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DE OLYMPISKE
jI

er

Fra DANSK SEJLERDAG har alle
tilsluttede Klubber modtaget følg.:
Danmarks Deltagelse i de olympiske Sej
ladser har ved tidligere Lejligheder delvist
maatte baseres paa de paagældende Baadejeres Evne til selv at afholde de med Sej
ladserne forbundne, ret betydelige Udgifter.
Det har derfor ikke været muligt undtagen
i de smaa Jolleklasser at gennemføre, at Ud
tagelsen af Baade og Besætninger fandt Sted
efter Afholdelse af udførlige Udtagelsessejladser, og disse har endda for det meste maattet indskrænkes alene til københavnske og
nærliggende Klubbers Medlemmer.
Det er dog Hensigten at lade Udtagelsen
af Baade og Besætninger til de olympiske
Sejladser i England i 1948 foregaa indenfor
langt videre Rammer, saaledes at ogsaa Pro
vinsens Sejlere faar Anledning til at vise
deres Egnethed. Imidlertid vil en Deltagelse
som baseres paa, at de dygtigste bliver ud
taget, nødvendigvis medføre, at Midler til
Transport af Fartøjer, Omkostningerne til
Rejse og Ophold i Udlandet i Hovedsagen
maa stilles til Raadighed for de paagældende.
Hvis Danmark, som paatænkt, skal deltage
i Sejladserne saavel i 6-Meterklassen som i
Drage- og Swallowklasserne samt i Jolleklas
sen, kommer Besætningernes Størrelse —
inkluderet et Par Reserver og en Leder —
paa ialt 15 Mand. Omkostningerne ved An
skaffelse af nye Sejl samt til Transporten
frem og tilbage af Baadene, Besætningernes
Rejse og Ophold i Udlandet i 3—4 Uger
(Fartøjer og Besætning skal være i Torquay
den 25. Juli, Sejladserne sluttes den 12. Au.g.)
vil derfor andrage et ret betydeligt Beløb, og
selv om der kan regnes med et mindre Til
skud fra Danmarks olympiske Komité, maa
langt den største Del af de anslaaede Om
kostninger, 30—35,000 Kr., dog fremskaffes
af Landets Sejlere og sejlsportsinteresserede.
Dette vil ikke være muligt medmindre alle
under Dansk Sejlerdag horende Klubber vil
gøre et alvorligt Arbejde paa ved Henven
delse til de Borgere, der paa nogen Maade

hver Gang, ellers bliver andre straks optaget
i deres Sted, dette gælder ikke mindst ved
Klargøring af Fartøjerne.
Indmeldelse til Sejlerskolen foregaar Søn
dag den 2. Marts Kl. 13 i Klubhuset. Der
kan i Aar optages 16 Seniorer og 10 Juniorer
paa Skolen.
Det kan i Aar forventes, at Deltagelse i
Øvelsessejladsen vil koste 10 Kr. for Sæso
nen, herom vil blive bestemt paa Foraarets
Generalforsamling.
Disse Penge skal bruges
Forretningsudvalget.
til Vedligeholdelse af Materiellet, idet jeg
synes, at Sejlerskolen helst bør dække en Del
af sine egne Udgifter.
Tilmeldelse kan ogsaa ske skriftlig til Sej
ladschefen, men alle tilmeldte skal møde
Søndag den 7. Marts KL 13.
Husk! Juniorer skal møde med Bevis for,
Foraaret staar for Døren, snart er Vinterens
at de kan svømme 200 Meter, samt skriftlig
Kursus i Navigation og Tovværk forbi, og
Tilladelse fra Forældrene.
saa skal vi til Søs igen.
S. A. Larsen, Sejladschef.
Mange h ir allerede været hos mig for at
Gullfossgade 5, 2.
høre, om vi snart skal i Gang med Fartøjerne.
er interesserede i, at Danmarks gode Om
dømme paa det sejlsportslige Omraade op
retholdes i Udlandet, søger at samle saa store
Bidrag, at Planen kan gennemføres.
Forretningsudvalget henstiller derfor ind
trængende til samtlige Klubbers Bestyrelser,
at de hver især snarest gaar i Gang med Ind
samlingen, saa man inden Foraaret kan faa et
Overblik over, om den planlagte Deltagelse
kan komme til Udførelse i fuld Udstrækning.
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Jeg maa dog henstille til de ivrigste om at
vente endnu en Stund.

J~o\-

Qeneralforsamlingen
finder Sted

Onsdag den 17. Marts
Kl. 19
i Markmandsgade.
Sundby Sejl-Forenings
populære Sejladschef Sv. Aage Larsen.
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Desværre kan vi heller ikke nær optage
alle de mange, som vil med med paa Sejler
skolen i Aar igen.
Desværre har vi ikke haft Mulighed for at
Det er vort Baadmateriel, det kniber med,
det kan jo ikke nytte at optage flere end vi udsende vort Medlemsblad i Januar.
Først Forsinkelsen p. G. a. Sygdom ved
har Mulighed for at sende til Søs. Jeg maa
derfor allerede nu sige, at de heldige som Redaktionen, senere Stof- og Papirmangel.
bliver optaget paa vor Sejlerskole skal møde
Red.
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I de senere Numre af Sejlsportspressen
begynder man at røre ved Sporgsmaalet:
Sejlsporten optaget i Dansk Idræts Forbund.
Den egentlige Foranledning er vist den
kommende Tipstjeneste og de herfra forven
tede rare Penge til Sport.
S. S. F., som denne Gang bringer et Ind
læg, der tangerer dette Spørgsmaal, vil gerne
høre om andre af vore Medlemmer skulde
have noget at tilføje i den Sag.
Vi bringer i det følgende en Artikel
om Lvstsejlads, der er fundet af et
af vore Medlemmer i et mere end
25 Aar gammelt Tidsskrift. Mon ikke
mange vil finde som vi, at de Ting
Artiklen indeholder om Sejladsen
og Dansk Sejlsport er højaktuelt i
1948 ogsaa.
Altid, naar der skal skrives om Sejlads,
citeres: »Thi husvant plasker Dansken til
Søs.« Det er vanskeligt at finde en mere
misvisende Sætning, thi bortset fra vor
ypperlige og overalt i Verden højtvurderede
Sømandsstand, der har gjort Søen til en
Levevej, skulde man efter det Kendskab og
den Berøring den øvrige Befolkning har til
Søen og hvad dertil hører, tro, at Danmark
laa midt inde i et stort Fastland. Vistnok ikke
en af 5000 Mennesker i Danmark forstaar at
manøvrere en Sejlbaad. Og naar man ser
paa et Kort, hvilken enorm Kyststrækning
Øerne og Jylland har i Forhold til Arealet
og Befolkningens Tæthed, og endvidere forsaar, at Fjorde, Bælter og Sunde er de ideale
Farvande netop for Lystsejlads i det smaa,
ja saa ærgrer man sig over, at alle disse
Tusinder af Mennesker, der aldrig har været
paa andet end en Dampfærge, gaar rundt og
»føler« sig som Vikingernes direkte Efter
kommere. Beviset er, at hvergang Mænd har
drukket flere Snapse, kommer der altid det
Tidspunkt, hvor de dikker hinanden i Maven
og siger: »Gamle Viking«; endvidere at i
alle Skaaltaler Jorden over, hvor en Dansker
hyldes som Hædersgæst, vil Ordet »Viking«
uvægerligt blive nævnt. Ganske vist er Re
sultatet derfor ogsaa, at de fleste Mennesker
udenfor Skandinaviens Grænser uvilkaarligt
sætter os i Kulturniveau med disse primitive
og utvivlsomt mindre civiliserede Herrer. —
Dronning Alexandra omtales altid i den en
gelske Presse som »Søkongens Datter«, vel
at mærke naar de skal være særlig høflige.
Ved at høre Ordet Søkonge foresvæver der
de fleste noget i Retning af en Havmand
med vaadt Tang i Stedet for Haar og os
bekendt er der ingen kronede Hoveder, der
har eller har haft dette i Mands Minde.
Hvad dansk Lystsejlads angaar, saa er den
for Tiden i en ganske overordentlig uheldig

Periode. Det, der bringer al Sport frem inden
for lige meget hvilke Grene, er altid Kon
kurrence, Væddekampene, og her er det som
nævnt, at man i blind Iver for kunstigt at
fremelske en bestemt praktisk Type for Kapsejladsbaade ganske har overset, at den ene
ste virkelige Basis for at skaffe Tilgang til
Lystsejladsen maa være at gøre Sporten bil
lig. Som Kapsejlads er nu, med de 1000 for
dyrende Bestemmelser om, hvorledes Baaden
skal bygges for overhovedet at faa Lov til
at deltage i Kapsejladserne, er det ganske
utænkeligt, at Sejlsporten kan gaa en Op
blomstring i Møde. Lysten til at færdes paa
Søen er altid til Stede hos de Unge, naar
det blot kan overkommes i Tid og Penge,
og Præmierne skal vindes ved Dygtighed og
ikke som nu, hvor det er Pengene, der gør
de % af Udslaget.
Nu vil vi vende os til Farvandene. Som
nævnt tidligere, er Farvandene omkring Jyl
land og Øerne ideale for Lystsejlads. Overalt
er der gode Havne eller lune Kroge, hvori
selv de mindste Kuttere trygt kan ligge til
Ankers. Havbunden er ufarlig, fladt Sand,
der skraaner jævnt og regelmæssigt op mod
Land, ikke som i Sverige, hvor der er Under
vandsskær og Klippegrund, som Ankrene
ikke kan faa Bid i. Dertil kommer, at man
kan faa Kort over hver Stump Saltvand, der
beskytter vore Kyster, og disse Kort er ikke
noget, der er uforstaaeligt for almindelige
Mennesker, men ganske almindelige Kort,
som vore Amtskort for Landjorden. Efter
dem kan man finde Vej og udmaale Distan
cer og se Vandets Dybde, saa man ikke
løber fast.
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at sejle er at være tavs, føle sig tavs, være
nødt til at stole paa sig selv og Baaden som
en Enhed, og saa helt hengive sig til Naturen.
Intet kan sammenlignes i Stemning med
den Tid, hvor Solen er ved at gaa ned, og
Baaden pløjer sin tunge Vej bort fra det lave
svindende Land og henimod de urolige
Skyer, der trækker op og varsler om en
urolig Nat. Sindet er en Blanding af Tryg
hed og Uro. Baaden bliver et levende Væsen,
der synes at haste af Sted med urimelig Fart.
Enten man sidder med Rorpinden i Haanden
eller ej, saa føler den Sejlvante den duve
og drive sig lige saa tydeligt som om det var
selveste Neptuns synlige Haand, der brutalt
og sejgt trykkede Sejlene over. Bovvandet,
der i Mørket skinner hvidt, bliver mere per
sonligt, det er ikke længere Baadens Stævn,
der kæmper en forsat og utrættelig Kamp
med Vandet. Det bliver en selv, der person
lig splitter det nærgåaende Vand. Man hiver
i Rorpinden, og Beviset for ens egen Del
tagelse er haandgribeligt.
Og saa er der de mange andre gode Min
der fra de lyse Timer, naar man ligger med
Vindstille, og Vandet er som et Spejl, og
Dækket brænder under Fodsaalerne. Det
omliggende Land dirrer i Solvarmen og synes
at hæve sig op over selve Vandets Overflade.
Stilhed og Varme. Kun af og til en Talje eller
et Tov, der dovent basker mod Masten, eller
den traditionelle Hund, der gør to Mil borte.
Det er, som om hele Tilværelsen stod stille
og en Sommerfugl, der drukner, bliver et
Livsdrama.

Og saa er der ogsaa de mange smaa Øer,
hvor man gør Landgang og begynder Til
At sejle i Sejlbaad er at frigøre sig for al værelsen paany fra en bar Strandbred. Der
Dagliglivets Slid og Slæb og Pligter. I samme er Møens Klint, som absolut skal besøges fra
Nu man kaster los, er man fri, man afbryder en Jolle en aarle Morgen i Maj, naar Bøge
Forbindelsen med Omverdenen og prisgiver træerne staar med de lyse Blade og Solen
sig Vejr og Vind. Derfor er Ordet Viking endnu falder fuldt ind fra Øst. Bøgestrøm
ikke misbrugt paa dem, der virkelig sejler. men, Farvandet mellem Sjælland og Møen
Der er i Sejlads endnu et lille Moment af og Falster maa heller ikke glemmes ligesom
Eventyr og Afhængighed af Naturen, som alle de vidunderlig skønne smaa Havne, der
saa mange ubevidst tørster efter. Mange af ! findes Landet over, og hvis Hygge og Poesi
os er endnu ikke saa langt fra vore primitive | ingen kender, før man har »boet« i dem i
Barndomsfølelser, at vi ikke mindes noget i sin egen Baad. I det hele taget det friske nye
af det umaadelig tiltalende, der var, naar man | Syn ,man faar af Danmarkskortet, det Øje
som Barn havde lavet sin egen Hule eller blik man opdager, at Vandet, det er der. Du
sit eget Telt. En Baad med en lille Kahyt komme, Landet er det Helle, det andet maa
er netop en uendelig meget forbedret Ud Du ikke regne med. Jeg mindes en Nat med
gave af ens Barndomshule. Intet paa Jorden springende Vinde og stærkt Uvejr. Kong
kunde sammenlignes med den trygge og dog Christian IX skulde til Aarhus med »Danne
eventyrlystne Fornemmelse, man havde, naar brog« og ankrede op for Natten i Læ af
man sad i sin egen Hule som Barn. Man Samsø. Vi andre laa med en lille Skonnert
kunde sidde stille i timevis og bare nyde og holdt den gaaende med smaa Sejl, da vi
denne Fornemmelse. Det er Resterne af denne ikke kunde ankre. Lynet slog ned i Vandet
Fornemmelse, de der virkelig elsker at sejle, tæt ved Baaden med en hvislende Lyd. Sene
endnu føler i sig hver Gang de hejser Sejl re antændte det en stor Gaard med Straatag
og kaster los.
inde paa Øen. Himlen var farvet rød midt i
At sejle er ikke at være paa nogle enkelte alt det sorte, og vi kunde i Kikkerten se Folk
Timers Udflugt med en Mængde andre i en og Fæ løbe rundt omkring i Ildskæret.
Baad, hvor alle taler højt og spiser og drik
Det er saadanne stærke Indtryk, der væk
ker. Dette kan være fornøjeligt til Tider, men ker de slumrende Vikingeinstinkter i os. Det
det er ikke de Ture, man husker senere. Det er saadanne Øjeblikke, der binder os til
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Søen og gør, at vi, der har sejlet, altid læn 1443. Harry Jørgensen, Polensgade 5 C, 1.
j 476. Ole Roschou, Sverigesgade 1, 3.
ges tilbage.
477. John Nielsen, Sverigesgade 1, 2.
De fleste Mennesker høster sjældent Ud 485. Jens C. Rolighed, Hessensgade 63.
bytte af andres Selskab. De skal have En 512. Jens Olav Schou, Finlandsgade 17, 2.
somhed, en vis Mængde Slid og stærke Ind 525. Einar Chr. Larsen, Ibstrup Vænge 3, 2.
tryk for fuldt ud at modnes og faa den indre 530. Vald. Arendal, Svinget 1, 4.
Ro, Selvtillid og Styrke, der virker saa har 150. Carl Aage Svendsen, Dr.borgvej 27.
monisk og halvt ubevidst ofte tiltalende paa 216. E. Jan Hansen, Hallandsgade 13.
andre. For den, der selv har sejlet meget, er 219. Fridthjof Lauritzen, Øresundsvej 45, St.
det slet ikke vanskeligt at forsøge at svare 245. Sv. Aa. Riis, Vendersgade 33.
paa et Spørgsmaal, man hører saa ofte: 401. Sophus Sørensen, Højdevej 20, 2.
»Hvorfor er Søofficerer næsten altid mere 461. Sv. Aage Hansen, Njalsgade 22, 5.
tiltalende end Landofficerer?« Svaret bliver 469. Evald Stæhr, Griffenfeldtsgade 7, Mezz.
da uden at ville fornærme nogen: Fordi den 487. Finn A. Møller, Per Døversvej 1.
første bliver opdraget gennem sit Samvær 541. Harry Bloch Christensen, Borupsallé 176.
med Naturen, den anden kun gennem Sam 542 Charles Christensen, Ved Linden 3, 3.
vær med Mennesker.
547. Bjarne Jørgensen, Grækenlandsvej 33, 3.
557. Willy Reich Jensen, Gerbrandsvej 24, 1.
558. Børge Nielsen, Veksøvej 9, 3.

Slettede Medlemmer
Ifølge vore Loves § 6 bringes denne Gang
Listen over Medlemmer, der er slettet af For
eningens Medlemsprotokol.
De nedennævnte fhv. Medlemmer er alle
tilsskrevet paa behørig Maade, men har ikke
ønsket at ordne sig med vor Kasserer. For en
hel Dels vedkommende gælder, at det er
Folk som har indmeldt sig med det Haab at
opnaa en Plads i vor Havn, dette tager des
værre lang Tid p. t. og Interessen er saa fal
det. For de mange slettede Juniores gør sig
maaske det Forhold gældende, at vi bør be
grænse Tilgangen i Tide, og ikke optage
flere, end vi har Fartøjer til, ellers mister de
unge Mennesker jo Interessen.
For samtlige afgaaede gælder, at de selv
følgelig ikke maa gaa rundt med Klubbens
Emblem, eller færdes paa Havn og Plads,
hvor Adgang er forbudt uvedkommende.

Passive:
5. Tove Nielsen, Gunløgsgade 51.
16. Elly Pedersen, Amg. Strandvej 62, 1.
20. C. Eklindt, Rolfsvej 7.
40. K. K. Bruun, Badensgade 31, St.
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55. J. M. Nielsen, Haveforeningen Engvang
Nr. 111, Englandsvej 160.
64. C. Hansen, Amagerbrogade 139, 3.
70. H. Møller Nielsen, Ingolfs Allé 6, 1.
76. C. Bloch, Nyhavn 42 C, 3.
49. Hilmer Hansen, Rodosvej 68, St.
69. Erik Nielsen, Sigbrits Allé 13, St.
103. Karla Bergmark, Palermovej 23, 1.
114. Gytte Philipsen, Lemnosvej 26.
Passive B.:
3. Magnus Vang, Sandbygaardsvej 31.
9. Carl J. Bonnesen, Glænøgade 22, 3.
10. Erlind Busk Larsen, Aldershvilevej 16.
17. Erik Stein, Set. Jørgens Allé 8, St.
Juniorer:
1. Preben Bech Christensen, Brobergsg. 14.
2. Ole Zehngraff, Brobergsgade 16, 3.
3. Gerner Bech Christensen, Brobergsg. 14.
5. Lizzie Haug, Polensgade 10, 1.
16. Bent Bille Christensen, Elbagade 73, 2.
18. Leif Blume Andersen, Kastrupvej 60, 2.
23. Algot Olaf Henrichsen, Arabiensvej 32.
26. F. Dahl Pedersen, Polensgade 18.
31. Per Uno Rieper Holm, Vesselsgade 20.
42. John Jørgen Poulsen, Aalandsgade 9, St.
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SOMMERSEJLADS 1947

Aktive:
21. V. B. Christensen, Kastrupvej 163 St.
23. Sven B. Nielsen, Jul. Valentinersvej 18, 2.
25. Dyrhauge, Ved Mønten 15, 1.
28. A. M. Hansen, Amg. Strandvej 62.
46. Helge Axel Wessberg, Sorrentovej 2.
63. Henning Winther, Solsortvej 54.
82. Carlo Allerslev Hansen, Keplersg. 20 St.
80. Poul Ancher Hansen, Greisvej 10.
95. Aage Jespersen, Kastrupvej 123, 1.
96. K. Lassen, Sognefjordsvej 4, St.
103. T. H. Christensen, Brobergsgade 1, 5.
131. J. P. Christensen, Wibrandtsvej 83.
183. J. S. Hansen, Dickens Allé 26, 1.
186. Jørn Chr. Aabrink, Lerfosgade 3, St.
211. H. J. Petersen, Søhøj Allé 32.
212. Jørn Christiansen, Zolas Allé 4.
233. Kay Nielsen, Langøgade 22, 1.
283. Ernst Nielsen, Gunløgsgade 51.
Gunnar Østergaard fortsætter denne
301. Eigil A. Poulsen, Amagerbrog. 236, 1.
Gang sin Beretning:
344. Charles Gram, Østrigsgade 2.
380. Carlo Breuning Hansen, Tranevej 3, 3.
Søndag gav ikke megen Opmuntring vejr
382. B. V. Eriksen, Lergravsvej 37, St.
mæssigt set, men da det Mandag Morgen saa
400. Chr. J. Castenschoild, Skotlandsg. 8, 3. lidt mere lovende ud, og da vi jo ikke gerne

skulde ligge og blomstre i Dragør i hele Fe
rien, stak vi ud i det ved 9-Tiden og vendte
Stævnen ned efter Stevns.
Det blev en nederdrægtigt fugtig Oplevelse
tværs over Bugten, i hvert Fald for mit Ved
kommende. Vinden var sprunget om ad Syd,
saa vi havde baade den og Søen næsten ret
i Stævnen, og det saa nærmest uhyggeligt ud
at se Følgesvenden jage Forskibet ud af Søen,
saa Kølen var synlig til noget agten for midt
skibs. Og det skyldtes ikke, at vore Baade
var daarligt trimmede, for ogsaa »Svea«, som
passerede os med samme Kurs, sprang som
et kaadt Føl i den krappe Sø.
Men det er i saadant Vejr, man skal lære
Søfolk at kende.
Naa, sejlede Makkeren end mere tørt end
jeg selv gjorde, vilde jeg dog ikke bytte med
ham, for hellere en vaad Trøje i en 5—6
Timer end en Spandfuld krøllet Porcellæn at
i
lempe overbord.
Strækket, der normalt skulde være gennemsejlet paa ca. 4 Timer, tog under disse For
hold næsten 6, saa Klokken var 15, da vi
bandt fast i Rødvig Havn.
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Er der noget at sige til, at vi, trætte, vaade
og forkomne, som vi var efter de udstaaede
Strabadser, gik paa Kroen og indtog vor
Middag der?
(Naa, Holmbergs var jo nødt til det, hvis
de da ikke vilde spise af Gryden).

Forbi Højerup Kirke.
Et Døgn ofrede vi paa Rødvigs Seværdig
heder, saa havde vi vist ogsaa faaet det hele
med, og da vi nu havde faaet den værste
Fugtighed ud af Klæder, Hynder og Tovværk
m. m., lettede vi og fortsatte Rejsen, der efter
3 Timers Forløb endte paa den lille, idylliske
Plet, jeg omtalte i min Indledning. Og naar
man kender de forudgaaede Strabadser, ja
saa forstaar man sikkert fuldtud vor Glæde
over den stille og idylliske Ankerplads, som
vi næsten ikke nænnede at løsrive os fra.
Men vi havde jo ikke Proviant til 3 Uger
ombord, og andre Glæder vinkede forude,
saa lidt efter Middag næste Dag listede vi ind
i den stille og fredelige Præstø Havn.
Og saa begyndte Bygerne igen. Ganske
kortvarige Regnskyl; men næppe havde man
tørret Vandet af Tofter og Rufsider, før den
næste Skylle væltede ned.
Saadan blev det ved Resten af Dagen, saa
man skulde næsten tro, der sad en eller anden
drilagtig Trold med en stor Vandkande der
oppe og grinede ondskabsfuldt af ens An
strengelser for at holde tørt Skib, for, naar
han havde set, man var færdig med Aftørrin
gen, øjeblikkelig at lade en ny Sjat straale
ud af Bruseren.
Først langt hen paa den næste Dag gav
han op. Saa blev det smukt Vejr, som vi
benyttede til Ture i Byen og Omegnen, men
om Aftenen, da vi nød Livet som »real tra
vellers« paa Frederiksminde — et Udflugts
sted udenfor Byens østlige Ende, hvorfra der
var en vidunderlig Udsigt, og hvor der baade
var god Musik og nydelig Servering, — gav
Trolden os en sidste Salut. En vældig Tor
denskylle, et ligefrem tropisk Uvejr, hvor
Regnen ikke faldt i mere eller mindre store
Draaber, men i tykke Straaler.

som jeg ikke havde befaret siden 1939, og
efter godt 3 Timers Sejlads lagde vi ind i
Nyord Havn.
Befolkningen paa denne lille 0 kan næv
nes som et Mønster for enhver Turistforening
Landet over. Næppe noget andet Sted bliver
man kælet for i den Grad, naar man kommer
dertil som Turist. Hjælpsomme og elskvær
dige kender Øboerne ingen Grænser for, hvad
de vil gøre for, at man skal føle sig vel tilpas,
og typisk er det da ogsaa, at denne lille By
rummede ikke mindre end 3 store og velassor
terede Købmandsforretninger, hvor man end
ikke behøver at staa i Kø, og hvor man langt
mindre skal skrives op for at faa de Varer,
man ønsker.
Og Oplysninger om Befolkningstal og
Leveforhold baade før og nu tilflyder en
næsten inden man har ytret Ønske om at lære
dem at kende.
Herfra gjorde vi i Dagens Lob en lille Af
stikker til Ulvhale for at se den meget om
talte Skov, der vokser paa Næsset.
Det var hurtigt overstaaet, og det var ikke
saa lidt af en Skuffelse. Vel var Skoven ejen
dommelig med sine mange vildtvoksende,
fremmedartede Vækster, som nok kunde friste
til en nøjere Undersøgelse, men det vilde da
være nødvendigt at sende en større Ekadre
Luftfartøjer derover først, udsprøjtende Tons
af D. D. T. for at udrydde de Milliarder af
uhyggeligt blodtørstige Myg, der gjorde et
Ophold paa mere end 10 Minutter til en ren
Plage for den Besøgende.
Læg dertil, at hele Næsset bestaar af sandet
og stenet Jord, og Tristhedsindtrykket er
fuldkomment. Anløbsbroen, vi laa ved, var
da ogsaa udelukkende beregnet paa Afskib
ning af Rullesten og Broafgiften stod i om
vendt Forhold til Værdien af Seværdigheder
ne. Det er det eneste Sted, jeg har været,
hvor man baade beregner sig Betaling efter
Fartøjets Tonnage og Besætningens Antal,
saa der er al Udsigt til, at det Par faste Ind
byggere, der lever paa Stedet, hurtigt bliver
velhavende.
Altsaa hurtigt tilbage til Nyord for Over
natning efter et kort Besøg i den 8-kantede
Kirke, hvor en Kakkelovn af uhyre Dimen
sioner stjal Billedet fra Kor og Altertavle.

sjældent Befordringsmiddel. Det er rent utro
ligt, hvad saadan et Køretøj medbringer af
Fragt ud over Passagererne. Paa vor Tur var
der, foruden en Del Reservegods til forskel
lige Landbrugsmaskiner, adskilligt Sækkegods, Kasser og Pakker, ja selv en Kasse
Kyllinger. Men særlig Opmærksomhed vakte
det dog, da en større Kasse blev læmpet ned,
mens vi holdt ved en lille villaagtig Bygning,
hvis samtlige Beboere, baade Voksne og Børn
stimlede sammen om Kassen. Laaget blev
fjernet, og ud sprang en smuk Jagthund, i
kaade Spring visende sin Glæde over at være
sluppen ud af det trange Fængsel og over
Gensynet med Familien.

Møens Klint dukker frem.
Føj dertil de rent ud æventyrlige Styrt og
Sving, der gjorde det ud for mindst 3 Ture
i Tivolis Rutchebane, og som denne mægtige
Kasse af en Vogn let og elegant udførte paa
de smalle, snoede Veje gennem Skoven op
mod Storeklint, og De vil sikkert give mig
Ret i, at de 5 Kr., Returbilletten kostede, i
hvert Fald var givet godt ud.
Mens vi nød en Forfriskning paa Hotellet
forlystede et dansk-amerikansk Sangkor os,
hvilket dog vist ikke var arrangeret udeluk
kende for vor Fornøjelse. Desuden var For
nøjelsen lidt blandet, thi bortset fra en Dame,
der sang Solo med en klokkeren og vellyden
de Sopran, var det nogle forfærdelige Røster
d'Hrr. Sangere var udstyret med. Men hvad,
de havde sikkert brugt Stemmebaandene flit
tigt paa deres Tourne Landet rundt, og Fro
kosten, de netop havde indtaget, var absolut
af den mere fugtige Klasse.
Vi kravlede ned ad den lange Trappe til
Klintens Fod. Trinenes Antal skal jeg lade

Lørdag Morgen tidlig nærmest blæste vi
for en frisk Kuling fra Nyord til Stege. Det
var heldigt, vi havde Vind og Sø med os, for
vi havde meget travlt. Vi skulde nemlig naa
Rutebilen til Klinten.

Vi fandt os en Plads i Læsiden af den store
og næsten tomme Lystbaadehavn, lod Krogen
gaa i Bund og satte Agterfortøjningen fast.
Lynhurtig Barbering og Omklædning i Para
detøj trods de slingrende Fartøjer, paa Jagt
Men saa var det ogsaa slut med Regnen til gennem Gaderne efter Rutebilstationen, der
Ferieturen sluttede.
selvfølgelig laa i Byens modsatte Ende, og vi
Fredag blev en travl Dag. Ved 7-Tiden let tog Plads i Æsken 2 Minutter før planmæssig
tede vi og stod ud af Vigen, og kort efter Afgang. Endelig kunde vi falde lidt til Hvile.
kunde jeg glæde mig ved Gensynet med det
Bilturen tværs over Møen er i sig selv en
dejligt afvekslende Farvand, Bøgestrømmen, Oplevelse, især for hvem Rutebilen er et

Paa Travetur i Klinten.
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være usagt, bl. a. af den Grund, at adskillige
manglede. Og hernede fra tog Klinten sig
imponerende ud.
Flere Dage vilde en Person med en lidt
veludviklet Fantasi sikkert kunne faa til at
gaa med at samle Flintesten og Rullesten med
ejendommelige Faconer. I den halve Time, vi
anvendte paa denne Sport, fandt vi adskil
lige morsomme Stene, saasom en Barnestøvle,
et Hundehovede, en med Form som Italien,
og mange flere.
Atter op til Toppen af Klinten, hvorfra vi
startede en Fodtur langs Kanten forbi Dron
ningestolen, Vilmundsnakke, Hyttedals Klint,
Talerne, og hvad de nu hedder allesammen,
for at ende vor lange Travetur ved det rent
æventyrlige og bedaarende lille Lystslot Lise
lund, med dets tilhørende smukke Park.
Her fik vi Bevis for, at det er langt farligere
at færdes paa Landjorden end paa Søen, for
den eneste Gang, vi paa hele vor Tur var i
virkelig Fare, var nemlig i denne Park.
Ganske vist blæste det saa voldsomt under
vor Tur langs Klinten, at om vi havde rejst
os i staaende Stilling, da vi befandt os paa
Store Taler, vilde vi være blæst ned og knust
ved dens Fod, men her i Parken skete det
virkeligt farlige, idet man ikke havde Mulig
hed for at forudse, hvad der vilde komme.
To af os blev overfaldet af en rasende
Svane, og det skal have været et kosteligt
Syn at se os springe for Livet i strygende
Fart hen over Græsplænen. Det menes, at vi
ved den Lejlighed aflivede flere Verdensre
korder i Hurtigløb, og kun den herskende
Filmmangel er Skyld i, at dette lattervækken
de Syn ikke blev foreviget, saa det kunde
komme med i denne Beretning.
Nej, maa jeg saa bede om at være ombord
i min Baad. Der er man da i større Sikkerhed.
Kommen tilbage til Stege fandt vi vore
Baade hoppende i Fortøjningerne som kaade
Føl, saa det stod os klart, at vi vilde faa en
urolig og søvnløs Nat, om vi ikke fandt en
roligere Plads i Havnen. Det var blæst yder
ligere op i Dagens Løb, og Søen stod ret ind
i Havnen, men i et lille Bassin ved Sukker
fabrikken var der helt roligt i den fjerneste
Ende. Og hertil flyttede vi saa vore Baade
og kunde da under Resten af vort Ophold,
som varede til Mandag Morgen, føre en rolig
Tilværelse.
Er der mere at sige om vort Stege-Ophold?
Jo, der er forresten endnu en Tildragelse,
der hændte der. Vi havde fra København
medbragt et Stykke røget Flæsk, som Leve
randøren havde forsikret os om kun var gan
ske let saltet. Det spiste vi alle af den nævnte
Lørdag Aften, og det medførte hos os alle
en ganske ulidelig Tørst.
Hvis det var »letsaltet«, saa kunde jeg lide
at se et Stykke stærkt saltet Flæsk.
Og vi stak til Kros hele Banden for at faa
slukket Tørsten, og der tilbragte vi baade
Aftenen og det meste af Søndagen, før Ga
nerne igen var i nogenlunde Stand. xHen det

SSF
var jo ingen billig Omgang, og derfor sendte
vi Flæskeleverandøren en Regning over vore
Kroudgifter og bad ham sende Belobet pr.
Check til min Bopæl saa jeg kunde indløse
den, naar jeg engang kom hjem. Ja, jeg tror
endda vi truede med, hvis det skulde blive
nødvendigt, at inddrive Beløbet ved Rettens
Hjælp.
Men jeg kan jo ligesaa godt sige det straks,
Beløbet har vi endnu ikke set noget til.
Efter dette lange 2-Dages Ophold trængte
vi til Sceneforandring, og da Vejret nu var
blevet smukt, stak vi til Søs, passerede Lind
holmen med dens store fabrikslignende Byg
ninger, der slet ikke passer ind i Landskabet,
og drejede mod Dr. Alexandrines Bro, der
trækker sin smukke Linie mellem Sjælland og
Møn, fortsatte ad den kendte, men stadig lige
kønne Rute gennem Langø Vrid og Ulvsund,
hvor vi benyttede Lejligheden til at tage et
Billede af den berømte flækkede eller revne
de Sten, og gjorde et kortere Ophold i Vor
dingborg, som vi naaede efter halvtredie Ti
mes Sejlads.
Efter Indtagelsen af en solid Frokost og
efter en kort Tur op i Byen lettede vi igen,
løb under Storstrømsbroen og fortsatte vest
over med Femø som Maal.
Saa naaede vi vort Maal, dog kun for at
finde Havnen overfyldt, saa det ikke var os
muligt at finde ordentlig Fortøjningsplads;
og nu skulde det vise sig, om det var den
rigtige eller den forkerte 0, vi var kommen
til.
Ikke saadan at forstaa, at vi ikke var sikre
paa, om det var Femø, for derom kunde der
naturligvis ikke herske Tvivl, men i d'Hrr.
Acthon Friis og Johannes Larsens udmær
kede Værk om Danmarks 500 Øer giver de
en sammenlignende Beskrivelse af Femø og
Fejø, og heri anfører de, at Indbyggerne paa
den ene 0 er venlige og rare, medens de paa
den anden er tvære og mutte. Og det var
mig ikke muligt at erindre paa hvilken de
var hvad, hvad der var kedeligt, for naturlig
vis var det Hensigten at anløbe den 0, hvor
vi kunde træffe de venlige Beboere.
Det var den forkerte 0.
Det blev meget hurtigt opklaret, bl. a. gen
nem Oplysninger, vi fik af Skipperen paa
»Niels«, der netop laa i Havnen, saa efter
en Times Ophold satte vi atter Liv i Rok-

I den rigtige Havn.
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kerne og dampede videre til Fejø, i hvis
Havn vi fortøjede Kl. 22,35.
Vi bandt fast paa Siden af en Paketbaad
og gik saa igang med at tilberede Middagen.
Sen Middag, vil De sige. — Aah ja, men
trøst Dem med, at det blev ikke sidste Gang
paa denne Tur, og ogsaa det kan blive en
Vane.
Fejø, som jeg ved denne Lejlighed besøgte
for første Gang, skønt min Vej ofte er gaaet
der forbi, er en baade køn og frodig 0.
Særpræget for den er de mange store Frugt
plantager, af hvilke vi aflagde Besøg paa en
enkelt, som vi beredvilligt fik forevist af
Indehaveren og hans elskværdige Frue, og
hvor vi blev forsynede med Frugt for flere
Dage, og hvor vi selvfølgelig benyttede Lej
ligheden til at bestille vor Vinterforsyning
af Æbler.
Med Hensyn til Proviantering var Forhol
dene ogsaa udmærkede, og havde Slagteren,
der kom kørende til Havnen, ikke lige netop
det paa Vognen, man ønskede, ja saa blev
man simpelthen sat op paa Agestolen og kørt
op til Forretningen, for handles skulde der
naturligvis, og det til Kundernes fulde Til
fredshed.
Et andet lille Træk, der viste, at vi nu var
kommen til den »rigtige« 0, skal jeg lige
anføre. Som nævnt havde vi ved vor An
komst fortøjet uden paa en Paketbaad, men
da vi vaagnede næste Morgen, laa vi for
svarligt fortøjede paa dens Plads ved Kajen.
Paketten var gaaet tidligt om Morgenen, og
vi var blevet lagt saa stilfærdigt til Kaj, at
vi slet ikke havde bemærket det. Saa hen
synsfulde er man vist næppe i ret mange
danske Havne.

