ud af Braadet igen. Baaden drejede rundt 

ustandselig, snart havde jeg Benene lodret i 
Luften, og snart maatte jeg trykke Ryggen 
mod Bunden for ikke at falde forover. Hel
digvis holdt jeg fast paa Aarerne, og da 
»Vandfaldet« var ked af at lege med mig, 
kunde jeg hurtig komme i Sikkerhed ved at 
ro vestover, hvor der ingen Brænding var. 
Bill, der spændt havde fulgt mine akrobatiske 
Øvelser, var helt opløst i Latter, og en Del af 
Grunden til, at jeg klarede den sidste Sø saa 

skidt var den, at jeg ogsaa havde 
faaet et Anfald af Latterkrampe. — 
Det var Bill, der var Aarsagen. Jeg 
havde haft Lejlighed til i Pauserne 
at kaste et Blik ind paa Bill for at 
se, hvorledes han tog det. Da den 
første Sø kom, gik den langt over 
hans Hoved og skyllede baade ham, 
hans Hummer og hans skadefro 
Grin langt væk.. Da han kom op 
igen, havde han, en vis Person split
te mine Bramsejl, begge Hummerne 
endnu. Og han grinede stadig. Den 
anden Sø behandlede ham efter 
samme System, — men han havde 
stadig begge Hummerne, en i hver 
Haand, og han lo stadig, da han 
kravlede op paa sin Sten. Da han 
saa mig lave Surf-riding paa den 
sidste Sø, var han helt væk i Latter, 
og han faldt bagover ned i Vandet, 
før Søen naaede ham. Jeg kikkede 
spændt efter ham, da det var over-
staaet. Først kom de to Hummere 
tilsyne bag Stenen, som om han 
lavede Mester Jakel Teater, derefter 
det stadig grinende Hoved. 

Nu var jeg imidlertid blevet træt 
af at være Kastebold for Søerne, 
og da Baaden var uhaandterlig paa 
Grund af det meget Vand inden

bords, og mit Fotografiapparat temmelig sik
kert trængte til et hurtigt Eftersyn, roede jeg 
tilbage til »Nordkaperen«. Bill havde fundet 
et Sted, hvor han satte sine Hummere i Klem
me mellem nogle Sten, medens han fortsatte 

Jagten. 

Efter at Baaden var tømt for Vand, roede 
Poul ad en Omvej Vest om Revet for at und-
gaa Brændingen ind og hentede Bill, der i 
Ventetiden havde fanget endnu en Hummer. 
Vi fik et meget eksclusivt Maaltid Mad den 

Aften. 

En Dag fortalte vi Hr. Stampa om vort 
Uheld i Itabaca Channel, og fik opklaret 
Grunden. Han fortalte os, at der ganske rig
tigt havde været Koste langs den saakaldte 
Sejlrende; men Militæret havde inddraget 
dem. Gang paa Gang havde mindre Marine
fartøjer eller Armébaade faaet flaaet Bunden 
op paa de lumske Skær, og til sidst da det 
blev for galt blev det forbudt Hærens og 
Flaadens Skibe at besejle Strædet, og Mær
kerne blev fjernede. Desuden viste det sig, at 
Dybden, der paa Kortet var angivet i Favne, 
kun var i Meter. (Fortsættes.) 

Knud Larsen, Carl Nielsen, Amerikaneren Bill og Poul Larsen. 
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Eftertryk ogsaa i Uddrag forbudt. 

Vi fortsætter Carl Nielsens 
spændende Beretning. 

Selve Øen var ca. 300X400 Meter. Helt 
ud til Strandkanten voksede der et lavt Man
grovekrat, og selve Strandkanten bestod af 
store Lavastykker mod Nord, Vest og Syd, 
medens Østsidens Strandbred bestod af Sand. 
Vi gik, kravlede eller sprang fra Sten til 
Sten, og saa stod vi overfor den første Sø
løve. Den faldt i den Grad sammen med 
Klipperne, at vi nær havde traadt paa den. 
Desuden havde vi ikke regnet med at finde 
Søløver her, men paa Sandbredden. Det var 
en velvoksen Han, den var rødlig i Pelsen 
og havde lange Pelshaar om Halsen, der 
kunde forestille en Manke. Den snorksov, 
og først da vi kastede Smaasten paa den, 
aabnede den Øjnene. Vi havde ventet, den 
var flygtet rædselsslagen, men om Forladelse. 
Den blottede sine Tænder i en Snerren og 
humpede lige løs paa os. Vi flygtede et Par 
Skridt tilbage, hvorefter den lagde sig til 
Rette igen, medens den vogtede agtpaagi-
vende paa vore Bevægelser, medens den 
smaaknurrede. 

Vi gik videre langs Nordsiden og stødte 
af og til paa mindre Søløver enkeltvis, men 
de var mere sky af sig. Ligeledes var der 
Pelikaner, der sad og saa kloge ud, eller 
Iguana'n (paa dansk: Leguna), som de Ind
fødte kalder dem, der sad og solede sig paa 
Stenene. Iguana'n er et Kæmpefirben, ofte 
1 Meter langt fra Snude til Halespids. Sø-
iguanaen er sort og Landiguanaen er grøn, 
men begge er spiselige og regnes for en De
likatesse blandt de Indfødte. 

Da vi drejede om ad Østsiden til efter at 
have passeret nogle høje Lavablokke, stod 
vi overfor et imponerende Syn. Paa Sandet, 
paa Stenene og i Vandet vrimlede det med 
Søløver. Der var lysegraa, mørkegraa, røde 
brune og skinnende sorte Eksemplarer og i 
alle Størrelser, ligefra de allerkæreste Baby's 
til store Hanner. Og paa Toppen af Stenene 
sad der, ja, jeg tør godt sige Tusinder af 
Iguana'er, i mange Tilfælde oven paa hin

anden i tre Lag. Og hvor der endelig var lev
net en Plads, sad der Pelikaner eller Maager. 
Der var ingen af dem, der var meget for at 
flytte sig, og vi maate stundom skubbe til 
dem for at komme frem. 

Vi blev enige om at løbe ned foran Flok
ken af Søløver for at fotografere dem, naar 
de søgte Vandet. Som sagt, saa gjort, men 
der var ingen, der flygtede — de snorksov 
allesammen. Jeg skylder vel at oplyse, at vi 
ikke kom i Nærheden af Hannerne. Vi mo
rede os med at gaa hen til Hunsøløverne og 
sparke dem let i Siden for at vække dem. De 
slog søvndrukkent de klare smukke Øjne 
op, kikkede paa os og lukkede dem igen. 
Saa ligesom det langsomt var gaaet op for 
dem, at der var Fare paa Færde, slog de 
forskrækket Øjnene op igen og kikkede atter 
paa os lysvaagne. Saa røg de op med et Sæt, 
kaldte gøende og ængstelige paa deres Af
kom, medens de galopperede ud i Vandet. 
Vi morede os en Tid med at vække dem en 
efter en. Saa lød der en høj Gøen, der gik 
over i Knurren, bag os, og op af Vandet 
skød en Søløvehan saa stor og prægtig, at 
vi nær havde glemt at flygte for at se paa 
den. Den forekom mig at være mindst 3 
Meter lang, og naar den stod paa Lufferne, 
naaede dens Snudespids i Højde med Brystet 
af os. Dens pragtfulde sorte skinnende Krop 
bugtede sig som en Orm, da den gøende og 
snerrende galopperede lige imod os i usand
synlig Fart. Endelig vaagnede vi op og flyg
tede ind mellem alle Iguana'erne, der for
skrækkede dumpede ned af deres Sidde
pladser, da vi kom susende med Raab og 
Hyl for at jage dem væk. Vi talte om senere, 
at hvis vi skulde gentage Besøget, maatte 
vi have Skydevaaben med, man kunde jo 
snuble paa en Sten; men hverken Bill eller 
jeg havde regnet med, at Søløver kunde 
være farlige. 

Den store Han var imidlertid blevet træt 
af at forfølge os, og vi listede tilbage igen, 
da Vejen var fri. Den havde nu travlt med 
at snuse til alle sine Koner, om de var der 
allesammen, og hele Kolonien var i Oprør. 