Den idylliske Svanesø.
Næste Dags Eftermiddag stak vi over til
Bandholm; en lille Sviptur paa en god Times
Tid, og Dagen efter aflagde vi Knuthenborg
Dyrepark et længere Besøg.
Jeg har tidligere omtalt denne store Park
og nævnet den Mærkværdighed, at de eneste
Dyr, jeg havde set, var et Par tamme Køer,
nogle ligesaa tamme Høns, og saa naturlig
vis Graaspurve. Men de sidstnævnte var og
saa ene om at repræsentere de »vilde Dyr«.
Denne Gang ofrede vi langt mere Tid paa
Besøget, kom meget længere ind i Parken,
end jeg tidligere havde været, ja helt ind til
den idylliske Svanesø, som vi spadserede
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rundt om. Men heller ikke dennegang lykke
des det at faa Øje paa Dyrene. End ikke en
enkelt Svane fandtes — trods Navnet — i
Søen.
I en Retning er Parken dog interessant.
Der findes et Utal af fremmedartede Træog Buskvækster, som Indehaverne gennem
mange Aar har ført hjem og plantet ud i Par
ken, og denne Idræt dyrkes tilsyneladende
endnu, efter de mange smaa Nyplantninger
at dømme.
Skade kun, at man ikke er Botaniker, for
saa vilde Udbyttet sikkert have været be
tydeligt større end det blev.
Men at finde Dyrene i den Park har jeg
definitivt opgivet, og da jeg ikke agter at
ofre mere af mit Liv med den Sport, kunde
det nok interessere mig at vide, om nogen af
mine Læsere skulde have været heldigere
end jeg.
Sent Onsdag Eftermiddag forlod vi Band
holm, løb ud i den afmærkede Rende og
stak over i Renden ned efter Sakskøbing.
Ved Orebygaard gjorde vi en Times Ophold
for udefra at se lidt nærmere paa den smukke,
middelalderlige Herregaard, hvorefter vi fort
satte til Sakskøbing Havn. Det var en mor
som Sejlads gennem den smalle Rende, der
især paa det sidste Stykke nærmest var en
stor Grøft.
Bunden var Mudder, der udenfor Afmærk
ningen stod som stejle Vægge, næsten op til
Vandfladen, og for ikke at rive disse ned og
derved mindske Vanddybden, var der da ogsaa Forbud for Skibe over 30 Reg. Tons
Brutto mod at sejle hurtigere end 4 Knob
derigennem, hvorimod mindre Fartøjer maatte
løbe med op til 6 Knobs Fart.
I Havnen var der megen Strøm, der gjorde
Manøvreringen vanskelig, men vi fandt os da
sluttelig en udmærket Fortøjningsplads nær
Roklubbens store Pavillon, og blev venligt
modtaget af Roerne.
Sakskøbing ligger ved en Hovedvej, saa
der er livlig Trafik gennem Byen. Men ikke
ret mange stopper op.
Der er nu heller ikke stort at stoppe for.
Det er en livlig Forretningsby, og her, som
i andre større Provinsbyer, er det mest iøjenspringende de vældige Varelagre, Forretnin
gerne ligger inde med. Man faar ved Sam
menligning det Indtryk, at københavnske
Forretninger nærmest er støvsugede for Va
rer. Her kunde vi faa alt, og Forretningernes
Indehavere var ivrige efter at sælge, hvad vi
jo her i Byen ikke har kendt til i mange Aar.
Anstalten bør jeg vel ofre et Par Ord.
Beliggende i en stor parklignende Have rej
ser dens store, gule Bygninger sig, hvori
Patienterne er indkvarterede. Næsten ude
lukkende ældre Mennesker, der af en eller
anden Grund har lidt Skibbrud og er blevet
lidt sære deraf. Men der var ikke Tale om
Tvang eller Indespærring. De kunde gaa
omkring, hvor de lystede, og alle Porte stod
aabne.

S S F.
De drev en Del Gartneri, og Inspektøren,
der selv er Sejlsportsmand, henviste os til at
købe vort Forbrug af Frugt og Grøntsager
der, og tilbød os venligt alt til Funktionær
priser.
Man havde i det Hele det Indtryk, at man
der i Byen var glad for Turister, hvad der
vel for en Del skyldes det nævnte Forhold,
at kun faa gør Ophold, medens langt den
overvejende Del suser ret gennem Byen til
Maribo eller Nakskov.
Næste Dags Aften, — det var den 17. Juli,
— forlod vi denne gæstfrie By med det Formaal at forsøge Landgang paa en ubeboet 0,
og vi havde hertil udset os Vigsø, en lille
Holm beliggende lige udenfor Vigsnæs.
Det var Hensigten at løbe ind mellem Øen
og Næsset, idet Øen paa denne Side dannede
en Bugt, som maatte antages at være en ideel
Ankerplads for Natten.
Vi slap fint gennem det grundede Farvand
mellem Sakskøbing Rende og Næsset og
nærmede os Indløbet bag om Øen. Ret Syd
herfor stod et Bundgarn, som vakte vor Op
mærksomhed, for hver eneste Pæl endte i
Toppen med en sort Klat, som vi antog for
opbundet Garn, men da vi kom det tilstræk
keligt nær, lettede efterhaanden alt »Garnet«
og forsvandt ned i Vandet. Prismekikkerten
kom i Brug og afslørede Fænomenet som en
Flok Skarver.
Vi mindskede Farten mest muligt og for
søgte at liste gennem Indløbet. Kortet gav
ingen Oplysninger om Vanddybde og Bund
art, saa vi maatte gaa frem med yderste For
sigtighed. Men paa Trods heraf løb begge
Baadene dog fast lige i Indsejlingen, og trods
ihærdige Anstrengelser lykkedes det kun at
komme faa Meter frem. Saa gav vi op.
Naa, vi havde det jo egentlig rigtig hygge
ligt. Baadene havde vi faaet lagt Side om
Side, vi bandt dem sammen og hev et Anker
ud. Saa havde vi det dejligt selskabeligt, og
Fare for at synke var der jo ikke. Klokken
var imidlertid blevet henad 22, og vi tog fat
paa at forberede Middagen og tilbragte for
Resten en hyggelig Aften i de lidt ejendom
melige Omgivelser.
Da vi langt om længe skulde til Køjs, blev
vi opmærksomme paa et ganske ejendomme
ligt og ualmindeligt smukt Himmelfænomen,
som vist er temmeligt sjældent paa denne
Aarstid, nemlig et Nordlys, der dækkede
120 Grader af Horisonten. Det bestod af en
Række Straaler, der fra Kimingen alle løb
op mod Zenit, og Farverne nuancerede fra
dannebrogsrødt i venstre Side over grønt til
svagt hvidt i højre Side. Styrken varierede
stærkt. Snart var det meget kraftigt, og snart
betydeligt svagere for derefter atter at til
tage igen. Saaledes svingede det adskillige
Gange i den halve Time vi betaget nød Synet,
og det var endnu kraftigt, da vi ved halv
Et-Tiden endelig løsrev os for at tørne ind
og faa et Par Timers tiltrængt Søvn.
Næste Formiddag viste det sig, at vi stadig
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stod godt fast. Saa stak vi Mandfolk i Bade
tøjet og steg udenbords, for om muligt at
finde større Vanddybde og faa slæbt Baade
ne derhen. Vanddybde fandt vi godt nok en
halv Snes Meter nærmere Næsset, og Baa
dene fik vi ogsaa, om end med Besvær, slæbt
los og transporteret derhen.
Det var slet ikke saa let, og det var meget
ubehageligt, for Bunden bestod af en Blan
ding af Sand, Muslingeskaller og mindre
Flintesten, og omtrent ved hvert andet Skridt
sank vi ned i Huller, der var fyldt med Slik,
og saa var det kun med megen Besvær, man
kunde faa Underekstremiteterne halet op
igen.
Det var oprindeligt Hensigten at vade ind
til Øen, men den Bund betog os fuldstændig
Lysten, saa vi gik ombord igen og spiste
Frokost, mens vi ventede paa, at Vandet ved
Middagstid skulde stige, hvad det da ogsaa
ganske rigtigt gjorde.
Saa listede vi stille og slukørede ud ad
Indsejlingen, en Oplevelse rigere, selv om det
ikke netop var den, vi havde glædet os til.
Saaledes endte denne Robinsonade som en
komplet Fiasko.
Vi søgte hurtigst muligt ud i det afmær
kede Farvand og vendte ned efter Guldborg,
der passeredes Kl. 14, og fulgte det snoede
Løb ned til Nykøbing F., som gerne skulde
naas i saa god Tid, at vi kunde overvære
Gerda Christoffersen-Revyen samme Aften.
Jeg havde før været denne Vej. Det var 11
Aar siden, og da foregik det i Rusk og Byge
vejr, der efterlod et Indtryk af Tristhed,
som endnu stod tydeligt i min Erindring om
dette Farvand. Dennegang foregik Sejladsen
med høj Himmel og straalende Sol, og jeg
kan garantere for, at Indtrykket nu var be
tydeligt smukkere, hvilket viser, at Indtrykket
af et Landskab, man kun ser i Forbifarten,
i aller højeste Grad afhænger af Belysningen.
Vi naaede det. Men kun ved Hjælp af en
fint beregnet Teknik, der bestod i at sende
en Kurer af Sted i samme Øjeblik, vi klap
pede langs Kajen. Og han spurtede da ogsaa
af over Havnepladsen, mens vi fortøjede vore
flydende Sommerhuse, satte Farten yderlige
re op gennem Smaagaderne for at ende med
en yderst flot Finish ad Hovedgaden hen til
Teatret.
Der var kun 2 Billetter tilbage, da han
havde sikret sig fem til os, saa det var altsaa
i yderste Øjeblik.
Nykøbing blev gennemkrydset til Fods
næste Dag, og da vi nu paa vor Tur havde
set Sukkerfabrikker baade i Stege og Saks
købing og nu atter stod overfor en saadan
stor Virksomhed, gik vi ind til Portneren og
indhentede Tilladelse til at gaa omkring der
inde og bese Forholdene. Der var især to
Ting, der imponerede mig. For det første, at
Fabrikken ligger paa sin egen Grund, der er
opstaaet ved at fylde den Jord, der hænger
ved de tilkørte Sukkerroer, og som vaskes
af under Processen, ud i det lave Vand i
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Strandkanten. Herved er indvundet et Areal Tornerosesøvn og stadig ventede paa Prin
paa ikke mindre end 7 Tønder Land. En sen, der skulde vække dem til Live.
udmærket Illustration til det gamle Ord: Lidt
Den eneste Undskyldning for Byens Eksi
har ogsaa Ret.
stens er efter min Mening Strandparken vest
For det andet var jeg imponeret af de væl for Byen. Den er virkelig anlagt med Smag
dige Bunker af Kalk, der var opmagasinerede og med fuld Udnyttelse af de stedlige Mulig
til Brug ved Raffineringen. Og jeg kunde jo heder. I den kan man godt faa et Par Timer
ikke lade være at faa den Tanke, at det alt til at gaa med at slentre om i Gangene og
sammen vilde blive solgt som Sukker, og at nyde de mange, smukke Panoramaer, der
det var det, jeg til Tider kunde finde som aabenbares for en.
Men ogsaa af det, kan man blive mæt, saa
uopløseligt Slam paa Bunden af min Kaffe
næste Dags Middag dampede vi østover gen
kop.
Lidt over 8 Søndag Formiddag forlod vi nem Grønsund, listede over Tolken og holdt
Falsters Hovedstad og stod nordpaa, gjorde ned forbi Hestehoved.
Det var en smuk Tur langs Falsters skov
et Par Timers Ophold i Guldborg og fort
klædte
Skrænter, og Vejret var, som det nu
satte op efter Storstrømmen, drejede østover
ned efter Broen og trak, efter at have passeret havde været i mere end en Uge, Klasse 100
denne, sønden om Farø, for Kl. 16 at løbe A 1. Bedre kunde det altsaa ikke være. Efter
knap 2 Timers Sejlads svingede vi ind i Hesind i Lindebro Havn paa Bogø.
næs udmærkede Havn.
Ved Indsejlingen hertil mødte der os igen
Hesnæs!
et ejendommeligt Syn. Een af de Grene, man
En lille Samling Smaahuse og et Savværk
havde benyttet som Prikker for at afmærke
idyllisk anbragte i en gammel Skov, hvor
Renden ind til Havnen, — forøvrigt en Ege
selv Savværkets Skorsten passede smukt ind
kæp, — havde givet sig til at vokse nede i
i Billedet.
Havbunden og havde nu faaet baade Kviste
Og hvilken Skov! I det bakkede Terræn
og Blade.
voksede Træerne som Naturen selv havde
Bogø er et Sted, jeg aldrig undlader at ordnet det og tilsyneladende uden Indgriben
anløbe, naar jeg er paa de Kanter, dels fordi af regulerende og friserende Menneskehæn
jeg har Bekendte paa Øen, dels fordi jeg der. Resterne af en gammel Langdysse fik
finder, det er en god Havn og en køn 0. en til at drømme om en gammel Vikingehøv
Men ak, hvor var der forandret siden mit dings Gravsætningsceremoni. Rundt om mel
sidste Besøg i 39. Dæmningen til Møen var lem Stammerne stod de skindklædte Krigere
jo i Mellemtiden blevet færdig, og den i
Forbindelse med Dr. Alexandrines Bro havde
trukket en vældig Trafik over Lindebro
Havn. Nu suser Turisterne i Bil fra Køben
havn til Kallehave, kører over Broen til
Møen, fortsætter over Damsholte ned til
Dæmningen, glider ad denne over til Bogø
og tager saa den korte og relativt billige Vej
med Færgen over til Stubbekøbing, hvad
der kun tager 11 Minuter. Og saa kan man
atter træde Speedometret i Bund og lade
Vognen drøne videre ad Landevejen sydpaa.
Hjemturen lægges saa via Storstrømsbroen.
Naa, naturligvis. er der ogsaa en Del, der
...«<•
kører ud via Storstrømsbroen og vender
hjem over Bogø.
Jo, jeg skal love for, der er blevet livligt
ved Lindebro. Og at det har givet Penge i
Kassen ses af, at det gamle Træhus, Færge
farten tidligere benytede, nu er delvis ned
revet og erstattet med et flot muret Hus af
betydeligt større Dimensioner. Men det har
ogsaa medført, at den Tid, da de gamle Skip
pere kunde nyde deres Otium under stilfær
dige og fredelige Forhold efter et omtumlet
Ruten for Sommerturen.
Liv paa de stormende Have, nu er en Saga
blott.
mod Hjelm paa Hovedet og Sværd og Skjold
Mandag Eftermiddag smuttede vi over til i Haand. Stundens Alvor prægede deres
Stubbekøbing.
furede, vejrbidte Ansigter, og alle stod de
Det var en stille By. Absolut ingen livlig med bøjet Hoved i en sidste Hilsen til deres
By. De faa Mennesker, man saa paa Gaderne, døde Høvding. Bag dem flokkedes Kvinderne
saa ikke særligt opvakte ud, og Forretnings og Børnene, og over hele Sceneriet hvilede
livet gav nærmest Indtrykket af, at Byen sov en højtidsfuld Alvor.

SIDE 7

Saa brød Fru Holmbergs perlende Latter
Stilheden, og Billedet forsvandt som ved et
Trylleslag. Jeg var atter tilbage i det Herrens
Aar 1947, da Petroleum kostede 25 Øre
Literen og var stærkt rationeret, og nede i
Havnen laa mit lille Skib og længtes efter at
komme ud og tumle sig paa de klukkende
Bølger.
Men den maatte væbne sig med Taalmodighed lidt endnu, for endnu var vi ikke fær
dige med Hesnæs.
Vejen mod Syd gik langs Randen af de
stejle Skrænter, hvoraf Trærødderne stak ud
som lange, krogede og forvredne Fingre, og
heroppe fra var der prægtige Udsigter baade
mod Nord, Øst og Syd, og lige Øst for
Havnen fandtes den fineste Badestrand, man
kunde ønske sig, og Vandet var rent og for
friskende, og saa krystalklart, at man fristedes
til at tage en Prøve med hjem til Forevisning
paa vore hjemlige Badeetablissementer.
Kunde man forlange et bedre Sted at holde
Ferie?
(Fortsættes).

Nye Medlemmer ,-^T
i Simdfy Seflfæmuif

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

Juniorer:
Ib Danielsen, Lemberggade 22.
Henry Gottlib Andersen, Lerfosgade 5, St.
Passiv B.:
Kontorassistent Karl F. Olsen, Middelgrundsvej 13. Sejlbaad »Ursula«.
Arbejdsmand Sigfred J. Chr. Poulsen, Bronshøjvej 43. Kragejolle »Zita«.
Bygningssnedker Niels Chr. Bertelsen, Nyelandsvej 61. Kragejolle »Jane«.
Fru R. Klein Nielsen, Weysesgade 9. Krage
jolle »Pute«.
Aktive:
Fængselsbetjent Poul Skouv, Englandsvej 47.
Uden Baad.
Maskinarbejder Karl E. Bech, Moldaugade 9.
Motorbaad »Cognac«.
Radiotekniker Jens Chr. Frandsen, Helle
skrænten l3. Kutter »Liberty«.
Skrædermester Einar A. Sieweche, Holbergs
gade 22. Motorbaad »Camtos«.
Elektromekaniker Børge Pedersen, Syriensvej 19. Uden Baad.
Inspektør Rich. Baasch Sephansen, Overga
den o. V. 48 C. Motorbaad »Ella«.
(Iflg. Lovenes Paragraf 3: Nyt Medlems
Ansøgning om Optagelse aftrykkes i først
udkomne Nr. af »SSF«. Protest skal skrift
lig tilstilles Bestyrelsen senest 14 Dage
efter Offentliggørelsen).
NB! Ifølge Foreningens Love skal aktive Med
lemmers Partøjer godkendes af Havneudvalget
før Medlemskortet kan udstedes.
Det paahviler derfor nye Medlemmer at opsøge
d'Hrr., som kvitterer paa den udleverede Optagelsesblanket, saafremt Fartøjet kan optages i
Foreningen. — Uden denne Kvittering for god
kendt Fartøj, kan der ikke paaregnes Plads i
Havnen for Sommerhalvaaret.
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SSF
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\|
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\ S. S. F.

SUNDBY SEJL-FORENING —
Formand: A. P. S. Jensen, Isafjordsgade 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 fra 18—20 paa Bopælen.
Havnefoged og Pladsmand: E. Madsen, Holmbladsgade 90, AM 2779 x. — Havneudvalg:
Næstformanden Henri Madsen, Rumæniensgade 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.

KIM

Type K2-K4K 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.

Gunnar Jensen
Yachtbureau
Yachtassurance
Yacht-Service
Køb og Salg af alt Yachttilbehør
Eneforhandler for

i

aUs^ai/Æouen

4 HK

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

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

//<w ActUuc
AMAGER 6270

7 Fod — prima prima Materialer

Schmidt, Engvej 80, 1, Amager 5362.

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

YACHT-SERVICE
E. NILSSON & E. ANDERSEN
MILANOVEJ 25
SUNDBY 4381

»Klokkemageren«

YACHT

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

Tænk
paa
Fortøjningen
B E S L A G

%nihkUiq$)l i

Slæbejoller /
og Forarbejdning. — Kr. 670,00.

MUSIK og DANS
i nye og hyggelige Omgivelser.

Separat-Lokaler for sluttede Selskaber.

Sorgenfrigade 4, Kbhvn. N. Taga 9422.

ALBIN

Reparationer udføres.
Reservedele leveres.

„m. dfytify fyuihUwieÅ''
SEJLSPORTSMÆND mødes nu i

AMAGE^'II^)'6 : XRYKKERI!
TLF AMAGER

Benzin - Petrol og Danol BAADMOTOR

EFTERLYSNING
Sundby Sejl-Forening fejrer som bekendt
i Aar sit 25 Aars Jubilæum. — Bestyrelsen
arbejder med at udrede Traadene i Forenin
geis Historie.
Medlemmer, som har gamle Tryksager fra
den allerførste Tid, bedes udlaane det til
Formanden!
Findes der for Resten nogen af de 15
Medlemmer, som var med den 28. Oktober
1923, da den stiftende Generalforsamling for
Sejlklubben »Saltholm« afholdtes?

NR. 1 - 2

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 Fartøje^
Rig- og Køltegninger udførte
Se Udstillingen i Malerudsalget

F E N D E R E
T O V V Æ R K

Sttiiiåiå
Kongens
Nytorv 6,

København

//

Mag~aiii>i „MacL'

DET NYE MALERUDSALG

Udgiver: Sundby Sejl-Forening.
Ansvarhavende Redak'ør:
Sv. Aa. Rasmussen, Lybæktade 31 — S.
Telefon Sundby 36.55
Ekspedition: E. Nilsson, Milanne 5, Sundby 4381.
Tryk : Amager Bogtrykkeri, Hailan gade 11— S.
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7. Aarg.

Generalforsamlingen
Ordinær halvaarlig

Qeneralforsamling

Naar Foreningens ordinære Generalforsam
ling aabnes Onsdag den 17. Marts 1948 Kl.
19 forventes det, at alle Medlemmer, som
har Interesse i Foreningsarbejdet, møder op.

afholdes

Onsdag den 17. M a r t s 1948 Kl. 1900 prc.
i Amager Selskabslokaler, Markmandsgade 9—11.

Dagsorden:
Punkt
»
»
»
. >>,
»
»

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

Valg af Dirigent.
a) Protokol, b) Beretning.
Aarsr egnskab.
Bevilling af Midler.
a) Lovændringer, b) andre Forslag.
Valg.
Eventuelt.

Foreningens Kasserer:
Prokurist Th. Sparre.

Følgende Poster staar paa Valg:

((

a) Kasserer Th. Sparre.
b) Sejladschef S. A. Larsen.
c) Kapsejladschef E. Nilsson (ønsker ikke Genvalg).
d) 2 Repræsentanter: J. Nielsen og S. Frederiksen.
e) Revisor Melbøl samt 2 Suppleanter.
f) 2 Maalere: E. Nilsson og E. Andersen (begge ønsker ikke
Genvalg).

Særlig i Aar, hvor Interessen maa samle sig
om vor Jubilæumssæson med de heraf fly
dende Arrangementer, bør alle Kapsejlerne
møde, hvis de vil have deres Ønsker opfyldt.
(Fortsættes Side 5).

Forslag, der ønskes behandlet paa Generalforsamlingen, skal
være Formanden i Hænde senest den 9. Marts 1948.
Kun gyldigt Medlemskort giver Adgang til Generalforsamlingen.
Bestyrelsen.
s

MØD TALRIQT OP!
Evt. indkomne Forslag opsættes i Klubhuset efter 11. Marts.
Havneudvalgsmedlem:
Formand Svend Frederiksen,

SIDE 2
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<s>UNDBY ,^0?EJL-^ORENING

R E G N S K A B
for Tiden l.-l. til 31.-12. 1947

Indtægter:
Kassebeholdning pr. 1. Januar 1947 ...
Indestaaende i Bank pr. 1. Januar 1947
Postgirokonto pr. 1. Januar 1947
Indskud

179,45
46,01
1,024,65
2,355,00

Kontingenter:
Aktive
Passive
Juniorer
Indgaaede Restancer

7,456,50
552,50
275,50
929,00

9,213,50

Pladsleje
Indgaaede Restancer

17,287,35
765,00

18,052,35

Erstatning for Spil

631,00

Diverse Indtægter:
Lejeafgift Malerudsalget
Indvundne Renter
Bonus
Depositum, Marketenderi
Salg af Emblemer, Nogler 351,00
Køb af Nøgler
116,50

75,00
51,54
19,08
500,00
234,50
Kr.

Forsikringer:
Lovpligtig Ulykkesforsikring
Tyveriforsikring
Brandfors., Klubhus, Inventar etc,
Krigsforsikringsbidrag

880,12

32,382,08

1,725,00
1,800,00
30,90
13,50
62,18
60,00

Fester:
Julefest
Foraarsfest
Standerhejsning
Pinsetur
Afriggergilde

3,525,00

62,21

Sejlerskolen:
Navigationskursus:
Indgaaet fra Elever
399,00
-i- Lærerhonorar .. 200,00
Eksamen
18,00 218,00

181,00

166,58

43,82
1,638,53
191,27
21,44
3,785,40
7,20
44,44
690,27
160,50
47,50
30,10
15,00
69,00
792,81

189,20
200,00
290,48
294,40
283,05

Girokonto:
Saldo pr. 1. Januar 1947
Indsat
Hævet
Kassebeholdning 31. December 1947

316,45

6,844,97

46,01
12.030.58
12.076.59
11,394,50

682,09

1,024,65
4,986,37
6,011,02
6,011,02

0,00
474,90

Kr.

32,382,08

Byggefondet:
Indestaaende i Bank pr. 1. Januar 1947
Salg af Byggefondsmærker
Ekstrakontingenter
Indvundne Renter

16,481,76
66,00
5,946,00
185,56
22,679,32

7,493,46

Tilgodehavende i S. S. F
(Underskud Marketenderi 1947)
Tilgodehavende i S. S. F
(Gæld Fru Holgersen)

1,550,60
455,12

Indestaaende i Bank pr. 1. Januar 1948

4,694,13
1,700,00

Bankkonto:
Saldo pr. 1. Januar 1947
Indsat
Hævet

8,900,00

Telefonautomaten

Bladet:
Trykning, Clicheer, Porto etc. ...
Indg. for Annoncer
470,00
Indg. fra Medlemmer
1,230,00

30,00

Tovværkskursus:
Indg. fra Elever... 162,00
Rekvisitter etc. 26,55 135,45

Lejeafgift til Kommunen

Reparationer og Vedligeholdelser:
Klubhus og Inventar
Spil
Vandledning
Pladsen
Pramme
Bøjer
Broer og Bolværker etc
Flag og Standere
!....
Ledefyr
Tjæring af Tage
Masteskur
Flagmast
Øvelsesfartøjer
1,075,81
Salg af gi. Sejl 150,00
Udi. af Fartøjer 133,00
283,00

1,665,71
822,35
86,00
385,50
85,00
746,48
43,75
469,20
1,727,67
300,00
523,40
88,50
85,00
40,65

7,161,42

Udgifter:
Lønninger:
Kasserer
Pladsmand

Øvrige Udgifter:
Kontorartikler, Porto, Tryksager,
Telefon etc
Skatter og Vandafgift
Repræsentation
Renovation ,
Blomster og Telegrammer
Gefteralforsamlinger og Møder ...
Abonnement paa Falck
Kontingent K. D. Y. m. fl
Kapsejladser
Tilbageb. Depositum (Bergmark)
Sagføreromkostninger
Staalskab til Kartotekskort
Kasse til Vejrinstrumenter
Abonnement »Yachting«
Flytning af Baade
65,00
ref. af Medlemmer
35,00
Diverse

2,994,13

1,257,13

Øvelsesfondet:
Indestaaende i Bank pr. 1. Januar 1947
Bidrag
Indvundne Renter
Salg af Juniormærker
Byggeudgifter
Indestaaende i Bank pr. 1. Januar 1948

2,005,72
20,673,60

'

1,331,36
138,00
34,23
25,00
1,528,59
1,296,55
232,04

SSF
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Afriggergilde den 25. Oktober:
Traktement
Musik
Tryksager

Status pr. 1. Januar 1948

709,30
273,00
21,00

Aktiver:

1,(
1,003,30

Kasse- og Bankbeholdning
Broer og Indhegninger
Vogne og Skinner
Øvelsesbaad
Juniorbaade
Skure og Cyklestativer
Flagmast
Klubhus
Inventar
Depositum til Kommunen

;

Restancer:
. Kontingenter
Pladsleje

1,011,50
647,00

Præmier i Behold ca
Øvelsesfona, Bankbog
Byggefond, Bankbog
Byggefond, Tilgodeh. i S. S. F. ...

1,156,99
1,00
400,00
450,00
3,500,00
1,00
1,00
300,00
400,00
3,000,00

1,658,50

Indgaaet for Deltagere
Salg af Baltegn

Kr

22,679,32

Medlemstal:
Aktive 521

283,05

Passive 90 — Passive B 14

Juniorer 53.

T. SPARRE
Kasserer.
Aftrykte Regnskaber er reviderede og fundet rigtige.
De anførte Beholdninger var til Stede.
København i Januar 1948.
G. ØSTERGAARD
Revisor.

A. SCHMIDT
Revisor.

34,879,85

Sundby Sejl-Forenings Marketenderi

Passiver:
Depositum, Hovmester Andersen
Reservefond
Øvelsesfond
Byggefond
Foreningens Formue

500,00
5,000,00
232,04
22,679,32
6,468,49
Kr

34,879,85

Driftsregnskab for Aaret 1947.
Marketenderiet har i 1947 haft følgende
Omsætning og Bruttofortjeneste: i %:
Afgiftspligtigt 01
26,800,23
12,073,50
45,4
Afgiftsfrit 01 og Vand
2,811,44
539,71
19,2
Vin og Spiritus
7,014,55
2,303,05
32,8
Kaffe og Brød
2,398,09
334,14
13,9
Chokolade og Tobaksvarer ...
2,921,93
288,06
9,8
41,946,24
Solgt Varelager

Festregnskaber 1947
Julefest den 6. Januar:
150,00
160,00
41,00

Leje af Lokale
Musik
Tryksager
Julemand
Fortæring

20,00
28,20

399,20
210,00

Salg af Billetter
Kr.

189,20

15,538,46
1,218,89
16,753,35

Naar herfra trækkes Omkostninger:
Lønninger
3,926,75
Omsætningsskat
11,933,59
Lys og Brændsel
316,32
Rengøring
367,34
Vedligeholdelse
944,77
Telefon
34,90
Is
;
97,13
Bogføring
225,00
Diverse
462,15
fremkommer et Nettounderskud paa
der er dækket af S. S. F.

18,307,95
1,550,60

København i Januar 1948.

Foraarsfest den 12. April:

A. JENSEN, Regnskabsfører.
125,00
211,00
150,00
19,00
11,00

Leje af Lokale
Musik
Underholdning
Tryksager
Fortæring

516,00
316,00

Salg af Billetter

Standerhejsning den 15. Maj:
Traktement for Gæster etc. ...

720,25

Kr

1,100,00
232,04
20,673,60
2,005,72

624,00
96,25

..

Kr

200,00

Kr

290,48

Pinsetur:
133,40
116,00
45,00

Fælles Kaffebord
Musik
Havnepenge
Kr.

294,40

Kassererens Kommentarer
Til enkelte Poster paa Regnskabet skal jeg knytte følgende
Kommentarer:
Indtægter:
Indskud Kr. 2,355,00 fremkommer saaledes:
Nyindmeldelser aktive
80 Stk. a Kr. 25,00
»
passive
4 Stk. a Kr. 5,00
»
passive B 7 Stk. a Kr. 5,00
»
juniorer 30 Stk. a Kr. 5,00
Overflyttet fra passive
7 Stk. a Kr. 20,00
Overflyttet fra juniorer
3 Stk. a Kr. 20,00

2,000,00
20,00
35,00
150,00
140,00
60,00

ref. Indskud ved nægtet Optagelse

2,405,00
50,00
Kr

2,355,00

SIDE 4
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Pladsleje Kr. 18,052,35:
Denne Post er i 1947 forøget med ca. 7,000,00 Kr., som dels
kommer af den i Marts 1947 vedtagne Forhøjelse af Pladslejen
med 50 pCt., og dels et større Antal Vinteroplæggere i Vinteren
1947-48.
Erstatning for Spil Kr. 631,00:
Som Medlemmerne vil erindre sprængtes i Sommeren 1947
ved et Medlems Ubetænksomhed Spillet paa Søndre Plads.
Denne Sag er i December Maaned afslutet med Udbetalingen af
ovenstaaende Beløb fra Medlemmets Forsikringsselskab.
Udgifter:
Lejeafgift til Kommunen Kr. 8,900,00:
Denne Post er, efter at Kommunens ekstraordinære Nedsæt
telse under Krigen, pr. 1. Januar 1947 ophørte igen steget til det
i Kontrakten fastsatte.
Reparationer og Vedligeholdelser Kr. 7,493,46:
Stigningen paa denne Konto falder i det væsentligste paa
Klubhus og Inventar, Pladsen (Planering af Søndre Plads), samt
Øvelsesmateriellet.
Bladet Kr. 2,994,13:
Naar denne Post i Aar er uforholdsmæssig stor, er Grunden
den, at der i 1947 er belastet denne Konto en stor Del af den i
Status pr. 1. Januar 1947 opførte Gæld, Kr. 2,491,50, til Amager
Bogtrykkeri. Disse Regninger vedrørte 1946. (Jævnfør mine
Kommentarer til Regnskabet for 1946).
Fester Kr. 1,257,13:
Denne Post viser i Forhold til 1946 kun en mindre Stigning.
Øvrige Udgifter Kr. 6,844,97:
Denne Post er steget med ca. Kr. 2,400,00, som fordeler sig
paa følgende Poster: Kontorartikler, Porto etc. ca. Kr. 1,000,00.

J

J?

NR. 3

Stigningen her skyldes Anskaffelsen af nye Kartotekskort, Med
lemskort og Omslag til disse. — Kapsejladser ca. Kr. 900,00.
Denne Stigning skyldes et stort Indkøb af Præmier i 1947, af
hvilke der dog (jævnfør Status) findes for ca. Kr. 1,100,00 i
Behold pr. 1. Januar 1948. — Sagføreromkostninger ca. Kr.
500,00. Denne Post fremkommer ved, at Foreningens Sagfører nu
har afsluttet alle de af ham igennem et Par Aar behandlede Sager
(Incassosager etc.) og derefter har tilstillet Foreningen en Op
gørelse over sit Tilgodehavende, som derefter er udlignet.
Byggefondet Kr. 20,673,60:
Fondet er i Aarets Løb forøget med de i Specifikationen an
førte Beløb, dog skulde Fondet pr. 1. Januar 1948 have været
Kr. 2,005,72 større eller ialt Kr. 22,679,32, idet Fondet pr. 1.
Januar har et Tilgodehavende paa dette Beløb i S. S. F. Beløbet
fremkommer saaledes: Underskud Marketenderi 1947 Kr. 1,550,60
samt Tilgodehavende hos Fru Holgersen Kr. 455,12, ialt Kr.
2,005,72. Dette Beløb er (jævnfør Regnskabet) opført som Fon
dets Tilgodehavende hos S. S. F., og bliver reguleret i 1948.
Øvelsesfondet Kr. 232,04:
Dette Fond er ved Færdiggørelsen af Foreningens 2 Juniorbaade saa godt som opbrugt.
Der var pr. 1. Januar 1947 et Medlemstal paa ialt
Tilgang (aktive 80 - passive 4 - passive B 7 - juniorer 30)...

660
121

781
Afgang (Udmeldte 28 - Dødsfald 3 - Slettede 70 - Ekskl. 2) 103
Medlemstal pr. 1. Januar 1948

678

Idet jeg med min Redegørelse haaber at have givet Medlem
merne tilfredsstillende Oplysninger angaaende Aarets regnskabs
mæssige Forløb, anbefaler jeg Regnskabet til Generalforsamlin
gens velvillige Behandling.
Kassereren.

Jp^c\>ejr

SOMMERSEJLADS 1947
(Fortsat).

Hesnæs! Jeg vil altid længes tilbage til din
stille Skov og dejlige Badestrand.
Dog, Ferien er kort. Alt for kort. Vi havde
kun faa Dage tilbage, og hvor nødigt vi end
vilde, maatte vi dog løsrive os. Endnu et
Maal havde jeg sat mig, hvis det da af vejr

mæssige Grunde lod sig naa. Jeg vilde gerne
vise de af os, der ikke tidligere havde set
det, Møens Klint fra Søen og i Morgenbe
lysning.
Og Vejret artede sig saa smukt, som det
kunde ønskes til det Formaal, da vi Onsdag
Morgen før 8 startede til dette Stræk.
Paa Vejen over mod Klinten passerede os
i Løbet af et Par Timer Tusinder af gule
Sommerfugle.

Begreb om Dimensionerne af denne Verdens
største Kridtklump.
Vi indtog Frokosten undervejs. Søen var
saa rolig, at vi uden Vanskelighed kunde
bruge Primusen til at lave Frokostkaffen
ved, saa vi led ingen Nød, selv om Sejladsen
den Dag varede godt 7 Timer. Det eneste,
der virkede lidt generende, var Varmen. Af
og til var det nødvendigt at hælde Vand paa
Dørken for at køle den saa meget af, at
man kunde holde ud at staa paa den.
Vi løb ind til Faxe Ladeplads lidt før
Kl. 15.
Jeg har været der før, men jeg kommer
der ikke oftere. I hvert Fald ikke med min
gode Vilje. For en mere beskidt Havneplads
findes vist næppe her i Landet.

Hundreder af dem laa paa Vandet, og vi
saa da det Særsyn, at adskillige af disse let
tede fra Vandfladen og fortsatte Flugten.
Det tog en Times Tid at passere Klinten
i hele dens Udstrækning, og det er først
under saadanne Forhold, man faar det rette
Indtryk af dens vældige Dimensioner og
Det skyldes naturligvis de store Virksom
ejendommelige Formationer. Bruger man
Skovens velvoksne Bøgetræer deroppe paa heder, med Kalkværket i Spidsen, der er
Toppen som Maalestok, faar man et godt afhængige af Havnen, og det meget Støv er
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maaskc nok uundgaaeligt, men man kan jo
ikke rigtig slippe den Tanke, at en Kæmpe
støvsuger vilde kunne gøre Underværker.
Indvaanerne lever vistnok i Sommertiden
hovedsageligt af Turister, og det maa siges
at være godt præsteret Aar efter Aar at
kunne lokke Turister dertil.
Nogen særlig god Badestrand saa jeg ikke
noget til, Byen selv er nærmest kedelig at
se, og Omegnen er det vist heller ikke stort
bevendt med.