Vi bemærkede, at der ogsaa kom Søløver 
frem fra det tætte Mangrovekrat, og det 
maatte vi selvfølgelig ogsaa have undersøgt. 
Efter at Kæmpesøløven havde gjort endnu 
et Par Udfald imod os, havde den faaet 
Samling paa hele sit Harem med Afkom, 
og de laa nu alle ude i Havstokken. I det 
brysthøje Krat saa vi nogle Aabninger, der 
viste sig at være Indgange til nogle smalle 
Stier, der førte ind mod Midten af Øen. 
Forsigtigt begyndte vi at gaa langs en af 
Stierne. Hvert Øjeblik forstyrrede vi en 
Søløve, der flygtede længere ind i Krattet, 
men hvis vi stødte paa en Søløve, der lig
nede en Han, var det os, der fortrak. Om
sider kom vi ind til Midten af Øen, og der 
var et Krater, der var fuldt af Sand. En rund 
Plads paa ca. 20 Meter i Tværsnit var helt 
ryddet for Mangrovekrat. Det var Midt
punktet i »Byen«, en Forsamlingsplads, hvor
fra der gik utallige smalle Stier i Straalefa-
con ud mod Vandet. 

Under Mangroverne var der lavet For
dybninger eller Huler, og der har maaske 
staaet blodige Kampe om dem, thi udenfor 
mange af Hulerne laa der velbevarede Ske
letter af store Søløver. Vi søgte atter mod 
Kysten og fulgte den for at komme til Baa-
den, og saa traf vi paa en Søløveunge, som 
Bill vilde fotografere. Jeg stod med Ryggen 
mod Krattet, og Bill lagde sig paa Knæ et 
lille Stykke fra mig for at fotografere. En 
Puslen og Knagen fik mig til at vende mig 
og springe til Side, før jeg vidste, hvad det 
var. En stor Hansøløve kom brasende ud af 
Krattet med en ildevarslende Knurren. Bill 
fik aldrig taget sit Billede; han maatte springe 
for Livet, medens den mærkelig nok strøg 
lige op ad mig uden at lægge Mærke til mig. 

Solen var næsten helt forsvundet, og vi 
maatte skynde os hjemad, inden det blev 
mørkt, hvor nødigt vi end vilde. Vi fandt 
Gummibaaden i god Behold, og nu begyndte 
den samme Forestilling som før med at kom
me i Baaden. Langt om længe flød vi uden 
for Rev og Sten, drivvaade, men de dyre
bare Fotografiapparater havde vi heldigvis 
holdt tørre. 

Vi skulde ikke naa »Nordkaperen« uden 
endnu en lille Sindsbevægelse. Da vi var 
midtvejs, troede vi at se to Hajer, der fulgte 
os lige i Kølvandet. Vi saa Finnerne, der 
røbede Hajernes Tilstedeværelse og syntes, 
at de havde en mærkelig Facon, og ved nær
mere Eftersyn opdagede vi, at det var en 
Rokke. 

For første, og maaske sidste Gang i vort 
Liv saa vi en virkelig Kæmperokke. Afstan
den mellem de to Finner var ca. 10 Fod, og 
den synede som et Stuegulv. Den fulgte tæt 
bag Baaden, rimeligvis af Nysgerrighed for 
at studere den underlige gule Fisk. Bill og 
jeg turde knap veksle et Ord, vi turde heller 
ikke ro hurtigere eller langsommere for ikke 
at tirre den. Da den omsider drejede af og 
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Generalforsamlingen. Flere Talere var imod 
Forslaget, der blev forkastet. 

Fra André Schmidt var indsendt følgende 
Forslag, som vedtoges uden Debat: Vort 
Medlemsblad indforer en Rubrik for Køb 
og Salg, hvor Medlemmerne for en ringe Be
taling kan faa indrykket smaa Annoncer om 
Køb, Salg og Byttehandler. 

Schmidt havde indsendt endnu et Forslag: 
Der betales en fast Afgift for Laan af For
eningens Grej. Forslaget blev forkastet efter 
en kort Debat. 

Det følgende Forslag, der var indsendt af 
A. Schibler, gav Anledning til en større 
Debat. 

Forslaget gik kort fortalt ud paa, at man 
skulde ansætte Pladsmanden paa fast Time
løn efter Dansk Arbejdsmandsforbunds Tarif. 

Pladsmanden skulde saa ha' en fast Ar
bejdstid, alle Indtægter han tidligere har haft 
ved Ophaling og Søsætning af Fartøjer, skal 
derefter indbetales til Foreningen. 

Schibler paapegede, at denne Ordning vilde 
bevirke, at man skaanede Foreningens Grej, 
som herefter kun blev brugt af Pladsmanden. 

Lorentzen mente, at Forslaget vilde blive 
for dyrt for Medlemmerne. Formanden om
talte Bestyrelsens Arbejde med den samme 
Sag. Schiblers Forslag anviste ingen Dæk
ning for Underskudet, bebudede at der en 
Dag maatte komme et Forslag i samme Ret
ning fra Bestyrelsen, Tiden var dog ikke inde 
nu. E. Hansen, S. Aa. Rasmussen og Lund 
havde ogsaa Betænkeligheder ved Forslaget. 
Schibler mente Bestyrelsen kunde bruge hans 
Forslag til at arbejde videre med. Forslaget 
blev trukket tilbage. 

Man var nu naaet frem til Generalforsam
lingens brændende Punkt: Valg af Formand 
og Bestyrelse. 

Dirigenten indledede med at forespørge 
Formanden om han vilde modtage Genvalg. 

Formand A. Jensen fik Ordet, omtalte de 
mange Glæder og Skuffelser han havde haft 
som Formand for S. S. F. Han vilde gerne 
være fri et Par Aar nu. Han manglede den 
Tid, som man nødvendigvis skal bruge til at 
bestride Posten som Formand i S. S. F. Meget 
var jo naaet, men der var endnu et stort Ar
bejde at gøre for en Formand, maaske hans 
Helbred ikke var godt nok til dette. Forman
den meddelte, at han paa Grund af mange 
Henvendelser havde bestemt sig til at fort
sætte, men han vilde dog afvente Mødets 
Forløb. 

Lorentzen opfordrede Forsamlingen til at 
tilkendegive man ønskede Formanden blev, 
det blev ogsaa kraftigt tilkendegivet fra For
samlingen, at man ønskede Formanden fort
satte. Men — det var tydeligt, at den gamle 
Opposition fra Krigsaarene var noget skuffet 
over denne Vending, man havde endog svært 
ved at skjule dette. — Formanden lovede at 
fortsætte, naar den øvrige Bestyrelse vilde 
blive. En saadan Ordning kunde Oppositio
nen ikke gaa med til, man krævede Valg. Det 

blev dog tilkendegivet fra Forsamlingens Fler
tal, at Jensen skulde blive uden Valg. Bay, 
som var foreslaaet, trak sin Kandidatur til
bage. Der var til Bestyrelsen foreslaaet Sv. 
Carlsen, Lorentzen og Otto Petersen. Da dette 
alle var Folk paa samme Linie som den sid
dende Bestyrelse, forlangte bl. a. S. Aa. Ras
mussen en skriftlig Afstemning for at faa Ro 
om Bestyrelsesarbejdet. En skriftlig Afstem
ning, som herefter fandt Sted gav følgende 
Resultat: S. Aa. Rasmussen 88 Stemmer, Carl
sen 107 Stemmer, Otto Petersen 38 Stemmer, 
Lorentzen 48 Stemmer, Madsen 107 Stemmer. 

Herefter var Madsen og Rasmussen gen
valgt samt Carlsen nyvalgt. 

Sekretæren Havneassistent I. C. Petersen, 
som Formanden senere takkede for godt og 
fortjenstfuldt Arbejde i S. S. F. gennem 12 
Aar, vilde meget gerne fratræde nu. I. C. Pe
tersen mente vel ogsaa, at det var heldigere, 
at Bestyrelsen udskiftes enkeltvis fremfor den 
truende Opløsning, der var bebudet denne 
Gang. 

Forsamlingen rejste sig og hyldede Petersen 
kraftigt for hans Arbejde i Foreningens Be
styrelse. 

Under Punkt Eventuelt omtalte Forman
den, Krigsskadeforsikringen. Her maatte Med
lemmerne forvente en Opkrævning paa 5 pCt. 
af Brandforsikringsbeløbet. S. Aa. Rasmussen 
oplyste, at Billetter til Afriggergildet nu 
kunde faas hos Kassereren. En Taler ankede 
over Bestyrelsen manglende Interesse for 
Motorkursuset, han ønskede ogsaa et Hus til 
Motorerne. B. Petersen forlangte en ordentlig 
Affendring i Havnen. Emil Hansen vilde ha' 
Motortaljen bragt i Orden. Hansen oplyste, 
at Tovværkskursus'et var overtegnet, men til 
næste Aar vilde han gøre Plads for videre
komne i Wiresplejsning. 

Da ikke flere Talere begærede Ordet kun
de Dirigenten slutte den overordentlig livlige 
Generalforsamling med at udbringe et Leve 
for S. S. F. Red. 

Klodser og Fortøjninger 
skal tages op! 

I Forbindelse med Rendens Uddybning vil 
man forhandle med Entreprenørfirmaet om 
en Uddybning i Havnen. 

I den Anledning paalægges det Medlem
merne at fjerne Klodser og Agterfortøjninger 
saa hurtig Fartøjet er kommet paa Land. — 
Klodsen kan evt. hives ind under Broen eller 
klods paa Bolværket, selv om det ikke er en 
Garanti for, at Grabben tager den. I alle Til
fælde maa den af Vejen før Gravemaskinen 
begynder, ellers ender den ude i Øresund. 

Bemærk, denne Advarsel gentages ikke og 
vi paatager os intet Ansvar for bortgravede 
Klodser. Havneudvalget. 

Ved Henvendelse til Havneudvalget kan 
man faa Oplysning om de Steder i Havnen, 
der paatænkes uddybet. 

Sundby. Seil-Tauniug, 
Som anført i vort Referat af Generalforsam

lingen forlader Havneassistent I. C. Petersen 
nu Bestyrelsen. Formanden udtrykte paa 
Generalforsamlingen sin Beklagelse over 
dette. 

Havneassistent I. C. Petersen, 

I. C. Petersen var jo Bestyrelsens Alders
præsident, som Formanden udtrykte det, en 
rar Mand at have med til Forhandling, naar 
man mødte op paa offentlige Kontorer og 
skulde opnaa et og andet for vor Forening. 
Der stod Respekt om ham, naar han mødte 
op i sin Havnemester Uniform og paa sin 
saglige Maade redegjorde for Spørgsmaalet, 
slog det aldrig Fejl, »Landkrabberne« paa de 
offentlige Kontorer indsaa, at dette var Sag
kundskab. 

I. C. var jo Foreningens Sekretær, og han 
har i den Egenskab fyldt mangen en tyk For
handlingsprotokol paa en ærlig og redelig 
Maade, som er af stor Vigtighed, har det vist 
vist sig ved flere Lejligheder. Medlemsbladet 
slutter sig til de mange, som paa Generalfor
samlingen bragte I. C. Petersen en hjertelig 
Tak. 

Reporter. 

Efterskrift: I. C. Petersen bad mig paa Mødet 
bringe en Hilsen og Tak for den Hyldest 
man havde vist ham. Nu glædede han sig til 
at prøve, hvorledes det var at sidde i den 
anden Ende af Salen og være med i Oppo
sitionen. 
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MARKETENDERIETS DRIFT 

Formand Jensen gik nu over til at omtale 
de Vanskeligheder, Bestyrelsen og specielt 
han havde haft med at holde vort Marketen
deri og Klubhus i Drift. Efter Bergmarks Af
gang havde 2 forskellige været indsat som 
Bestyrer, for begges vedkommende gjaldt, at 
Sygdom havde slaaet dem ud. 

Rent økonomisk arbejdede vi med et Un
derskud paa omkring 2000 Kr., dog havde 
man et Varelager, saaledes at Sæsonen rent 

regnskabsmæssigt gik lige op. 

Om Grundene til den daarlige Forrentning 
af Marketenderiet kunde Formanden oplyse, 
at vore Tildelinger var blevet saa urimelige 
smaa og paa alt var paa Grund af vor spe
cielle Beværterbevilling paalagt 30 pCt. Om
sætningsafgift. I Dag koster til Eks. en Snaps 
i S. S. F. 15 Kr. modsat Købmandens, der 
koster 9,50, det var jo ikke som for bare et 
Aar siden, hvor Medlemmerne mødte op 
Søndag Morgen. Ølsalget var ogsaa ødelagt, 
Foreningens reelle Fortjeneste paa en Bajer 
er nu 9 Øre, og vore Tildelinger er omkring 
1000 Flasker pr. Maaned, hvilket giver en 
Indtægt paa 90 Kr., dette Grundlag kunde 
man ikke forsvare at arbejde videre paa, der
for havde man ønsket i Dag at høre Medlem
mernes Mening. Formanden udbad sig For
slag til en Ordning, idet han omtalte de for
skellige Former, der havde været drøftet i 
Bestyrelsen. Formand Jensen kunde oplyse, 
at en Marketenderibevilling var ubrugelig for 
os, da man paa en saadan Bevilling skulde 
garantere, at der ingen Gæster kom i Huset. 

SEJLSPORTEN OG SEJLADSEN 

Sommeren og den forløbne Sæson havde 
været overordentlig tilfredstillende, ogsaa for 
Motorbaadene mente han, at Sæsonen stort 
set havde været god. Formanden rettede en 
varm Tak til de Medlemmer, der havde re
præsenteret S. S. F. paa fremmed Bane. Be
styrelsen havde herigennem faaet Løn for 
meget Arbejde ved den Tilfredsstillelse det 
var at høre og læse om de raske Sportsfolk 
og de fine Fartøjer, vi har iblandt vore 
Sejlere. 

Motorbaadsløbene havde jo ikke fundet 
Tilslutning, Formanden havde den fornøjelige 
Forklaring, at til det først arrangerede Løb 
holdt man sig tilbage for at spare Benzin og 
ved det sidste Løb, der var arrangeret, holdt 
man sig tilbage af Mangel paa Benzin. 

Formanden mente alligevel, at Motorspor
ten vilde live op igen. 

Junior- og Øvelsessejladsen havde været 
tilfredsstillende. Formanden rettede en Tak 
til Lærer og Elever. Juniorsejladsen maatte 
man ha' under fastere Former. Vintersæsonen 
var begyndt fint med en overvældende Til
slutning til Tovværk og Navigation. 

Formanden sluttede med at omtale vore tre 
Kammerater, som sejler Jorden rundt. For
samlingen gav ham sin fulde Tilslutning paa 

et Forslag om at sende dem en Hilsen fra 
Generalforsamlingen. 

Herefter kunde Formanden slutte med at 
uddele Førerattester til 20 Medlemmer fra 
Sejlerskolen. 

LUND FORESLAAR VORT 
BYGGEFOND OPHÆVET 

Efter Beretningen havde forskellige Med
lemmer Ordet. E. Hansen ønskede Oplysning 
om det lovede Motorkursus. B. Petersen øn
skede at vide om Bestyrelsen havde prøvet 
Marketenderiet drevet af en privat Mand. 

E. Lund kritiserede Medlemsbladet, ønske
de Oplysning om et Medlem, der var opfor
dret til at melde sig ud af S. S. F., ankede 
over at Huller fra Koksudgravningen ikke 
blev opfyldt, kritiserede Formandens Arran
gement med Sandsugerne i Havnen, han øn
skede en skriftlig Overenskomst. Lund var 
utilfreds med Udviklingen i Marketenderi-
spørgsmaalet, henviste til Bergmarks Tid, 
vilde i alle Tilfælde foreslaa, at Foreningen 
opgav Tanken om et nyt Klubhus, de indsam
lede Penge kunde man bruge til bedre For-
maal, og Lund var af den Formening, at 
større Klubhus vilde give tilsvarende større 
Underskud. 

G. Bramsted ønskede Adgang til Klub
huset i Vintertiden, omtalte Ulemperne ved 
at faa fat i en Telefon 

A. Schmidt gik imod Lunds Tanker om det 
nye Klubhus, som maatte komme ad Aare, 
dette skulde jo ikke blot være et Marketen
deri, men et Hus med Mødelokaler og andre 
Goder, advarede stærkt mod at bruge de ind
samlede Penge. Schmidt var meget utilfreds 
med de udførte Jordarbejder i Havnen. Han 
mente, at Bestyrelsen burde ha' paa Puklen 
for dette. Pengene var givet daarligt ud. 