Ved Generalforsamlingen skal 5 af For
eningens Repræsentanter paa Omvalg.
Kapsejladschefen har ønsket at fratræde,
hvis der opstilles en ny Mand. Han vil forOg Langebro gik op
staaeligt nok gerne selv starte paa Banen med
til Ære for vor
sit nye Skib.
Hjemkomst.
Nedenfor har vi Fornøjelsen at præsentere
dige Arealer, der er inddæmmede og under de afgaaende Repræsentanter for MedlemOpfyldning ved Vestamager. Saa blot op
gennem Havnen, ud forbi Mellemfortet og
Benzinhavnen, og vi svingede Kl. 17,50 ind
i vor egen lille gode Havn og gjorde fast.
Det skal blot bemærkes, at paa det sidste
Stykke Vej, fra vi befandt os i Københavns
Havn og til vi kom ind, regnede det natur
ligvis. Begyndelsen og Enden skal jo helst
svare til hinanden. Det gav forøvrigt Anled
ning til, da jeg iført Oliekappen indfandt
mig i Klubhuset, blev beskyldt for at gaa
omkring uden Bukser.
Det lykkedes mig dog at redde Æren ved
at knappe den lange Oliekappe op og frem
vise mine korte Sommerbenklæder.
Saa var den klaret.
Tilbage staar kun at opgøre Resultaterne,
der ifølge Journalen tager sig saaledes ud:
Marketenderiudvalgsmedlem :
Udsejlet Totaldistance i Sømil
293
Skorstensfejer Jørgen Nielsen.
Antal Sejltimer
56,43
Gennemsnitsfart i Knob
5,18
Brændselsforbrug i Liter
178
Brændselsforbrug i Liter/Time
3,15
Og lille »Thorvald« opførte sig saa nyde
ligt paa hele Turen, at han faktisk burde
præmieres.
G. Østergaard.

Men Fakta er, at man trods alt lever af
Turister, hvad Priserne med al ønskelig
Tydelighed gav Beviser for. Godt at man
ikke er nødt til at »ligge paa Landet« der
i blot 8 Dage. Nej, saa foretrækker jeg dog
mit flydende og transportable Sommerhotel,
selv om »Thorvald« skulde finde paa at
gøre Kvaler engang imellem.
Efter et lille Døgns Ophold forlod vi dette
hvide Sted tøffede rundt Stevns og løb efter
smaa 5 Timers Forløb ind i Køge Havn.
Her fandt vi bedre Anvendelse for vor
Tid. Her var der da noget at se. Faa Byer
i Danmark ejer vel saa mange gamle, male
riske Huse som Køge, og en Vandring gen
nem Byen er som at gaa i et stort Frilands
museum.
Men man kunde mærke, at man igen nær
mede sig Metropolis, for nu var der store
Vanskeligheder ved at fremskaffe den for
Desværre har vi i et Par Numre af S. S. F.
nødne Proviant, og Priserne var heller ikke manglet Beretningen fra Carl Nielsens spæn
som i de længere bortliggende Provinsbyer. dende Færd, vi kan dog glæde vore . Med
lemmer med, at der nu er ankommet en mæg
tig Post. Næste Gang kan vi atter bringe Nyt
fra vor Jordomsejler, som vi har Erfaring for
Medlemmerne er særligt glade for.
Red.

Hilsen fra »Nordkaperen«

REDNINGSM4TERIALET

ved vore Moler
Politiet har efter Aftale med vor Forening
ladet opstille Stiger, Bøjer og andet Red
ningsmateriel i vor Havn.
Vi er anmodet om at henstille til Medlem
merne, at man værner om Tingene. Selv om
den Slags findes i de fleste Fartøjer, er det
Danmarks ældste Bindingsværkshus i Køge. betryggende for os at vide et bestemt Sted,
hvor alt er samlet i paakommende Tilfælde.
Ja, saa er der ikke stort mere at berette
om den Ferietur. Lørdag Middag Kl. 13
stod vi ud paa det sidste Trip, som vi lagde
op gennem sorte Rende, hvorfra vi fik et
afholdes Torsdag d. 28. Oktober i Haandudmærket Indtryk af Størrelsen af de væl værkerforeningen.

Jubilæumsfesten

Kapsejladschefen:
Instrumentmager Erik Nilsson.
Paa Valg er ogsaa vor Sejladschef Sv. Aa.
Larsen, som vi bragte et Billede af i vort
Februar Nummer.
Paa Generalforsamlingen kan forventes be
handlet Spørgsmaal som: Pinseturen, Olym
piadesejladsen og Foreningens Støtte hertil,
Havnefoged- og Pladsmandsspørgsmaalet,
Marketenderiet, Jubilæumskapsejladsen og
Festen o. m. a., som bør foranledige alle til
at møde.

VEL MØDT
paa Generalforsamlingen
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SUNDBY SEJL-FORENING
Formand: A. P. S. Jensen, Isafjordsgade 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 fra 18—20 paa Bopælen.
Havnefoged og Pladsmand: E. Madsen, Holmbladsgade 90, AM 2779 x. — Havneudvalg:
Næstformanden Henri Madsen, Rumæniensgade 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.

Kassereren meddeler:
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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.

Gunnar Jensen
Yachtbureau
Yachtassurance
Yacht-Service
Køb og Salg af alt Yachttilbehør

Kontingentet er:
Eneforhandler for

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.

Sorgenfrigade 4, Kbhvn. N. Taga 9422.

ALBIN

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

4

Reparationer udføres.
Reservedele leveres.

HK

»BR IT ANN IA«
direkte omstyrbar.
Jernholms Motor Import,
Central 4773 og 4874,
Fælledvej 16, Kbhvn. N.

Pladslejen for A-Medlemmer: Kr. 3,00 pr.
Kv.-Meter helaarlig, betales inden 15. April.
Postgiro 56516.

Slæbejoller/
7 Fod — prima prima Materialer
og Forarbejdning. — Kr. 670,00.

C

„en. cLfytLfy ^ulcUmed'

Schmidt, Engvej 80, 1, Amager 5362.

SEJLSPORTSMÆND mødes nu i

CARL NIELSEN

altsfrfiCMillouCn

RAADHUSSTRÆDE 17
Leverandør til Foreningen.
Guld og Sølv købes.

E. NILSSON & E. ANDERSEN

MUSIK og DANS
i nye og hyggelige Omgivelser.
Separat-Lokaler for sluttede Selskaber.

Has AdUuc
AMAGER 6270

YACHT-SERVICE

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

all

MILANOVEJ 25
SUNDBY 4381
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 Sometal eller galv. Staal
Mastebeslag Stævnbeslag etc. udføres
i rustfrit Staal.
Vejledning ved Ombygning og
Omrigning af Fartøjer.
Rig- og Køltegninger udfører

til

•fc Se Udstillingen i Malerudsalget

Tejn Ssiet %nikwhj\(K i

Foraarsistandgørelsen
Bladet aflev. til Postvæsenet den 28. Februar.
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Udgiver: Sundby Sejl-Forening.
Ansvarhavende Redaktør:
Sv. Aa. Rasmussen, Lybækgade 31 — S.
Telefon Sundby 36 55
Ekspedition: E. Nilsson, Milanovei 25, Sundby 4381.
Tryk: Amager Bogtrykkeri, Hallandsgade 11 — S.
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Efter Formanden havde budt velkommen
og Jørgen Nielsen som sædvanlig var valgt
til Dirigent, oplæste vor nye Sekretær, Sven
Carlsen, for første Gang sin Protokol. For
handlingsprotokollen blev vel modtaget og
efter faa Indlæg godkendt.
Formandens Beretning var ganske kort,
Akilles Jensen kunne henvise til Forhand
lingsprotokollens udførlige Referat af Vinter
sæsonens Begivenheder.
Med Ingeniørfirmaet Lamm var afsluttet en
skriftlig Kontrakt om den Godtgørelse S.S.F.
faar for Genen ved at have Sandgravemaski
nerne i vor Havn.
Formanden omtalte vore Fester, han var i
Tvivl om Berettigelsen af dem p. G. a. den
ret ringe Tilslutning disse havde, maaske bur
de man spare den Udgift disse Arrangementer
er for Foreningen, og vente med at afholde
Fester til der var mere Interesse for disse.
Der havde været afholdt et udmærket Tovværkskursus i Vinter under Rigger Hansens
Ledelse. 24 Medlemmer havde fuldført dette
Kursus og Formanden udtalte Foreningens
Tak til Rigger Hansen.
Til vort aarlige Navigationskursus havde
der ligeledes været overvældende Tilslutning,
50 Medlemmer havde vor populære Lærer,
Styrmand Bendtsen, arbejdet med i Vinter.
5 Elever, som havde deltaget i en udvidet
Undervisning, havde bestaaet Kystskippereksamen, disse fik under Forsamlingens Hyl
dest tildelt deres Eksamensbeviser af Forman
den, som ogsaa for dette Kursus kunde brin
ge Foreningens Tak til Læreren, Styrmand
Bendtsen.
Formanden omtalte derefter et Motorkur
sus, som var saa stærkt ønsket i Efteraaret,
men da kun 6—8 Deltagere havde anmeldt
sig, var der ikke blevet foretaget mere i dette
Sporgsmaal.

Festlighederne i Anledning af vor 25 Aars
Jubilæum vil man søge arrangeret paa en for
Foreningen værdig Maade.
Efter Formandens Beretning havde »Vivi«
Olsen Ordet.. Han omtalte det i Forhand
lingsprotokollen nævnte Fartøj »Vormkatten«
— som tidligere havde været til Gene og for
voldt Skade i vor Havn, der burde skrides
alvorligt ind. Han henstillede, at Bestyrelsen
søgte sagkyndig Assistance ved Opstilling af
Spil og Motor paa vor Sdr. Plads.
Lorentzen ankede over det aflyste Motor
kursus, Listen var ikke ophængt rettidig, og
Formanden var imod dette Kursus.
Formanden svarede nu paa et Par af Ind
lægene. »Vormbatten« var afsluttet med
Langmanns Undskyldning. Spillet skal der
ikke ofres for meget paa, da vi stadig haaber
at faa et elektrisk Spil opstillet.
Formanden forstod ikke Lorentzens Paa
stand om hans Modstand i Motorkursuset,
han havde blot forsøgt at lede de interesse
rede ind paa en realisabel Maade at gennem
føre dette paa, nemlig gennem en Studiekreds.
Dette havde Forslagsstilleren til Kursuset
Em. Hansen ogsaa indset efter en Diskussion
med Formanden.
Naar Foreningen intet havde foretaget sig,
skyldtes det altsaa udelukkende Motorfolkets
Passivitet i Handling — modsat deres Aktivi
tet i Ord (Red. Bemærkning).
Det i Bladet optrykte Regnskab sattes uden
Bemærkning under Afstemning og godkend
tes enstemmigt.
Fra Bestyrelsen forelaa nu følgende Forslag
til Behandling:
Generalforsamlingen bemyndiger Be
styrelsen til at disponere over et Beløb
af Foreningens Midler, som indenfor j
Rimelighedens Grænser maatte være
nødvendig til Afholdelse af de forskel
lige planlagte Jubilæums-Arrangemen
ter.

7. Aarg.

Formanden motiverede Forslaget, omtalte
de Arrangementer S.S.F. maatte afholde i
Anledning af sit Jubilæumsaar.
Til vor Standerhejsning fandt han det rime
ligt, at Foreningene var Vært til et mindre
Traktement for nogle af de Personer, som
gennem Aarene havde været S.S.F. behjælpe
lig indenfor Stat og Kommune, ligesom man
maatte invitere vore Forbindelser inden for
Sejlsporten.
Rent sportslig maatte der ogsaa gøres en
Indsats i den kommende Sæson, som vilde
kulminere med et stort anlagt Sejlerstævne
i Dragør.
Endelig var der selve Dagen — Forenin
gens Stiftelsesdag den 28. Oktober — hvor
man havde lejet Haandværkerforeningen og
ønskede at skabe en smukt Fest for Medlem
merne.
Til dette havde kun Lorentzen en Bemærk
ning at knytte, han indsaa det formaalstjen
lige i det foreliggende Forslag, men henstil
lede, at man undlod øvrige Smaafester, der
giver Underskud.
Forslaget blev sat under Afstemning og
vedtoges enstemmigt.
Fra Bestyrelsen forelaa derefter følgende
Lovændringsforslag:
§ 11 ændres saaledes: Pladsmanden,
der samtidig er Havnefoged, ansættes
af Bestyrelsen, der fastsætter Løn- og
Arbejdsvilkaar i en Kontrakt.
Formanden oplyste, at Forslaget var en
Indledning til at efterkomme Medlemmernes
Ønske om mere Orden i Havn og Plads
Efter en kort Debat vedtoges Forslaget
med 101 Stemme for og 22 imod. (Skriftlig
Afstemning).
Sejladschefen Sv. Aa. Larsen havde ind
sendt følgende Forslag:
Øvelsessejladsens Elever betaler 10 Kr.
pr. Sæson for saavel Seniorer som
Juniorer. Beløbet indgaar i Øvelsesfonden.
Sv. Aa. Larsen motiverede sit Forslag. —
Øvelsesfonden er opbrugt, det er sundest for
Roen om Sejladsskolens Udgifter, at Elever
ne betaler et Beløb til Materiellets Vedlige
holdelse.
Forslaget vedtoges enstemmigt.
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Fra en Kreds af Medlemmer, som havde
dyrket Jorden ud til Ndr. Havn, forelaa nu
et Ønske om p. Trods af Efteraarsgeneralforsamlingens Bestemmelse herom, atter at dyrke
Jorden i Aar.
Man var villig til at afstaa de første Par
Meter, ligesom en eventuel Skade vilde blive
dækket.
»Vivi« Olsen udtalte, at dette Spørgsmaal
jo var afgjort en Gang og anbefalede man lod
denne Afgørelse staa ved Magt.
Da ingen andre ønskede Ordet, heller ikke
Forslagsstillerne, satte Dirigenten det under
Afstemning.
Forslaget blev forkastet, Haverne skal ned
lægges nu.
Bestyrelsen havde indsendt Forslag om
Kontingentforhøjelse, og dette kom nu for.
Bestyrelsen foreslaar:
Kontingentet for aktive Medlemmer og
passive B Medlemmer forhøjes med 2
Kr. Kvartalet fra og med April Kvar
tal 1948.
Formanden motiverede, — vore hidtidige
Indtægter umuliggjorde f. Eks. en Ordning af
Pladsmandsspørgsmaalet. — Vore Afgifter
iøvrigt var steget, uden at Kontingentet hid
til var forhøjet, dette har derimod været Til
fældet i andre Sejlklubber. Formanden vilde
gerne efterkomme saa mange Ønsker som
muligt i Retning af bedre Forhold i S.S.F.,
men det kostede desværre Penge, og han
mente Medlemmerne vilde imødekomme den
foreslaaede Forhøjelse til fælles Bedste.
Valter Hansen vilde have en nærmere
Redegørelse for, hvortil det indvundne Beløb
skulde bruges.
Der opstod herunder nogen Diskussion
fra forskellig Side om Pladsmandens Arbejde
og Løn.
Pladsmand Madsen oplyste, at hans Kon
trakt er 8 Aar gammel, og at der er Forskel
paa den Gang og nu — ogsaa betalingsmæs
sigt.
Lorentzen vilde indrømme, at vore Kontin
genter var lave, men det skulde vi sætte en
Ære i.
Flere forsøgte at knibe uden om ved at
anvise Byggefondet.
Sv. Aa. Rasmussen efterlyste de mange
Medlemmer, som altid havde ønsket at betale
for at opnaa bedre Forhold, han syntes disse
burde komme med et Indlæg, der støttede
Bestyrelsens Forslag.
Formanden afsluttede Debatten om dette
Spørgsmaal, idet han oplyste, at det dog
drejede sig om saa ringe et Beløb som ca.
66 Øre om Maaneden. Nogle Bemærkninger,
der var fremkommet om større Sparsomme
lighed hos Bestyrelsen, havde givet ham en
besk Smag i Munden. Kendte Medlemmerne
nogen Sejlklub af S.S.F.s Størrelse, med egen
Havn og Plads, der blev administreret saa

SSF
billigt som S.S.F. Formanden mente, at man
burde tænke lidt mere over Tingene. S.S.F.
er vel nok et af Skandinaviens største selv
stændige Sejlsportsforetagender og Admi
nistrationen var helt overladt til en lille
Kreds af Bestyrelsesmedlemmer, som uden, at
der var stillet nogen Form for Godtgørelse
af Fritid eller Administrationsudgifter til
deres Raadighed, troligt sled med det Arbej
de, som det var at faa det til at løbe rundt
for smaa Penge til manges Fordel.
Ved Afstemning vedtoges Forslaget med
alle Stemmer imod 6.
Næste Forslag, som atter var fra Bestyrel
sen, omhandlede Dansk Sejlsports Deltagel
se i Olympiadesejladsen:
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Sejladschefen Sv. Aa. Larsen og de to Re
præsentanter J. Nielsen og L. Frederiksen
genvalgtes ligeledes med Akklamation.
Som Kapsejladschef ønskede Erik Nilsson
desværre ikke at fortsætte. Ved skriftlig Af
stemning mellem Chr. Pedersen og Alf An
dersen, valgtes Chr. Petersen til Kapsejlads
chef og nyt Medlem af Bestyrelsen.
Som Revisor genvalgtes Melbøl.
Til Revisorsuppleanter valgtes Erna Olsen
og E. Ryfeldt.
Til Maalere valgtes Alf. Andersen og
Aage Linnedahl.

Under Punktet »Eventuelt« vedtog man at
sende tidligere »Havneejer« Hans Sørensen
en Hilsen fra Generalforsamlingen, Hans lig
Bestyrelsen foreslaar, at der hos hvert
ger jo paa Hospitalet.
aktivt Medlem opkræves 3 Kr. til
Forskellige Talere havde Ordet og fremkom
Støtte for dansk Deltagelse i Olym
med
deres Ønsker, som bedre Aflaasning,
piadesejladsen i England.
Ordning af Junior Spørgsmaalet, Tilladelse
Formanden udtalte, at naar Danmark del til at sejle i svensk Vand osv. osv.
tager i Olympiadesejladserne, bør det være
Formanden besvarede de forskellige Spørgs
enhver dansk Sejlsportsmands, ja enhver
maal og berørte Benzinspørgsmaalet, som var
Danskers Interesse, at vi deltager saa fyldest
for i denne Tid.
gørende som muligt. Man maatte ikke under
Hermed var Dagsordenen udtømt. — Diri
kende, at denne Deltagelse, der kan skabe
genten
takkede for god Ro og Orden — og
Propaganda ,som kan faa Betydning fremover
motiverede
et Leve for S.S.F.
Red.
for vor Sport. Der skal bruges 35,000 Kr. og
fordelt mellem Sejlerdagens Medlemmer vil
dette blive 3 Kr. af hver.
Nogle Klubber havde forsøgt at arrangere
Fester for at skaffe Pengene, men den Vej var
jo ikke farbar for os. Fra vor Forening var
der anmeldt Deltagere til Udtagelseskonkurkurrencen i Firefly og Swallow. S.S.F. havde
altsaa samme Chance som enhver anden Klub,
hvis vi var dygtige nok.

Ifølge

Foreningens

Love!

Brandmester Jessen spurgte om Deltagel
sen nu ogsaa var anlagt paa bredere Basis.
Formanden oplyste, at netop paa Grund af
den foreslaaede Form, hvor man modsat tid
Ordensreglement § 6:
ligere kunde deltage i Olympiaden, selv om
Fartøjer, som har faa et Overvintringsplads
man ikke var Velhaver, skulde der indsamles
Penge til at betale for de deltagendes Rejse. paa Sporlegemet, skal være fjernede derfra
Hjalmon og Carlsen anbefalede Forslaget. senest 15. April.
Ved Afstemning vedtoges Forslaget med
§ 4:
alle Stemmer imod 5.
Under almindelige Forhold maa der paa
Endnu et sidste Forslag fra Bestyrelsen
Pladsen ikke henstaa Fartøjer i Tiden fra 15.
kom til Behandling og vedtoges enstemmigt:
Juni til 1. Oktober.
Bestyrelsen foreslaar, at de 3 af Klub
Eventuel Ophaling for tilfældig Reparation
bens Medlemmer, der med »Nordkape skal ske efter Pladsmandens Anvisning.
ren er paa Jordomsejling ved Hjem
komsten udnævnes til Æresmedlemmer
§ 5:
i S.S.F.
Alt brandfarligt Affald skal fjernes efter
Formanden motiverede kort Forslaget, hans Arbejdets Ophør af Hensyn til Brandfare.
Synspunkt var, at vi skyldte Medlemmerne,
som havde vist vor Stander Jorden over,
Lovenes § 7:
dette Hensyn.
Dersom et Medlem overtræder eller tilside
Punkt 6. Valg.
Kassereren Th. Sparre genvalgtes m. Akkla
mation, idet det samtidig bestemtes, at Sven
Carlsen, Sekretæren, vikarierer for ham under
hans Sygdom.

sætter Foreningens Love eller Ordensregle
menter og ikke efter Paatale af Bestyrelsen
omgaaende ophører hermed, kan den sam
lede Bestyrelse ved en Flertalsbeslutning
ekskludere vedkommende Medlem.

1. Madeira. - 2. Set. Thomas. - 3. Galapagos Øerne. - 4. Tahiti - 5. Fiji Øerne. - 6. Cairns.
7. Batavia - 8. Singapore. - 9. Colombo (Ceylon). - 10. Port Said.
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De sidste Par Nætter før vi naaede Tahiti
flammede Lynene omkring os hele Horinsonten rundt ligesom i det Caribiske Hav. Man
dag Morgen den 20. tonede Tahitis og Moreas
høje Bjerge frem over nogle Skybanker. Vi
havde regnet med at se Tahiti meget tydeligt,
da det lysnede, og vi spejdede forgæves i
Kimingen, men Morgendisen skjulte Øen.
Først da vi kikkede lidt til Vejrs, opdagede
vi de øverste Bjergtoppe titte over Skyerne.
De sædvanlige Forberedelser med Landgang
for Øje blev gjort, og vi var klar flere Timer
før nødvendigt, Timer der gik med at studere
den skønne, smilende og vidtberømte Drøm
me-Ø, Tahiti, efterhaanden der dukkede En
keltheder frem. Først Farver, saa Træer og
Huse, tilsidst Papeetes Havn, hvori vi skim
tede flere hvide Skonnerter. Stemningerne
skiftede. Var der Post? Nej, det var ikke
værd at regne med. Blev vi modtaget godt?
svarer Tahiti til vore Forventninger? Vi haabede det, men udtalte det modsatte for at faa
Balance. Blod vi havde gemt fra Drengeaarene rullede igennem os gjorde os kaade. Vi
begyndte at bjerge Sejlene og starte Motoren,
saa brød et Helvede løs. Den lette Vind blev
med et til Kuling. Sejlene blafrede og slog,
som om de var rasende over at komme ned,
og Motorens Hjælp var som sædvanlig ikke
meget værd. Vi havde beskadiget Skruen,

eller den var forkalket, for vi kunde højst
gøre 2 Knob. Tilmed laa vi i Nærheden af
Rev og Brænding og det var lige alt det vi
kunde holde Vinden op.
Under de Forhold og med Papeetes Havns
farlige Indsejling for Øjet, hvor Strømmen
kunde gaa op til 5 Sm., havde vi ikke andet
Valg, end at sætte Lodsflag. Indsejlingen gaar
mellem to Rev, et Stykke af Vejen langs, og
for os, der var ukendt med de lokale For
hold, var det en for stor Risiko at løbe med
at lodse sig selv. Snart efter kom Lodsen om
bord og førte »Nordkaperen« i sikker Havn.
»Sikker Havn« var noget optimistisk sagt,
det fik vi at vide senere. Politiofficeren, der
kom ombord, var meget grundig, han under
søgte vore Papirer meget omhyggeligt, og da
der ikke var noget at indvende, fandt han
selv paa noget. Om vi ikke havde Stempel i
Passet fra en fransk Myndighed. Det kunde
vi ikke vise ham af den Grund, at hvis vi
skulde søge Visum i alle de Havne vi vilde
anløbe, vilde Jordomsejlingen tagge ca. 10—
15 Aar, det var beklageligt — ja yderst alvor
ligt. Tre Pakker »Chesterfield« skiftede Ejer,
og den alvorlige Politimand vilde prøve om
han kunde mildne Sagen for os. Ved Modta
geeisen af tre Pakker til, var der virkeligt et
Haab om, at han kunde klare den smerte
frit. Da der blev lagt to Pakker til paa Alte

ret, fik vi Indtryk af, at han i Kraft af sin
Personlighed sagtens kunde klare den Baga
tel. Ved en Drink sammen senere, slog vi hin
anden paa Skuldrene, og han bad om, meget
høfligt, at faa Lov til at købe en Daase Mælk.
Jeg vilde overveje det. Cigaretter og Mælk
var bl. a. meget eftertragtet paa Tahiti. Efter
Politiet kom hele tre Toldere paa een Gang,
og for første Gang paa dens Færd, blev
»Nordkaperen« undersøgt toldermæssigt. —
Naar man er lidt musikalsk kender man let
en Melodi igen. Om vi havde Cigaretter? (De
kunde daarligt trække Vejret af Spænding
for Svaret). Nej, kun ganske faa. Da de kik
kede efter havde vi kun ca. 5000 Stk. Men
de var ikke til at faa Øje paa i den tætte
Cigaretrøg, der let kommer i et lille Rum,
naar 6 eller 7 Personer ryger samtidig. Efter
3 Timers skriven Papir, Lister m. m. var vi af
med de sidste Myndigheder ,og vi kunde
studere vore Omgivelser i Ro.
Havnen, der bestod af een lang Kaj med
Revet som naturlig Læmole, var helt opfyldt
af Skonnerter, Motorpaketer, Fiskerbaade og
enkelte Lystfartøjer. Der var Skibe fra alle
Sydhavets Øer og Havne, der laa her og dæk
kede sig i Orkantiden, og Tahitianerne kun
de hvert Aar glæde sig over Synet af de
mange hvidmalede, velholdte Skonnerter, der
var stationeret i Papeete i Januar, Februar
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og Marts Maaned. Tahiti havde aldrig op
levet en Orkan.
»Nordkaperen« laa for Anker med Agter
enden helt ind til Kajen, og hvilken Kaj?
Imellem Vandet og Vejen var der en 10 m
bred Græsrabat, hvorpaa der tæt ved Siden
af hinanden voksede høje skyggefulde Træer.
Paa den anden Side af Vejen var der ogsaa
Græs, og her skyggede Træerne for nogle
lave farverige Huse. Kajgaden laa saa at sige
midt i Byens Hjerte. En Sværm af Mennesker
havde hurtiggt samlet sig for at studere og
diskutere »Nordkaperen«. Vi smugkastede
nysgerrige Blikke paa dem, om de var saa
kønne, som Rygterne fortalte, og det saa ud
til at passe. Næsten alle de indfødte var vel
skabte og konne, og Pigerne (dem lagde vi
selvfølgelig ogsaa Mærke til) havde alle en
Blomst i deres kulsorte Haar. Senere opdage
de vi, at de smilende og tilsyneladende ven
lige indfødte, var lige saa venlige at omgaas.
Allerede den første Dag blev man grebet af
det Trylleri, der var i Tahitis Luft. Vel — vi
havde været 30 Dage i Søen og var maaske
mere modtagelige end godt var, naar man
skulle se nøgternt paa det. For mit Vedkom
mende havde jeg gjort mig til Vane at op
snuse Luften, vejre Stemningen den første
Dag vi var i Havn. For at tage et Eksempel:
I de amerikanske Havne var mit Indtryk Rast
løshed og Uro, paa Galapagos fornemmede
jeg en lurende Spænding, og her paa Tahiti
Fred og Ro. Man synker til Hvile i Blom
sterduft, Sang og Spil. Tahiti har kun en
Havn, men den gør Nytte for to.
Da Mørket faldt paa, begyndte de indfødte
paa Skonnerten ved Siden af os at synge og
spille. Fire Mand sad under Solsejlet paa
Agterdækket og sang nogle kønne tahitianske
Sange flerstemmigt, mens to af dem samtidigt
behandlede nogle Strengeinstrumenter med
Mesterhaand. Vi satte os rigtig til Rette og
lyttede andægtigt, mens vi af og til nynnede
en Strofe med. Vor fælles Interesse for Sang
og Musik byggede Bro ,og snart var der ind
ledet en Samtale, der endte med ,at alle de
syngende indfødte plus et Par af deres Koner
eller Kærester befandt sig ombord i »Nord
kaperen«. Saa gik Resten af Aftenen med
Sang og Musik, ligesom vi fik tahitiansk
Danseopvisning af baade Mænd og Kvinder.
Alle Tahitianere er utroligt melodiøse, de
beruser sig i Sang, og man kan ikke andet
end blive smittet af deres Smil og troskyldige
Væsen.
Paa de Automobiludflugter, vi blev invite
ret ud paa i Papeetes Omegn, nød vi Naturen
saa godt det lod sig gøre, men at suse af Sted
i et Automobil og kun faa slugt det halve,
var ikke det ideelle. Tahiti, hvis Indre bestaar
af Bjerge, har hele sin Befolkning boende
paa en smal Kyststribe Øen rundt, og jeg
fattede den Plan at køre hele Øen rundt paa
Cykel. En Tur paa 150 km eller mere. Der
var kun Poul, der syntes om Forslaget, og vi
besluttede at realisere Planen. Først skulle vi
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leje et Par Cykler ,og der havde det hele
nær strandet. Der var ingen, der vilde leje
Cykler ud for tre Dage til at køre Tahiti
rundt paa. Senere forstod vi Grunden. En
delig det tyvende Sted kunne vi begynde at
forhandle. For 65 Frank eller ca. 6 Kroner pr.
Dage kunne vi leje Cykler, og saa satte den
indfødte Cyklesmed endda helt nyt Gummi
paa. Det var ogsaa i allerhøjeste Grad paa
krævet, for Mage til Veje har vi aldrig, eller
siden kørt paa. De første ca. 60 km var Vejen
i nogenlunde Stand, men de næste 50 km
gik det flere Steder over Broer eller Veje,
der var overskyllet med Vand. Vi maatte
trække Cyklerne over, vadende i Vand til
Knæene i en rivende Strøm. Det var Regn
tiden, der gjorde sig bemærket. Vi forcerede
Bjergveje, hvor alt Jord og Sand var skyllet
væk af Regn og Vand, saa vi maatte køre i
de bare Skærver og Brokker. Lange Stræk
ninger, tæt ved Havet, indskrænkede Vejene
sig til smalle Stier, og her sank Hjulene dybt
ned i Sandet. Vejene var flere Steder interi
mistisk repareret med Muslingeskaller, saa det
knasede, som kørte vi i Bunker af Glasskaar.
De mange og kraftige Byger, vi fik under
Vejs, kom som Regel som sendt fra Him
len. Naar vi trætte, dampvarme, med Sveden
haglende af os, blev overrasket af et Bruse
bad, nød vi det i fulde Drag. Paa Østsiden,
hvor der flere Steder ingen Rev var, stod
Brændingen direkte ind mod Klipperne med
saa stor Kraft, at vi mærkede Skumsprøjtet
i 10 til 15 Meeters Højde, hvor Vejen var
hugget ind i Bjerget. Det var svært at løsrive
sig fra det Syn, den fraadende, kogende og
tordnende Brænding frembragte, man kunne
betragte det som hypnotiseret i Timevis.
Stundom skar Vejen ind i Landet, gennem
dybe Kløfter og Dale, hvor Vegetationen
dannede fuldkommen Vildnis. Hver en Plet
Jord var dækket med grønt, og høje Palmer
og Træer lukkede sig over Hovedet paa os.
Naar vi havde trukket Cyklerne op ad en
stejl Bjergvej halve Timer i Træk og glæde
de os til at suse ned paa den anden Side,
blev vi som oftest skuffede. Det med at suse,
blev for det meste til at liste sig mellem Brok
ker og Skærver med Bremserne i kraftig Brug.
De tre Dagge vi var om Turen, hvor vi
spiste og sov blandt de indfødte, gav os et
godt Billed af deres Vaner og Skikke. Alle
Steder Smil, Venlighed og Gæstfrihed i
Overmaal.
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Broer blev skyllet væk, saa Forbindelsen
mellem Papeete og den øvrige Del af Øen
blev afbrudt. Mange Huse forsvandt i de
fraadende Vandmasser, og der var store Omraader, hvor Vandet strømmede igennem i
mere end en Meters Højde. Det gik værst
ud over Nordsiden, hvor et Skred havde blo
keret en Flod. Der dannede sig hurtigt en
stor Sø, og da den gik over sine Bredder,
spredte den Ødelæggelser og Ulykker om
sig. Heldigvis gik der kun faa Menneskeliv
tabt. Med Regnen fulgte stærke Vindstød, og
der opstod Forvirring i Havnen. Flere Skon
nerter maatte skyndsomt flytte ud i Svaje
bøjerne eller væk fra Kajen, da deres Ankre
ikke kunde holde. »Nordkaperen« der laa for
et lille Anker, kunde heller ikke modstaa
Vindpresset, der blev langsomt men sikkert
presset ind mod Stensætningen. Vi prøvede
at totte Ankeeret op, og da det ikke var
meget for at holde, hængte vi os over paa
Siden af en Skonnert. Det var et grimt Ar
bejde at holde fra Skonnerten og samtidig
holde klar af Land. Den høje Sø, der havde
rejst sig i Havnen, spillede Bold med Ski
bene. Det ene Øjeblik var »Nordkaperen«
ved at tippe over paa Dækket af Skonnerten
for i næste Øjeblik at krybe helt ind under
den bredmavede Nabo. Efter at vi havde
faaet nogle Ender fra »Nordkaperen«s Stævn
til de mere fastliggende Sidekammeraters
Stævne og Ankeret synes at holde, var vi
imidlertid sikret. Skrutsaget ved Klyverbommen gik med i Løbet ,og Udriggeren agter
berørte lige Kajen i det mest kritiske Øjeblik.
Senere — da Søen var rolig — fik vi lagt
det store Anker ud med 150 Fod svær Kæde
Den Slags Overraskelser skulde vi ikke have
flere af — troede vil

Sædvanligvis var der en langsomt glidende
Strøm af Indfødte langs Havnen hver Aften.
De Indfødte er meget nysgerrige og har god
Tid. Hvis vi havde et lidt ekstraordinært
Arbejde for, som at pumpe Gummibaaden
op, beslaa Sejl, flytte Anker eller prøve Mo
tor, kunde vi altid være sikker paa at samle
et stort Opløb. Eller naar Fiskerbaadene
vendte hjem med deres Fangst, saa strøm
mede det til, enten for at studere Fangsten
eller for at redde lidt Fisk. Trods den store
Fiskerigdom i Tahitis Farvande er Fisken
meget eftertragtet. Paa Markedet om Morge
nen er der vildt Slagsmaal for at faa Fisk, og
man skal have meget spidse Albuer for at faa
Besætningerne paa Skibene i Papeetes Havn bare en lille Fisk i den halve Time, Kampen
og lokalkendte Folk raadede os til at vente varer.
med at sejle videre til midt i April, og vi
En Aften var der et særligt stort Opløb om
bestemte os derefter til at blive liggende til en Fiskerbaad, og da Ambulancen i det sam
den værste Tid var overstaaet med Hensyn me kom til Syne, maatte vi ogsaa hen og
til Orkanerne. Søndag den 9. Februar op kikke. Baaden kom fra Morea, hvis takkede
levede vi et Vejr, som de indfødte ikke havde og uregelmæssige Bjerge var ved at forsvinde
oplevet Mage til, efter hvad de selv fortalte. i Tusmørket. Den havde sejlet en haardt saaEfter flere Dages voldsomme Regnsbyger og ret den 20 Sømil lange Vej til Papeete. Den
stærk Blæst, kulminerede det med et Sky saarede var en indfødt Fisker fra Morea, han
brud saa stærkt, at alle Floder gik over deres havde smidt Krog og Snøre ud uden at tage
Bredder og anrettede store Skader. Flere store de nødvendige Sikkerhedsforanstaltninger.
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Hans Fod var kommet ind i en Lokke paa
Snoren, og da en stor Sværdfisk i det samme
bed, blev han halet udenbords. Uheldet
kunde have været begrænset dertil, men en
Haj, der opholdt sig i Nærheden, for over
Fiskeren og bed sig fast i hans hojre Over
arm, og før hans Kammerater kom ham til
Hjælp, havde Hajen nappet hele Musklen.
Inden den ulykkelige Mand kom under Læge
behandling havde han mistet for meget Blod,
han døde samme Aften.
Vi maatte ryste det uhyggelige Syn af os
og gik ind mod Byen for at faa en enkelt
Bajer. Fortovene, især omkring Markedsplad
sen, var opfyldt af sovenede Mennesker lige
fra Oldinge til Skødeborn. Det var Folk, der
kom langvejs fra og vilde være sikker paa at
komme forst paa Markedet, naar det aabnede
ved 4—5 Tiden om Morgenen. De sov lige
saa fast og trygt paa den haarde Cement,
som vi vilde have gjort i Edderdun og Silke.
Vi slukkede vor Tørst i en Restauration »Det
kolde Blaa«, der ejedes af en Kineser. Det
var der ikke noget mærkeligt i, for 90 af 100
Forretninger ejes af Kineserne paa Tahiti. De
er Tahitis Jøder.
Der havde været noget at gøre for Dyreværnsforeningen »Svalen« her paa Tahiti. De
venlige og gode Indfødte behandlede Dyr
grusom, jeg tror ikke af Ondskab, men af
Tankeløshed. De manglede komplet Evnen
til at sætte sig ind i et Dyrs Lidelser. I det
hele taget er Tahitianerne store Born. Før det
blev mørkt om Aftenen fangede en Farmer
de Høns, han skulde have paa Markedet
næste Dag. De blev bundet sammen ved Be
nene i Bundter fra 2 til 8 Stykker. Saa blev
de smidt op paa Vognen sammen med Frugt
og Grøntsager, somme Tider inderst. Efter
en lang Rumletur blev de næste Dag hængt
op paa Markedspladsen med Hovedet nedad.
Hvis de var saa heldige at blive solgt den
første Dag, blev de maaske af Køberen bun
det fast paa Styret af en Cykel, stadig med
Hovedet nedad, og for det meste først Trediedagen efter dens Dødsdom blev den eksekve
ret. Svin og andre Husdyr fik Behandling i
Forhold. Man saa ofte drukne Mænd gaa fra
Værtshus til Værtshus med levende Høns
eller Smaagrise dinglende i deres Bælter.
Poul Larsen og Carl Nielsen er paa
det Tidspunkt disse Begivenheder
foregaar paa Besøg hos en Dansker
paa den anden Side af Øen.
Søndag den 9. Februar 1947 skulde være
den værste Uvejrsdag for Skibene i Papeetes
Havn eller i Tahitis Historie, men Lørdag
den 15. Februar, knapt en Uge efter, blev
alligevel værre. I hvert Fald for Skibene, der
kom ikke saa meget Regn denne Gang. Poul
og jeg boede stadig hos Hr. Levinsen, og Bill
boede paa en Farm i Nærheden, alle langt fra
Papeete, saa vi var i lykkelig Uvidenhed om
den Katastrofe, »Nordkaperen« med Nød og
næppe undgik. Ved Middagstid fik vi i Paea
nogle kraftige Byger ledsaget med orkanagtige
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Vindstød. Kokospalmerne svajede halvvejs Knud og Jack om Bord i »Nordkaperen«, da
ned til Jorden og ustandselig regnede det det første Vindstød kom ved Tolvtiden. Det
ned med Kokosnødder og Blade. Der var kom fra Nord, lige i Stævnen paa Skibene,
ubetinget Livsfare ved at opholde sig uden og samtlige Ankre gav sig paa een Gang.
dørs, saa vi var inde i Hr. Levinsens Hus. Enkelte Skibe huggede Agterenden i Kajen,
Man skulde være meget tykskallet for at saa det knasede. Nu fik de alt for smaa Vagt
overleve at faa en Kokosnød i Hovedet fra hold tralvt med at totte Ankere op, de hængte
50 til 60 Fods Højde. Taget paa Huset blæste i Spillet ustandselig, kastede Trosser fra
i Stykker flere Steder og var sikkert helt for Stævn til Stævn, raabte og skreg for at over
svundet, hvis ikke Uvejret havde været kort døve Larmen af Storm og Søen og faa deres
varigt. Vi var temmelig rolige paa Nordkape kraftige Maskiner i Gang og komme ud i
rens Vegne, den laa for to Ankere, deraf Midten af Havnen for at kaste Anker eller
vejede det ene 100 kg med lang, svær Jern fortøje ved Svajebøjerne. Jack og Knud hav
kæde. Trods det at alle Telefonkabler var de ogsaa tralvt ved »Nordkaperen«s Spil. De
blæst ned, var der allerede naaet Rygter ud fik totnet den svære Kæde op, saa »Nord
til os en Time efter Ulykkerne i Papeetes kaperen« undgik at »kysse« Kajen, selv om
Havn. Over 500 Sømil fra Tahiti var en det var med Nød og næppe. De stod i Vand
Hurrican gaaet forbi, og en lille Arm, en lille til Livet næsten hele Tiden. Søen havde rejst
Brøkdel af en Orkans Kraft havde naaet sig saa kraftigt, at »Nordkaperen« for det
Papeeta. Den havde lavet frygtelig Uorden meste havde Forskibet under Vand. Den
i Havnen, hvis Enkeltheder Rygterne dog tunge Kæde hæmmede dens Bevægelser.
ikke kunde fortælle os. Meddelelserne for Efter en halv Times Forløb blev det pludse
uroligede os stærkt, og jeg besluttede at rejse lig blikstille, til Vagtmandskabernes store
til Byen med det samme, men der gik ingen Lettelse, for manges Vedkommende i sidste
Bus mere den Dag, og efter en kvalfuld Nat Øjeblik. Nogle holdt op med at arbejde, da
tog jeg ind næste Morgen. Hr. Levinsen led det var forbi, mens andre og mere fornuftige
sagede mig, og Poul passede Bedriften saa arbejdede videre med Fortøjningerne. »Nord
længe. — Før jeg gaar videre, maa jeg præ- kaperen« laa godt, begge Ankrene bed, og
tere en Ven vi havde faaet paa Tahiti, thi den havde ikke lidt den ringeste Skade. Saa
han spillede en stor Rolle i »Nordkaperen«s begyndte næste Akt, og denne Gang kom
Historie. Han var New Zealænding og hed Vinden fra Vest. De orkanagtige Vindstød,
Jack. En Eventyrer af det rene Blod. Flan kraftigere end før, var sprunget 90 Grader
arbejdede paa en eller anden Farm nogle og kom nu tværskibs. Havde der ikke været
Maaneder om Aaret, i Reglen paa engelske Panik før, saa blev der det nu. De fleste
Øer. Resten af Aaret sejlede han rundt i Syd Ankre begyndte at give sig mere eller mindre,
havet paa Skonnerter, hvor han ved at gaa og Baadene drev ind paa hinanden. Op
lidt til Haande var gratis og velset Passager. mærksomhed og Kræfter blev koncentreret
Han var kommet med en Skonnert, der laa om Affendringen, Fortøjningerne maatte
ved Siden af os, »Tiara Toporo«, og var snart passe sig selv, og de knasende Lyde blev
en kær og velset Gæst om Bord paa »Nord kraftigere end før. I den østlige Del af Hav
kaperen«. Han var lige saa stærk som han nen opgav en Parket al Modstand. Den lagde
var god, og hans enorme Kræfter reddede sig langs Kajen, og efter at den havde hugget
faktisk mit Skib. Mens Poul, Bill og jeg laa nogle Gange i Stensætningen, sank den træt
og rakkede Tahiti rundt, boede og sov Jack til Hvile paa Havets Bund. Alle Skibe fik
om Bord paa Nordkaperen og holdt Knud Havari, var det ikke den kraftige Berøring
med Selskab. Han befandt sig ikke godt med hinanden, der saarede dem, var det
blandt den farvede Besætning paa »Tiara Kajen. »Tiara Toporo«, der laa bagbord for
Toporo«. Jack var lys, bred og fregnet, ca. os, havde Vanskeligheder. Den begyndte at
30 Aar. Det havde været Regn- og Blæsevejr drive og faldt over mod »Nordkaperen«.
hver Dag i et Par Uger, saa ingen tog Notits Øjeblikkelig sprang Knud og Jack til for at
af Barometret, der hele Tiden stod lavt. Der slække »Nordkaperen«s Agterfortøjninger
kom heller ingen Vejrmeldinger fra Havne saa meget, at de kunde svaje fri af den store
væsenets Side om Hurrican i Nærheden, som Kolos. Men de naaede det ikke, med en
der f. Eks. kom paa Set. Thomas. Der kunde knasende hjerteskærende Lyd tørnede Skon
maaske have været sparet baade Menneskeliv nerten mod Bagbordssiden og knuste 3 Meter
og Materiale, hvis der havde været en effek af »Nordkaperen«s smukke Lønning. »Tiara
tiv Vejrmeldingstjeneste paa Tahiti. Nu kom Toporo«s Vægt var for meget for »Nord
Stormen som en Tyv om Natten uden For kaperen«, Bagbords Agterfortøjning sprang,
varsel. At der aldrig havde været Orkan paa Skonnerten benyttede Lejligheden til at klip
Tahiti gjorde ikke Overraskelsen mindre. De pe vort Bovspryd af med et Knald. Den
fleste Skonnerter havde kun to eller tre Vagt korte Tid, »Nordkaperen« havde holdt
mænd om Bord, da Forestillingen begyndte. »Tiara Toropo«, havde givet dens Mandskab
De maatte klare Skærene som de kunde, for Lejlighed til at sikre den nogenlunde. Sam
sammen med Stormen kom en Flodbølge, der tidig havde Skonnerten lavet Uorden i
gik langt op i Papeetes Gader og afbrød For »Nordkaperen«s Ankerfortøjninger og nu
bindelsen med Skibene. Til alt Held var kom det Øjeblik, hvor Knud og Jack kæm
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pede en heroisk Kamp for at frelse »Nord
kaperen« fra Undergang. Vinden var sprun
get til foran for tværs, og Ankrene, som
Skonnerten havde lettet for os, begyndte at
drive. Knud maatte være paa Færde alle
Vegne med at holde fra, fender af for at
bevare Resterne af Lønningen og arbejde
med Fortøjninger, mens Jack var naglet til
Spillet. Med en Haand paa hvert Sving og
sine vældige Muskelbundter spændt, som de
skulde sprænge, trak han helt alene »Nord
kaperen« fri af Stensætningen, Tomme for
Tomme. Begge hans kraftige Ben var plantet
i Dækket saa fast som Pullerter. Ankrene gav
sig stadigt, og ustandseligt drev »Nordkape
ren« ind mod Kajen, men Jacks Kæmpekræf
ter og hans sejge og sammenbidte Energi
holdt Stand. Det var et Spørgsmaal om, hvor
længe Ankrene med de efterhaanden stærkt
afkortede Fortøjninger kunde holde nogen
lunde, og ligesom det saa allermest sort ud,
blev det atter blikstille. Det hele havde varet
tre Kvarter. »Nordkaperen« var reddet og
havde maaske ogsaa reddet »Tiara Toporo«,
takket været Jack. Ikke for at forklejne Knuds
Indsats, men uden Jack kunde han intet have
gjort, og det var jo ikke ligefrem Jacks Pligt.
Ingen havde haft Tanke for Skibe paa Søen,
men uden for Havnen gik en Fiskerbaad ned
med Mand og Mus, den naaede ikke i Læ.
Efter at have beset Skaderne paa »Nord
kaperen«, samlet Beretninger sammen og
gjort nogle Indkøb, satte Hr. Levinsen og jeg
jeg os i en Bus for at komme til Paea igen.
Blandt Varerne havde vi fem Flasker Rød
vin. Det er ikke for at gøre nogen misunde
lige, jeg bemærker det, selv om det var fin
Vin til 23 Fr. pr. Liter, eller 2,30 Kr. Men
samme Kurv med Vinen gjorde mig fuldkom
men til Grin paa denne Bustur. At køre i
Bus paa Tahiti er som at køre paa Skovtur,
alle Passagernene bliver hurtigt i Familie med
hinanden, og Turen forløber under Latter og
munter Snak. I selve Bussen er anbragt nogle
raat sammentømrede Bænke, og hvis Indgan
gen agterude er blokeret af Passagerer, krav
ler man ganske roligt ud gennem Vinduerne,
ogsaa Kvinder. Vi var kommet tidligt og
havde taget de to bedste Pladser i Vognen,
nemlig Yderpladserne ved Indgangen. Der
var mest Luft, og man kunde komme let af
uden at spille Akrobat, men til Gengæld fik
vi Job med at hjælpe ældre Folk op i Vog
nen og tage mod Gods, der bestod af store
eller smaa Fisk, levende Høns osv. Naar der
ikke var Plads til at være inde i Vognen blev
Resten smidt op paa Taget. Jeg havde stillet
Kurven med Vinen ind under Bænken, hvor
jeg sad og lyttede ængstelig til Flaskernes
Klirren, naar Bilen hoppede over Huller i
Vejen. Afgangstiden var normalt Kl. 15,45,
men først Kl. 16,30 gjorde Chaufføren Mine
til at starte. Bussen skulde helst være fuld.
Den højrystede Tale bestod af Tahitiansk,
Kinesisk, Engelsk, Fransk og i dette Tilfælde
ogsaa Dansk. Før Chaufføren satte den ende
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lige Kurs, kørte han først hele Byen rundt
for at opsamle Stampassagerer og mere Gods,
det sinkede yderligere 20 Minutter. Omsider
kørte vi ud ad den rigtige Vej, og da vi havde
kørt Halvvejen, blev Bussen stoppet af en
Flok Mennesker. En Bus, der var kørt tidli
gere paa Dagen, havde faaet Maskinskade og
Halvdelen af dens Passagerer, ca. 15 Perso
ner, vilde med os. Mærkværdigvis blev der
Plads til dem ogsaa, men ikke uden forudgaaende Kamp og Mas. Den anden Bus'
Chauffør kravlede ud af sin Motor og satte
efter Flygtningene for at faa sine Penge, han
forlangte fuld Pris. Meningsforskellen affødte
Skænderi, og enkelte Passagerer, Kinesere,
prøvede paa at gemme sig for at undgaa
Dobbeltbetalingen, men Chaufførens Argusøjne fandt dem alle, og klynkende maatte
de af med 10 Fr. hver. Hr. Levinsen og jeg
fik travlt med at hjælpe Folk op i Vognen og
modtage Pakker og Børn, og en ekstra Bænk
blev presset ind midt i Klumpen af Menne
sker, Fisk og Høns. Det hele foregik under
Larm, Smil og Latter, især fra Tahitianernes
Side, her var ingen sure Miner, lige undtaget
enkelte Kineseres. Under Stormen paa Bus
sen havde Hr. Levinsen faaet en lille toaarig
Tahitianerpige paa Skødet, og jeg sad pludse
lig med en lille Kineserbaby. Jeg havde ven
tet, at naar der kom Ro over Feltet, vilde
Moderen melde sig, men der var ingen, der
gjorde Krav paa den kønne Unge. Barnet
begyndte at føle sig til rette, lægge Hovedet
ind til mig for at tage en Lur, og jeg blev
betænkelig. Jeg gjorde Mine til at ryge en
Cigaret og holdt Ungen hen til min Sidekam
merat, en ung køn Tahitianerkone med et
bønligt Smil. Hun forstod min Nød og tog
leende Babyen fra mig. Jeg blev forøvrigt
aldrig klar over, hvem Moderen var. Hr.
Levinsen var mere uheldig, hans lille Pige
klynkede lidt, og for at trøste hende holdt
han hende op i strakte Arme for at sludre
med hende. Desværre var der ikke højt nok
til Loftet, og den lille Piges Hoved tørnede
mod med et Knald. Hun gav sig selvfølgelig
til at tudbrøle, og Hr. Levinsen fik travlt med
at trøste hende. Han talte Babysprog med
hende til Passagerernes store Moro. Men
Moderen meldte sig ikke, og omsider kom
han af med hende paa samme Maade som
jeg var kommet af med min Kineserunge.
Atter blev Bussen stoppet, denne Gang af
en 300 Punds Kvinde, der stod paa Vejen og
vilde med. Der var ingen Vej udenom, jeg
maatte ofre mig. Hr. Levinsen og jeg fik i
Fællesskab hjulpet den tykke venlige Dame
op paa min Plads, og Resten af Vejen
maatte jeg staa paa Trinbrædtet. Til alt Held
for et Bundt levende Høns, der var smidt op
paa Taget. De var efterhaanden gledet agter
ud for til sidst at tippe over Kanten og havne
i Hovedet paa mig. Med en utrolig hurtig
Refleksbevægelse, fremkaldt af Skræk og
Selvforsvar jog jeg Haanden ind i Fjerbund
tet og fik fat i Halsen paa en af Hønsene, før
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de naaede den forbisusende Vej. Med stort
Besvær fik jeg anbragt de skrigende og jam
rende Høns oppe paa Taget igen. Min Person
var blevet Genstand for stor Opmærksomhed
og Latter, og Tilraab, jeg ikke forstod, regned over mig. Jeg var lige ved at kravle op
ved Siden af Hønsene. Saa skulde vi af. Vi
samlede vore Pakker sammen og betalte
Chaufføren, og idet Bussen var ved at køre,
kom jeg i Tanker om min Rødvin. Med Tor
denstemme raabte jeg Gevalt og for hen for
at bjerge Kurven, men stillet over for Pro
blemer, der krævede en diplomatisk Løsning.
Kurven stod under den tykke Dames Plads,
og hendes Kjole, der var spændt ud af et Par
særdeles solide Ben (med Mellemrum og ca.
1 Meter) dækkede fuldkomment Udsigten.
Det tahitianske Sprog var endnu Latin for
mig, og med Fagter og ved at pege, prøvede
jeg at gøre den tykke smilende Dame begri
beligt, at jeg ønskede min Vin. Hun smilede
endnu mere venligt til mig, eller ad mig, og
foretog sig intet. Paa flere forskellige Maader
prøvede jeg at gøre mig forstaaelig, jeg ud
foldede en hel Skuespillerkunst med det Re
sultat, at alle Passagererne morede sig kon
geligt. I min Nervøsitet og Nød gik jeg saa
vidt at løfte hendes Kjole lidt og pege der,
hvor Kurven stod, mens en Latterbølge skyl
lede over mig. Stadigt et uforstaaende Smil
paa Matronens Ansigt, enten var hun dum
eller ogsaa havde hun en uforskammet Sans
for Humor. Jeg kom helt til at svede ved
Tanken om at miste Vinen, og med en despe
rat Beslutning løftede jeg hendes Kjole saa
meget, at jeg kunde faa fat i Kurven, og selv
følgelig sad den dumme Kurv i Klemme un
der Bænken. Alle Passagererne var nu opløst
i en ubehersket Latter og med et hidsigt Ryk
fik jeg Kurven fri og havde nær revet Kjolen
af Kødbjerget.
Hr. Levinsen stod i Nærheden og holdt sig
til et Træ og var knækket sammen i en
idiotisk Latter. Han kunde have klaret den
for mig, hvis han havde villet.
Jeg kastede et arrigt Blik efter Bussen, der
gyngende og slingrende kørte videre paa den
ujævne Vej, og jeg var ikke sikker paa, at det
ikke var indestængt Latter, den rystede af.
Et Blik paa Kurvens Indhold gjorde mig mild
igen, nu vilde den smage dobbelt saa godt,
og vi marcherede op mod Huset, hvor Poul
ventede med dejlig Aftensmad.
(Fortsættes næste Nummer.)

RED!VI1\GSMATERIALET

ved vore Moler
Politiet har efter Aftale med vor Forening
ladet opstille Stiger, Bøjer og andet Red
ningsmateriel i vor Havn.
Vi er anmodet om at henstille til Medlem
merne, at man værner om Tingene. Selv om
den Slags findes i de fleste Fartøjer, er det
betryggende for os at vide et bestemt Sted,
hvor alt er samlet i paakommende Tilfælde.
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FRA KASSEREREN!
Fra 1. April træffes Kassereren kun i Klub
huset hver Fredag Aften fra Kl. 18—20 samt
1. og 3. Søndag i Maaneden fra Kl. 10—12.

Navigationseksaminer
I Anledning af de veloverstaaede
Prover for alle vore Elever paa
Navigationsskolen, har vi bedt vor
afholdte Lærer, Hr. Styrmand
Bendtsen, om en lille Omtale af
Aarets Resultater.

Pladslejen skal indbetales før 15. April. —
For Fartøjer, der ikke er betalt Pladsleje den
15. April, kan ikke forventes Plads i Havnen.

4 Jørgen Dawis.
Ivar Geismar.
410 Lydia Hansen.
Poul Hansen.
532 Carl Hatting.
455 Erik Hatting.
416 Henry Lauridsen.
406 Lydia Northved.
205 Kristian A. Pedersen.
573 Erik Simonsen.
451 Lis Thomsen.

I\ye Medlemmer -

_

i SwwMif Sejlpitenuia

Bemærk: Ifølge Generalforsamlingen er
Kontingentet for aktive og passive B Med
lemmer fra April Kvartal forhøjet med 2 Kr.
pr. Kvartal.

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

9

'fyode, Ruoui:

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.

Aktive:
Bogtrykker Knud G. T. Rigtrup, Øster Far
imagsgade 71 B. - Motorbaad »Sonja«.
Carl H. Cato, Kongedybet 19, 1. - U. Baad.
Varmemester Carl Bendix Larsen, GI. Konge
vej 35 B. - Uden Baad.
Restauratør Robert V. C. Petersen, Frankrigs
gade 2, 2. - Uden Baad.
Direktør Vilhelm L. N. Krause, Frederikke
vej 22. - Motorbaad »Susen«.
Inspektør Richardt Baasch Stephansen, Over
gaden o. V. 48 C. - Motorbaad »Ella«.
Modelsnedker Jørgen E. Østerbye Petersen,
Windsorvej 34 St. - Uden Baad.

Vintersæsonen og dermed Navigationskursuset er forbi og afsluttet med saa gode Re
sultater som aldrig før, idet Eleverne paa de
forskellige Hold har gjort sig særlig Umage,
dels for at møde rettidig og dels for at kunne
deres Lektier, hvorfor det har været mig en
personlig Glæde at arbejde med disse mange
Mennesker, idet Kursuset i Aar har været
frekventeret af 57 Elever, fordelt i 2 Klasser.
Jeg beder derfor alle, der har deltaget, mod
tage min Tak, fordi de har været opmærk
somme og tage ved Lære, men en særdeles Passive:
hjertelig Tak til dem, der har staaet Prøverne Fru R. Klein Nielsen, Weysesgade 9 St. igennem, og glædet mig meget med de smuk
Kragejolle »Putte«.
ke Gaver jeg modtog ved Afslutningen.
Fru Solveig Lina Esbensen, Kurlandsg. 16 St.
Fru Ella Larsen, GI. Kongevej 35 B, 1.
A. Bendtsen.

Kystskipperprøven, Mandag den 15. Marts:
50 Adolf Bech.
481 Hartvig Hansen.
108 Henri Madsen.
379 M. Toftgaard Nielsen.
129 Genvid Skjøt.
Juniorprøven Tirsdag den 16. Marts:
44 Lis Bønneland.
62 Aage Henriksen.
47 Jørgen Hillers.
50 Henning Jensen.
58 Elisabeth Nielsen.
24 Holger Petersen.
25 Gert Rasmussen.
57 Sonja Schæfer.
Sejlerskoleprøven Søndag den 21. Marts:
511 Niels Bech.
28 Inger Bonneland.
528 Frederik Brems.
458 Aage Carlsen.

Juniores:
Axel Schou, Hagbarthvej 22.
Peter Bayer, Hagbarthvej 34.
Jørgen Jørgensen, Hagbarthvej 19.
Henning Holst, Maltagade 1, 2.
John Petersen, Bjørneklovej 5 St.
Erik Knudsen, Venedigvej 9, 4.
Jørgen Albert Madsen, Ingolfs Allé 25, St.
Bendt Schou, Norgesgade 2, 1. th.
Per Arne Strøh; c/o Petersen, Grækenlandsvej 20, 2.
Henry Gottlieb Andersen, Lerfosgade 5, St.
Arne Frands Hartvig Petersen, Portugalsgade 7 B, 2.
(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 Iiove 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 Optagelsesblanket, saafremt Fartøjet kan optages i
Foreningen. — Uden denne Kvittering for god
kendt Fartøj, kan der ikke paaregnes Plads i
Havnen for Sommerhalvaaret.

SSF
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SUNDBY SEJL-FORENING —
Formand: A. P. S. Jensen, Isafjordsgade 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 fra 18—20 paa Bopælen.
Havnefoged og Pladsmand: E. Madsen, Holmbladsgade 90, AM 2779 x. — Havneudvalg:
Næstformanden Henri Madsen, Rumæniensgade 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.

Kassereren meddeler:

IM

Benzin - Petrol og Danol BAADMOTOR
Type K2-K4K 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.

Gunnar jensen
Yachtbureau
Yachtassurance
Yacht-Service
Køb og Salg af alt Yachttilbehør

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.
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Eneforhandler for

Østerbrogade 36

Tria 1440

ALBIN

4 HK

Reparationer udføres.
Reservedele leveres.

»BRITANN IA«
direkte omstyrbar.
Jernholms Motor Import,
Central 4773 og 4874,
Fælledvej 16, Kbhvn. N.

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

Slæbejoller /
7 Fod — prima prima Materialer
og Forarbejdning. — Kr. 670,00.

Postgiro 56516.
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Schmidt, Engvej 80, 1, Amager 5362.

CARL NIELSEN

attsfrfrauittouefr

RAADHUSSTRÆDE 17
Leverandør til Foreningen.
Guld og Sølv købes.

E. NILSSON & E. ANDERSEN

MUSIK og DANS
i nye og hyggelige Omgivelser.

MILANOVEJ 25
SUNDBY 4381

Separat-Lokaler for sluttede Selskaber.

U&s AdUuc
AMAGER 6270

YACHT-SERVICE

»Klohhemageren«

YACHT

URE OG OPTIK

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

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

fa# Uac

alt
iit

SERVICE

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 o£
Omrigning af Fartøjer.
Rig- og Køltegninger udføre«
Se Udstillingen i Malerudsalget

Foraarsistandgørelsen
Bladet aflev. til Postvæsenet den 8. April.
Kongens
Nytorv 6,

m-

%W

København K
Telf. C. *931é

WlcifyaM,in- „Wladi"
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1948
I Anledning af Foreningens 25. Sæson har vi bedt
Formanden for Københavns Sejlunion, Bagermester
Georg Jørgensen om en Udtalelse til vort Medlemsblad.

Naar Sundby Sejl-Forening i Aar gaar ind i sin 25 Aars
Jubilæumssæson, gaar Tankerne tilbage til Aarene, der svandt,
og man lægger Mærke til den store Udvikling, der er sket for
Sejlsporten paa Amager fra Klubbens Start i den lille Rende, og
til Klubben nu paa Grund af det store og dygtige Arbejde er
blandt de største københavnske Klubber.
Sundby Sejl-Forening har forstaaet at sætte sig i Respekt
gennem de svundne Aar og staar nu med en god Havn og en
stor Plads, samtidig med at de har en anselig og god Flaade, og
jeg er sikker paa, at alle Sejlere lever i Haabet om, at Sundby
Sejl-Forening snart maa være i Stand til gaa til den Udvidelse,
•' :'
som er forberedt, men som paa Grund af Materialemanglen endnu
ikke kan bringes til Ud
førelse. — Man maa be
undre Klubben gennem
de 5 Besættelsesaar, hvor de ikke havde Adgang til at sejle, har holdt
sammen paa Medlemmer og Fartøjer.
Jeg ønsker Klubben fortsat Trivsel og udtaler Haabet om, at den stadig
maa kunne forvalte den betydelige Opgave, som den saa smukt har varetaget
i den Del af Byen, hvor der endnu er Mulighed for Udvikling.
Jeg siger Klubben Tak for det velredigerede Medlemsblad, som altid
læses med Interesse, og udtaler min Glæde over det gode Samarbejde, vi har
haft med Sundby Sejl-Forening til fælles Bedste for Sejlsporten — et Sam
arbejde, som er blevet yderligere styrket gennem Tilslutning til Københavns
Sejlunion, hvor vi haaber paa megen og saglig Bistand til Løsning af vore
fælles Opgaver — og jeg bringer Klubbens Ledelse gennem Aarene miin
Tak derfor, og vi ser med Glæde hen til Klubbens Jubilæumsstævne i
Dragør, hvor de københavnske Sejlklubber faar Adgang til at sige Sundby
Sejl-Forening Tak for dens udmærkede Arbejde for Sporten.

Form. for K. S. U.,
Bagermester Georg Jørgensen.

SIDE 2

Turistforeningen
for Danmark
Vi har modtaget følgende:
»Inden for Turistforeningen for Danmark
er der oprettet en ny serviceafdeling for ud
lændinge (Personal Information Department),
som paatager sig en omfattende personlig ser
vice for vore gæster fra udlandet. Serviceaf
delingen, hvis opgave det bl. a. er at skulle
videreføre den tidligere Dansk Allieret Komi
tés arbejde, har som et af de vigtigste punk
ter paa sit program at skabe kontakt mellem
friluftslivet og turismen, og i praksis skulle
dette betyde, at udlændinge, der kommer her
til paa ferie, skulde have adgang til at dyrke
den samme friluftssport, som de dyrker i
deres hjemland. Dette vilde ikke blot betyde,
at vi har mere et byde paa af underholdning
for turisterne; men det vilde tillige give dan
ske dyrkere af friluftsliv og sport mange
muligheder for at slutte kontakter med ud
lændinge af fælles interesse. Turistforeningen
appellerer derfor til motorbaadsklubbernes
sprogkyndige medlemmer om at arbejde med
i denne sag, saaledes at turistforeningens nye
serviceafdeling hurtigt kan sætte de udenland
ske gæster, der gerne vil ud at sejle i motorbaad, i kontakt med interesserede medlemmer
af motorbaadsklubberne.
Med venlig hilsen
Turistforeningen for Danmark.
Personal Information Department.
Axel Dessau.
Henvendelse herom rettes til vor Formand.

VI ERINDRER OM
at det er den 15. August, at Sundby SejlForenings 25 Aars Jubilæumssejlads afholdes
i Dragør. Alle Klubbens 500 Fartøjer bør
vise Standeren i Dragør den Dag. Indenfor
Bestyrelsen er et Udvalg gaaet i Gang med
Forberedelser til Dagen, vi regner paa Forhaand med velvillig Assistance af de Medlem
mer, som der vil blive rettet Henvendelse til
om at være os behjælpelige med Arrangemen
tet, særlig Interesse har vi i at faa en hel Del
større Motorbaade til at medvirke paa for
skellig Vis.
Red.

ET GODT KAAD
Det ene Fartøj efter det andet glider nu
flot i Vandet, og alt det paa Pladsen har ingen
Interesse før til Efteraaret, men det er nu ikke
rigtig.
Spar Jer for mange Ærgelser ved at mærke
Klodser og Bukke tydeligt, og stil dem over
i Siden af Pladsen, helst med en Surring om
det hele, saa er der en stor Chance for, at alt
kan findes til Efteraaret.

SSF
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HUNDENE

Indbydelse skal sendes Klubberne inden 1.
Juli af den arrangerende Klub.
Arrangementet af Sejladserne paahviler
Klubberne paa Skift efter ovenstaaende
Rækkefølge. En Klub kan anmode den næste
i Rækken om at afholde Sejladserne, saafremt
den ikke ønsker at paatage sig dette, men
Sejladsen maa aldrig afholdes hos det foregaaende Aars Vinder.
Samtidigt med Anmeldelsen indbetaler hver
Klub Kr. 3,— til den arrangerende Klub, til
Afholdelse af Udgifter til Præmier, Spisning
etc.
Den vindende Klub faar udleveret Pokalen
efter Sejladsernes Afslutning og indestaar for
dens Tilstedeværelse i uskadt Stand ved det
følgende Stævne.
Det paahviler hvert Aars Arrangør at be
koste Løbspræmier samt et Afløsningsbæger
til det foregaaende Aars Vinder med følgen
de Indskrift:
Indehaver af
Kammeratskabspokalen
194?
Hellerup Sejlklub.

ud af Klubhuset!
Naar disse Linier læses er Sæsonen jo alle
rede i Gang. Bestyrelsen maa saa rette sig
efter kraftige Henstillinger fra Medlemmer,
som klager over de mange Hunde, som løber
rundt i vort Klubhus.
Ifølge vore Vedtægter er det jo forbudt
at medtage Hunde i Klubhuset, men om Vin
teren tager vi jo ikke saa tungt paa det, —
men nu maa det altsaa være slut — Vovse
skal blive uden for.
Alle har Ret til at paatale Overtrædelser og
Hunde, som er sluppet med ind, skal straks
fjernes.

KAfMRflTSKABSPOKALEN
Kammeratskabspokalen er en Vandrepokal
skænket af Skibsreder Hugo Marx-Nielsen,
Hellerup Sejlklub, med det Formaal at støtte
Juniorsagen i de svenske og danske Sund
klubber, og til Fremme af Samarbejdet mel
lem disse. Den skal vindes 3 Gange af samme
Klub for at blive Ejendom. Der sejledes om
den 4. September 1938 i Hellerup Sejlklub.
Følgende Klubbers Juniorer kan deltage i
Sejladserne:
Hålsingborg Segelsallskap.
Københavns Amatør Sejlklub.
Helsingør Amatør Sejlklub.
Landskrona Segelsallskap.
Sejlklubben »Frem«.
Skovshoved Sejlklub.
Malmø Yachtklub.
Taarbæk Sejlklub.
Sejlklubben »Sundet«.
Yachtklubben »Furesøen«.
Kongelig Dansk Yachtklub.
Hellerup Sejlklub.
Sundby Sejl-Forening.

Junior Sejladser
31. Juli og 1. August: Landsjuniorstævne
i Helsingør.
8. August:: Juniorkapsejlads i Taarbæk.
15. August: Juniorkapsejlads i Dragør. —
SSFs Jubilæumssejlads.
22. August: Sejlads om Kammeratskabspokal ved Svanemøllehavnen.
Reglementeret Paaklædning fordres ved alle
Sejladser, ogsaa til almindelige Øvelsesafte
ner.

hjælp os!
Den er ren gal med Belysningen til Klub
huset. De Lamper vi bruger der er i Uorden,
og det er helt umulig at skaffe Reservedele.
Arrangementer af forskellig Art maa aflyses,
dersom vi ikke paa en eller anden Maade
hjælpes ud af Kniben.
For Eks. er det umuligt at afslutte Stander
hejsningen med en lille Dans. Den lille Sam
menkomst efter Aftenmatcherne, hvor Resul
taterne bekendtgøres, er jo ogsaa umulig
uden Lys.
Derfor kommer vi nu til vore 700 Med
lemmer og spørger: Er der nogen, som vil
hjælpe os. Vi vil gerne laane 3—4 Petromaxlamper, foreløbig til Standerhejsningen.

Hver Klubs Hold skal være paa 3 Mand,
alle Førere, der efter Tur hver sejler en Sej
lads som Fører med de to andre Juniorer som
Skødehalere. Ingen af de deltagende Juniorer
maa være fyldt 18 Aar den Dag Sejladserne
foregaar. Den Klub, der efter de 3 Sejladsers
Forløb sammenlagt har opnaaet flest Point, er
Aarets Vinder. Protester skal før Afleveringen
være godkendt af den protesterende Klubs
Repræsentant.
Sejladserne skal sejles i Øresund med den
af K. D. Y. anerkendte Type af Juniorbaade,
der fordeles blandt Klubberne ved Lodtræk
ning.
Sejladserne skal saavidt muligt afholdes i Propeller, Lænsepumper, Stævnrørlejer, Stop
lejer, Magneter, Fordkaburator m. m.
den sidste Halvdel af August Maaned hvert
Søren
Norbys Allé 2, o. G. Amager Elektri
Aar, saafremt mindst 7 Klubber kan enes om
ske Sliberi, Telefon Amager 6847.
en Dag.

»BRUGTE TING SÆLGES«

SSF
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SIDE 3
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1. Madeira. - 2. Set. Thomas. - 3. Galapagos Øerne. - 4. Tahiti - 5. Fiji Øerne. - 6. Cairns.
7. Batavia - 8. Singapore. - 9. Colombo (Ceylon). - 10. Port Said.

v
Carl Nielsen er, medens disse Linier
læses, antagelig paa Vej gennem
Middelhavet. — Heldet har fulgt ham
og vore andre Klubkammerater, saa
ledes at der er mange Chancer for, at
»Nordkaperen«s eventyrlige Togt af
sluttes Set. Hans Aften, som Carl
Nielsen har beregnet.
Vi skal forsøge at holde Klubbens
Medlemmer underrettet om den sid
ste spændende Del af Turen, saa
ledes at der kan starte en hel Flaade
fra Sundby Havn for at modtage
»Nordkaperen« den Dag, den duk
ker op ud for København.
3 Uger før vi skulde sejle, flyttede Poul og
jeg om Bord igen for at begynde at reparere
og fikse Nordkaperen op. Knud, Nordkape
rens trofaste Vogter, var allerede godt i Gang,
og ved energisk Arbejde fik vi Baaden for
vandlet fra en søndret og skrammet udslidt
Baad til en hel og ny skinnende Yacht. Træ
til at reparere den knuste Lønning med kunde
ikke opdrives paa Tahiti, saa vi maatte skrue
Splinterne sammen saa godt som muligt, og
det saa ikke værst ud.
Bovsprydet afkortede vi det Stykke, der var
brækket af, og det lykkedes os endnu en
Gang at forny Riggen, hvor det var tiltrængt.