Olsen kritiserede, at Benzintanken blev 
lukket, fordi Pladsmanden holdt Ferie, det 
burde ikke ske oftere. Paafyldningen paa 
Pladsen var blevet for dyr, mente han, fordi 
man ikke brugte Fagfolk. M. Gundel var til
freds med Jordarbejdet, men kunde ikke til
give Bestyrelsen, at Klubhuset var lukket. W. 
Hansen mente, at Cykling langs Molerne 
burde fortsættes, det kunde ikke være nogen 
til Gene. H. Nielsen mente, der var mange 
Medlemmer, som vilde ha' udført Jordarbej
det gratis. E. Lund gik straks imod dette sid
ste, idet han mente Foreningen var for stor 
til den Slags, at en lille Flok skulde arbejde 
for den øvrige Forening var urimeligt. (Hva' 
med Formand og Bestyrelse? Red.) 

Formand Jensen besvarede de forskellige 
Spørgsmaal og den rejste Kritik, hvorefter 
Dirigenten stillede Protokol og Beretning til 
Godkendelse, hvilket skete. 

EN BESYNDERLIG EKSKLUSIONSSAG 

Formanden redegjorde for en Sag vedrø
rende et Medlem, Lars Petersen, som havde 
ført til, at vedkommende var blevet eksklu
deret. L. Petersen havde ønsket Sagen prøvet 

for Generalforsamlingen, hvilket man selv
følgelig intet havde at indvende imod. Sagens 
Mystik bestod deri, at L. Petersen ikke vilde 
vedgaa nogen af de Klager, der var indgaaet 
imod ham, idet han henviste til en Ven, han 
havde indført i S. S. F., som i hans Navn 
havde opført sig uheldigt. Bestyrelsen hæv
dede nu, at Medlemmerne maatte være an
svarlig for deres Gæster eller de Personer, de 
indførte i S. S. F. Pludselig optraadte den 
Mand, L. Petersen paastaar var den egentlige 
Synder, paa Foreningens Talerstol, det blev 
opdaget, at Manden ikke var Medlem af 
S. S. F., hvorfor han omgaaende blev udvist. 
Vor Pladsmand, som har Ansvaret for Ind
gangen, blev alvorlig kritiseret for det skete. 
Lorentzen mente ikke, at her var noget at 
diskutere, Bestyrelsen maatte man følge i den 
Sag, L. Petersen havde jo paa flere Punkter 
overtraadt vore Love, blandt andet ved at til
lade en fremmed at sejle med sit Fartøj fra 
Foreningens Havn. Lund kunde ønske, at 
Manden, der ikke var Medlem af S. S. F., 
fik Lov til at udtale sig for at faa Sagen be
lyst. A. Schmidt fandt Diskussion unødven
dig. Bestyrelsen maatte der være saa meget 
Tillid til, at man kan følge den uden yder
ligere Debat. Sagen blev herefter afgjort ved 
skriftlig Afstemning. Den blev stadfæstet med 
98 Ja-Stemmer imod 64. 

DE INDSENDTE FORSLAG 

Fra Havneudvalgsmedlem Henri Madsen 
forelaa et Lovændringsforslag, Lovenes § 3 
ønskes strøget. Man kunde ikke mere mod
tage fremmede Fartøjer til Ophaling paa vor 
Plads. Hertil kunde føjes, at det slet ikke var 
saa god en Forretning for Foreningen, idet 
mange af de fremmede glemte at betale før 
de stak af. 

Der udspandt sig en større Debat om dette 
Emne, nogle mente ikke at vi kunde lade 
denne Indtægt fragaa os. Flere Talere anbe
falede, at man satte Honoraret for B-Medlem-
mers Ophold betydelig op, andre Talere paa
pegede den Hjælp det var for andre Klubber, 
at man kunne overvintre hos os. Der indkom 
forskellige Forslag hvorom der dog ikke kun
de skabes Enighed. 

Hele Debatten endte med, at Spørgsmaalet 
henlægges til Foraaret, til denne Tid skal Be
styrelsen forelægge et gennemarbejdet For
slag. 

Bernh. Petersen havde indsendt det næste 
Forslag man behandlede: Den yderste Række 
Haver med nordre Mole foreslaas nedlagt. 
Motivering: Hvert Foraar, naar Fartøjerne er 
søsat, begynder Haveejerne at ryste Jord
knolde nedover Fartøjerne. Forslaget ved
toges. 

Emil Hansen havde indsendt følgende For
slag: Protokol og Beretning aftrykkes i Med
lemsbladet for Oktober og December. Han
sen mente ikke man kunde høre den oplæste 
Beretning og at man mødte uforberedt til 
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.Efteraars-weneralforsamlingen 
Formanden A. JENSEN fortsætter 

For en fyldt Sal med et veloplagt Publikum 
aabnede Formanden Mødet, og til Dirigent 
valgtes for Gud ved hvilken Gang Jørgen 
Nielsen. 

Protokollen blev oplæst, man bemærkede, 
at vor ellers »umulige« Bestyrelse havde fun
det paa at anbringe et Mikrofonanlæg, saa-
ledes at der var Mulighed for alle til at høre 
Beretningen. Sekretæren I. C. Petersen op
læste Protokollen, den 24. Gang paa en ordi
nær Generalforsamling, hvorefter Formanden 
tog Ordet til Beretningen, idet han indledede 
med at mindes 2 Medlemmer, som var afgaaet 
ved Døden, Stig Jensen og Carl Andersen. 

FORMANDENS BERETNING 

Sandtilførslerne, og Afskibning i vor Havn 
af dette, var en Handel vi havde gjort med et 
privat Entreprenørfirma, dog med Kommu
nen som Garant. For den Ulejlighed vi har, 
skal dette Firma til Gengæld uddybe vor 
Sejlrende, et Arbejde som vilde koste For
eningen 20,000 Kr. 

Formanden omtalte en Henvendelse til 
Kommunen, hvor han paa Foreningens Vegne 
protesterede mod Sandpaafyldningen ved den 
nye Badestrand, Sandet vandrer jo efter vor 
Mening mod S. S. F. og lejrer sig i vor Ren
de. Dette havde man dog afvist — men p. t. 
er man i Gang med at opføre en Mængde 
Høfder for at forhindre den Sandvandring vi 
mener finder Sted. 

Planeringen af den Søndre Plads, hvortil 
Jorden var aflæsset forrige Vinter uden for 
Plads, havde været et større Job, det fremgik 
af Formandens Udtalelser, at han ikke var 
sikker paa, at Resultatet stod i Forhold til 
Indsatsen, men Arbejdet maatte forsøges, da 
Pladsen trængte til en Udjævning. Der havde 
været Besværligheder med at faa Arbejdet 
afsluttet, fordi Pladsmand Madsen, som havde 
en skriftlig Kontrakt med os om Arbejdet, 
flere Gange maatte skifte Mandskab. Den 
økonomiske Side af Sagen maatte ændres 

saaledes at vi kom til at betale Kr. 3000. — 
Ca. 200 Kr. mere end beregnet. 

Vanskelighederne med Indkøb af Træ var 
utrolige, selv om vi havde faaet en ubetyde
lig Tildeling, var det os umuligt at fremskaffe 
Materialerne, naar disse engang kom, maatte 
de bruges til strengt nødvendige Reparationer 
og en Port paa den Sdr. Plads. 

FORENINGENS PENGEKASSE ER TOM 

Formanden omtalte Foreningens Økonomi, 
det var et overordentligt sørgeligt Billede 
han her oprullede. 

Vor Pladsleje til Kommunen havde vi ikke 
betalt til Tiden, ligesom andre paatrængende 
Udgifter var holdt igen. 

Ifølge Formandens Udtalelser var dog an
dre Sejlklubber i samme Situation. S. S. F. 
havde rigtignok faaet en Pladslejeforhøjelse 
paa 50 pCt., men det var jo kun en ringe 
Hjælp, idet Kommunens Leje efter Krigen 
var steget til 9000 igen, herved er 2500 af de 
3000 Kr., der indkom ved Lejefcrhøjelsen 
brugt, de resterende 500 Kr. dækker ikke de 
100 pCt. som alle Udgifter er steget med, 
men Formanden mente dog, at det maatte for
søges om Forretningen kunde løbe rundt. 

% 

di>, 

og Uddeling af Præmier 

for Sommerens Sejladser 
afholdes 

LØRDAG DEN 25 OKTOBER I RESTAURANT »KARNAPPEN« 

Afriggergildet begynder med FÆLLESSPISNING KL. 18 PRÆCIS 

Der serveres: GULE ÆRTER - FLÆSK OG PANDEKAGER 

Efter Spisningen Kl. ca. 20 foretages PRÆMIEUDDELINGEN, 

BALLET til Toner fra GAMBYS ORKESTER begynder. 

hvorefter 

Billetter til Spisning og Bal Kr. 8,00 — og 

Billetter til Præmieuddeling og Bal Kr. 1,25 faas hos Kassereren, Th. Sparre, 

Højdevej 39, 3. N. B. Intet Billetsalg ved Indgangen. 