Wire og andet Skibsmateriale er meget sjæld
ne Varer paa Sydhavsøerne. Vi havde op
givet Haabet med Hensyn til at faa fat i
Mønje og Fernis, men et norsk Skib S/S
»Thor« paa 3000 t anløb Tahiti for tre Dage,
og det klarede Ærterne for os. Bedre og mere
forstaaende Besætning, iberegnet danske, har
vi indtil nu ikke haft Kontakt med. Tre Dage
i Træk spiste vi om Bord i Thor, vi fik Ciga
reter i kartonvis, og lige fra Kaptajnen til
Kokken blev vi behandlet paa det hjerteligste.
1ste Styrmand, der vidste vor Nød angaaende
Mønje og Fernis, gik til Kaptajnen og fore
lagde ham Sagen, og straks blev der bevilget

Baad
os 25 1 Fernis og 25 kg Mønje. Varerne blev
paa reglementeret Vis klareret ud, og vi be
talte Told 22 Fr. Selve Transporten blev overvaaget af Politi. Hvor vanskeligt det var at
faa Mønje kan man forstaa, naar der Dagen
efter »Thor«s Afgang kom Bud fra Gouvermentet med Forespørgsel om de maatte købe
noget Mønje af os til at male Bøjerne i Hav
nen. Da vi havde Lavvande i Kassen lod vi
dem faa en Portion, men nu skulde der ikke
betales Told eller klareres. Da vi fik det fra
»Thor« skulde vi, forlangte Myndighederne,
skrive under paa, at vi kun maatte bruge det
om Bord i Nordkaperen. — Alt i alt blev vi
behandlet godt af de franske Myndigheder,
saaledes blev vi fritaget for Turistskat, 500 Fr.
pr. Mand, og vi fik efter Forholdene gode
Cigaret-, Sukker- og Smørrationer, da vi af
sejlede.
Den Dag vi vendte tilbage til Skibet, saa
vi, der var kommet en hollandsk Ketch ind,
den laa fortøjet i Nærheden af os. Besætnin
gen var paa 3 Mand, og paa flere Punkter
havde deres Færd Lighed med vor. Baaden
»Alk« var fra Rotterdam, bygget specielt til
Jordomsejling. Skrog og Dæk var lavet af
10 mm Jernplader, Dækket var belagt med
Teaktræ, og alle Luger var vandtætte. De var
ligeledes af Jern, monteret med Pakninger og
Spændeskruer. »Alk« var forsynet med vand-
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tætte Skodder for og agter, og i Salonen var
der ikke mindre end 4 Dækstivere. »Alk«
var Nybygning (ca. 45 Fod) og i den Grad
sikret, at den umuligt kunde synke, selv om
den skulde forcere Niagara-Vandfaldet. Det
var ikke i Sikkerhedskvotienten Ligheden
med os var, tværtimod, men de tre Mænd var
startet i samme Uge som vi og havde beregnet
2 Aar til Turen, ogsaa som vi. Ejeren Kap
tajn A. v. Nieunkoop, havde Hustru og to
Sønner, der ventede paa ham, og det havde
jeg med. Saa kommer vi dertil, hvor Ligheden
hører op. Under mit Besøg om Bord i »Alk«
kan jeg ikke nægte, at jeg tabte Humøret med
Hensyn til vore egne Chancer. Der fandtes
3 Stel Sejl foruden Stormsejl, i Nordkaperen
eet Sæt Sejl og Stormsejl. Fire forskellige fine
Barometre, 4 Kompas, det allerfineste Krono
meter, der kunde faas, Radio, tre hypermoder
ne Sekstanter og mere af samme Skuffe fand
tes ogsaa i »Alk«. Her var ingen smalle Ste
der; Proviantdepoter var der sørget for i
Forvejen i hver Havn de anløb, og naar der
til kommer, at Skipperen, en meget forsigtig
Mand, der ikke skulde have noget af Galapagos-Eventyr, var Kaptajn, der havde sejlet
i Sydhavet i over 10 Aar, og saaledes kendte
Forholdene, kunde man godt regne med, at
de havde henved 100 pCt. Chance for at
gennemføre deres Forehavende, og med
»Alk« som Maalestok havde vi højst 50 pCt.
Chance. Jeg skylder ogsaa at oplyse, at de to
andre af Besætningen, forøvrigt dejlige Men
nesker, ernærede sig undervejs som henholds
vis Forfatter og Tegner, og at hele Foretagen
det havde »stærke Kræfter« i Ryggen i Hol
land. Efterhaanden Fremvisningen og Oplys
ningerne af Instrumenter og Forhold skred
frem, dalede Humøret hos mig, idet jeg uvilkaarligt sammenlignede med Nordkaperen og
os. Til sidst kom de frem med ikke mindre
end 5 forskellige Fotografi- og Filmsapparater, Farvefilmskamera, Mikrokamera og jeg
ved ikke hvad, alt af de fineste Mærker. Jeg
trykkede mit gamle haardtprøvede Kamera
trøstende ind til mig. Det var forøvrigt en af
de sidste Dage jeg havde det. Paa Grund af
tossede Postforbindelser, uforudsete Udgifter
til Nordkaperen, forkert beregnede Omkost
ninger ved Nordkaperens Vedligeholdelse,
der til det sidste skulde holdes i yachtmæssig
Stand, Havnepenge osv., maatte jeg med blø
dende Hjerte sælge Fotografiapparat, Kikkert
(vor eneste) og vort sidste Armbaandsur. Lige
før jeg gik, kom Skipperen frem med sin Log
bog og viste mig, hvor hurtigt »Alk« kunde
sejle, og endelig var der et Punkt, hvor vi
kunde være med, idet Nordkaperens Fart laa
ca. 25 pCt. højere end »Alk«s. Bogen blev
hurtigt lagt til Side, og jeg tog Afsked med
»Alk«s flinke Besætning. Paa Vejen hen til
Nordkaperen standsede jeg op og betragtede
dens Kamp for at hævde sig mellem rige
Amerakaneres Lystyachter. Og ærlig talt, den
kom godt fra det. I de Rigmandsbaade, vi
havde stiftet Bekendtskab med, var der i den
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Grad taget Hensyn til Komfort, Plads og Høj
de, at de med deres meget høje Fribord og
Kahytter i mine Øjne lignede flydende Lyst
huse. Alt Aptering var malet, sikkert praktisk
her i Sydhavet, men ved Siden af Nordkape
rens blanke Teaktræ faldt de helt igennem.
Nordkaperens lille slanke Skrog med sine
Sprinterlinier og den stærke nordiske Rig
kunde skønhedsmæssigt og sømandsmæssigt
let tage Kampen op med sine nyere og dyrere
Havnekammerater. Ogsaa i Hurtighed. Lidt
efter lidt kom Tilliden tilbage igen, en uund
værlig Tillid jeg nær havde sat til om Bord
i »Alk«. Jeg strøg Haanden hen over Nord
kaperens Lønning, da jeg atter var om Bord.
Op med Humøret — vi lader os ikke kue.
Blandt de Venner vi fik paa Tahiti er der
en, der rager himmelhøjt op blandt de andre,
og han er Svensker. Vor Erfaring er, at alle
Skandinaver her ude i Verden er Landsmænd,
og Carl Swensson modtog og behandlede os,
som om vi var Svenskere. Han og hans Fa
milie protegerede os fra første Øjeblik vi
kom, og den velmente Gæstfrihed og Hjælp
somhed vi blev til Del fra deres Side har sin
store Andel i de skønne Minder, vi tog med
fra Tahiti. Carl Svenson er Manager ved »Eta
blissement Donald«, og ligesom hans Hjem
og hans Gryder stod hans Automobil til vor
Disposition.
I Papeetes Havn fik vi udvidet vor Snylte
gæstesamling. Fra Set. Thomas havde vi en
Faarekylling, der trofast havde sunget for os
hver Aften i over et halvt Aar. Fra Galapagos
havde vi nogle kæmpestore Kakerlakker, som
vi stadigt jagtede paa, og i Papeete fik vi for
uden nogle smaa søde Firben en ækel Rotte
om Bord. Vi jagede den Dag som Nat, satte
Fælder for den, men den undgik behændig
alle Efterstræbelser. Jack fik den Idé, at en
Skibskat nok skulde faa den væk, men da en
Kat er et sjældent og skattet Dyr paa Tahiti,
maatte Jack trave mange Kilometer op i Bjer
gene, hvor han hos nogle Bekendte fik over
ladt en ung god Kat. Svedig og træt kom han
anstigende med en hvæsende Kat, og han
lukkede den ind i Forrummet, saa den kunde
vænne sig til Forholdene.
Poul, der den samme Aften kom lidt sent
hjem, vidste ikke noget om Kattens Tilstede
værelse, og da han blev vækket af sin søde
Søvn ved Lyden af Miaven og Kradsen,
sprang han ud af sin Køje gnaven og søvnig,
tog Katten og smed den i Land, hvor den
forsvandt som et Lyn. Han troede, det var en
tilløben fremmed Kat. Tidligt næste Morgen
stod Jack op. Han hældte Mælk i en Skaal
og kaldte paa Katten. Kissikissikis. Der kom
ingen Kat. Han kaldte og ledte hele Skibet
igennem, og omsider vaagnede Poul op, og
Gaaden blev løst. Jeg behøver næppe at for
klare Jacks Følelser, men den rare tykke Jack
tabte for en Gangs Skyld Besindelsen. Han
skældte ud og gestikulerede, saa man var
spændt paa, hvor den nytteløse Skaal Mælk
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vilde havne. Et Par Dage efter forsvandt Rot
ten, den blev sultet ud, idet vi lukkede alt
spiseligt forsvarligt inde.
Mandskabslisten var blevet lidt forandret.
Jack, vor alles Ven, vi skyldte saa meget, der
bogstaveligt havde haft Nordkaperens Skæb
ne i sin Haand, havde næret Ønske om at
komme med os vestover, et Ønske der blev
opfyldt med Glæde. Bill, der som sædvanlig
ønskede at se en Række Øer, som vi ikke
havde Raad eller Lyst til at se, vilde sejle
med en amerikansk Yacht, der skulde anløbe
nogle Øer Nord paa, og prøve at støde til os
igen paa Fijiøerne. Jack, der var fin Kok,
vilde overtage Bills Job saa længe.
Orkantiden var med Sikkerhed forbi sidst
i April, men vi bestemte at afsejle 31. Marts,
da Chancerne for at møde Orkan efterhaan
den var smaa. Selv om Tahiti var det bedste
Sted, vi endnu havde været, ja laa langt i
Forhaand, saa brændte Utaalmodigheden i os
efter at komme videre. Men Tahiti strittede
imod, den holdt paa os saa længe den kunde.
Dagen før vi skulde afgaa, blev baade Poul
og jeg syge. Poul fik smertefulde Nyrekom
plikationer, og jeg fik en Byld i Halsen, saa
Starten blev udsat en Dag. Næste Dag, den
1. April, fik vi at vide, lige før vi skulde
starte, at en Postdamper var paa Vej og kom
ind næste Morgen. Vi manglede en Del Post
og besluttede at vente. Der var selvfølgelig
ingen Post, og den 2. April Kl. 17 var vi
atter klar til Start, saa kom der Bud fra Told
væsenet, lige før Fortøjningen skulde gaa, at
de manglede en Kopi af en Liste. Det var for
sent at faa skrevet den, da Kontoret lukkede
Kl. 17, og vi var tvunget til at vente til næste
Dag. Venner og Bekendte, der vilde tage Af
sked med os, var trolig troppet op hver Gang
vi skulde starte, men da det endelig blev til
noget, den 3. April Kl. 11, var der kun de
meget trofaste, der mødte op. Som Belønning
blev de drivvaade, idet en kraftig Regn- og
Vindbyge for over os lidt før Kl. 11. Vi vilde
ikke være til Grin en Gang til, og trods den
trommende Regn og de friske Pust hev vi
Ankeret og boerede os ind i den tætte Byge
præcis Kl. 11. Vi var, af Swenson og Familie,
alle blevet blomsterkranset, ligesom vi mod
tog en Kurv med forskellige Godter i, bl. a.
Rødvin og Cigaretter. Da vi var vel uden for
Revet og havde faaet sat Sejlene, kastede vi
et Blik tilbage paa Tahiti for at tage Afsked
med den, men den havde fornærmet og trod
sigt hyllet sig ind i et Slør af Regn og Skyer.
Farvel Tahiti, Farvel Drømmeø, du smilte, da
vi kom, og du græd, da vi gik. Lykkeøen,
hvor alle smiler og synger, hvor ingen sulter
eller fryser, hvor man bærer Blomster i Ste
det for Nag — Tahiti — Farvel, — og Tak.
Om Natten var det Fuldmaane, og endnu
en Gang fik vi et Glimt af Tahiti. Langt agter
ude kunde vi se de fjerne blaa Bjerge blive
forgyldt af Maanestraalerne, men Synet var
kun kort. En mørk Sky gled som et Tæppe
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henover Sceneriet, og Spillet var slut. Næste
Akt. Vi havde 2000 Sømil for os, og FijiØerne ventede paa os. Vi var tre Dage om at
slippe ud af Socitey Islands Omraade, i tre
Dage kom vi kun 150 Sømil frem. Den ynke
lige og den stærke Strøm korresponderede
godt sammen, det blev to Skridt frem og et
tilbage. Omsider slap vi fri og fik Sydøstpas
saten, men der var ikke den rigtige Kraft i
den, og Retningen var ganske ustadig. Til
Gengæld slækkede Strømmen af, saa vi kunde
notere Dagsmarcher paa over 100 Sømil. Det
samme Bygevejr vi havde, da vi sejlede mod
Tahiti, slap vi heller ikke for nu, men det var
ikke saa lumsk og kraftigt. Den femte Dag
trak en stor sort Byge op fra Læen, og en
halv Dag sejlede vi i Udkanten af den, mens
den holdt et farligt Sjov med os. Den lod
Vinden cirkle rundt hele Tiden, først den ene
Vej og saa den anden Vej, hele Kompasrosen
rundt. Det var maaske Begyndelsen til en
Skypumpe. Vi prøvede at skære ud for at
løbe fra den, men den holdt fast. Den legede
med os i flere Timer, i hvilket Tidsrum Nord
kaperen for forvildet rundt, saa vi var ved at
falde af i Svingene, og da den endelig trak
sig tilbage ad Læen igen, kunde vi vise en
knækket Saling. Styrbordsiden som sidst.
Vi mente selv, at vi efterhaanden havde
sejlet det gale af os, og var enige om at sejle
Nordkaperen mindre haardt. Vi var kede af
at reparere og sy Sejl altid, og Chancerne for
at faa nye »Klude« var ogsaa smaa. Det i
Forbindelse med, at Nordkaperen ikke var
bundbehandlet siden i Panama, gjorde vore
Etmaal mindre, end vi syntes om. Vort gode
Forsæt angaaende at spare Rig og Sejl be
gyndte at snerre os, vi var jo Sejlere om en
Hals. Vi kunde maaske redde et Par »Knobber« mere, hvis vi satte Flyvesejl, tænkte vi,
men sagde ikke noget. Der blev skævet til
Riggen, rystet paa Hovedet, de forbandede
Aftaler. Endelig en Morgen gik der Hul paa
Bylden. Det blæste en frisk støttig Brise fra
S. 0., og en eller anden Stemme, der lød som
Musik, sagde noget om, at det var ikke sik
kert, der kom Byger i Dag, og Topsejlet
trængte til at blive luftet. I et Nu var alle
Mand i Sving med at hænge Sejl op, og i
Stedet for 3 kom der nu 7 Sejl op, og Nord
kaperen sprang fremad og plaskede i Vandet
af Glæde. »Vi maa bjerge i god Tid, og ærlig
talt, lidt Syarbejde er ikke saa slemt, og vi
faar nok fat i nye Sejl, hvis den Tid skulde
komme.« Nu var det herligt at staa ved Roret
igen. Nordkaperen bruste af Sted med fyldte
Sejl op ad den ene Dønning og ned ad den
anden. Man glædede sig ogsaa over Synet af
de mange nye Wire og Fald, Skøder osv.
Det er et dejligt betryggende Syn. Vi havde
ogsaa renset Tahiti for den Slags Varer. I
Bagstagstaljerne var der ogsaa helt nye Manillaender, og de havde deres egen Historie.
Som før nævnt var vi smaat ved Kasse paa
Tahiti, men en Dag syntes vi, at vi vilde se
lidt Fest om os ved at slukke Tørsten i andet
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end Vand. Vi talte vore sidste Penge, der var
ca. 200 Fr., eller ca. 20 Kr. i danske Penge.
Herregud — er der noget at sige til, vi ogsaa
vilde føle at være Mennesker, slaa Gækken
løs, som man siger. Havde vi ikke fortjent
det? Ikke for at angle efter Medlidenhed og
heller ikke, fordi vi troede, vi var nogle Fan
dens Karle, der udøvede Bedrifter. Men selv
om vi var tillidsfulde og sikre paa, at vor
Færd vilde lykkes, saa trak vi Vejret lettet
hver Gang vi naaede Havn med Skibet og
Livet i Behold. Saa naar vi en sjælden Gang
tog en Taar over Tørsten, selv om vi ikke
havde Raad til det, saa var det vel tilgiveligt.
Vi tilgav i alle Tilfælde os selv. Da vi havde
talt vore Penge og taget en Beslutning, tog
vi det hvide Landgangstøj paa, efter vi havde
barberet os og renset Negle, og satte Kursen
mod et af de pænere Forlystelsessteder. Paa
Vejen derhen standsede vi op ved en lille
Kinesershop, vi havde gennem den aabne
Dør faaet Øje paa en Rulle Manilla. I sam
me Øjeblik vi saa den, kunde vi slet ikke und
være den til Nordkaperen, og uden Diskus
sion gik vi ind og købte den. Vi havde lige
netop Penge nok. Med Tovværket under Ar
men traskede vi tilbage igen, skiftede Tøj og
slukkede vor Tørst i Vand med Citronsaft.
Vi slap for Tømmermænd denne Gang, og
vort Kælebarn nød godt af det. Sjettedagen
kom Jack med daarlige Nyheder. Alt vort
Brød, som vi plejede at kunne holde op til
3 Uger, var gennemmuggent. Vort Mel, Macaroni, det mest af vore Ris var ogsaa ødelagt,
over Bord med det hele. Samme Dag konsta
terede vi, at Gummibaaden var ødelagt,
brændt op af Solen trods Emballagen. Af Er
faring vidste vi, at den Frugt, vi havde fra
Tahiti, havde heller ikke lang Levetid, saa det
blev Smalhans den sidste Halvdel af Vejen.
Vor i Forvejen stærkt nedskaarne Cigaret
ration kunde kun holde 18 Dage, saa nu var
vi enige om at pine Nordkaperen igen. Pine
den sidste Brøkdel af en Knob ud af den.
Efter en Række stille Dage uden Sindsbe
vægelser, fik vi Lørdag den 12. April den
friskeste Vind, vi endnu har haft. Om Efter
middagen begyndte det at friske fra Øst,
jævnt og langsomt stigende. Det ene Flyve
sejl maatte bjerges efter det andet, saa Klyveren og til sidst Mesanen. Det var en regulær
Kuling. Søerne blev høje og rullende, og
Skummet blæste af Toppen i Flager, saa det
var ved at ligne et Snelandskab. Vi spilede
Stagfokken paa en svær Stage, firede Storsej
let helt ud og vendte Bagdelen til Vejret og
Søerne. Under almindelige Forhold vil man
kalde det en hasarderet Sejlads, men Nord
kaperens Rig var meget stærk, og vi opnaaede
tre Fordele ved det. For det første sejlede vi
omtrent tørt, Farten bevirkede, at Søerne tog
os blødt, løftede os op paa Skumtoppen og
holdt os der længe ad Gangen. Det kogte og
buldrede om os, det var rigtig Surf-ridning.
Foruden Farten havde vi let ved at holde vor
Kurs. Vi opnaaede altsaa at sejle tørt, hurtigt
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og den rigtige Vej, i Stedet for at søle i Vand
og være Kastebold for Søerne. Hen under
Midnat, da vi havde vænnet os til den haarde
Luft og var blevet fortrolig med Kæmpesøer
ne, flovede det igen, og snart indtraadte der
normale Forhold om Bord. Angaaende haardt
Vejr er der en Ting, jeg ikke kan finde ud af,
der maa være noget galt med vores Maalestok. Vi har nu sejlet 15,000 Sømil og har
endnu ikke mødt en Storm, hvorimod i flere
Bøger og Beretninger vi har læst om, hvordan
Forfatterne har strøet om sig med Storme. En
har haft 11 Storme paa samme Distance som
vi, en anden har sejlet flere Dage i Storm
med fulde Sejl, endda tynde Passatsejl. En
Lystskipper, vi mødte ude i Verden, havde
ligget to Døgn underdrejet i Biscay'en. Ved
nærmere Undersøgelse havde vi passeret det
samme Farvand paa samme Tid. Vi havde
dejligt frisk Vejr, men Storm — langt fra. Vi
har endnu kun kunnet notere Vindstyrke 6,
maaske lidt mere i Pustene og ønsker os hel
ler ikke mere. Den Dag vi møder Vejr, hvor
vi kun kan føre Stormfok og Stormmesan
eller slet intet, saa er det Storm. Hvis man
kalder Vindstyrke 6 eller 7 for Storm, hvad
kalder man saa en Storm? For en Orkan?
Saa maa en Orkan være Jordens Undergang.
Vi skal i hvert Fald ikke tage Storme paa
Forskud, og med den Maalestok vi har, kan
vi være heldige at komme hjem uden at have
mødt Storme. Hurra for den.
Saa forsvandt der en Dag for os, lige ud i
Luften. Nu kan nogle komme og sige, at vi
har forøvet Daad eller Udaad Søndag den
2. April 1947, saa er det Usandhed, for den
Dag eksisterede ikke. Vi har ikke oplevet den
Dag, vi sprang den simpelt hen over, idet vi
passerede Datolinien. Og de Mennesker, der
bruger den kendte Afslags- eller Benægtelsesformel: Naar der bliver to Torsdage i een
Uge, vil jeg give en Advarsel. Hvis vi var
sejlet fra Vest mod Øst i Stedet for omvendt,
kunde vi let have opvist to Torsdage i een
Uge. — Nu da vi har naaet Vendepunktet og
er paa Vej hjem igen, faar jeg Lyst til at
tumle med nogle Tal og lidt Statistik. Vi har
sejlet ca. 15,000 Sømil og har brugt seks Eta
per, den længste 3800 Sømil og den korteste
1100 Sømil eller et Gennemsnit for hver Etape
paa 2500 Sømil. Jeg vil lige tilføje, at indtil
nu er alt gaaet programmæssigt, vi landede,
hvor vi skulde, og da vi skulde med en Mar
gin paa højst 2 Dage, her maa Knud bukke
for største Delen af Bifaldet. Jeg tror, jeg er
tæt paa, naar jeg beregner en Lystbaads Sæ
sondistance i Danmark til 1000 Sømil i Gen
nemsnit. Holder det Stik, har Nordkaperen
altsaa sejlet 15 hjemlige Sæsondistancer. Vi
har paa den Maade 15 Aars Slid paa Rig og
Sejl. Selvfølgelig har vi ikke overvintret eller
mærket Tidens Tand, men til Gengæld en
krævende Højsøsejlads og Tropernes altøde
læggende Sol og Klima. Det kan maaske give
Læserne en Forestilling om, hvor meget Ar
bejde, hvor mange Omkostninger, hvor meget
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Sved der gaar til Vedligeholdelsen af en
Jordomsejler, der skal holdes i pæn og solid
Stand. 15 Aars Vedligeholdelsesarbejde og
Omkostninger koncentreret paa 1 Aar. Ikke
helt korrekt maaske, for indtil nu har vi malet
udenbords 6 Gange foruden Pletning, og
Bunden er behandlet 3 Gange, men med Rig
og Sejl skal det nok passe. I Suva ventede
der os nye Opgaver. Vi skulde have Dækket
rabattet og beget. Vi skulde have Baaden paa
Bedding for Bundbehandling, og vi skulde
have anskaffet os en ny Jolle foruden det
sædvanlige Pilleri. I normale Tider er det en
Bagatel, men med nuværende Tiders Valutamure tangerer det det umulige. Men vi løser
Opgaven, fordi vi skal og maa, og indtil nu
er vi kommet pænt fra det og agter at ved
blive med det. Grunden til, at jeg lukker op
for Posen med Vanskeligheder og Modgang,
er den, at vi har modtaget mange Breve fra
Venner og Bekendte, der skriver: — I kan
sagtens...
Og Dagene gik. Det blev det behageligste
Trip, vi endnu har haft. Den sidste Halvdel
af Turen var skyfri med en støttig let Brise.
Lørdag den 19. Kl. 8,15 fik vi Kending af
Fyrtaarnet paa Øen Waitagilala og stønnede
ind gennem Nanukupasset, der var Indgangen
til et Farvand med en Vrimmel af smaa Øer
og Rev. Anduvingen til Suva er en af de
farligste, vi har været udsat for endnu, men
Vejret begunstigede os, og modsat Gennem
sejlingen af Tusmotu Øgruppen, hvor daarligt
Vejr umuliggjorde Observatiner, slap vi ikke
Kontrollen over for Position et Minut. Vi
snoede os mellem Øer og Rev som lokal
kendte. Den sidste Aften før vi landede, fan
gede vi en dejlig fed Tunfisk, og saa blev der
Fest om Bord. Vi betragtede den som en Vel
komstgave, et godt Varsel, fra Viti Levu.
Tirsdag Morgen d. 22. April dukkede Viti
Levu ud af Dagningen og over Dale og Sænk
ninger hvilede en tæt Taage, men Fiji Øerne
er ogsaa engelsk Besiddelse. Sjældent eller
aldrig har vi faaet saa god en Modtagelse af
nogle Myndigheder, som vi fik i Suva. Eng
lænderne viste sig at være hjælpsomme og
elskværdige og dertil Sportsfolk til Finger
spidserne.
Ved Middagstid maatte vi gaa til en trist
og sørgelig Handling. Dannebrog blev sænket
paa halv Stang. Danmarks Konge, vor Konge,
var død —.
(Fortsættes næste Nummer.)

Viglig Meddelelse?
Paa Festpladsen ligger en hel Del Motorer
omkring Motorkranen, disse skal fjernes omgaaende. Pladsen skal renses inden Stander
hejsningen.
Motorer, som ikke straks bringes bort, fjer
nes uden Ansvar paa Ejerens Regning.

S S F.

Uro om Sandlosningen
i vor Havn
Sæsonen er i Gang, og Sanddamperne sejler
stadig ud og ind, larmer til langt ud paa
Natten, Søn- og Helligdage med. Medlem
merne tør ikke ligge i Nærheden med deres
nyistandsatte Fartøjer. Der er slynget store
Mudderbunker op forskellige Steder i Hav
nen, som er umuligt at passere for Fartøjer
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Vi løber alle en Risiko for en Kolossion
i Havnen eller vor smalle Rende, Erstatning
er godt nok, men hvem ønsker en ødelagt
Ferie eller Sæson, det er der Udsigt til efter
en Skade med de Reparationsmuligheder, der
er i Dag.
Vi forstaar Medlemmernes Haab om at
blive Foretagendet kvit efter 1. Maj. Chan
cerne er vist bare meget smaa.
Red.

Saa begynder Sæsonen
tad oi opfriske frcunie Muadec.

Thomsen er stadig Indehaver af
Motorbaadspokalen.

med Dybgaaende over en Meter, og der er
f
Eksempler paa, at det kraftige Skruevand flyt
ter Fartøjer med Fortøjning og hele Molevit
ten. Bli'r vi snart af med Industrianlæget,
hvad er Meningen?
Ja, saadan lyder det omkring paa Havn og
Plads. Bestyrelsen er ogsaa ked af Besøget
nu og saa gerne, at vi atter kunde udlægge de
30 Meter, der optages, til Lystfartøjer igen.
Vi maa imidlertid trøste os med, at vi har
en skrap Kontrakt med Sandgravningsfirmaet,
som selvfølgelig skal udbedre alle Skader før
de forsvinder, ligesom de skal uddybe vor
Rende, endvidere skal de udgrave 30 Meter
Start til Kulingssejlads.
langs Broerne, dersom de ikke er væk fra
Havn og Plads inden 1. Maj.
Det forlyder, at Arbejdet skal fortsættes i
Sommer ogsaa, det vil jo sikkert blive svært
for Sundby, som er stærkt afhængig af Kom
munen, at bortvise samme Institutions Arbej
de fra vor Havn.
Men det synes os ikke at være et urimeligt
Krav, hvis Medlemmerne forlangte, at det Mon Østergaard atter i Aar kan finde paa
forb... Spektakkel fra Losningen blev forbudt
en spændende Sommertur til vort Blad.
efter 19 Aften samt Søn- og Helligdage. Det
er dog for at nyde Fritiden i Fred og Ro man
kommer til Havnen, Larm og Spektakkel er
der nok af paa de flestes Arbejdsplads.
Urimelig havde det heller ikke været om
Sandfirmaet havde sørget for at fjerne sine
Mudderbunker til Sæsonens Begyndelse. Dette
er ikke sket, og nu skal vi ogsaa ha' den Bal
lade med at ligge og flytte paa Fartøjer og
Fortøjninger, medens det skal foregaa. Mole
hovedet paa Midterbroen er revet løs af Sand
damperen, dette burde ogsaa bringes i Orden
nu til Sæsonen, men det er ikke sket.
Vi maa henstille til Bestyrelsen, at vi sæl
ger os saa dyrt som muligt, dersom disse
Sanduhyrer ikke forsvinder nu.
Øvelsesbaaden paa Aftensejlads.
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PINSETUREN
Bestyrelsen har besluttet p. G. a. det tidlige
Tidspunkt Pinsen falder i Aar at aflyse Fællestur og andre Arrangementer i Forbindelse
med en evt. Pinsetur.

1wvi i>ex\^ cj
S Ø N D A G D. 9 . M A J

Juniorbaadene
prøvet
KL. 11

Søndag d. 9. Maj sættes Standeren i Sund
by Sejl-Forening for 25. Gang. Bestyrelsen
beder unge og gamle: Mød op om vor kønne
Flagmast, gør Dagen festlig, tag de hvide
Huebetræk frem, lad os alle være med til at
markere, at nu aabnes vor Jubilæumssæson.
I Dagens Anledning har Foreningen bedt
Ved Redaktionens Slutning erfarer vi, at forskellige fremtrædende Medlemmer inden
en stor Del af Sejlerne langs Midterbroen har for Stat, Kommune og Sejlsport, som gennem
besluttet at mødes i Helsingør, dersom Vejret Aarene har betydet noget for Foreningens
Trivsel, om at komme til Stede for at over
bliver godt.
Red.
være Begivenheden. Gæsterne er efter Stan
derhejsningen inviteret til et lille Traktement
i vort alt for lille Klubhus. I den Anledning
skal vi bede Medlemmerne et Par Timer vise
en Smule Forstaaelse — hvis I forstaar hvad
jeg mener — som han siger Kjærulf-Schmidt.
Imidlertid, der skal nok blive Plads for os
alle, vi har jo før siddet paa Taget med, og
Restauratøren siger, at der kommer godt med
01. Musik er bestilt, Lys haaber vi at blive
hjulpet til af gode Mennesker, lad Sundby
Sejl-Forenings 25 Aars Standerhejsning blive
en stor Dag. Husk det er Kl. 11 Talerne be
gynder og glem ikke det hvide Huebetræk.
Red.

Vi forstaar godt de mange ivrige Sejlere,
som er skuffet over denne Beslutning, men
ved et Rundspørge blandt Medlemmerne har
det vist sig, at alt for mange siger, at det er
for tidligt at sove i Fartøjerne, man kan ikke
blive færdig osv. osv.

Som bekendt lyder Instruksen for Juniores,
at hvis Fartøjet skulde kæntre, skal de blive
ved Fartøjet, — dette er synkefrit. —
Imidlertid har vi for at kontrollere Sikker
heden forsøgt at sænke en Juniorbaad.

n(ESTF0R(T1flnDEn

Som tidligere meddelt skulde Medlemmerne
for at aflaste vor Formand noget, henvende
sig til de respektive Udvalg, endelig har vi
ogsaa en Næstformand, den allestedsnærvæ
rende Havnechef Henri Madsen, Vi beder
Medlemmerne erindre sig dette, særlig i Foraarstiden. Den stakkels Akilles sku' jo ogsaa
gerne ha' sit Skiv i Vandet.
Næstformanden bor paa Midterbroen, om
trent helt ude, undertiden træffes han hjemme,
Rumæniensgade 8, Sundby 2703.
Red.

Saadan skal det gøres
Et Medlem, Bernh. Petersen, har længe
ærgret sig over Foreningens elendige Cyklestativer. En Dag ser han dem vi skal bruge,
straks tænker han paa S S F, og saa kommer
de ud paa Pladsen.
Et Par raske Tømrere, Magnus og hans Far,
Chr. Madsen, gaar straks i Gang med Opsæt
ningen, og nu sidder de der, uden en Øres
Udgift for Foreningen, og som et Bevis for
rigtig Foreningsinteresse.
Red.

Prøven godtgjorde, at Fartøjet ikke synker,
naar det bordfyldes.
Det kunde endvidere let bære 2 Mand paa
Dækket, men ikke en tredie. Meningen er nu
heller ikke, at man ligefrem skal kunde op
holde sig paa Dækket, men derimod svømme
i Vandet og holde sig i Fartøjet.

Kapsejlads
iS.S.F.
I Aar begynder Sæsonen som bekendt
under en ny Kapsejlads-Chefs Ledelse, idet
Chr. Petersen som bekendt paa Generalfor
samlingen blev valgt til Nilssons Efterfølger.
Chr. Petersen beder Fartøjsejerne anmelde
nye Fartøjer i god Tid til Opmaaling, og en
vigtig Ting: Nr. eller Mærke i Sejlet, det er
forbudt at starte med en fremmed Klubs
Mærker i Sejlet.
Kapsejladschefens Adresse er Chr. Petersen,
Cumberlandsgade 9, 3.
Maalere er i Aar Aage Lindedahl, Milano
vej 25, og Alf. Andersen, Ulvefodsvej 2.
Startpenge til Aftenmatcher, 2 Kr., som skal
indbetales samme Aften. Der kan ikke startes
i en følgende Sejlads, hvis der skyldes Start
penge. Program over Banen faas hos Kap
sejladschefen.
Aftensejladsen begynder den 26. Maj.
Lukket Søndagssejlads afholdes 13. Juni.
Jubilæumssejladsen ved Dragør d. 15. Aug.
Lukket Søndagssejlads afholdes 29. Aug.
HUSK! Opmaaling i god Tid.
HUSK! Godkendte Klubmærker i Sejlet.

Imidlertid har vi besluttet for yderligere
Sikkerhed at lade anbringe endnu to Sidetanke i Fartøjet, som saa bliver i Stand til at
bære 3 Juniorer paa sit Dæk, selv om det
er helt bordfyldt.

Et Sæt fine Spydeller Stagsejl
med Mast og Rundholter til Salg Kr. 325.
Storsejlet 7,8 Kv.-Mtr. - Fok 2,8 Kv.-Mtr.
Et ca. 4 Kv.-Mtr. Latinersejl købes.
A. SCHMIDT - ENGVEJ 80
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SUNDBY SEJL-FORENING —
Formand: A. P. S. Jensen, Isafjordsgade 8, 2., Amager 2637 y.
F.
Kasserer: P. t. Sekretæren,
træffes 1. og 3. Søndag i Md. i
Klubhuset fra Kl. 10-12 og hv. Fredag fra 18-20.
Havnefoged og Pladsmand: E. Madsen, Holmbladsgade 90, AM 2779 x. — Havneudvalg:
Næstformanden Henri Madsen, Rumæniensgade 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: Chr. Petersen, Cumberlandsgade 9, 3. — Sekretæren: Sv. Carlsen,
Ahrenkildesallé 3. — Klubhuset: SU 35016.

Kassereren meddeler:
I Somxnerhalvaaret træffes jeg kun i Klub
huset hver Fredag Aften fra 18 til 20 samt
den 1. og 3. Søndag fra 10 til 12.
Kontingentet er:
for Aktive pr. Kvartal Kr. 7,00, inden den
20. i Kvartalets første Maaned + Ekstrakon
tingent Kr. 10,00 aarlig, hver 1. April og 1.
Oktober Kr. 5,00.
for Passive B. pr. Kvartal 4,00.
for Passive pr. Kvartal Kr. 2,00, inden den
20. i Kvartalets første 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.
Postgiro 56,516.
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attsø-ftavittbucn

U&s ActUuc
AMAGER 6270

Østerbrogade 36

Eneforhandler for

7 Fod — prima prima Materialer

ALBIN

og Forarbejdning. — Kr. 670,00.
Schmidt, Engvej 80, 1, Amager 5362.

Reparationer udføres.
Reservedele leveres.

» B R I T å N N I A « Nye Medlemmer ^
4 HK

direkte omstyrbar.

c SuwiAty Se^lpjcmMux.

Jernholms Motor Import,
Central 4773 og 4874,
Fælledvej 16, Kbhvn. N.
Vi har hermed Fornøjelsen at anmelde følgen
de nye Medlemmer af Sundby Sejl-Forening til
Optagelse:

dfytify fyuld&med''

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

»Klohhemageren«
URE OG OPTIK
1. Kl.s Reparationer.
Forretningen, Amagerbrogade 101

I
Umbtyfo til
haloen
lig for en ordentlig
Fortøjning og følg
Reglementet om Affendring.
Fender og prima Fortøjning faas nu i
København K

Tria 1440

Slæbejoller /

Telefon Amager 2719 u.