Deltagere i Spisningen opfordres til i egen Interesse at møde præcis, der ven

tes ikke paa nogen. Festudvalget. 
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Regler 

for Benyttelse af 

Masteskuret 
Det er nødvendig, for at alle kan faa Mast 

og Bom i Hus, at følgende Regler overholdes: 

Masten skal være helt afrigget og lægges 

for sig i det for dette Formaal mærkede Rum. 

Bommene anbringes for sig i Rummet med 

de korte Reoler, mærket: Kun for Bomme. 

Det er praktisk at anbringe en Mærkesed

del fastbundet til Mast og Bom, saa undgaar 

man, at Folk, som ikke kender deres eget 

Grej, gaar og slæber det ud. 

Master og Bomme, der ikke er anbragt efter 

disse Regler, maa vi bære ud igen for at 

skaffe Plads til alle. Og saa til Slut, kun 

Master og Bomme i Skuret, alt andet fjernes 

»uden Ansvar«. 

Havneudvalget. 

SEJLSPORTSMÆND mødes nu i 

atttøpauill(HAtn 

MUSIK og DANS 
i nye og hyggelige Omgivelser. 

Separat-Lokaler for sluttede Selskaber. 

U<ps ActUuc 
AMAGER 6270 

Kongens 

Nytorv 6, 

København K 
Telf. C. *931é 

K I M  
Benzin - Petrol og Danol BAADMOTOR 

ALBIN 
Reparationer udføres. 
Reservedele leveres. 

» B R  I T  A N N  I A «  
direkte omstyrbar. 

Jernholms Motor Import, 
Central 4773 og 4874, 
Fælledvej 16, Kbhvn. N. 

Type K2-K4-
K 5 - K 7 - K 8 og 
K 14. 2 Aars Ga
ranti. 3 Aars Beta
ling. - Ingen Fedt
kopper, men over
alt S. K. F. 
Kuglelejer. 

Eneforhandler for 

tifytify fyulthmed'' 
C A R L  N I E L S E N  
RAADHUSSTRÆDE 17 
Leverandør til Foreningen. 
Guld og Sølv købes. 

»Kl ohhemageren« 
URE OG OPTIK 

1. Kl.s Reparationer. 

Forretningen, Amagerbrogade 101 

Telefon Amager 2719 u. 

Tænk 

paa 

Fortøjningen 

B E S L A G  

F E N D E R E  

T O V V Æ R K  

„T/HæAi" 

DET NYE MALERUDSALG 

t. ^ SUNDBY SEJL-FORENING — 
\j Formand: A. P. S. Jensen, Isa-
R"~ "7 fjordsgade 8, 3., Amager 2637 y. 
l S. 5. F. Kasserer: Th. Sparre, træffes 

1. Søndag i hver Maaned i Kl ubhuset fra 
Kl. 10—12 samt hver Fredag Højdevej 3°, 3. Kl. 18—20. 
Sekretær: J. C. Pedersen, Østrigsgade 31, 1., 
Amager 1398 y. Pladsmand og Havnefoged: 
E. Madsen, Holmbladsgade 90, Amager 2779 x. 

Gunnar Jensen 
Yachtbureau 
Yachtassurance 
Yacht-Service 

Køb og Salg af alt Yachttilbehør 

Sorgenfrigade 4, Kbhvn. N. Taga 9422. 

Motorreparationsværksted 
Jeg har aabnet et 1. Kl.s Reparations
værksted for alt i Baadmotorer og lign. 
vis-a-vis for S.S.F. bag Villa »Sano«, 
Amager Strandvej 162. 

Speciale, Mågnetapparater, 

Startere og Dynamoer. 

Drejearbejde og Autogensvejsning udf. 
Robert Poulsen, Medlem Nr. 149. 

YACHT-SERVICE 
E .  N I L S S O N  &  E .  A N D E R S E N  

MILANOVEJ 25 
S U N D B Y  4 3 8  1  

YACHT SERVICE 

udfører alle Beslag 
til Lystfartøjer, og er 
Specialist i moderne 
og hensigtsmæssige 
Beslag til Kapsejlere. 

Vi anbefaler os bl. a. med: 
Skødespil - Patentblokke - Nokbeslag 

Klyds — Masteskinne 
Metalskinne til Skødehal, Skydekapper 

Rorbeslag 
Kølbolte i Sømetal eller galv. Staal 
Mastebeslag Stævnbeslag etc. udføres 

i rustfrit Staal. 

Vejledning ved Ombygning og 
Omrigning af Fartøjer. 

Rig- og Køltegninger udføre® 

• Se Udstillingen i Malerudsalget 

Udgiver: Sundby Sejl-Forening. 

Ansvarhavende Redaktør 
Sv. Aa. Rasmussen, Lybækgade 31 — S. 

Telefon Sundby 3655 
Ekspedition: E. Nilsson, Milanovej 25, Sundby 4381. 

Tryk: Amager Bogtrykkeri, Hallandsgade 11 — S. 
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havde Rattet, og vi andre var under Dæk, 
da vi tog Grund med et Stød, der kunde 
mærkes For til Agter. Bill, Poul og jeg 
havde saa travlt med at komme op paa een 
Gang, at vi var ved at sidde fast i Kappen. 
Vi var over en Sømil fra Land og havde følt 
os trygge for den Art Overraskelser. Atter 
nogle nervepirrende Sekunder, da vi gik 
over Stag; vi skulde jo tilbage over det 
eventuelle Rev igen, og der var høj Døn
ning. Der skete heldigvis ikke mere, og Poul, 
der øjeblikkelig havde taget Lodskud, kon
staterede, at en 30 Meter lang Lodline ikke 
kunde naa Bunden. Det har været en under
søisk Bjergtop, vi havde gjort Bekendtskab 
med. Strømmen viste intet Tegn til at slække 
af, og vi maatte til sidst have Motoren til 
Hjælp. Klokken 6 ankrede vi i Academy 
Bay saa tæt Kysten vi turde, uden at der 
var sket flere Uheld. 

Af en dejlig stor Bonito, der havde bidt 
paa Krogen, fik Bill tilberedt en dejlig Af
tensmad, og medens vi spiste, kom mange 
af Beboerne fra Øen roende ud til os. Der
iblandt var en Nordmand, Herr Graffer, der 
var meget glad for at hilse paa sine »Lands
mænd«. 

Næste Morgen, efter at vi med lokalkendte 
Folks Hjælp havde flyttet »Nordkap« 
dybere ind i Bugten, gjorde vi Landgang. 

Denne Side af Øen var mere indbydende 
end den vi blev præsenteret første Gang, vi 
var i Land. Her var Jord og Vegetation nok, 
og de smaa Hytter, der tittede frem her og 
der, gjorde det helt hyggeligt. Paa hele Øen 
boede ca. 100 Mennesker, og heraf talte den 
norske Koloni lidt over 20, der for de flestes 
Vedkommende boede oppe paa Bjergskraanin-
gerne og ernærede sig som Farmere. Enkelte 
andre Nationer var ogsaa repræsenteret, men 
langt den overvejende Del af Befolkningen 
var Ecuadorindianere, der ikke kunde skjule 
deres Herkomst af sydamerikanske Indianere. 
De levede her yderst primitivt, men for den, 
der ønsker at leve et sorgløst Liv uden at be
stille noget, er Øen et Paradis. Mændene 
kunde — som de fleste ogsaa gjorde — drive 
rundt hele Dagen uden at bestille noget. 
Deres eneste Paaklædning var et Par halv
lange Bukser. Skæg og Haar voksede som 
det vilde. Der var ikke noget, der hed Skat, 
ingen Sygekasse eller Foreningskontingenter, 
ingen Regninger af nogen Art, ingen Ind
greb fra Myndighedernes Side. Til Gengæld 
fandtes der heller ingen Købmand eller For
retninger af nogen Art, ingen Læge, ingen 
Jordemoder, ingen Præst og intet Politi. — 
Deres eneste Forbindelse med Omverdenen 
var en lille Damper, der kom fra Fastlandet 
hver anden eller tredie Maaned. 

I økonomisk Henseende førte Beboerne 
en fuldkommen sorgfri Tilværelse i deres pri
mitive, til Tider usle, Hytter. En enkelt Fa
milie boede endda i et gammelt Telt. Mad 
var der en Rigdom af, Havet ligefrem bug
nede af Fisk, som var meget lette at fange. 

Oppe i Bjergene vrimlede det af vilde Køer, 
Æsler, Geder og Grise, ligesom der var 
meget frugtbart. Der dyrkedes, eller voksede 
alt, hvad der kan findes i en velassorteret 
Grøntforretning, ligefra Løg, Kartofler og 
Kaal til Ananas, Bananer og Appelsiner. 
Kaffe, Tobak og Majs var der ogsaa en Rig
dom af. Fersk Vand derimod var det meget 
smaat med. Deres hovedsagelige Vandfor
brug maatte hentes fra en Kilde, der inde
holdt Brakvand. 

Blandt de meget faa, der boede i pæne 
og gode Huse, og som fik økonomisk Vin
ding ud af Tilværelsen, var en norsk Fisker, 
der hed Kristian Stampa. Han ejede en stor 
Fiskerbaad foruden to mindre og hertil hø
rende Joller og Pramme. Selvom han havde 
5—6 Indfødte i sit Brød, arbejdede han selv 
haardt og energisk, og var, hvad de Indfødte 
fortalte, en dygtig og heldig Fisker. Hans 
Fangst bestod hovedsagelig af sorte Fisk, en 
Torskeart, som blev saltet og tørret. Naar 
der saa kom et Skib fra Fastlandet, havde 
han gerne en god Portion Tørfisk parat til 
Forsendelse, som gav en ganske god For
tjeneste. Vi havde flere hyggelige Aftener 
hos Familien Stampa, der bestod af hans 
Kone og tre mindre Børn samt Husherren. 
Af Mel, vi selv havde, var Fru Stampa saa 
elskværdig at bage 16 Franskbrød for os. 

Vi havde planlagt en Tur op i Bjergene 
for at hilse paa de andre Nordmænd, men 
en ,af os skulde være Vagtmand paa Skibet 
(en Forsigtighedsregel der var blevet os til-
raadet). Vi skulde have trukket Lod om 
Tjansen, men jeg, der var lidt utilpas med 
let Feber, paatog mig den frivillig. Tidlig 
en Morgenstund gjorde de andre sig rede og 
begyndte den møjsommelige Opstigning. Det 
var en Tur, der varede 2 a 3 Timer, og Vejen 
gik over skarpe Sten. 

Jeg havde først ventet dem tilbage næste 
Dag, idet jeg regnede med, at de overnattede 
deroppe, men allerede ved 5-Tiden var de 
ombord igen. De var svedige og snavsede, 
Humøret var paa Nulpunktet, og de kunde 
knap staa paa Benene af Træthed. Da de 
havde naaet den første »Farm«, var de alle
rede udkørte af at hoppe fra Sten til Sten i 
et Landskab, der ikke havde budt paa noget 
interessant. Farmen, der bestod af et Skur, 
som tjente til Sove- og Spiseplads for 3 Men

nesker, blev ogsaa benyttet til Værktøjsrum 
og meget andet. Men Beboerne var hjertelige 
og gæstfrie og bespiste de tre trætte Sømænd 
og tilbod dem Natteleje. 

Den næse »Farm«, de kom til, var ligesom 
den første, et Skur, bygget af krogede Bræd
der, saa man havde Udsigt gennem Væggene, 
og her blev de ogsaa modtaget vel. Det var 
Meningen at besøge endnu 2 Farme, der laa 
højere oppe, men det forslog Energien ikke 
til. Det var forøvrigt de største og pæneste 
Farme, de ikke fik set, erfarede jeg senere. 

Den Aften vi sejlede ind i Academy Bay,_ 

passerede vi en lille 0 ca. V2 Sømil fra 
Kysten, der hed »Jensen Island«. I Kikker
ten havde vi set en Masse Søløver ved 
Strandkanten, og Dagen efter Bjergturen blev 
Bill og jeg enige om at aflægge den et Be
søg. Vi roede derud i Gummibaaden. Det 
blev en haard Tur med Sø og Strøm, der va
rede IV2 Time, og da vi endelig naaede 
derfld, viste det sig, at Landgang var meget 
vanskelig. 

Øen, der var dannet af Toppen af en Vul
kan, var omgivet af Sten og Rev og en 
meget kraftig Brænding, der lavede saa me
gen Støj, at vi maatte raabe til hinanden. — 
Efter at vi paa Læsiden havde søgt at finde 
et passende Sted at lande, bestemte vi oa 
endelig til nogle lave Lavablokke, der saa 
nogenlunde indbydende ud. 

Lige idet en Sø havde trukket sig tilbage, 
roede vi for fuld Kraft ind til en flad Sten, 
og naaede lige at faa Fodfæste før den næste 
Sø skyllede os vaade helt op midt paa Livet. 
I den næste Puse fik vi Baaden paa det tørre 
udenfor Søernes Rækkevidde. Vi sprang nu 
fra Sten til Sten for at komme ind paa Øen, 
og saa stod vi pludselig overfor et Stykke 
aabent Vand, der afskar os fra videre Frem-
trængen. Vi havde i Farten ikke observeret, 
at vi var landet paa en særskilt lille 0. 

Der var ingen Vej frem —tilbage igen. 
Med stort Besvær kom vi ud i aabent Vand 
igen. Da Søen trak sig tilbage, smed vi Baa
den ud, og Bill sprang først i og roede for 
fuld Kraft udad til den næste Sø var knust 
mod Kliperpne, saa ind igen og hente mig, 
der var nemlig kun Plads til en af Gangen 
aa den Afsats, vi sprang fra. Jeg kom ogsaa 
velbeholdent ombord, men denne Gang 
naaede Bill ikke at faa Baaden fri af Bræn
dingen, og i en Sky af Skum og Vand blev 
vi kastet op paa en stor Lavablok, blev 
hængende et Øjeblik og plumpede saa ned 
igen. En Gummibaad er stærk og kan staa 
for den Slags; havde det været en almindelig 
Robaad, var den blevet splintret til Smaa-
pinde. 

Selv om vi var lidt fortumlede, havde Bill 
Besindelse nok til at ro os ud med det sam
me, saa vi undgik den Medfart een Gang til. 

Den Oplevelse havde dog ikke betaget os 
Lysten til at gøre Landgang igen, og snart 
stod vi paa den rigtige 0, ganske vist driv-
vaade, men vore Kamera'er var tørre, dem 
havde vi passet omhyggeligt paa. 

(Fortsættes). 
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SStntcreirå 
©tøkr... 

npuiGflTions- og 
TOUUfERKSHURSUS 

Omkring 1. Oktober begynder begge oven

nævnte Kursus. — Tegningsliste er ophængt. 

Kursus afholdes paa Sundparkskolen. 

For Kursus betales et mindre Honorar, som 

erlægges den første Mødeaften. 

Hans underviser i Tovværksarbejde. 

Halvvejs oppe fik jeg den første For
skrækkelse. En stor flad Sten, der saa ind
bydende ud, vippede flere Tommer, da jeg 
traadte paa den. Hurtigt og forsigtigt forlod 
jeg den usikre Stilling, og Stenen vippede 
langsomt paa Plads igen. Jeg kastede et Blik 
nedad og fik Øje paa Knud som en lille
bitte Prik i Gummibaaden dybt nede under 
mig, og jeg blev herefter noget mere forsig
tig-

Bill havde en særlig Evne til at gøre os 
forskrækkede. Ustandselig sendte han Sten 
ned i Dybet, saa det raslede og støvede. Jeg 
havde ham lumsk mistænkt for at gøre det 
med Vilje. Næsten helt oppe ved Toppen 
stødte jeg paa en Fugl, og jeg var lige ved 
at tro, at den var udstoppet, for den sad 
ubevægelig til jeg næsten rørte ved den, 
saa hoppede den blot et lille Stykke til Si
den og vedblev at stirre undrende paa det 
klodsede Væsen, der kom kravlende op ad 
Bjerget. 

Fuglen havde megen Lighed med en Skov
due, og siden fik jeg bekræftet, at det var 
en Due, endda en meget sjælden Art, der 
var ved at forsvinde fra Galapagos. 