Kongens
Nytorv 6,

Yachtbureau
Yachtassurance
Yacht-Service
Køb og Salg af alt Yachttilbehør

Type K2-K4K 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.

MUSIK og DANS
i nye og hyggelige Omgivelser.

Separat-Lokaler for sluttede Selskaber.

Gunnar 3en$cn

Benzin - Petrol og Danol BAADMOTOR

y/m

SEJLSPORTSMÆND mødes nu i
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DET NYE MALERUDSALG

aktive:
Esther Ibsen, Augustagade 1.
Erik Schultz Nielsen, Lyongade 36, 3.
Uden Baad.
Argo Elvin Jensen, Reberbanegade 47, 2.
Kutter »Trollungen«.
Jørgen Thorndahl Carstensen, Sundholms
vej 73, 2. — Uden Baad.
Mc. Donald Alfred Jacobs,
p. t. »Nordkaperen«.
Hans Chr. Lauritz Wikkelsø. — Uden Baad.
Jørgen Alfred Carstensen, Spaniensg. 4, St.
Uden Baad.
Willy Dion Jørgensen, Polensgade 18, 3.
Uden Baad.
Knud-Erik Østbirk, Reberbanegade 47, 4.
Motorbaad »Tot«.
Bjarne Svend Meier, Roskildevej 183.
Uden Baad.
Laurits Jacob Schmidt, Badensgade 6, 1.
Uden Baad.
passive:
Annie Magrethe Carstensen, Spaniensgade 4.
Frk. Edel Kirsten Nielsen, Kvintus Allé 4.
(Iflg. Lovenes Paragraf 3: Nyt MedlemsAnsøgning 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.
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Til Standerhejsning i SSF
for 25. Gang
Vor Jubilæumssæsons Standerhejsning var
begunstiget af et herligt Vejr, Solen straalede
fra en skyfri Himmel, da de indbudte Gæster
og vore Medlemmer samledes paa vor smukke
Festplads.
Formanden kunde se ud over en talrig For
samling, da han efter Flag og Stander var sat
bød Velkommen. I en kort Tale redegjorde
Formanden for Sæsonen, omtalte Udsigterne
for vore Medlemmers Færden m. H. t. Sejl
og Motor.
Formanden erindrede om vore JubilæumsArrangementer og sluttede med at udbringe
et Leve for vor Forening.
Efter Formandens Indledning havde flere
af de indbudte Gæster Ordet.
Dir. Peetz fra K. D. Y. lykønskede Sundby
Sejl-Forening med de gode Resultater, der var
naaet paa 25 Aar.
Bagermester Georg Jørgensen fra Sejlklub
ben »Frem« havde ogsaa gode Ønsker for
S. S. F. og Fremtiden at bringe. Han rettede
en særlig Tak til vor Formand Akilles Jensen,
som havde været Foreningen en god Repræ-

Unge og Gamle
var mødt op.
sentant inden for Dansk Sejlsport og Georg
Jørgensen ventede sig meget af Akilles i
Fremtiden.
Dir. Bjerregaard fra Kommunens faste
Ejendomme fortalte om, hvorledes man hav
de imponeret Kommunen ved fra en snavset
Rende for 25 Aar siden at naa frem til den
smukke Lystbaadehavn, man saa i Dag, at
Kommunen var traadt hjælpende til, skyldes
udelukkende den Kreds Medlemmer, der gen
nem Tiderne selv var gaaet i Gang med Op
gaverne. Dir. Bjerregaard ønskede vor For
ening Medgang i de kommende Aar.
Gross. Axel Olsen, Formanden for Sejl
klubben »Sundet«, fortalte om sine Indtryk
fra de første Rygter om Start af en Sejlklub
ved Renden kom frem. Han udtalte sin Be

Bagerm. G. Jørgensen, K. S. U., Kommunaldirektør Bjerregaard,
Foreningens Formand, Dir. Peetz, Næstformanden H. Madsen,
Grosserer Axel Olsen, Sejlklubben Sundet.

undring for det Pionerarbejde, som her var
gjort. Han opfordrede os til at tage den med
Ro i Udviklingen frem over og fortalte, at de
gamle Klubber, som Sundby vilde op ved
Siden af (Klubben Juniorbevægelse osv.), var
over 50 Aar gammel. Axel Olsen sluttede
med et Ønske om Held og Lykke for vor
Fremtid.
Dermed var den officielle Standerhejsning
til Ende. Mange Medlemmer hastede tilbage
til Arbejdet med Klargøringen, andre festede
i Klubhuset, hvor man i Dagens Anledning
havde faaet fat i et ambulant Elektricitets
værk, der ved sagkyndige Medlemmers Bi
stand var blevet installeret, saa Huset straa
lede som et Fepalads, da Lyset ved Mørkets
Frembrud blev tændt.

Et lille Udsnit af den talrige Forsamling.

SSF
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Brandt orsikret ?

Distancesejlads
til Sverrig
Nedenfor bringer vi Programmet for den
første af Aarets 3 Fællessejladser. Vi skal paa
bedste Maade anbefale alle vore Kapsejlere
at deltage i Sejladsen.
Tilmeldelse kan som tidligere ske til Kap
sejladschefen, der lader ophænge en Tegnings
liste i Klubhuset.
Bemærk! Der skal udfyldes en særlig An
meldelsesblanket til denne Sejlads, idet der
gennem Rigspolitiet vil blive udfærdiget en
samlet Sejladstilladelse.
Lørdag den 19. Juni afholdes Distancekap
sejlads København—Malmø, med Start Kl. 15
ud for Svanemøllehavnen.
Sejladsen arrangeres i Fællesskab af: K. D.
Y., Dragør, »Enighed«, »Frem«, Hellerup,
Hvidovre, Kastrup, K. A. S., Skovshoved,
Sundby, »Sundet«, Taarbæk og »Øst«.
Sejladsen udskrives for Klassebaade og Entypebaade samt for Kuttere og Spidsgattere
efter NL-Maal.

Som allerede meddelt er vore Fartøjer ikke
forsikret mod Skader af nogen Art gennem
Foreningen, dette er efter Medlemmernes
eget Ønske helt overladt til den privates egen
Forsorg.
Vi undlader dog ikke her med Mellemrum
at erindre om Forholdet.
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SEJL LANGSOMT
GENNEM HAVNEN
Tag Hensyn til andre Baade
Sejl langsomt gennem Havnen

Disse Linier, som vi ofte har bragt til vore
Medlemmer,
staar at læse i Motorklubben
I den allersidste Tid har et Eksempel paa
andres Uforsigtighed atter faaet os til at ad »West«s Medlemsblad for Juni.
Aarsagen til, at vi bringer Sagen frem ogvare Medlemmerne. I det omtalte Eksempel
var en Mand gaaet i Gang med at svejse eller saa hos os, er den, at Bladet kort og godt
lodde paa en Benzintank, som selvfølgelig meddeler Medlemmerne, at de bliver smidt
røg i Luften, heldigvis skete der intet alvor ud af Havnen, saafremt de ikke efterkommer
ligt, men noget saadant, som man kan udsæt disse Paabud.
tes for hver Dag, kan godt være Aarsag til
Vi har selv fortalt vore Motorbaadsfolk, at
baade dit og mit Fartøjs Endeligt.
det er en Nydelse at se et Motorfartøj stille
og lydløs glide gennem Havnen og ind paa
Tænk paa det, tal med andre om det.
Plads.
Red.
Det er som at overvære en Klovnforestil
ling, naar man ser ham, der starter og
farer ud og ind af Havn, uden at have det
mindste Herredømme over sit Maskineri.

Fællestur
for Motorbaade

Amager rundt

Løbsinddelingen foretages af et Udvalg og
foregaar efter dettes Skøn. Der sejles efter I.
Søndag den 29. August arrangeres en stor
Y. R. U.s Regler i Forbindelse med K. D. Y.s Fællestur for vore Medlemmer med Motorsærlige Regler.
baad.
Indskud: Kr. 12,00 for hvert Fartøj.
Der har flere Gange været paa Tale at fore
Bemanding efter de for de forskellige Klas tage et eller andet Arrangement for Motorser gældende Regler.
baade, men alene at faa Forslaget vedtaget er
Anmeldelsesfristen udløber Lørdag den 12. svært, fordi det altid viser sig, at Tilslutnin
gen til Motorarrangementer er saa ringe.
Juni Kl. 12.
Vi beder nu om en drønende Tilslutning til
Efteranmeldinger modtages ikke.
denne Tur, som kun kan gennemføres i
Styringen skal foretages af Amatører.
Motorbaad, saaledes at vi, som atter gaar ind
Præmier. Foruden Vandrepræmier og Æres for at arrangere noget med Motor, ikke bliver
præmier udsættes en Præmie (Sølv) for hver til Grin.
3 anmeldte Fartøjer.
Naar disse Linier læses er der hele 2 MaaPræmieuddelingen foregaar ved en Sam neder til at forberede og reservere Dagen, saa
menkomst i Malmø Lørdag Kl. 20 (svensk kan det ikke komme bag paa nogen.
Tid).
Der vil fremkomme en detailleret Besked
Program m. Sejladsregler faas hos de arran om Turen i August Bladet, men foreløbig
gerende Klubber Dagen før Sejladsen.
skal der røbes saa meget, at Turen startes
Søndag d. 20. Juni Kl. 10 (svensk Tid) af Søndag Morgen den 29. August Kl. 9, der
holder Malmø Yacht Klubb Kapsejlads ud sejles syd om Amager og lægges ind til Mofor Malmø. — Udskrivninger til Sejladsen vil torbaadsklubben »West«, hvor der holdes
blive tilsendt Klubberne. Anmeldelse til Sej Frokost med 01 og osv. Turen gaar saa hjem
ladsen vil kunne indsendes gennem K. D. Y.s efter »inden Skærs«, der vil selvfølgelig blive
Sekretariat, Kristianiagade 19, 0., tilligemed arrangeret noget Skæg undervejs og hos
»West«.
Indskuddet i danske Penge.
Nu gælder det om, saa snart Ferietiden er
Danmarks Nationalbank har paa Anmod
ning stillet i Udsigt, at der vil kunne bevil overstaaet, at have Maskinen klar til det stør
ges hver deltagende Baad et mindre Beløb i ste samlede Togt fra S. S. F.
svensk Valuta.
Efter Ferien opsættes en Tegningsliste i
Klubhuset, idet vi gerne vil arrangere det,
København i Juni 1948.
saa der er baade Plads og 01 hvor vi kommer.
P. U. V.
Red.
Niels Benson.

Jeg kan ikke nære mig for at afslutte denne
Artikel med at fremhæve et af de mange
gode Eksempler vi har paa, hvorledes man
sejler i en Havn.
Har I set Søren »Kok«, paa Trods af, at
han vel nok har Klubbens hurtigste Fartøj,
kommer han altid gennem Havnen, som om
den Maskine daarlig kunde drive Fartøjet
gennem Vandet, let og elegant glider han ind
paa Plads, en rigtig Skipper, der selv bestem
mer Farten og har Herredømmet over sit
Fartøj.
Red.

i Sundby Sejl-Forening
Husk, at de Fartøjer, som I benytter, er
skænket jer af Medlemmer, som hver Dag
gaar og kikker paa, hvorledes I behandler
disse Fartøjer, undertiden er det ikke som
det burde være.
I har en stor Opgave, alle I første Juniores
i Sundby, I skal nemlig give Medlemmerne
Lyst til yderligere at støtte den Sag, blandt
andet ved at skænke jer flere Fartøjer.
Det skal siges til jeres Ros, at I allerede
glæder mange gamle Sejlere ved den Færdig
hed, I har opnaaet. Men det hele er ikke bare
at sejle, der er ogsaa noget der hedder f. Eks.
Høflighed, er det rigtig at I ikke har lært at
tage Hatten af og sige Goddag? Hjælpsom
hed er der ogsaa noget meget vigtigt der
hedder i Sejlerkredse, er det rigtig at I kan
staa med begge Hænder begravet i Lommerne
uden at springe hjælpende til, hvor der er
Brug for en Haaridsrækning?
Red.

1. Madeira. - 2. Set. Thomas. - 3. Galapagos Øerne. - 4. Tahiti - 5. Fiji Øerne. - 6. Cairns.
7. Batavia - 8. Singapore. - 9. Colombo (Ceylon). - 10. Port Said.

Eftertryk forbudt, ogsaa i Uddrag. Bjørneskindshue af den Slags Garden bærer.
Mændene havde »Skørter« paa som Kvinder,
Vi bringer et nyt spændende Afsnit
saa
det kunde være vanskeligt at se Forskel,
af »Nordkaperen«s Færden, desværre
Øjeblik maa føje nogle Uger til sin især i Mørket. De indfødte Politibetjente
Rejse, idet et voldsomt Uvejr i Mid havde særligt flot Haar, elegant Uniforms
delhavet har tvunget ham ind til jakke, hvide »Skørter« og bare Fødder. Det
Algier med svære Havarier. Medlem var høje, stolte og ranke Folk, rolige og ven
merne kan saaledes ikke forvente at lige, baade Mænd og Kvinder. De fik vor
se Carl Nielsen og »Nordkaperen« Sympati straks og har den endnu. Inderne
i København Set. Hans Aften.
eller Hinduerne var i Overtal, og der blev
Vi var fra alle Sider blevet tudet Ørene stadig »importeret« flere og flere. Det var
fulde om, at Suva var det mest triste og meget almindeligt at høre Fiji blive omtalt
som Pacific-India. Kinesere var der ogsaa en
kedeligste Sted paa Jorden.
Hvis vi efter fjorten Dages Forløb var ble Del af, især Handelsfolk. Vi lærte efterhaanvet spurgt, om vi kunde lide Suva, havde vi den Kineserne at kende som Mennesker, der
sagt nej. Efter en Maaneds Ophold — det er meget ordholdne og ærlige. Saa var der
kan lige gaa, og da vi afsejlede to og en halv Halvkaste, et Ord man ikke maatte sige for
Maaned efter Ankomsten, var vi alle fire højt. Trods det, at de Mennesker ikke selv
enige om, at det var den bedste Tid, vi endnu kunde gøre for, at deres Herkomst var lidt
havde oplevet. (Tahiti er i Særklasse).
blakket, var de ilde set og overset af alle
At Suva brændte sig fast i vor Erindring Racer, mest den hvide Race. Mærkeligt nok,
skyldes de hvide Menneskers og ikke mindst for der var »hvidt« Blod i alle de udstødte,
Suva Yachtclubs enestaaende Gæstfrihed. At somme Tider tre Fjerdedele.
Der fortælles om Halvkastemennesker, at
de hvide Mennesker var det mest dem fra
de har arvet de daarligste Egenskaber fra
New Zealand, der viste os Interesse.
Det første, der fangede vor Opmærksom begge deres Skaberes Side. Der kunde være
hed, da vi gik i Land, var de Indfødtes Paa- en lille bitte Sandsynlighed for, at det mest
klædning og Haar. Mænd og Kvinder havde abnorme ved dem er, at de totalt mangler
nøjagtig ens Haar, sort og kruset, og det vok Evnen til at skjule deres Laster og Lyster.
sede lige i Vejret, som om de altid bar en Den beholder de hvide for dem selv.

At komme fra Tahiti til Fiji var som at
komme fra et muntert Karneval i Feststem
ning lige ind i det kongelige Teater fem Mi
nutter efter Spillet er begyndt. De fleste ken
der vel den Fornemmelse, man har, naar man
lister eller snubler paa Plads i Mørket og alle
Folk hysser og mumler, og man mærker ran
sagende iskolde Øjne hvile paa sig. Men vi
blev hurtigt aklimatiseret og opdagede, at det
stive kritiske engelske Væsen ikke var saa
slemt, da de havde godkendt os, og vi havde
vundet dem.
Paa Tahiti var der Sang og Musik næsten
Døgnet rundt, og man kunden uden at støde
nogen drikke et Glas med de Indfødte og
trykke dem i Haanden.
I Suva var der ingen Musik, og alle Cafeer
(der var maaske fem) blev lukket og slukket
senest Kl. 10 Aften og hele Søndagen med.
Gud naade og trøste den, der sad ved Bord
eller rystede Haand med en kulørt Person,
de Indfødte skulde holdes nede — og blev
holdt nede.
Hvad der ogsaa bidrog til at gøre Over
gangen svær, var det blæsende og regnfulde
Vejr, der altid var over Suva. Men hvad
Suva, eller Viti Levu, manglede af Tahitis
Natur, Klima, Livsglæde og Sorgløshed blev
rigeligt opvejet af den velmente og over
strømmende Gæstfrihed, de hvide Mennesker
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viste os, da vi havde brudt Skallen. De var
ogsaa underholdende Selskabsmennesker,
naar først Etiketten var vasket af i Whisky,
muntre og harmløse, og de nød ligefrem at
smide »Diplomaten« en Gang imellem.
Fjerdedagen efter vor Ankomst fik vi fra
Suva Yachtclub tilsendt en Skrivelse, hvori

Knud Larsen bjerger en Kingfisk.
vi kunde læste, at vi var udnævnt til Æres
medlemmer af Clubben. Endvidere stod der,
at vi kunde regne med al den Hjælp og den
Service, Clubben formaaede at give os. Nu
maa man ikke taget Ordet »Æresmedlem« alt
for højtideligt, det har ikke den samme Me
ning som i Danmark, men vi var glade for
det. Hvor langt Clubbens Service strakte sig,
vil man forstaa, naar alle Spidser og Myndig
hedspersoner er Medlemmer af Suva Yacht
club. Saa begyndte et hektisk Liv for os. Vi
blev slæbt fra Party til Party, fra Udflugt til
Udflugt, alle vilde se Girafferne. I de 75
Dage vi var i Suva, fik vi lige ved 60 Invi
tationer, som vi alle efterkom. I Begyndelsen
stødte vi lidt an her og der mod de engelske,
jeg kan sige, provinsborgerlige Former, og det
hændte, vi lavede nogle smaa »Bommerter«,
men det blev tilgivet os med Smil. Især var
de meget glade for at høre danske Sange, som
vi gav til bedste, men mest var det dog Pouls
Stemme, som betog dem. Det endte med, at
han blev inviteret til at synge i Suva Radio,
og den 27. juni 1947 Kl. 13,30 kunde man
høre Pouls Stemme i Æteren over Sydhavet.
Ved Præsentationen blev den danske Jordomsejler »Nordkaperen« omtalt særdeles ro
sende, og derefter sang Poul 4 Sange. Han
kom godt fra det og i den danske »Flaget«,
naaede han det helt store.
En af de Overraskelser Suva beredte os,
oplevede vi en af de første Aftener, vi var
der. Vi havde en af vore faa Friaftener og
blev enige om at gaa i Biografen. Saa sluk

SSF
kede Lyset, Forestillingen skulde begynde, og
en Stemme forkyndte, at nu kom der en Film
fra Søkongernes Land, Danmark. Vi saa Bil
leder fra Danmarks Byer og Agerbrug i over
20 Minutter. Et Par Uger efter var der en
Film om København, saa i Suva ved man,
hvad Danmark er. Ikke alle Mennesker, vi
har mødte, ved, hvor og hvad Danmark er.
Saaledes husker jeg paa en eller anden Re
staurant, at en af vore Venner bad Musikken
om at spille en dansk Melodi til Ære for os.
Orkestret var mere end villigt og faldt straks
ind med fuld Styrke og spillede — Du gamla,
du fria! Naa, det smagte jo altid lidt af Fugl.
Derimod er der en dansk Melodi, der bliver
sunget og spillet overalt og af alle. Det er
Jacob Gades Jalousie Tangoserenade. Jeg har
hørt den sunget af unge og gamle paa hver
en Plads, vi har været, selv paa det øde og
til en anden Verden hørende Galapagos. Fra
Skopudsere til Generaler, Negre, Kinesere og
Folk af alle Farver kender den. Vi har hørt
den i Amerika i automatiske Spillebokse for
5 Cent og i Radioer overalt. Jeg har hørt den
paa Tahiti, paa en hvid Strandbred en Maaneskinsnat, nynnet af en Tahitipige, der tilfæl
digvis gik ved min Side. Men ens er det for
alle, at ingen tror, det er en dansk Kompo
sition. Jeg har opgivet at fortælle det, for et
medfølende Smil er Svaret. Hvorfor hedder
Gade ikke Jensen eller Andersen?
Vi manglede ikke Invitationer til at besøge
New Zealand, vi fik endda Breve fra samme
Land med indtrængende Opfordringer til at
komme med Garanti for en god Tid. Det var
især de derboende Danskere, der var ivrige
efter at se os. En af Grundene til, de vidste,
vi var paa Fiji, skyldes en længere Artikel om
»Nordkaperen«s Færd, der stod i en Avis fra
New Zealand. Alle Oplysninger og Beretnin
ger var gengivet med forbløffende Nøjagtig
hed. Ellers vrimler det altid med Fejl i Avis
omtaler, saaledes hed »Nordkaperen« »Nord
stjernen« i en Avis, var 65 Fod lang i en
anden, og i en gammel Avis, vi tilfældigvis
kikkede i, havde vi været til Reception paa
det amerikanske Konsulat paa Tahiti sammen
med Officerer fra et amerikansk Krigsskib.
Det vidste vi ikke selv; paa det Tidspunkt
var vi alle spredt over hele Tahiti. I samme
Avis stod Orkanen omtalt, der havde raset
over Tahiti, mens vi var der, og der kunde vi
læse, at Vindstyrken havde mindst været 100
miles i Timen, Vindmaaleren kunde ikke regi
strere mere. I Amerika var vi omtalt i en
Avis sammen med to andre Stillehavskrydsere
»Loafer« og »Alone«, og skønt de sejlede
Maaneder før os, var vi heldige at møde dem
begge. »Loafer« mødte vi paa Tahiti, og
»Alone« mødte vi i Suva. Skipperen af
»Alone«, Francis Agnew, blev en af vore
bedste Venner, før vi skiltes. »Alone« var en
stærk og solid Baad, men var ikke mere end
28 Fod lang. Francis' Maal var New Zealand,
og han forlod Suva den 2. Maj. Som Med
hjælp fik han en ung Mand fra Suva, en
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Mand, der aldrig havde været i en Baad før.
Dernæst tøvede han en Maaned for længe,
han naaede ikke at komme af Sted, før Vej
ret var uroligt Syd paa. Francis var en frisk
og modig Mand, men der skal mere end Mod
til saadan et Foretagende. »Alone« forsvandt
sporløst med sit Mandskab. »Alone« kunde
normalt have gjort Turen paa mindre end
14 Dage, og to Maaneder efter havde den
ikke vist sig endnu. Suva Yachtclub organi
serede et gigantisk Eftersøgningsapparat, den
engagerede alle Radiostationer og Aviser i
det sydlige Stillehav, den engagerede Militær,
Skibe og Ruteflyvemaskiner og telegraferede
Dag og Nat. Men alt var forgæves, en Storm,
eller snarere et af Sydhavets utallige Rev er
blevet »Alone«s Skæbne.
Tidevandet i Suva Havn gjorde det umuligt
for smaa Baade af »Nordkaperen«s Størrelse
at lægge ved Kaj, og desuden var det dyrt.
Vi var tvunget til at ligge for Anker, men det
var en elendig Ankerbund og Ankerforhold.
De skiftende Strømme, fremkaldt af Tidevan
det, bevirkede, at »Nordkaperen« svajede
rundt i Cirkler og derved snoede Kæden sig
om Ankerstokken og Fligen, saa Ankeret
gjorde ikke mere Nytte end dets Vægt. Naar
der saa kom nogle friske Pust, hændte det,
at »Nordkaperen« gik sine egne Veje. En sen
Aften Bill og jeg skulde om Bord, kunde vi
hverken se »Nordkaperen« eller dens Anker
lanterne. Der var stærk Blæst og Regn, saa
det var haabløst at praje. Vi fandt en gammel
utæt Pram og væltede den i Vandet. Med et
Brædt begyndte vi at padle udad, og endelig
opdagede vi »Nordkaperen« helt ude ved
Revet. Men med Sømænds Instinkt var Knud
og Poul vaagnet, der var noget ved Skibets
Bevægelser, der ikke var rigtige, og da vi
naaede ud til dem, var de i fuld Gang med
at starte Maskinen og imødegaa Eventualite
ter. En anden Gang var det en Hajkrog i en
Wire, vi havde hængt ud, der reddede »Nord
kaperen«. Efter den havde drevet tværs gen
nem en Klump Skonnerter, var den standset
et halv Hundrede Meter fra Bolværket. Haj
krogen havde fisket et gammelt Kabel paa
Bunden af Havnen.

Poul Larsen med en harpuneret Delfin.
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Suva Havn er det Sted, vi har set flest
Hajer paa een Gang. Der var Dage, hvor de
sværmede om os i Flokke, men det var nogle
gamle durkdrevne Fyre. Selv om vi dryppede
det mest lækreste og blodigste Stykke Kod
ned for Snuden af dem, nøjedes de med at
lugte til det.
Den samme Dag vi kom i Havn, bestilte
vi Plads paa Beddingen paa Gouvermentets
Værft. Den eneste der fandtes paa Fiji. Vi fik
det Svar, at Ventetiden var ca. 4 Maaneder.
Bestyreren af Værftet var Medlem af Suva
Yachtclub, og ham opsøgte vi og fik derved
nedsat Ventetiden til 6 Uger. Der gik et meget
omfattende Arbejde forud, før vi kom paa
Bedding. Først blev »Nordkaperen« maalt
paa alle Leder og Kanter. Indfødte Arbejdere
dykkede ned og maalte Kølens Profil, Dybde
og Længde. Derefter gik ca. 20 Mand i Gang
med at sammentømre et Klodslag, det tog to
Dage. Saa kørte den lange Vogn ned, hvorpaa der stod en større Parket i Forvejen. Vi
skulde staa bag ved den. Det viste sig, at
Klodslaget ikke passede, det maatte laves om.
I Stedet for at trække Vognen op igen, lavede
de Indfødte det under Vandet. De savede og
hamrede lige saa godt under Vandet som
over. De kom op en Gang imellem og fik en
Mundfuld frisk Luft og saa paa den igen.
Omsider stod »Nordkaperen« paa det tørre,
og vi kunde begynde at arbejde. Bestyreren,
der hedder Alex Bentley, sendte 8 Mand over
til os, de skulde hjælpe os med Bundbehand
lingen. Vi havde kun bestilt Beddingen 3
Dage, men den Lørdag, vi skulde af Beddin
gen, kunde Hr. Bentley ikke afse nogle Folk,
saa vi fik 2 Dage gratis. Da Regningen kom,
skulde vi ikke betale for Folkene, der hjalp
os, ej heller for forskellige Materialer, vi
havde faaet. (Yachtclubservice).
Paa et Hotel i Nærheden af Yachtclubben
var vi ofte Gæster, vi havde mange Venner
der. En Aften vi var ved at vælte Hotellet
med Sang og Musik, gjorde vi et Bekendt
skab, der senere var til stor Glæde for cs.
Poul sang Solo, og der var Sange fra Austra
lien, New Zealand og Danmark paa Program
met som Fællessang. Klaveret blev mishand
let af mig, og som jeg sidder der, kommer en
amerikansk Løjtnant hen til mig og siger:
»Kan du spille — I Danmark er jeg født?«
Det var paa fejlfrit Dansk. Jeg kunde ikke
rigtigt komme mig af min Forbavselse. »Ja
— jeg er Dansker,« fortsatte han.
»Det skal du ikke være ked af,« fik jeg
endelig svaret, »lad os tage den sammen.«
— Og vi fik en morsom Aften sammen med
Løjtnant Povl Clemmense, født i Danmark.
Han var den sidste amerikanske Forbindel
sesofficer paa Fiji, og han boede i en engelsk
Militærbase i en By, der hed Nadi paa den
anden Side af Viti Levu.
Vi blev inviteret op til Lejren, og han fore
slog, vi skulde sejle til en By i Nærheden af
Nadi, der hed Lautaka, og ankre Baaden der.
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I Vi modtog Invitationen og accepterede For' slaget.
Sejlturen til Lautaka blev ikke uden Dra
matik. Der var en Distance paa ca. 130 Sømil,
og vi startede en Fredag Kl. 12 Middag. Ved
at gaa gennem et snævert Pas mellem Viti

det tætte Mørke. Den friske Vind og Larmen
fra Søer og Regn bevirkede, at vi ikke kunde
høre Brændingen i god Tid. Søerne om os
var allerede begyndt at rulle. Revet havde
sine Fangarme ude, men vi smuttede. Revet
paa det Sted strakte sig langt ud i Havet i en

»Nordkaperen« i Suvas Bugt.
Levu og en lille 0 Mbengga, kunde vi spare
ca. 40 Sømil. Mbenggapasset var ikke afmær
ket, og der fandtes ingen Fyr. Vi kunde
sagtens naa igennem det, inden det blev
mørkt, det troede vi da. Men vi blev over
rasket af stærk Vind og Strøm lige imod os,
og trods det vi tog Motoren til Hjælp var vi
ikke kommet Halvvejen igennem Passet, før
Mørket overlistede os. Tilmed styrtregnede
det. Mbenggapasset er godt 10 Sømil langt,
og snoer sig som et »S«. Paa Styrbordssiden
havde vi et dragende Rev og paa Bagbords
siden et Farvand med Tusinder af Skær og
»Nødder«. Passet var paa det smalleste Sted
knapt en Sømil bredt, saa man forstaar, der
skulde haarfin Navigation til at komme igen
nem. Vi var omtrent kommet igennem, da der
opstod en Situation, der nær havde kostet
»Nordkaperen« og maaske mere. Paa en bug
tet Kurs paa 6 eller 7 Sømils Længde i total
Mørke og Usigtbarhed var der en Fejl paa
200 Meter i Bestikket. Vi var 200 Meter mere
Nord paa, end vi regnede med. Man kan
ikke dadle Knuds Bestik, for ingen kunde
have gjort det bedre under de Forhold. Vi
havde en Mand oppe i hver Side af Vantet
for at holde Udkik. Knud havde Styrbord
siden, jeg havde Bagbordsiden, og Poul var
ved Roret. Saa kom det pludseligt fra Knud
— Bagbord — haardt Bagbord — mere —
mere. Og Poul drejede paa Rattet som en
rasende. Ikke to Baadslængder forude om
Styrbord var den hvide Brænding fra Revet
dukket op mellem de skummende Søer og af

Tunge, men nu vidste vi, hvor vi var og
snart kunde Kursen sættes til aaben Farvand.
Vi aandede befriet op og tørrede Sveden af
os. Det var en af de Situationer, der prenter
sig i ens Bevidsthed og Erindring som et
Fotografi. Man husker den mindste Detaille
og Lyd, hvert Ord der blev sagt Resten af
sit Liv. Vi, eller jeg, har nogle Fotografier
af den Slags, lige fra den Gang vi havde en
drivende Mine tæt om Bagbord i Skagerak.
Næste Dag Kl. 15 landede vi i Lautaka efter
at have passeret endnu et Pas og sejlet de
sidste 20 Sømil inden for Revet. Vi var nu
Clemmes Gæster i en hel Uge, en herlig Uge
med mange smaa Tømmermænd. Vi sov i
Lejren i rigtige Senge med hvide Lagner og
fik koldt og varmt Brusebad flere Gange om
Dagen. En Aften vi havde Fest hos Clemme
kom den øverstbefalende over Australien,
New Zealand og omliggende Øer dumpende
ned til os. Det var Genertal Sturtee. Han var
paa Gennemrejse med Flyvemaskine fra
Amerika til Australien. Vi lagde slet ikke
Mærke til, vi havde en General med i Sel
skabet, han var jævn og bramfri og morede
sig som os andre. Ved baade Ankomst og Af
sked trykkede han os i Haanden og ønskede
os Held og Lykke. Det med at faa Haandtryk af en General virkede saaledes paa
Knud, at han nægtede at vaske sin højre
Haand 14 Dage efter.
Den sidste Aften vi var i Nadi arrangerede
Clemme en Fest for os, hvori næsten hele
Lejren deltog. Indfødte Kvinder og Mænd
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spillede, sang og dansede for os, men de stod
en Del tilbage for de Indfødte paa Tahiti.
Næste* Dag ved Middagstid lettede vi An
ker og satte Kursen mod Suva igen. Denne
Gang havde vi tre Passagerer med, nemlig
Clemme, en Dreng paa 12 Aar og en Dame
fra Suva, og de fik en Sejltur, de sent vil
glemme. Det begyndte med højt Vejr og let
Brise, men henad Natten fik vi Vinden lige
i Næsen og den var efterhaanden vokset til
Kuling. Ved 20 Tiden maatte vi bjerge Top
sejl og samtidig begyndte det at regne stærkt.
Kl. 22 maatte Klyveren bjerges, og omkring
Midnat var det Mesanens Tur. »Nordkape
ren« hev godt i, og vi havde næsten hele
Tiden Forskibet under Vand, men den gik
godt igennem og sprang ligefrem fra Sø til
Sø. Det var noget, den kunde lide. Det kunde
vore Passagerer derimod ikke, de laa søvn
løse og søsyge i deres Køjer og troede, deres
sidste Time var nær. Og Natten gik, ved
Morgengry gik vi over Stag og holdt ned
mod Mbenggapasset, som vi denne Gang gik
igennem ved Dagslys. Kl. 20 kastede vi An
ker i Suva Havn, nogle Erfaringer rigere angaaende Revsejlads og en lille Forsmag paa,
hvad der ventede os i Torrestrædet.
Den første Gang Knud og jeg drak Kawa,
de Indfødtes Nationaldrik, var en Aften, vi
kom fra en munter Fest. Vi fulgtes med en
New Zealænding ned ad Gaden, og han invi
terede op paa en Gaahjemdrink eller »one
for the road« som han sagde. Nu plejer Knud
og jeg aldrig at sige nej til saadan et Tilbud,
og vi vilde ikke bryde Traditionen. Om vi
kunde tænke os at drikke Kawa? Vi kunde
jo prøve, og han førte os derefter ind i den
gamle Bydel, krydsede nogle smalle Stræder,
førte os ind gennem en Port, ind i en mørk
Baggaard og standsede foran en Dør, hvor
bag der syntes at være lukket og slukket. Han
bankede nogle bestemte Takter paa Døren,
og da den blev aabnet, saa vi ind i et Lokale
eller Rum, hvor en Snes Indfødte sad og
hang omkring to Borde. Paa Bordene stod der
nogle ganske almindelige Vandfade, indehol
dende et grumset grønligt Fluidum, det var
Kawa.
Efter at vi var synet og godkendt, blev vi
bænket ved et Bord. Det var en ganske ulov
lig Affære paa den Tid af Natten, men da vi
saa to Politibetjente i Selskabet, var vi rolige.
Vi var vel 12 Personer ved vort Bord, Kvin
der og Mænd, og i Vandfadet laa en halv
Kokosnøddeskal, som vi alle drak af efter
Tur. Før vi førte Bægeret til Læberne, klap
pede Selskabet to Gange i Hænderne, og naar
Bægeret var tømt, gentog Processen sig. Man
maatte ikke være sippet, selv om nogle af
Deltagerne savlede lidt rigeligt. Kawa smager
fuldstændig som Sæbevand, og desværre var
de Indfødte meget interesserede i os, saa vi
maatte tylle det ene Bæger Sæbevand i os
efter det andet. Heldigvis var det meget fint
at hælde Sjatterne under Bordet og Knuds og
mine Sjatter blev større og større. Men de
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blev ved, og vi var ikke glade for at støde
mod Gæsteetiketten ved at sige nej, de mente
det godt og var begyndt at synge gamle Fiji
Folkesange for os. Da vi havde taget imod
ca. 20 Bægre af Sæbevand med forpinte Smil,
maatte vi give op. Vi rejste os, undskyldte
mange Gange, var kede af at skulle forlade
det dejlige Selskab, men vi maatte gaa da vore
Kammerater ventede paa os ved Baaden.

i Riggen, og der sad de oppe som en Flok
Fugle.
Vi havde lavet Vævlinger (Rebstige) op til
Salingen med Sejladsen gennem Torrestrædet
for Øje, og det kunde de ikke staa for, der
var et Renderi hele Dagen.
Maalet gjaldt en lille 0, der hed Nukalou,
den laa en halv Snes Sømil Øst for Suva
inden for Revet. Vi sejlede ogsaa inden for
Revet hele Vejen, og et Par Timer efter kun
de vi lægge Ankeret i Sandet, idet den dejlige
hvide Strandbred var saa stejl, at vi kunde
sejle hele Forskibet af »Nordkaperen« ind
over Bredden. Nukalou er en lille Ønskeø,
ikke større end Kongens Nytorv i Køben
havn. Det krystalklare Vand er meget dybt,
helt ind til Kysten. Øen er tæt bevokset med
Palmer og Løvtræer, og her og der er der
Pletter med dejligt Græs. Det er saadan en
Udflugtsø, vi mangler i Øresund. Var det
ikke en Idé at lave Middelgrunden og Salt
holmflak om til Udflugtsøer?
Dagen gik med Svømning, Spisning, Sang
og Musik, og da Vejret var højt, skulde og
maatte det blive en vellykket Dag.
Kl. 17 blæste vi til Samling, samlede Anke
ret op og vendte Stævnen mod Suva. Denne
Gang sejlede vi uden for Revet i de store
Stillehavsdønninger. Det var noget, Gæsterne
var glade for, og ved 19-Tiden lettede »Nord
kaperen« sig et Par Tommer, da Gæsterne
myldrede i Land med deres forbyttede Ejen
dele og tomme Kurve.

Vi tumlede ud i den friske Luft, og det
forekom mig, at der kom store regnbuefar
vede Sæbeballoner ud af Munden paa os,
naar vi talte. De straalede i Maanelyset og
forsvandt op mod Nattehimmelen. Det kan
være, jeg husker forkert!
Bills Stedfortræder Jack, der sejlede med os
fra Tahiti til Suva, begyndte at hænge med
Hovedet en af de første Dage, vi var i Suva.
Det havde været hans Plan og Lyst at tage
med os til Danmark, men da han erfarede
noget om den kolde Vinter i Danmark 1946
—47, og vi maatte oplyse ham om det barske
Klima, blev han betænkelig. Samtidig fik han
et Brev fra Tahiti fra en Pige, han var for
elsket i. Hvad der stod i Brevet, ved vi ikke,
men vi kunde forstaa, hun havde givet ham
Haab, for han blev kaad som en Hundehvalp.
At sætte det kolde barske Danmark op mod
en solbeskinnet 0 som Tahiti, hvor der ven
tede en sød Pige, vilde blive en ulig Kamp,
saa da han spurgte, om vi havde noget imod,
han brød Aftalen, gav vi ham Rejsepas med
det samme. Vi sagde Farvel til vor rare tykke
Ven, og da han sad i Jollen for at sejle over
til Damperen, der skulde bringe ham tilbage
Selv om Fijis Indfødte var sympatiske, saa
til Lykkeland, fornægtede det sig ikke, at han indbød de ikke til nærmere Bekendtskab som
var New Zealandfarmer. Det straalede ud af Tahitis Indfødte. De var for sky og lukkede
hans Fregner, hans røde Haar, hans bred
skyggede Straahat, hans Sejldugsrejsesæk og
hans godmodige Væsen. Vi vil savne ham.
Et Par Dage efter kom der Telegram fra
Bill, der var kommet til Samoa Øerne. Vi
maatte endelig vente paa ham, han kom hur
tigst muligt, og allerede 3 Dage efter stod
paa Land og vinkede ud til os. Det første han
gjorde, da han kom om Bord, var at sætte
sig ned, sukke befriende og sige: Det var
dejligt, endelig hjemme igen.
Det var en Kompliment til den gamle tro
faste Nordkaper. — Som en ringe Tak for den
Gæstfrihed, Suva Yachtclub havde vist os,
inviterede vi de Medlemmer, der havde Lyst,
paa en Søndagsudflugt med »Nordkaperen«.
Vi mente ikke at kunne have flere end 30
Personer med, og der blev derfor ophængt
en Liste i Klubhuset, den blev overtegnet
med det samme. En Søndag Morgen Kl. 8
lagde vi til ved Kajen, og Gæsterne begyndte
at strømme om Bord med alt deres Rejse
gods, Madkurve, Tæpper, Musikinstrumenter,
Badetøj, Drikkelse o. s. v. Kl. 8,30 var vi klar
til Afgang og opdagede, at vi var ca. 50 Per
soner om Bord. Heldigvis var det fint Vejr,
og det holdt sig hele Dagen. Den yngste Af
deling af Gæsterne entrede med det samme op
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sig ikke op i hvide Menneskers Nærværelse.
Paa vore Udflugter over Viti Levu studerede
vi selvfølgelig Naturen, men uvilkaarligt
brugte vi Tahiti som Maalestok, og saa faldt
Viti Levu igennem. Det var paa en Maade
ikke fair, for Viti Levu kunde opvise mange
smukke Landskaber og Bjerpartier, somme
Steder havde det stor Lighed med Nordsjæl
land, men Viti Levu manglede Tahitis Frodig
hed og betagende Bjerglandskaber, der kunde
tage Vejret fra os og gøre os stille og tavse.
Lørdag den 5. Juli var vi klar til Afgang.
Vi lagde til ved Kajen for at faa den sidste
Del af Udrustningen om Bord, Vand og
Benzin bl. a. Næste Havn vi skulde anløbe,
var Cairns i Australien, et Par smaa tusinde
Sømil af Vej. Vi fik ogsaa et Lodskort over
Farvandet ved Australien i sidste Øjeblik, og
til vor Ærgrelse saa vi, at vor Rute bag den
australske Barriere op til Torrestrædet var
spækket med drivende Miner. Vi troede, vi
var færdige med den Slags Stads, og saa
skulde vi til at have dobbelt Udkik og have
spoleret Nattesøvnen igen.
Kl. 3% var vi klar og kunde smide For
tøjningen. Kort forinden dukkede en Flyve
maskine frem bag Bjergene, den dykkede
gentagne Gange ned over »Nordkaperen«s
Mastetoppe og cirklede rundt om et Stykke
Tid. Det var eh Farvelhilsen fra Militærlejren
i Nadi hvor vi havde været Gæster. Venner
og Bekendte var mødt op for at tage Afsked
med os, og de havde smaa Afskedsgaver med
til os. Det lader til, vi skal opleve det i hver
en Havn. Gaverne bestod af Frugt, Cigaretter,
Whisky m. m., og Kapt. Mullin, Formanden
for Suva Yachtclub kom med en stor hjemme
bagt Lagkage, hans Kone havde lavet. I Suva
havde vi lært mange pragtfulde Mennesker at
kende og havde fåaet mange virkelige Ven
ner, og det kunde være svært at sigq Farvel
til dem, naar man ved, man aldrig ser dem
mere. Hver Gang vi forlader en Havn, er der
mange længselsfulde Øjne, der følger os, ikke
for vor Skyld, men Eventyrlysten og Ud
længslen trænger sig paa. Vi havde sat Afskedssignalflag, vendte en Gang foran Yachtclubbens Domæne og kippede med Flaget.
Da vi var vel uden for Revet, saa vi to Motorbaade komme pilende, stoppet med Menne
sker. De vilde have fulgt os paa Vej, men
var for sent paa den. »Nordkaperen«, der
havde faaet alle Sejl op, gik godt over lang,
saa de kunde ikke naa os. Det blev til en
Vinken paa lang Afstand.
Bortset fra vi fangede en stor dejlig Fisk
Andendagen, vi var i Søen, gik de første tre
Dage uden der indtraf nogle Sindsbevægel
ser. Vi havde en let Brise fra Øst, der bar os
lempeligt fremover, men da vi kom i Nær
heden af de sydligste Øer ef Ny Hebriderne,
forsvandt Brisen. Vi fik Regn og Torden
byger, men mærkværdigvis var der ikke saa
meget Luft i dem, at det kunde fylde en gam
mel Hat. Vi var gaaet et Par Hundrede Sø
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mil syd paa ud af vor Kurs for at tage den
lille Chance af Tusinder, der var for at finde
»Alone« og dens Mandskab. Vi holdt skarpt
Udkik Dag og Nat efter en Baad med knæk
kede Master, men som sagt, det var et haabløst Foretagende.
(Fortsættes næste Nummer.)

Sidste !
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skal han til Svendborg for at konkurrere i de
rigtige Swallowbaade, der skal sejles i ved
Olympiaden.
Her ved den afgørende Udtagelsessejlads
skal der konkurreres imellem et Nakskov Far
tøj og et K. D. Y. Fartøj, som er i privat Eje,
medens Sejlsportens Venner stiller et Fartøj
til Raadighed for de udtagne Sejlere fra Kø

Ved Redaktionens Slutning har vi
benhavn og Provinsen.
modtaget et Telegram fra »NordkapeDer er iøvrigt et dunkelt Punkt her, hvorom
peren«, hvori det meddeltes, at man
efter ca. 2 Aars Forløb atter har an vi spaar megen Utilfredshed paa en kom
løbet Madeira.
mende Sejlerdag, idet det synes som disse

private Fartøjsejere gaar lige til Slutspurten.
Vi vil formene, at »Nordkaperen«s
Det var vist ikke netop saadan man forstod
Ankomst til København vil ligge om
kring 10. Juli. — Evt. nærmere i Sagen, da den blev forelagt Sejlerdagen.
Men Ejner og alle de andre, som har været
næste Nummer.
gennem Udtagelsessejladserne, og har vist, at

Tak til „Gammelt Medlem"
Paa vor Standerhejsningsdag modtog Klub
ben en smuk Blomsterdekoration samt en
Haandbog om Kapsejladsteknik til Medlem
mernes Benyttelse fra et Medlem, som paa
denne ønskede at sende en Hilsen til Sundby
Sejl-Forening.
Da det ikke har været os mulig at opspore
det »Gamle Medlem«, selv om vi har vore
Mistænkte, sender vi ad denne Vej en Tak
fra Foreningen.
\ 1 is'ju . '. r.<\
;

Sundby Medlemmer til

de kan sejle, vil forhaabentlig gøre deres til,
at den Støtte til Olympiadesejladsen, Sejlerne
omkring i Landet har givet, alligevel tilfalder
den ukendte, men dygtige Sejler uden Fartøj.
»Sejlsportens Venner«, som har stillet sit
Fartøj til Disposition og de udtagne Sejlere
fra de indledende Sejladser fører foreløbigt
stort, hvad Sympatien angaar i danske Sejlerkredse.
I denne Uge konkurrerer iøvrigt Erik Jør
gensen (Brormand) og Hjalmar Petersen om
Udtagelsessejladsen til Fireflyjollerne, vi ven
ter os noget stort.

Red.

Aftenmatcherne
Husk Tegningsfristen er efter Deltagernes
Ønske fremrykket til Tirsdag Aften Kl. 20,
(saa skal man altsaa til at starte, selv om det
være de fleste Medlemmet bfekendt repræsen ikke er »mit Vejr«),
teret af Brd. Thomsen (W-Baaden »Bris«),
Ved Udtagelsessejladserne til Swallowklas-

sen var Sundby Sejl-Forening, som det vil

medens et andet af vore Medlemmer (Ejner Foreningens lukkede Kapsejlads
Olsen, »Skjoldungen«) repræsenterede Ka
afholdes Søndag den 13. Juni Kl. 10.
strup, som han ogsaa er Medlem af.
Brd. Thomsen opnaaede at placere sig som Bane 2 ændres
til Ryggen Lys- og Fløjtetønde, ca. % Sm.
Nr. 3 blandt 6 deltagende Hold.
Det helt store opnaaede Ejner Olsen, som nærmere Flakfortet.
blev Nr. 1 af samtlige Deltagere.
De opnaaede Resultater forekommer os at Terrassen
omkring vort Klubhus maa ikke benyttes
være særlig bemærkelsesværdige, idet ingen
til Cyklestativ.
af Amagerfolkene er Dragesejlere og Udtagelsessejladsen foregik i Drager.
Og her gik vi og troede, at Dragesejlerne

Husk! det er den 15. August

Sundby Sejl-Forening afholder sin Jubilævar nogle Fandens Fyre til at sejle, saa almin umssejlads i Dragør.
delige Mennesker slet ikke kunde klare sig
i det Selskab, om saa ikke en Spidsgattermand
gaar hen og snyder hele Flokken i en laant

Angaaende Jubilæumssejladsen.

I gamle Dage var det altid Skik, at Damer
ne udsatte en saakaldt Damernes Ærepræmie
Men Vejen er lang og trang for Ejner. Nu ved en saadan Lejlighed. — Hm. —

Drage — Hæl
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SUNDBY SEJL-FORENING —
Formand: A. P. S. Jensen, Isafjordsgade 8, 2., Amager 2637 y.
\ $. S. F.
Kasserer: P. t. Sekretæren,
træffes 1. og 3. Søndag i Md. i
Klubhuset fra Kl. 10-12 og hv. Fredag fra 18-20.
Havnefoged og Pladsmand: E. Madsen, Holm
bladsgade 90, AM 2779 x. — Havneudvalg:
Næstformanden Henri Madsen, Rumæniensgade 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: Chr. Petersen, Cumberlandsgade 9, 3. — Sekretæren: Sv. Carlsen,
Ahrenkildesallé 3. — Klubhuset: SU 35016.

Nye Medlemmer

KIM

aktive:
Walther Helmuth Hansen, Hessensgade 55, 4.
Uden Baad.
Poul Frithjof Eugen Andersen, Borgegade 96.
Uden Baad.
Lauritz William Henrik Hansen, Portugalsgade 10. — Uden Baad.
Elof Siegfred Arne Borgstrøm, Frankrigs
gade 70. — Uden Baad.
Carlo Børge Olsen, Holmbladsgade 107 H.
Uden Baad.
Svend Aage Rasmussen, Øresundsvej 116.
Uden Baad.
Knud. O. J. E. Wahlgren, Lillegaardsallé 12.
Uden Baad.
Svend Aage J. Hesvang, Provstevej 2 A.
Uden Baad.
Per Kurt Madsen, Byglandsgade 6, 4. — Starbaad »Smut«.
Jørgen Erik Hansen, Peter Hvitfeldtsstræde
13. — Sejljolle »Helle«.
passive:
Inge Strand, Spartavej 7.
Lizzi Thorningen, Donaugade 7, 3.
Edvard Ehlert, Dybbølsgade 33. — Motorbaad »Nan«.

Østerbrogade 36

Eneforhandler for

ALBIN

4 HK

Reparationer udføres.
Reservedele leveres.

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

y/m

cifytify fyidd&med.''

Søren Norbys Allé 2, o. G. Amager Elektri
ske Sliberi, Telefon Amager 6847.

Schmidt, Engvej 80, 1, Amager 5362.

SEJLSPORTSMÆND mødes nu i

$

MUSIK og DANS
i nye og hyggelige Omgivelser.

Separat-Lokaler for sluttede Selskaber.

CARL NIELSEN

Has AcéUuc

RAADHUSSTRÆDE 17
Leverandør til Foreningen.
Guld og Sølv købes.

AMAGER 6270

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

H e -lA-i-tAlA-

»BRUGTE TING SÆLGES«

7 Fod — prima prima Materialer
og Forarbejdning. — Kr. 670,00.

direkte omstyrbar.

I

Propeller, Lænsepumper, Stævnrørlejer, Stop
lejer, Magneter, Fordkaburator m. m.

Tria 1440 - Øbro 7649

Slæbejoller /

juniores:

NB! Ifølge Foreningens Love skal aktive Med
lemmers Fartøjer godkendes af Havneudvalget
før Medlemskortet kan udstedes.

Yachtbureau
Yachtassurance
Yacht-Service
Køb og Salg af alt Yachttilbehør

Type K2-K4K 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.

Hans Martin Johnsen, Rodosvej 36.
Emil Haugsted, Bremensgade 53, 2.
(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).

Gunnar Jensen

Benzin - Petrol og Danol BAADMOTOR

i StMiMy. SeilpxeMUtq.

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

NR. 6

Haiom

Kongens

lig for en ordentlig

Nytorv 6,

Fortøjning og følg
Reglementet om Af-

København K
Telf. C. *931£

?

fendring.
Fender og prima Fortøjning faas nu i

IttaqaMM. „MaoU"
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Lørdag den 31. Juli blev Datoen for Af
slutning paa det eventyrlige og dristige Togt
vore tre Klubkammerater foretog Jorden
rundt.
Interessen for Modtagelsen af Gutterne har
været stor, utallige Forespørgsler om den
rigtige Ankomstdato har været rettet til Be
styrelsen, og saa var det alligevel ved at gaa
i Fisk med Modtagelsen, fordi vi først Fredag
med Bestemthed kunde meddele, at nu kom
de næste Dag Kl. 19.
Men Medlemmerne var forberedte, og det
var en hel pæn Flaade af Motor- og Sejlfar
tøjer der mødte op for at modtage »Nord
kaperen« og følge ham det sidste Stykke af
den eventyrlige Vej over Havene.
Medlemmerne kender jo fra Pressen og
Radioen alt om Skibets og dets Besætnings
Modtagelse, vi skal derfor ikke bringe yder
ligere herom, men blot paa Foreningens Veg
ne takke dem, der med saa kort Varsel ryk
kede ud.
Københavns Sejl-Union hædrer
»Nordkaperen«s Besætning.

Hr. Borgmester Jørgensen, Dragør, Æresdommer.
Hr. Grosserer Axel Olsen.
Kaptajn Arent.
Tidsdommer: Carl Nielsen.

LØRDAG flFTEn STORT 8EJLERBAL
fiGLG, StcaiaSiotMet (ae de aiAumue ddtafyece.

Paa Initiativ af Formanden for K. S. U.,
Bagermester Georg Jørgensen, blev i Hast
arrangeret en Velkomstfest af alle Unionens
Sejlklubber. Sejlklubben »Frem« havde vel
villigt stillet sit Klubhus til Disposition, S.S.F.
har jo intet at byde paa ved en saadan Lej
lighed, og med een Dags Varsel arrangerede
man en Fest med Spisning etc. for de hjem
vendte Gutter. Festen, der foregik Torsdag
den 5. August var arrangeret som en fornøje
lig Kammeratskabsaften og fik et overordent
lig .velykket Forløb.
Aftenens mange Taler indlededes med, at
Formanden for Københavns Sejl-Union,
Georg Jørgensen, bød Velkommen paa K. S.
U.s Vegne, han kunde fortælle »Nordkaperen«s Besætning, at man havde indstiftet et
K. S. U. Hæderstegn, som vilde blive dem
overrakt ved en senere Lejlighed.
Georg Jørgensen takkede for den smukke

SIDE 2

Maade »Nordkaperen« havde repræsenteret Og Farten jer viste saa sælsomme Ting,
vort Land paa ude i den store Verden, og for og Modgang og Medgang gik flittigt i Ring,
den fine Sportspræstation de tre Sejlere her og Storme ej kued og knuste jer Færd.
Det var jo som Lykken omgærded jer
havde udført, vel nok den største Tur man
Færd.
havde hørt om udført af rene Amatører.
K. S. U.s Formand havde flere Gange mod
taget rosende Beretninger udefra af Folk, der Vi byder Velkommen i »Frem« her igen,
havde været i Berøring med »Nordkaperen«. thi spændte vi fulgte i Tankerne hen
Disse Beretninger fortalte
altid om gæve Sejlere, der
repræsenterede vort Land
paa en tiltalende Maade, og
Folk, som traf dem derude,
havde mægtig Tillid til de
res Færd.
Han sluttede under Jubel
med at give Carl Nielsen
Navnet »C a l l e J o r d e n
rund t«.
»Sundby Sejl-Forening«s
Formand havde ikke meget
at sige ved denne Lejlighed,
han vilde dog benytte Lej
ligheden til at takke K. S.
U., fordi de saa smukt hav
de modtaget vore Klubkam
merater, han rettede en Tak
til Carl Nielsen, fordi han
havde ført Sundby Stande
ren, og vilde saa gemme
Resten til en anden Lejlig
hed.
Grosserer Axel Olsen,
Sejlklubben »Sundet«, talte
Lykkelige og glade hjemme igen.
om det man møder i Sejl
Fra venstre: Knud Larsen, Navigatør og Maskinist,
sporten, Tanker ved en Ror
Poul Larsen, Altmuligmand, Carl Nielsen, Skipper.
pind, om hvad det betyder
at tage Naturen med. Der havde været talt hver Melding om jer paa jer dristige Vej,
vi modtog med Stolthed fra gyngende
om store og smaa Mennesker og meget andet.
Vej.
Axel Olsen sluttede med at fastslaa, man
maatte være skrupskør, hvis man troede, man
Vort Flag stolt I viste, som Sportsmænd af
ku' blive mere end en rigtig Sejlsportsmand.
Rang,
»Marskallen af Isefjorden«, Murermester P.
og fattigt jeg tolker jer Daad i min Sang.
Holm var ogsaa mødt op ved den for Sejl
I Vovemod viste i Dannebrog stolt,
sport helt ekstraordinære Lejlighed, han hav
og gav ikke op; thi Skuden den holdt,
de ønsket at udtrykke sin Begejstring i et
og rundede Kloden, vi hylder jer stolt.
Kvad, som han derefter fremdrog til Forsam
Mankatten.
lingens Tilfredshed, den gamle gæve Sejlermand viste oprigtig Begejstring for den Færd
»Nordkaperen«s Besætning havde gennemført.
Sang ved »Nordkaperen«s Hjemkomst.
Da Vaartoner løde i Lærkernes Bryst
og vakte det døde til Liv og til Lyst,
da sad som Fængsel jert Vikingemod,
da svulmed af Længsel jert Vikingeblod.
Som Trækfugle flagrede I vidt over Strand,
fra fremmede Kyster til fremmede Land,
hver Morgen I priste den farende Vind,
hvert Dag os jo viste, at let var jert Sind.
Med »Nordkaper«skuden I kastede los,
bød saa alle Farer og Hemninger Trods,
foer ud for at skue et Glimt af vor Jord,
I vilde beskue — omsejle vor Jord.

NR. 6
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Nu fik en anden gæv Sejler Ordet, P. v. d.
Boom, Lodskaptajnen, som selv havde faret
over »the seven sea«, fortalte med megen Hu
mor om Forskellen paa dem, som havde været
rigtig ude og saa dem, som aldrig naaede for
bi Taarbækbøjen. Han var stolt af den Maade
Sejlsportskammeraterne havde ført det hvide
Kors paa den røde Bund.
Midt i det hele fik vi at vide om Danmarks
Sejr over Italien 5—3, og Peter Boom dansede
Can-Can.
»Nordkaperen«s Skipper, Carl Nielsen, (i
Sejlerkredse »Calle Jorden rundt«), sluttede
Talernes Række, stilfærdig og beskedent, som
vi kender det fra hans Beretninger hjem, stod
han op og fortalte, at der faktisk ikke var
Grund til al den Halløj for deres Skyld,

skulde han endelig sige noget, var der Grund
til at takke Knud og Poul for deres fantasti
ske Trofasthed og Kammeratskab.
Carl Nielsen mente, at de havde gjort Turen
af ren Egoisme, idet de jo fulgte deres Lyst.
Drivkraften var Vilje. Man havde i Begyndel
sen mødt Smil, Skuldertræk og bagefter Hyl
dest, men han vilde dog indrømme, at det
var bedre saadan end omvendt. Et ualminde
ligt Held og Mirakler havde hjulpet ham, han
var mere taknemmelig end stolt over at være
kommet hjem med sit Skib og sin Besætning.
»Calle Jorden rundt« sluttede med et Leve
for dansk Sejlsport.
— — Og saa sang Poul Larsen — og saa
sang Akilles — og saa sang vi alle sammen
til den lyse Morgen.
Det blev en af de rigtig store Aftener for
Sejlere. K. S. U. skal have en Tak, fordi den
saa resolut arrangerede denne Fest til Ære
for »Nordkaperen«.
Red.

PLADSMAND
HAVNEFOGED
Som bekendt skal der oprettes en
ny Stilling som heltaflønnet Plads
mand og Havnefoged.
Stillingen, der skal besættes 1. Sep
tember, lønnes med Kr. 6000,— aarligt
+ diverse Tillæg.
Oplysninger om Ansættelsesbetin
gelser faas ved Henvendelse til For
manden, ligesom skriftlige Ansøgnin
ger til Stillingen skal være samme i
Hænde senest 15. August.

Motorbaadenes Fællestur
Søndag den
29. August
I Klubhuset er nu ophængt Tegningslisten,
som vi beder Motorbaadsførerne flittigt be
nytte, og i god Tid, saaledes at alt kan klappe.
Starten foregaar fra S. S. F. Kl. 10 Form.,
men alle d'Herrer Skippere skal inden KL
9,30 henvende sig i Klubhuset, hvor der udle
veres forseglede Ordrer om Sejladsen og dens
Forløb. Vi kan røbe, at Turen skal gaa Syd
om Amager og gennem Havnen hjem, at der
blir rigelig Tid til Frokosten, men mere maa
altsaa ikke røbes.
Husk Tegningsliste!
Udvalget.

NR. 6
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Landsjuniorstævnet Nye Medlemmer

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

a k t i v e :
Kurt Petersen, Thujas Allé 13, Kastrup .
Uden Baad.
Henning Louis Jensen, Ahrenkildes Allé 19.
Uden Baad.
Frans Bern Madsen, Hannovergade 12, 3.
Uden Baad.
Holger Denis Bredahl Bønneland, Holmbladsgade 107 E. — Uden Baad.
Jørgen Elith Schmidt, Parmagade 58, 4.
Motorbaad »Komet«.
Otto Jens Olsen, Italiensvej 65 B.
Uden Baad.
Kai Guldbech Hansen, Lergravsvej 5.
Kragejolle »Maisi«.
Poul Frederik Palm, Blegdamsvej 22.
Motorbaad »Svip«.
Mogens Severin Eriksen, Bremensgade 64, 2.
Uden Baad.
Robert Thorvald Petersen, Rodosvej 54.
Uden Baad.
Henry Knudsen, Italiensvej 64. »Mia Lisa«.
Poul Eilertsen, Elbagade 24, 4. — Uden Baad.
Robert Georg Ibsen Rohde, Maltagade 21.
»Agri«.
Albert Larsen, Nørre Farimagsgade 76.
Motorbaad »Siola«.
Junker Hestbech, Engvej 88. — Uden Baad.
Preben Bardrum Narvedsen, Prags Boulevard
14. — Motorbaad »Mixe«.
Peter Emil Ingvardtsen, Prinsessegade 16, St.
Uden Baad.
Sigurd Einar Dahlberg, Kastrupvej 16.
Kutter »Vita«.
Hilmer Isidor Grimstad, Gustav Johansensvej 56. — Kragejolle »Selma«.
Holger K. G. Sørensen, Gullfossgade 3, 1.
Spidsgatter »Rita«.
Einar Hansen, Hallandsgade 4, 3. u/ Baad.
Villy Lohse, Rødegaard 8, St., u/ Baad.
Svend Lohmann, Moldaugade 1., u/ Baad.
Henning Kristensen, Ungarnsgade 2, 4.
Kutter »Maggi«.
Anders Christian Andersen, Prins Jørgensgade 6, 2., Kragejolle »Lis«.
Juniorers

Richardt Hansen, Finlandsgade 19, St.
Mogens Petersen, Bremensgade 49, 1.
Sundby Sejl-Forenings Juniorer Skou Peter Keld Helge Nielsen, Sundholmsvej 87, 4.
sen og Jørgen Madsen blev kun Nr. 13 af 15
(Iflg. Lovenes Paragraf 3: Nyt Medlems
Deltagere.
Ansøgning om Optagelse aftrykkes i først
Vinderne K. A. S. havde 45 Points, mens
udkomne Nr. af »SSF«. Protest skal skrift
S. S. F. kun opnaaede 21 Points.
lig tilstilles Bestyrelsen senest 14 Dage
efter Offentliggørelsen).
Vore Juniorers har altsaa en Masse at lære,
NB! Ifølge Foreningens Love skal aktive Med
før der igen afholdes Landsstævne.
Sejladschefen.

Eftertryk forbudt, ogsaa i Uddrag.

PAA

c Souidiny, Sejlpicmutify

i Helsingør
Deltagerne blev modtaget i H. A. S.s Klub
hus Fredag den 30. Juli Kl. 20. 15 Klubber
deltog. Der blev foretaget Lodtrækning om
Baadene og Juniorerne blev derefter indkvar
teret paa Kornetskolen for Natten. Lørdag
mødte alle til Instruktion og Morgenmad.
Derefter var Baadene til Raadighed for Juni
orerne.
Kl. 10 gik 1. Start.
Dommere var følgende:
Boesen, Aarhus, Dan Petersen, Taarbæk,
Sv. Larsen, Sundby, Lindberg, K. D. Y., Le
vinsky, Helsingør.
Starterne var tildels samlede, men man kun
de alligevel se, at de var bange for Strømmen.
S.S.F.s Baad var kommet for langt ind under
Land i Læ af Skoven, saa vi Dommere troede
de var rendt paa Grund, hvad de nu ikke var,
men det blev desværre en sidste Plads.
Derefter var der Frokost. De 30 Drenge
spiste i første Omgang 315 Stk. Smørrebrød
og fik derefter mere, hvor mange ved jeg ikke.
Kl. 2 gik 2. Start. Bugten, Aarhus, blev dis
kvalificeret ifølge § 44 for at luffe saa meget
op, at hans Bomnok tog den læ Baads Fokke
stag i Starten, Frederikssund blev diskvalifi
ceret for ikke at respektere Styrbords Halse.
3. Start afgik Kl. 15,30, meget pæn Start.
Vinden havde frisket lidt mere, nogle havde
rullet 1—2 Omgange paa, denne Sejlads fore
gik uden Protester.
Kl. 18 var der Spisning i Klubhuset og Kl.
20 blev der serveret Chocolade.
Søndag begyndte med Morgenmad Kl. 8,
og 4. Start Kl. 10. Denne Sejlads gav Kryds
paa de to sidste Ben paa Grund af den haarde Strøm. Her blev »Frem« diskvalificeret for
ikke at respektere Rettens Bov, Helsingør ud
gik, og Bugten, Aarhus, lod vi hente ved 2.
Mærke, da vi ellers kunde faa Lov at sidde
paa Dommerbaadene hele Dagen. Baaden
kunde ikke komme rundt p. G. af Strøm.
Om Eftermiddagen var der Besøg paa Kron
borg Søfartsmuseet. Kl. 18 Aftensmad i Klub
huset. Præmieuddelingen foregik ved Midda
gen Kl. 14 og følgende fem fik Præmier:
Amatør-Sejlklubben 1. Præmie.
Hellerup Sejlklub 2. Præmie.
Svendborg Sund 3. Præmie.
Frederikssund 4. Præmie.
Aarhus Yachtklub 5. Præmie.
Pirat Pokalen tilfaldt Københavns AmatørSejlklub.

SIDE 3

lemmers Fartøjer godkendes af Havneudvalget
før Medlemskortet kan udstedes.

I EGEN BAAD
Vi fik Tid lil at studere vort »Bytte« fra
Suva. Vor gamle udslidte og ødelagte Gummibaad havde vi faaet byttet med en splinterny.
Det var en god Byttehandel, vi gjorde med en
af Militærhistorierne paa Viti Levu. Der var
dog den Betingelse, at vi ikke maatte omtale
det til nogen, og det gjorde vi heller ikke.
Pengene strakte ikke til en Jolle, saa vi var
henrykte for vor nye »Galoche«. Ved en Af
skedsfest Yachtclubben holdt for os, fik vi
overrakt en Stander, samt en smuk Mappe,
hvorpaa »Nordkaperen« var haandmalet,
endda med alle Signalflag oppe. Inden i
Mappen havde samtlige Deltagere i Festen
skrevet deres Navne. Der var ogsaa et lille
Legetøjssejlskib imellem »Byttet«. Det stam
mer fra Etaarsdagen for vor Start fra Køben
havn den 23. Juni. Den Dag overraskede Bill
os ved at sige, at han ikke gad lave Mad,
men at han vilde give Middag paa Hotellet.
Han skal ikke dø i Synden, tænkte vi og
sagde straks ja Tak. Han gik et Par Timer
før os, og vi kom slentrende ved 6-Tiden lige
ind i et Baghold. Bill havde, i Spidsen for
vore Venner, arrangeret en Aften for os, som
der gaar Gny af den Dag i Dag. Festen varede
til den lyse Morgen, og Legetøjsskibet var en
Gave til mig, fordi det tilfældigvic var min
Fødselsdag den Dag. Men noget af det bedste,
der er mellem Byttet, er dog en lille Katte
killing. Vi fik den foræret af Havnekaptajnen
ved Afsejlingen. Det var et lille yndigt hjæl
peløst Pus, en ganske almindelig graa Katte
killing, men faa aner, hvad den er for os.
Den springer, hopper og leger hele Dagen og
finder paa de mest tossede Narrestreger. Vi
fire store Mandfolk kappes om at lege med
den, om at give den Mad, om at vinde dens
Gunst. Den bereder os mangen en hjertelig
Latter. Den har flere Gange været »løbet væk«
fra os, og vi har gennemsøgt Skibet og kaldt
paa den med bekymrede Stemmer. Den har
den Vane at sove de mest utroligste Steder,
i en Skuffe, i en Gummistøvle, i en Papæske
o. s. v. Et Sted, den sover og hvor den ophol
der sig et Par Timer ad Gangen, har vi endnu
ikke fundet. Den blev døbt Miss Olsen, men
faa Dage efter havde den fire Navne, hver
Mand gav den det Navn, han syntes bedst
om. Den forvirrede Frøken har taget det
Standpunkt slet ikke at lyde noget Navn.
Hver Morgen ransager den Dækket for Fly
vefisk, dem er den en Hund efter.
Jeg døbte den »Isa Lei«, Ord der ikke har
Spor med Kat at gøre, men Katten var en
Afskedsgave, og Ordene Isa Lei er en Art
Farvelhilsen, som de Indfødte bruger paa
Fiji i specielle Tilfælde. De hvide Mennesker

SIDE 4
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SUNDBY SEJL-FORENING -Formand: A. P. S. Jensen, Isafjordsgade 8, 2., Amager 2637 y.
Kasserer: P. t. Sekretæren,
træffes 1. og 3. Søndag i Md. i
Klubhuset fra Kl. 10-12 og hv. Fredag fra 18-20.
Havnefoged og Pladsmand: E. Madsen, Holmbladsgade 90, AM 2779 x. — Havneudvalg:
Næstformanden Henri Madsen, Rumæniensgade 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: Chr. Petersen, Cumberlandsgade 9, 3. — Sekretæren: Sv. Carlsen,
Ahrenkildesallé 3. — Klubhuset: SU 35016.
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Gunnar jensen

*—
\
¥
\ S. S. F.

Yachtbureau
Yachtassurance
Yacht-Service
Benzin - Petrol og Danol BAADMOTOR

Køb og Salg af alt Yachttilbehør
Type K 2 - K 4 Østerbrogade 36
Tria 1440 - Øbro 7649
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.
med. Der findes en smuk Sang, hvis Tekst Kuglelejer.
Propeller, Lænsepumper, Stævnrørlejer, Stop
er bygget over Isa Lei, og den ynder de Ind
lejer, Magneter, Fordkaburator m. m.
fødte at synge. Vi har selvfølgelig tilegnet os
den. De forskellige kloge, jeg har spurgt om,
Eneforhandler for Søren Norbys Allé 2, o. G. Amager Elektri
hvad Isa Lei betyder, er af forskellig Mening,
ske Sliberi, Telefon Amager 6847.
*
men Flertallet hævder, at det betyder et sidste
vemodigt Farvel til en, der drager bort og
Reparationer udføres.
som man ved, man aldrig ser mere. De to
Reservedele leveres.
4 HK
Ord udtrykker det hele. Men vi sejler —.
SEJLSPORTSMÆND mødes nu i
Da det blev lyst Fjerdedags Morgen op
»BRITANN IA«
dagede vi, at »Nordkaperen« var drevet ind
direkte omstyrbar.
mellem to Øer og paa den nordligste, Tanna,
Jernholms Motor Import,
saa vi Røgen vælte ud af en Vulkan. Det var
Central 4773 og 4874,
utisø-frCMillGutn
for meget for os, den maatte undersøges paa
Fælledvej 16, Kbhvn. N.
nærmere Hold, og vi besluttede at gøre Land
MUSIK og DANS
gang. For at gaa i Land maatte vi have Maski
i nye og hyggelige Omgivelser.
nen startet, for det første var der ingen Vind
Separat-Lokaler for sluttede Selskaber.
og for det andet kunde der slet ikke være
'
/ym dfytify
Tale om at lede efter Passage i Revet, og
Has AdUCLc
Ankerplads for os, der ikke kendte Kysten,
CARL NIELSEN
AMAGER 6270
uden Maskinkraft. Blandt de Reparationer
RAADHUSSTRÆDE 17
»Nordkaperen« fik i Suva, fik den en splin
Leverandør til Foreningen.
terny Magnet paa sin Motor, og den væltede
Guld og Sølv købes.
vore Planer og gjorde »Nordkaperen til et
Galehus et Par Dage. For at starte Motoren
skulde vi bruge de smaa Gnister, Magneten
lavede, eller plejede at lave, men de udeblev
totalt. Knud gik øjeblikkelig i Gang med at
»Klohhetnageren«
skille Gavtyven ad, og det viste sig, at en
Isoleringskrans var knust. Han fjernede Stum URE OG OPTIK
1. Kl.s Reparationer.
perne og samlede Magneten igen. Den kunde

»BRUGTE TING SÆLGES«

ALBIN

QåJAummL

virkelig gnistre. I en Fart blev den monteret
paa Motoren, og saa kunde den ikke gnistre
mere. Han skilte, han samlede, den gnistrede.
Han satte den paa Motoren og den gnistrede
ikke. Han skilte, han — o. s. v. henved tyve
Gange. Vi fulgte Processen med Interesse, vi
var utaalmodige efter at komme i Land, og
Haab og Humør steg og sank — henved tyve
Gange. Der skulde en Isoleringskrans paa, og
det havde vi ikke. Mens vi alle fire stod bøjet
over Patienten, hørte vi en hvislende rislende
Lyd fra Søen. Lyden steg efterhaanden til en
kogende Larm, og da vi kom op for at op
dage Aarsagen, saa vi, at Vandet opførte sig
paa en højst besynderlig Maade. Den toppe
de sig sammen som Hanekyllinger, der sloges
og lavede de nydeligste Springvand. Først
troede vi, at det var Millioner af Fisk, der
sprang og legede paa een Gang, men endte
med at mene, at det var en Strømskæring eller
Strømmen der vendte. Det hele stod paa en
Times Tid, saa forsvandt Slagmarken, Syd paa.
(Fortsættes i næste Nummer).