Poul naaede først op, og endelig stod vi 
alle tre trætte og forpustede paa Randen af 
Dybet og saa ud over det Landskab, der laa 
for os. Det første Indtryk, jeg fik, var en 
Følelse af Uhygge. Landskabet, der var tem
melig fladt, strakte sig til en Vulkantop i det 
fjerne, som var delvis skjult af sorte, mørke 
Skyer. Der var ikke et Gran af Jord nogen 
Steder, kun sorte Lavastykker, der laa Hulter 
til Bulter mellem hinanden. Fra Sprækkerne 
mellem Blokkene voksede der nogle under
lige bladløse Træer, eller nærmere Buske, 
frem. De havde en graahvid Farve, nærmest 

som Maddikker, og de slørede hele Land
skabet. 

Enkelte Kaktus ragede højt over alt andet, 
og mange af dem havde Facon som et Kors. 

Der herskede Dødsstilhed, ikke en Fugl, 
ikke et Dyr, man følte sig hensat til en anden 
Verden, det hele var saa uvirkeligt. Havde 
der ligget et Par Dødningehoveder og grinet 
af os, havde vi ikke undret os det mindste — 
de havde kun virket som naturlige. 

Ca. 20 Meter fra Skrænten var der en 
bundløs Revne i Grunden, der markerede, 
hvortil det næste Skred skulde gaa. Om
sider begyndte Nedstigningen, der ikke var 
lettere end Opstigningen, men vi naaede ned 
uden Uheld. Kun Bill forskrækkede os atter, 
han sendte dennegang flere Vognlæs Sten 
larmende ned, og i den Støvsky, der opstod, 
kunde vi ikke se, om han selv fulgte med, og 
vi var først beroligede, naar han besvarede 
vore Raab helt oppe fra — han havde god 
Tid. 

Vi kom alle ned i Gummibaaden og roede 
tilbage til »Nordkaperen«, hvor vi gik i 
Gang med at pleje og lindre de Saar og 
Flænger, vi havde faaet i Hænder og paa 
Fødder af de mange skarpe Sten. 

Næste Morgen tidlig lettede vi Anker og 
optog den afbrudte Rejse til Academy Bay. 
Da vi rundede Pynten, havde vi Vinden 
stik i Stævnen, og vi maatte krydse hele 
Vejen. Vi avancerede dog støt og roligt ind
til Middag, saa mødte vi en meget kraftig 
Strøm. Vi sejlede og sejlede med frisk Vind, 
men kom ikke af Stedet. Da det havde staaet 
paa en Timestid, blev vi mere dristige og 
gik nærmere til Kysten for at undgaa Strøm
men. — 

Vi havde Stræk ind mod Kysten, Knud 

F R I Q Q E R Q I L D E T  

Som meddelt afholdes Afriggergilde Lør
dag den 25. Oktober i Karnappen Kl. 16,30. 
Det er desværre umuligt paa nuværende 
Tidspunkt at faa et bindende Tilsagn om 
Traktementet. Vi plejer jo at feste i Gule 
Ærter, Flæsk og Pølse og Pandekager, vi 
presser paa for at redde Ærterne. I alle Til
fælde vil vi gennem Opslag paa Pladsen og 
ved Generalforsamlingen forsøge at give bin
dende Oplysninger. 

Efter Ærtegildet afholdes Præmieuddeling 
og Bal. Der vil blive solgt Billetter i For
vejen til Festen. Prisen bliver 6—8 Kr. for 
Deltagere i Spisningen og meget mindre for 
Præmieuddeling og Bal. 

Festudvalget. 

Eftertryk ogsaa i Uddrag forbudt. 

Paa Jordomsejling 

Vi fortsætter Carl Nielsens 
spændende Beretning. 

Knud blev nede for at passe paa Gummi
baaden, medens vi andre tre gjorde Land
gang og begyndte Opstigningen. Vi kravlede 
hver sin Vej for ikke at faa hinanden i Ho
vedet eller maaske blot de løse Sten, og det 
viste sig at være en god Forsigtighedsregel, 
for ustandseligt raslede der mindre Sten 
ned. Før vi traadte paa eller støttede os til 
en Lavablok, maatte vi først undersøge, om 
den laa fast; vi vilde nødig være Ophavs
mænd til en Lavine. 
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Havneudvalgsmedlem: 
Formand Svend Frederiksen, 

indtraadte i Bestyrelsen Marts 1947. 

SUNDBY SEJL-FORENING's 

(j^cstyrÅsc 

I DAG 

^ Husk Generalforsamlingen den 9. Oktober Kl. 18,30 

Formanden: Brandmand A. Jensen, 
født 26. Agust 1904 i København, indtraadte 
i Bestyrelsen 21. April 1942, valgt til For

eningens Formand 24. Oktober 1943. 

Kapsejladschefen: 
Instrumentmager Erik Nilsson, 

født 8. Februar 1917 i København, 
April 1943. 

I Anledning af den forestaaende General
forsamling har Medlemsbladet forsøgt ved 
Henvendelse til forskellige Medlemmer at 
finde hvorledes Stemningen er for at skifte 
Medlemmer i Bestyrelsen. Vi fandt det var 
interessant at foretage en Slags Gallupunder
søgelse af Spørgsrriaalet. 

Om man vil tro det eller ej — der var 
mange, som ikke anede, hvem der var i den 
Bestyrelse. Kun ganske faa vidste noget om, 
hvad de ettkelte Bestyrelsesmedlemmer havde 
med at gøre. 

Vi har derfor fundet det passende inden 
Generalforsamlingen at præsentere Bestyrel
sens Medlemmer i det følgende: 

Havneudvalgsmedl.: Politibetjent H. Madsen, 
født 23. Februar 1916 i København, 

indtraadte i Bestyrelsen Oktober 1943. 

Marketenderiudvalgsmedlem: 
Skorstensfejer Jørgen Nielsen, 

fodt den 17. Februar 1895 i København, 
indtraadt i Bestyrelsen April 1946. 

Sekretæren, Foreningens Næstformand: 
Havneassistent I. C. Petersen, 

født 7. Januar 1883 i Jordeby paa Mors, 
indtraadte i Bestyrelsen 1936. 

Marketenderiudvalgsmedlem: 
Værkfører S. Aa. Rasmussen, 

født 15. April 1909 i København, 
indtraadte i Bestyrelsen 16. Oktober 1941 

Stifter og Redaktør 
af Foreningens Medlemsblad. 

Sejladschefen: 
Specialarbejder Sv. Aa. Larsen, 
født 1. Juli 1914 i Kalundborg, 

indtraadte i Bestyrelsen April 1942, 
Stifter af Juniorbev. i S. S. F. 
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mie mellem 26 deltagende Juniorbaade. — 
Det er meget pænt af 1ste Aar. 

INDTÆGT 
2 pCt. 31. December 73,77 
Chr. Jensen 50,00 
Anonym 10,00 
Tidligere er indkommet 2496,75 

lait 2630,51 

UDGIFT 
Træ og Skæreløn 71,50 
Lister 10,00 
Karabinhage 11,25 
Tovværk 40,25 
Sejl 365,52 
Baadebygger 587,00 
Masteskinne 4,38 
Maling, Wire, Kovser 134,64 
Luftkasser 150,00 
Tidligere Udgifter 2358,61 

lait 3734,15 

Sv. Aa. Larsen, Sejladschef. 

HVEM vil TAGE O 
ANSVARET f  

I Sundby Sejlforening bruges aarlig en 
Masse Penge til Reparation og Vedligeholdel
se af Materialet. Hver Gang noget er ødelagt 
og man skal til at finde den, ansvarlige møder 
man dette ubestemmelige, at vort Materiale 
jo er alles og saa er der ingen, der mener sig 
ansvarlig. 

I Øjeblikket har vi paa Sdr. Plads staaende 
et Spil vi købte til 5—600 Kr., nu komplet 
ubrugelig, Spillet er jo Foreningens, altsaa 
Medlemmernes, og de har selvfølgelig Lov 
til at bruge det, ja, hvem skal forbyde det, 
selv om det viser sig, at de fleste intet Kend
skab har til Betjening af et Spil, men i alle 
Tilfælde, Spillet er færdig, vi maa have et 
andet, Foreningen betaler — hæ! 

Til vore Ophalervogne maa der inden Sæ
sonen slutter anskaffes 5 nye Støtter, der bru
ges ialt 8 og i Foraaret fik vi 4 nye. Det 
koster ca. 500 Kr. nu igen, de andre er jo 
væk. Foreningen betaler — hæ! 

De fleste af vore løse Skinner er bukket, 
fordi de er blevet brugt til Løftestænger eller 
klodset daarligt af, naar Folk langt ud paa 
Natten, uden Kendskab, har arbejdet med 
Materialet, de er vel ogsaa Medlemmer og 
har Lov til at bruge alt, men nu skal Skin
nerne altsaa oprettes. Foreningen betaler — 
hæ! 

Naar et Fartøj har været paa Vognen, kan 
man være sikker paa, at Wiren ligger tværs 
over Pladsen, der køres og trædes paa den, 
den ruster, at den skulde rulles op paa Plads 
om Tromlen og allerhelst overdækkes. Nej — 
naar den ikke duer mere, saa maa vi da bare 
ha' en ny — Foreningen betaler — hæ 

Red. 

Søndags-Kapsejladsen 
Søndag den 7. September 1947. 

Vindstyrke: 0—3. 

1. Løb: 
Bonzo 6,5 3-26-43 3-44-02 
Gertie 6,1 3-41-40 3-56-50 
Bris 5,5 3-29-10 3-40-50 1. Præmie 

2. Løb: 
Vixi 5,0 3-50-43 3-58-41 1. Præmie 
Juran 5,0 4-24-50 4-32-48 

3. Løb: 
No Name... 5,7 3-54-23 4-07-13 
Plaisir 5,3 3-42-27 3-52-46 1. Præmie 
Agri 5,0 4-01-18 4-09-16 

4. Løb: 
Marianne .... 5,4 3-58-5 4-09-10 1. Præmie 
Beth 4,6 4-25-36 4-30-39 
Pirol 5,7 4-16-08 4-28-58 

5. Løb: 
Ravena 5,2 4-04-35 4-14-07 1. Præmie 
Jørri 5,0 4-21-58 4-29-56 
Klukkelux 5,6 4-09-55 4-22-10 

6. Løb: 
Marie 4,4 4-23-45 4-27-03 1. Præmie 
Reo 3,9 
Trold 3,3 

7. Løb: 
Fri 5,9 3-31-12 3-45-12 1. Præmie 
Vivi 5,2 3-42-16 3-51-58 
Skjoldungen 4,6 3-54-17 3-59-20 

8. Løb: 
Eio 5,5 3-27-25 3-29-05 1. Præmie 
Bente 5,5 3-58-54 4-10-34 

9. Løb: 
Kay 5,2 3-34-58 3-44-30 1. Præmie 
Krabat 4,9 3-38-12 3-45-24 
Kent 4,7 3-53-54 3-59-44 

10. Løb: 
Svend 5,2 3-55 42 4-05-14 1. Præmie 
Katja 4,8 3-59-13 4-05-50 1. Præmie 

11. Løb: 
Tabu 5,4 4-09-20 4-20-25 1. Præmie 
Ninon 4,8 4-18-55 4-25-32 
Luna 4,7 4-18-15 4-24-05 

12. Løb: 
Svanen 4,6 4-11-37 4-16-40 
S.S.F. I 4,6 3-54-15 3-59-18 1. Præmie 

13. Løb: 
Ady 3,9 4-11-10 4-10-12 1. Præmie 

14. Løb: 
Kaj 3,6 3-38-15 
Ejlerd 3,6 3-33 26 1. Præmie 
Ole 3,6 3-33 40 2. Præmie 
Peder 3,6 Udgaaet 
Ludvig 3,6 3-53-30 
Hulda 3,6 Udgaaet 

K A P S E J L A D S  
Onsdag den 27. August 1947. 

Vindstyrke: 3—5. 

Fa
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øj
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1. Løb: 
6,5 0-54-06 0-57-11 1 
6,1 0-53-43 0-55-43 1 
5,5 0-52-49 0-52-49 1. Pr. 3 Vi 

2. Løb: 
Pirol 5,7 1-05-46 1-07-28 1 
Klukkelux 5,6 1-06-42 1-08-02 1 
Ravena .... 5,2 1-07-15 1-07-15 1. Pr. 3 J/4 

3. Løb: 
No Name.. 5,7 0-57-35 1-00-00 1. Pr. 3Y4 
Marianne .. . 5,4 1-00-57 1-02-22 1 

Jørri 5,0 1-09-42 1-09-42 1 

4. Løb: 
Plaisir 5,3 1-03-36 1-04-41 2 
Agri 5,0 1-00-30 1-00-30 1. Pr. 3 

5. Løb: 
Vixi 5,0 1-01-52 1-01-52 1. Pr. 3 J/4 

Juran 5,0 1-04-17 1-04-17 1 

6. Løb: 
Marie 4,4 1-14-29 1-17-19 1 
Reo 3,9 1-16-01 1-16-31 2. Pr. 2 
Aase 3,8 1-15-12 1-15-12 1. Pr. 31/4 

Trold Udgaaet. 

7. Løb: 
5,9 0-55-34 1-00-14 1. Pr. 3^4 

Skjoldungen 4,6 1-01-45 1-01-45 1 

8. Løb: 
1-05-43 1-08-38 1 

5,2 1-03-00 1-04-55 1 

Krabat 4,9 1-01-24 1-02-14 1. Pr. 4% 
Kent 4,7 1-04-34 1-04-37 2. Pr. 3 

9. Løb: 
5,4 1-06-30 1-09-30 1 

Katja 4,8 1-04-55 1-05-45 1 

4,6 1 05-28 1-05-28 1. Pr. 3 J/4 

10. Løb: 
S.S.F. I 4,6 1-13-42 1-13-42 1. Pr. 3 x/4 
Svanen 4,6 1-14-23 1-14-23 1 
Adyg Udgaaet 

11. Løb: 
1-18-42 1-18-42 1 

Ludvig 1-19-30 1-19-30 1 
Hulda 1-12-38 1-12-38 1. Pr. 3 J/4 



MEDLEMSBLAD FOR SUNDBY SEJL-FORENING 
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ORDINÆR HALVAARLIG 

GENERALFORSAMLING 
afholdes 

Torsdag den 9. Oktober 1947 Kl. 18,30 prc. 
i »Amager Selskabslokaler«, Markmandsgade 9—11. 

& 

D a g s o r d e n :  

Punkt 1: Valg af Dirigent. 

Punkt 2: Protokol og Beretning. 
Punkt 3: Lovændringsforslag. 
Punkt 4: Andre Forslag. 
Punkt 5: Valg. 

(Herunder evt. Valg af ny Redaktør til S.S.F.) 
Punkt 6: Eventuelt. 

Nedenstaaende Poster er paa Valg: 

Formand A. JENSEN (ønsker ikke Genvalg) 
Repræsentant S. A. RASMUSSEN (ønsker ikke Genvalg) 
Repræsentant I. C. PEDERSEN (ønsker ikke Genvalg) 

Repræsentant H. MADSEN 

Forslag, der ønskes behandlede paa Generalforsamlingen, skal være Formanden 
i Hænde senest den 1. Oktober, jfr. Lovenes § 14, 1. Stk. 

BEMÆRK: 
\ , '3- '  

En kort Fortegnelse over de Forslag, der vil komme til Behandling paa 
Generalforsamlingen samt over de foreslaaede Kandidater vil blive op

hængt i Klubhuset efter den 1. Oktober. 

Gyldigt Medlemskort forevises ved Indgangen. 

Giro-Blanket terne  
De med dette Nr. af Bladet medfølgende 

Giroblanketter bedes benyttet ved Indbeta
ling af Kontingent for Vinterhalvaaret. Kon
tingentet er for Oktober Kvartal Kr. 10,00, 
for Januar Kvartal Kr. 5,00. 

Ved Indbetaling gennem Postvæsenet bedes 
Medlemmerne venligst anføre Medlems Nr. 
paa Indbetalingskortene. 

Fra 1. Oktober til 1. April træffes Kassere
ren den 1. Søndag i hver Maaned i Klub
huset fra Kl. 10—12 samt hver Fredag, Højde
vej 39, 3., fra Kl. 18,00—20,00. — Telefon 
Sundby 5673. Kassereren. 

Afsluttende Regnskab 
for 

Juniorbaadene 

Hermed Afslutningen paa Regnskabet over 
Juniorbaadene, som vi allerede har haft 
megen Glæde af, saavel til Øvelse som til 
Kapsejlads. 

I Taarbæk vandt Bent Lorentsen en fjerde 
Præmie af 10 deltagende Baade, og i »Frem« 
vandt han en sjette Præmie. 

Tage Wolthemacht vandt en niende Præ-