Forretningen, Amagerbrogade 101
Telefon Amager 2719 u.
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Hakom
lig for en ordentlig
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Reglementet om Affendring.
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Fender og prima Fortøjning faas nu i

WloLfyauiA. „Mads"
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MEDLEMSBLAD FOR SUNDBY SEJL-FORENING
Nr. 9

SEPTEMBER 1948

\ S. S. F.

7. Aarg.

EFTERAARS
Generalforsamlingen
^4'Lilles

Ordinær
halvaarlig Generalforsamling
afholdes

Mandag den 4. Oktober 1948 Kl. 1845 prc.
i »Amager Selskabslokaler« — Markmandsgade 9—11.

D a g s o r d e n :
Punkt 1. Valg af Dirigent.
2: Protokol og Beretning.
3:

Lovændringsforslag.

4: Andre Forslag.
5: Valg.
6:

Eventuelt.

Nedenstaaende Poster er paa Valg:
Formand: A. Jensen. (Modtager ikke Genvalg).
Repræsentant: S. Aa. Rasmussen, Marketenderiudvalg, Red. af Medlemsbladet.
Repræsentant: H. Madsen, Næstformand, Havneudvalg.
Repræsentant: Carlsen, Sekretær, konstitueret Kasserer.
Forslag, der ønskes behandlede paa Generalforsamlingen, skal være Forman
den i Hænde senest den 26. September, jfr. Lovenes Paragraf 14, 1. Stk.
b e m æ r k :
En kort Fortegnelse over de Forslag, der vil komme til Behandling paa Gene
ralforsamlingen, samt over de foreslaaede Kandidater vil blive ophængt i
Klubhuset efter den 26. September.
Gyldigt Medlemskort forevises ved Indgangen

Som Medlemmerne har erfaret gennem Ind
bydelsen til vor Generalforsamling, skal vi
denne Gang vælge ny Formand. Akilles Jen
sen, vor Formand gennem snart 5 Aar i en
lang og for Foreningen meget vanskelig Pe
riode, ønsker en Pause i alt hvad der har
med Foreningsarbejde at gøre.
Til de mange, som maaske vil sige: vi faar
ham nok til det endnu en Gang, skal vi her
meddele, at denne Gang er der intet at gøre.
Formanden er fast besluttet paa at spænde
fra, og vi maa inden den kommende General
forsamling finde Manden, som kan og vil
overtage Formandsposten i SSF.
Denne Artikel er ikke skrevet for »at lokke
Husarerne ind«, og gennem mit Samarbejde
med Formanden ved jeg, hvad det kræver at
være Formand for SSF. Medlemmerne maa
her forstaa, at det er et meget betydningsfuldt
Valg de skal træffe. Vi skal finden en Mand
først og fremmest med Interesse for Sagen, en
Mand som kan repræsentere Foreningen ud
af til, og som indadtil har den Myndighed,
som een Gang skal til for at holde Gemytter
ne i Ro, han skal allerhelst være Tjeneste
mand eller paa anden Maade have nogle
Hverdage til sin Raadighed, da der er en stor
Del som skal forhandles om paa kommunale
og lign. Kontorer, hvilket han selvfølgelig
ikke maa mangle Evner til, saa skal han have
Administrationsevner og Sans for Økonomi,
Foreningen omsætter omkring 100,000 pr. Aar
— han skal være i Besiddelse af en ikke ringe
Sans for Humor, da der forlanges og forsøges
de mest urimelige Ting af Medlemmerne, —
sluttelig maa vi forlange, at der ikke sættes
noget til af den Respekt, som i disse Aar er
opstaaet for Sundby Sejl-Forening.
Naar jeg saa grundigt har opgjort disse
Egenskaber en Formand bør have, er det ikke
for at slutte med at meddele et eller andet
tilsvarende Beløb som Lønnen er for dette
Arbejde, den er jo godt bekendt, nemlig at

Medlemmer ved forskellige Lejligheder falder
Manden i Ryggen eller gør deres for at be
sværliggøre Arbejdet yderligere.
Nej, Grunden til denne Redegørelse er, at
vi sidste Gang Akilles vilde gaa stod i den
sørgelige Situation at mangle en ordentlig
Efterfølger, det var da ogsaa dette som gjor
mod Benyttelse af
de, at vi den Gang fik ham til at fortsætte,
men dette vil ikke kunde gentage sig og Med Foreningens Ophalergrej
lemmerne bør af Hensyn til Foreningens fort
Paa Foranledning af de mange alvorlige i
satte Trivsel finde Manden selv, nu ved jo
indeværnde Sæson forekommende Skader paa
ogsaa de, som ikke tænker særligt dybt over
Foreningens Spil og Grej har Bestyrelsen en
Sagerne, hvad det drejer sig om.
stemmigt vedtaget nye Retningslinier med
Yderligere 3 Mandater staar til Valg i Be Hensyn til Benyttelse af Materiellet.
styrelsen, og det vil sikkert være klogt her at
Disse Regler har vi været tvungen til at
snakke ud om Tingene, den kommende For lade gælde straks, da vi paa nuværende Tids
mand kunde maaske tænke sig andre Med punkt end ikke har et Spil, der kan tage Far
arbejdere i Bestyrelsesarbejdet og dette er der tøjerne op paa den Sdr. Plads. Paa den nær
jo en Mulighed for, naar saadanne foreslaas forestaaende Generalforsamling vil disse Reg
i god Tid, og de vil sikkert have god Mulig ler foreligge i Form af Lovforslag og Medlem
hed for at blive valgt, da flere af de Repræ merne vil her faa Lejlighed til at tage Stilling
sentanter, der nu skal paa Valg, kun fortsæt til Sagerne. Forstandige Medlemmer vil sik
ter for at undgaa en uønsket Opløsning af kert forstaa Bestyrelsens Ansvar for, at alle
hele Bestyrelsen Akilles, om jeg maa bruge kan faa deres Fartøj paa Land inden Vinte
saa flot en Vending.
ren, derfor disse øjeblikkelige Bestemmelser.
Selv om det er fristende ved denne Lejlig
Kun Foreningens Pladsmand og hans Hjæl
hed at se tilbage paa den Betydning Akilles pere maa benytte Spil og Vogne ved Fartøjers
har haft for Sundby Sejl-Forening, skal vi Opsætning og Udsætning.
dog afholde os fra dette og vente til en anden
Medlemmerne skal i god Tid tegne sig paa
Lejlighed, da det i Dag er Fremtiden det gæl de ophængte Lister i Klubhuset for henholds
der, og det er Mandag den 4. Oktober Kl. vis Ndr. og Sdr. Plads, hvornaar de ønsker
18,45 i Markmandsgade denne afgøres, og deres Fartøj sat paa Land, saaledes at Plads
ikke paa Pladsen og Broerne »hvis I forstaar manden kan foretage de fornødne Dispositio
hvad jeg mener«.
Red. ner.
Men det vil saaledes i Fremtiden ikke være
Medlemmerne forundt selv at benytte For
eningens Spil, hverken ved Optagning eller
ved Udsætning af Fartøjer.
(F
Pladmanden er indenfor sin sædvanlige Ar
bejdstid pligtig til at betjene Spillene, naar
Medlemmerne i god Tid har fremsat Begæring
derom, og naar hans Medvirken derved ikke
foraarsager Afbræk i et ham tidligere paalagt
Arbejde. Pladsmanden har Ret til at skønne i
Tirsdag den 5. Oktober Kl. 19,15 begynder saadanne Tilfælde, men tillige ogsaa Pligt til
Kursus, der vil blive undervist Tirsdag og at yde Medlemmerne Bistand. Om Ophaling
Torsdag. Liste vil blive ophængt i Klubhuset eller Udsætning paa Søn- og Helligdage eller
15. September.
efter hans normale Arbejdstids Ophør maa
Tegningen er bindende.
der træffes særlig Aftale med ham.
Endvidere har Pladsmanden Pligt til ved sit
S. A. Larsen.
daglige Eftersyn om Morgenen i Havnen at
Anbefaling for dette Kursus er sikkert ikke udbedre og eventuelt at forny sprængte For
mere nødvendig, Aar efter Aar har vi maattet tøjninger samt foretage Affendring, hvor saastoppe for Tilgang længe før Tiden.
dant findes paakrævet.
Der er imidlertid ingen Tvivl om, at vi sta
I paakommende Tilfælde har han Ret til at
dig har Behov for denne Uddannelse, jeg afkræve Medlemmet et Beløb for medgaaede
mindes Sommerferien, hvor ikke mindre end Materialer og en Ydelsle for udført Arbejde.
to Sejlere kom ind til Nyord en Aften og Ved Tvistighed træffer Bestyrelsen Afgørel
spurgte, hvad LIavnen hed.
sen.
Benzintanken vil have aabent paa fastsatte
Samtidig bør man erindre sig, at det nu er
ved at blive Tider, hvor der kan sejles en Tider, saaledes at enhver kan have Lejlighed
lang udenlands Tur i Ferien, og saa bør man til at forsyne sig.
have Kystskippereksamen, som enhver nor
Vi mener med disse trufne Afgørelser at
malt begavet Sejler kan tage efter en Vinters have delt Sol og Vind ligeligt og forventer, at
Kursus hos vor utrættelige Lærer Styrmand Medlemmerne efterkommer dem.
Bendtsen.
Bestyrelsen.

Fra Bestyrelsen
FORBUD

%

Navigationskursus

%
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SIDE 2

Kammeratskabspokalen
SføcLafy dm 22. AoLfyCut
Sejladsen om Kammeratskabspokalen af
holdt. Københavns Amatør Sejlklub i Aar
Denne Sejlads afholdes af de forskellige
Sundklubber paa Skift, de svenske Klubber
iberegnet. Tolv Klubber var mødt op med
deres Junior. Kl. 7,30 var der Morgenbord,
hvor Juniorerne fik Havregryn og Mælk og
derefter Kaffe og Franskbrød.
Kl. 9 gik 1. Start. Vi havde faaet ved Lod
trækning imellem Hellerups 10 og vores 2
Juniorbaade J 95 — J 36 — J 33, saa vi fik
jo ikke en af vores egne Baade. Henning
skulde først være Styrmand i J 95, derefter
Jørgen Hillers med J 36 og sidst John Peder
sen i J 33. Jeg stod inde ved Dommerstadet
og saa de kom over Maallinien, og stor var
min Glæde, da jeg saa et 5 Tal i Nummer
to's Storsejl, men da jeg kunde se mere, var
det J35 og det var KDY, men samtidig fik
jeg at vide, at der var en der var kuldsejlet
og laa og flød paa Tankene, og da J 95 ikke
var imellem de 11 indkomne, var jeg jo ikke
i Tvivl om, at det var Henning, der havde
kuldsejlet Juniorbaaden, og vi fik kun et
Point. 2. Sejlads var det Jørgen Hillers, der
var Fører og stor var min Glæde, da han
placerede sig som Nummer 4, det var et pænt
Resultat, naar man tager i Betragtning, at Hellerupperne sagde, at det var en af de daarligste Baade, og i denne Sejlads var det Malmø,
der kuldsejlede. Efter 2. Sejlads var der Spis
ning, hvor Juniorerne fik Lobescowes, saa
meget de kunde spise og en Sodavand. Kl.
1,30 gik sidste Start, og John var Fører, de
knækkede Fokkeskødet, hvad der hurtig satte
dem tilbage. Her blev vi Nummer 10 med 3
Point, saa ialt fik vi:
1. Start
2. Start
3. Start

1 Point
9 Point
3 Point
Ialt 13 Point

Furesøens Junior vandt ogsaa i Aar Poka
len, det var anden Gang, de havde faaet to
første og en anden Plads, og ialt 35 x /2 Point.
Men lad os nu se hvordan det gik vores egne
Baade. Den grønne fik en 4 — 6 — 10 Plads,
den røde 9 — 4 — 7 Plads, men jeg er ikke
i Tvivl om, at de havde faaet en første Plads,
hvis Furesøen havde faaet dem, for de kan
vel nok sejle en Juniorbaad. De falder da
ogsaa for Aldersgrænsen næste Aar og der
med flere af de skrappeste Juniors, og saa er
Sundbys egne blevet saa meget skrappere, saa
vi vel ogsaa kan faa Lov at se Kammerat
skabspokalen her i Sundby.
S. A. Larsen,

SSF
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SIDE 3

FOREnincEns

25 AARS

STIFTELSESFEST
Foreningen fejrer som bekendt sit Jubilæum
paa selve Fødselsdagen Torsdag den 28. Ok
tober, nærmere herom vil fremkomme i næste
Nr. af SSF. Vi vil dog mene, at Tidspunktet
allerede er inde til at forberede Dagen.
Festen afholdes i Haandværkerforeningen,
Dr. Tværgade, i disse smukke Lokaler er der
alle Betingelser til Stede for at fejre gamle
Sundby Sejl-Forening paa en værdig Maade.
Der vil i god Tid blive ophængt Tegnings
lister i Klubhuset. Der forhandles i Øjeblik
ket om en Spisning til ca. 15 Kr. pr. Kuvert.
Gambys Orkester med ekstra Besætning er
engageret og der vil ligeledes blive engageret
nogle 1. Kl.s Solister til at underholde Med
lemmerne i Aftenens Løb.

Begunstiget af et herligt Sejlervejr og en
overvældende Deltagelse af Sejlere fra Klub
berne langs Øresund, ja helt fra Vordingborg,
blev vor Jubilæumssejlads et smukt Minde
om Sundby Sejl-Forenings 25. Sæson.
Faa af vore gamle Medlemmer, som var til
stede, havde vist drømt om en saadan Ud
vikling for Sundby, men det var ogsaa et
overvældende Syn at se ud over Dragør
Havn Lørdag Aften eller Søndag Morgen, da
alle de fremmede Sejlere var kommet i Havn.
Lokket af en fin Medbør var Fartøjerne i
stort Tal strømmet til tidlig Lørdag Aften, og
langs Havnen og paa Strandhotellet rørte sig
et fornøjeligt Sejlerliv.
Aftenfesten paa Hotellet, der var arrangeret
til Ære for Deltagerne, blev en mægtig Suk
ces, med en Tilslutning saa man maatte staa
i Kø for at faa en Siddeplads, og i de mange

BRANDFORSIKRING
af Fartøjer i Vinterhalvaaret
Medlemmernes Opmærksomhed henledes
paa, at Foreningen ingen kollektiv Forsikring
har.
Det anbefales at forsikre Deres Fartøj mod
6rand i den farlige Periode disse er paa Land.
Mange Tilfælde af Uforsigtighed som vi des
værre stadig er Vidne til kan blive Aarsag til
store Tab for vore Medlemmer, tænk over en
Brandforsikring.

For Medlemmer, som ikke er interesseret i
Balfaldera, vil der være Anledning til hygge
lig Komsammen i de mange tilstødende Loka
ler, hvor der ogsaa paatænkes et eller andet
Arrangement i Aftenens eller Nattens Løb,
kort sagt — det skal blive en Aften for alle
Fartøjer langs Kajerne blev der festet til de interesser.
smaa Timer blev store igen.
Husk Dagen:
Søndagen oprandt med fin Vind af SW,
Torsdag den 28. Oktober.
lidt rigeligt med Sø for de mindre Fartøjer
Torsdag den 28. Oktober.
maaske, nogle af de tilmeldte var faldet fra,
men alligvel startede omkring 100 raske Gut
TORSDAG DEN 28. OKTOBER.
ter og fik en regulær Sejlads Banen rundt.
Festudvalget.
Vi er klar over, at vi burde havde fuldendt
Arrangementet med et Højttaleranlæg og et
Bureau paa Havnen, men det husker vi til
næste Gang.
Ved Præmieuddelingen benyttede vi Lejlig
heden til at udnævne vore raske Jordomsejler til Æresmedlemmer af Sundby Sejl-For
ening.
løvrigt sluttede det store Stævne med at
Det er nødvendigt, for at alle kan faa Mast
flere af de deltagende Sejlklubbers Formænd
og Bom i Hus, at følgende Regler overholdes:
lykønskede Sundby til Dagen og Fremtiden.
Masten skal være helt afrigget og lægges for
Red.
sig i de for dette Formaal mærkede Rum.

REGLER

for Benyttelse af Masteskuret

X

*>
CV»ltC TIL FORAARET £

Bommene i den bagerste Reol, mærket:
Rum for Bomme.

Det er praktisk at anbringe en Mærkesed
del fastbundet til Mast og Bom, saa undgaar
Efter nogle Aars Pause syntes der atter at
man, at Folk som ikke kender deres eget Grej,
være Interesse hos vore gamle Kæmper paa
gaar og slæber ens Mast ud.
de skraa Brædder. Der tales om atter at lave
Master og Bomme, der ikke anbringes efter
en Revy. Jeg tror det vil gøre Lykke dersom
disse
Regler, er vi tvunget til at bære ud igen
Ideen kommer til Udførelse, og mon der ikke
for
at
skaffe Plads til alle, som ønsker deres
skulde være dukket et Par nye Talenter op.
Gamle kendte Kræfter som Emil Hansen, Poul Grej forsvarligt anbragt for Vinteren.
NB! Der henligger en Del Materiel, som
Christensen og den hjemvendte Poul Larsen
er begyndt at stikke Hovederne sammen. Jeg ikke hører hjemme i Masteskuret, dette maa
anbefaler andre Interesserede at tale med de omgaaende fjernes, da Skuret skal ryddes og
Herrer, og saa venter vi spændt paa om det istandgøres for Vinteren nu.
bliver til noget.
Red.
Havneudvalget.
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SIDE 4

Søndag d. 19. Sept. — Sæsonen slutter

Distancesejlads Hveen rundt
og

AMAGER RUNDT
Som meddelt i Bladet for August afholdt
Sundby Sejl-Forening Søndag den 29. Aug.
en Fællestur for Mcftorbaadene, og Turen
blev fastsat til en Rejse Amager rundt med
Frokostpause i Motorbaadsklubben West. I
Ugen forud havde man gaaet og luret paa
Vejret og været lidt skeptisk, men Søndagen
oprandt med det mest straalende Vejr en
Motorbaadsmand kunne ønske, og det holdt
hele Dagen til Glæde for Deltagerne. — 20
Baade med ca. 100 Deltagere havde efterkom
met Opfordringen, og Kl. 10 lagde Flaaden
ud paa Turen, store og smaa imellem hin
anden med Førerbaade i Spidsen. Farten blev
sat saaledes, at alle, med en enkelt Undtagel
se, kunne folge med, og Ankomsten til West
skete i samlet Trop, og Sejladsen forløb uden
væsentlige Motorstop. Som sædvanligt viste
West en Gæstfrihed, som vi med vore For
hold har lidt Vanskelighed ved at gengælde,
hele Klubhuset var stillet til Raadighed, og
der vistes Hjælpsomhed alle Vegne med at
komme til Broen, hvilket vi bringer vor Tak
for med Ønsket om, at Wests Medlemmer
snart aflægger os et Besøg, hvortil de skal
være velkomne.
Umiddelbart før Ankomsten til Havnen
konstaterede man fra Førerbaaden ulme Blik
ke baade her og der, og efter at have holdt
Skibsraad enedes man om, at Aarsagen maatte
skyldes den noget sene Frokost, og man ved
tog ved senere Lejligheder at sejle lidt før for
at undgaa disse Uhygge-Tilstande. Vel bæn
ket i det hyggelige Klubhus steg imidlertid
Stemningen, og efter at de første Par Madder
var gledet ned, steg Humøret igen til det nor
male, og endnu et Par Streger, da det blev
meddelt, at vor Forening i Dagens Anledning
havde bevilget Kaffe og Likør til Deltagerne
i Udflugten.
Sang og forskellige Historier forlystede Sel
skabet til man ved 17—18 Tiden lettede og
tøffede hjemad, adskillige dog for at anløbe
Lynettehavnen og herfra betragte det averte
rede storstilede Festfyrværkeri, der i Anled
ning af Frihedsfesten skulle afbrændes. Alt i
alt blev det en vellykket Udflugt som vi maa
se at faa nogle flere af, men herover er Motorbaadsejerne selv Herre ved at møde til de
Fester og Sejladser som Foreningen foranstal
ter, altsaa næste Gang møder der ikke 20, men
120 Baade — og saa er der Bal bagefter.
Reff.

P RÆMIE
UDDELINQ

Motorpaalidelighedsløb

Umiddelbart efter vor sidste Kapsejlads:
Distancesejladsen Søndag den 19. September
afholdes Præmieuddeling.

Søndag den 19. September skal alle For
eningens Fartøjer paa Vandet. Kl. 8 Morgen
starter vi Distancesejladsen, Vejret tillader
forhaabentlig at den gaar Hveen rundt, og cn
god gammel Tradition, hvortil der knytter
sig mangen fornøjelig Oplevelse, genoptages
hermed.
Udvalget haaber paa en god Deltagelse og
kan i den Forbindelse nævne, at dette Løb
forhen var et af Foreningens største, ogsaa
hvad Tilslutning angaar.
De mindre Fartøjer vil blive startet over en
mindre Bane, men skal nok faa en lang Tur
ud af det.
Medens vi venter paa Sejlernes Hjemkomst
foretager vi en Prøve mellem vore Motorbaade. 1. Afdeling bliver et Paalidelighedsløb
Banen rundt 2 Gange. NB! ikke Hveen rundt.
2. Afdeling bliver en Manovreringsprøve,
hvor der bliver givet Point efter den Sejlads
Fartøjet udviser, der udlægges forskellige For
hindr ingsbøjer i Havnen, som ikke maa be
røres, medens Fartøjet paa hurtigste Tid man
øvreres paa Plads.

Den vil forcgaa Mandag Aften den 20.
September Kl. 20 i Restaurant »Valhal«, Ka
strupvej.

Tegningslister opsættes i Klubhuset.
Kapsejladschefen.

Lokalerne er smaa og der er da ogsaa nær- «
mest regnet med Besøg af Kapsejlerne, deres
Besætning og evt. Damer, i saa Tilfælde vil
vi sørge for lidt Musik efter Præmieuddelin- ^
gen ellers vil der ogsaa blive god Lejlighed
til en Snak om Skiv over et Par Øller.
Aftenen slutter Kl. 24,00.
Festudvalget.

Kassereren meddeler:
Kontingentet er:
for Aktive pr. Kvartal Kl. 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
1948 ifølge Lovene.
Pladslejen for B-Medlemmer: Kr. 2,00 pr.
Kv.-Meter halvaarlig, betales før Fartøjet tages
paa Land.
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Kassereren træffes i Vinterhalvaaret. 1. Søn
dag i Maaneden i Klubhuset, Kl. 10—12, samt
hver Fredag, og kun Fredag Aften, Højdevej
39, 3., fra Kl. 19,30 til 21. Telf. Sundby 5673.
Postkonto Nr. 56516.

Onsdag den 6. Oktober Kl. 19,30 begynder
Kursus i Sundparkens Skole paa Lergtavsvej.
Der undervises i Knob, Stik, Splejsning, Tov
værk, Wire samt Langskibsfender up and
down Fender. Alle kan deltage uanset om de
gaar paa Sejlerskolen. Altsaa, alle Forenin
gens Medlemmer kan deltage. Slut op om
dette Kursus og lad os faa en god Affendring
i Havnen overalt, samt gode Fortøjninger. —
Hele Kursus koster 6 Kr. Liste vil blive op
hængt i Klubhuset 15. September. Husk at
tegne jer. Tegningen er bindende.
S. A. Larsen.
NB! De, der ønsker at gaa paa Sejlerskolen
1949, kan tilmelde sig ved at gaa paa dette
Kursus.

Konstitueret Kasserer:
Bogholder Sven Carlsen.
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Nat, og de blinker mere end de plejer. Maaske
er det den friske Vind, der faar dem til at
blafre. Maanen er næsten fuld og er meget
legesyg i Nat, den leger Skjul. Pludselig for
svinder den bag en jagende Sky, for at dukke
op et Øjeblik efter paa den anden Side. Først
kikker den sig forsigtigt omkring lige med
Øjnene over Skyranden, saa springer den
frem i al sin Glans grinende over hele Ho
vedet. Jeg sendte den uvilkaarligt et Smil igen.
Lyskeglen fra Lygten rammer Vagturet, og
jeg konstaterer, at Klokken er 1, der er en
Time tilbage af Vagten. Og saa er det Ciga
ret, thi den smager meget bedre, naar den er
rationeret og skal ryges paa bestemt Tid. Man
koncentrerer sig mere om den.
Det er nogle mærkelige fantastiske Former,
Skyerne har i Nat, det er de utroligste Ting
og Væsener, man kan faa ud af dem.
Der kommer en Sky jagende man med lidt
Fantasi kan faa til en Hest. Den har den Fejl,
at Bagbenene mangler, den farer hen over
Himlen paa to Forben. Men hvad er det?
Nu kommer der noget frem, der kunde ligne
Bagben, men til Gengæld forsvinder Hovedet.
Hejsa — der er en ny Sky, den er god. Den
ligner et Menneskehoved. Skulde jeg ikke
kende den Profil?
Det er forunderligt, det er nøjagtig Christ
mas Møllers Profil, hvad vil han her? Mun
den staar aaben paa ham, som om han taler
eller synger. Eller raaber Hurra. Flan farer
hen over Himlen med Kurs lige mod Maanen.
Næ — se nu der. Om ikke Christmas æder
Maanen, den forsvandt lige ind i Munden
paa ham. Det skulde han aldrig have gjort,
for nu blev han til en ubestemmelig Masse,
bare en Sky, som jeg med min bedste Vilje
ikke kan faa noget ud af.

Carl Nielsen er vendt hjem, men vi tens Løb var drevet saa meget Nord paa, at
har endnu et Par af hans spændende vi ikke kunde se Tanna, gav vi Fanden i Tanna
Rejsebreve.
og Vulkan og vendte Næsen mod Australien.
Det var Magneten —. Vi gennemsøgte Ski Vi fik ikke set Vulkanen i Udbrud, men de
bet for at finde noget Materiale, der kunde Udbrud Knud kom med, naar Gnisterne
bruges til en ny Krans, og omsider standsede legede Gemmeleg, stod ikke tilbage for nogle
vi ved et Etui til en Barbermaskine. Det var Vulkaners Udbrud, de var lige saa svovlede.
af Bakelit, og vi haabede, det duede. Poul
Den friske Vind holdt sig stadig, og »Nord
havde faaet en Grammofonplade, han selv kaperen« skøjtede af Sted med alle de Sejl
havde indsunget af Suva Radio som Tak for oppe, der kunde hænge paa den. Sjettedagen
sin Assistance, den var i alvorlig Fare, og havde vi Døgndistance paa 191 Sømil, og den
Poul vilde gerne have ofret den, men Knud niende Dag pressede vi den op paa 209 Sømil.
og jeg mente, at hvis den Plade med Pouls Det var det næstbedste Etmaal, vi endnu har
smeltende Stemme kom ned i Maskinen, vilde haft. Vor egen private Rekord paa 222 Sømil,
den løbe varm med det samme. Saa traadte vi havde paa Turen fra Galapagos til Tahiti,
jeg hjælpende til, og Knud og jeg lovede hin bliver vanskelig at tangere eller slaa. Vi er
anden, at vi ikke vilde lukke et Øje, før dog enige om at prøve, hvis Lejlighed byder
Maskinen kunde køre. Vi savede og filede, sig. Med Afskeden med Tanna og Vulkanen
eksperimenterede hele Natten, det var efter- sejlede vi ind i den sidste Etape af det umaaSaa til Helvede, der var jeg lige ved at bom
haanden blevet Nat, og for at holde Humøret delige Stillehav, der hedder Koralhavet. Den
oppe, tog vi Hul paa en Flaske skotsk Whi første Dag i Koralhavet hen under Aften sad me. Det er ikke let at kikke paa Skyer og
sky. Naar vi en enkelt Gang imellem gik op Knud og svedte over Søkort og Udregninger, Kompas paa een Gang. Nu er Hesten blevet
til en Skildpadde, og — med det samme vi
paa Dækket for at faa en Mundfuld frisk og jeg kunde se, han var tvivlraadig.
Luft, kunde vi se Vulkanens glødende Krater
— Hvad er der i Vejen, Styrmand — er ved Heste, saa gaar det op for mig, at vi
ikke saa een Hest i Suva eller nærmeste Om
oplyse de nærmeste Omgivelser og Bjerg spurgte jeg deltagende.
toppe med et luende rødt Ildskær. Vi maatte
— Den er gruelig gal, svarede han, nu har egn. Heller ikke en Cyklist. I Papeete paa
derind, ogsaa for at faa lidt frisk Frugt og jeg regnet den tre Gange og alt passer nøj Tahiti vrimlede det med Cykler og Heste
Grøntsager. Ved 10-Tiden næste Formiddag agtigt, vi sejler midt inde paa en 0 i Ny vogne. Det maa være en af Grundene til, at
Suva gjorde et trist Indtryk. Der er noget
var vi klar til at prøve Motoren. Magneten Hebriderne.
havde gnistret lystigt, før den kom paa Ma
— Tag dig ikke af det, svarede jeg trøsten hyggeligt ved Lyden af klaprende Heste,
Kuskes Tilraab, Cykelklokkers Kimen.
skinen og lidt efter, men Kl. 3 var den fuld de, det gaar jo meget godt.
kommen død. Isoleringen duede ikke. Og
Naar Udregninger og Observationer var
Tankerækkerne kæder sig sammen. Naar vi
stadig ingen Vind. Haabløsheden bredte sig rigtige, maatte vi finde Fejlen, og vi slog ned I nu er i Suva igen. — Jeg hører endnu de forom Bord. Det kunde gaa, vi ikke kom i Land paa Manometeret. Det havde tabt 20 Minutter I skellige Tilraab til os, da vi lettede. God
paa Tanna, men sejle ind gennem den austral Det var aldrig hændt før, det plejede at dreje j Vind, god Tur, glem ikke Suva, lykkelig Lan
ske Barriere til Cairns uden Motorhjælp, var sig om faa Sekunder. Samme Dag gik vort ding, hils Danmark. En ældre Dame: Pas nu
vi ikke glade for. Det eneste Stof, der duede, ellers solide Vagtur i Staa. Og fra den Dag godt paa, Børn! Og en Basstemme blandede
og vi havde om Bord, var det, den knuste blev vort Kompas umuligt. Kurser, hvorpaa sig i Koret med den sædvanlige — Det var
Krans bestod af. Vi prøvede at smelte Stum vi før havde 1 eller 0 Grads Deviation, I godt, I sejlede, saa bliver der mere 01 til os!
perne sammen med en Loddekolb, og det gik. havde vi nu fra 7 til 10 Graders Deviation. ! Jeg ser endnu dem, der ikke sagde noget, og
Næste Formiddag, to Dage efter vi begyndte, Det saa mærkeligt ud, men var vel kun et jeg ser Taarer, der blev knust med et for
var Maskinen køreklar. To Dagen uden Søvn, Sammenspil af Tilfældigheder. Magnetiske legent Smil. Det var særligt Poul, Bill og
ogsaa for Poul, han havde taget vore Vagt- Felter vilde nogle maaske sige, men ingen af Knud Taarerne blinkede for. Jeg hørte gan
tørne. Og det var for en sølle Magnets Skyld. os turde nævne et Ord, der havde noget med ske tydeligt, der blev hvisket — Isa Lei. —
Samtidig med at Motoren var færdig kom der »Magnet« at gøre.
Der var en, der raabte: Hils Danmark. Ja.
en dejlig frisk Sydostenbrise, og da vi Nat
Det er utroligt, som Stjernerne er klare i nu gaar det hjemad mod Danmark. Vi har
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været saa langt borte fra vort Hjem, som vi
kunde komme, og nu bringer hver Sømil os
nærmere. Der er blevet noget mere Mening
i det, og vi faar flere Kræfter. Danmark lig
ger ikke bag os mere, men forude.
Selv om der er lang Vej endnu med mange Benzin - Petrol og Danol BAADMOTOR
Forhindringer og Genvordigheder, saa er vi
allerede hjemme nu — i Tankerne.
Type K2-K4Der sidder en stor Kakerlak paa Nathusets K 5 - K 7 - K 8 og
K 14. 2 Aars Ga
Rude, den er interesseret i Kursen. Jeg tager ranti. 3 Aars Beta
en Sydvest, der ligger ved Siden af mig, det ling. - Ingen Fedt
nærmeste Vaaben. — Nu skal du faa — Tju. kopper, men over
— Jeg ramte ikke Kakerlakken, men der kom alt S. K. F.
Kuglelejer.
en Stjerne i Glasset. Vi fik enkelte Kakerlak
ker om Bord paa Tahiti, men paa Skibsværf
tet i Suva var Kakerlakkerne særlig rejsesyge,
Eneforhandler for
vi fik Tusindvis af blinde Passagerer cm
Bord. Vi var først rigtig klar over, hvor al
vorligt det var, da vi var kommet i Søen.
De var lumske nok til ikke at vise sig før.
Reparationer udføres.
Reservedele leveres.
I Gaar Aftes laa Knud og jeg og sov trygt
4 HK
i vore Køjer i Agterkahytten. Bill havde
travlt med at pusle i Byssen, og ved at aabne
direkte omstyrbar.
et Skab opdagede han en Hær af Kakerlak
Jernholms Motor Import,
ker, der stod parat til Angreb. Vi havde en
Central 4773 og 4874,
lille Beholder med Giftgas beregnet til Mo
Fælledvej 16, Kbhvn. N.
skitos. Den fandt han frem og rettede sit
Skyts mod Hoben. Nogle lagde sig opgivende
paa Ryggen med det samme, men Størstepar
ten flygtede. Lige ind i Knuds og min Køje.
„m dfytify fødthmed''
Katten sov hos mig, og da jeg mærkede noget
rørte eller legede med mit Øre, troede jeg,
CARL NIELSEN
det var den. I Søvne strøg jeg Haanden hen
RAADHUSSTRÆDE 17
over Øret for at jage Katten væk og saa faar
Leverandør til Foreningen.
jeg en underlig Genstand i Haanden, der
Guld og Sølv købes.
sprællede og regerede. Hurtigt tændte jeg Lys
og opdagede saa, at min Køje myldrede med
Kakerlakker i alle Størrelser. Med et Hyl røg
jeg ud af Køjen, for lige ud i Flæsket paa
Bill, og spurgte hvad han bildte sig ind. Jeg
»Klokkemageren«
var hurtig klar over Aarsagen. I am sorry,
URE OG OPTIK
gik han hele Tiden og sagde deltagende, men
1. Kl.s Reparationer.
der lurede et Smil i Øjenkrogene paa ham. Vi
gik ind for at se paa Mylderet, og saa var
Forretningen, Amagerbrogade 101
Knud ogsaa vaagnet eller blevet vækket. Han
Telefon Amager 2719 u.
sad oppe i Køjens fjerneste Hjørne med en

KIM

UBIN

» B R I T A N N I A«

Gummisko i Haanden og fægtede vildt.
I am sorry — I am sorry — gentog Bill.
— Kan du ikke holde dine fordømte Krea
turer for dig selv, hvæsede Knud, og han
gav Ordene Eftertryk ved at lade Skoen suse
ned over Kakerlakkerne, saa det sprøjtede
langt væk. Nu, da Bill havde faaet Liv i
Kakerlakkerne, og vi ikke kunde sove mere,
aabnede vi Slaget mod Fyrene. Der blev
sprøjtet flere Timer, og de Kakerlakker, der
prøvede paa at flygte, var vi over med en
Sko eller anden Genstand, der egnede sig til
Formaalet. Katten hjalp til efter bedste Evne,
den for mellem Benene paa os og fangede
Kakerlakker. Det var et sandt Blodbad. Bill
bestilte ikke andet end at feje Lig op fra Gul
vet, der var en halv Spand fuld. Vi er dog
klar over, at vi ikke har faaet myrdet Halv
delen endnu.
(Fortsættes).

Fender og prima
Fortøjning

YACHT-SERVICE
E. N I L S S O N & E. A N D E R S E N
SICILIENSGADE7
SUNDBY
YACHT

4 381

/

SERVICE

i

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

j
/
/
o /

I
/
_/

\
•

Gunnar lensen
Yachtbureau
Yachtassurance
Yacht-Service
Køb og Salg af alt Yachttilbehør
Østerbrogade 36

Tria 1440 - Øbro 7649

Nye Medlemmer
i Sundby,

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

a k t i v e :
Carl Johannes Koch Simonsen, Marathonvej
1. — Uden Baad.
Eduard Johannes Månsson, Polensgade 18, 4.
Kutter »Hjejlen«.
Arnold Dastrup, Fehmernsgade 13, 4. —
Uden Baad.
Peter Kristensen, Krabbesholmsvej 23, St, —
Uden Baad.
Børge Martin Højclsen, Lerdalsgade 10. —
Motorbaad »La Mer«.
Robert Christian Immanuel Jordahn, —
Spidsgatter »The Fighter«.
Johannes Carlsen Nammensen, Hollænder-'
dybet 22, 3. — Kutter »Brise«.
Svend Nikolaj Rasmussen, Halgreensgade 1,
4. — Motorbaad.
Carl Ervin Emil Nielsen, Middelgrundsvcj 39.
Motorbaad »Erna«.
(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).

faas nu i

NB! Ifølge Foreningens Love skal aktive Med
lemmers Partøjer godkendes af Havneudvalget
før Medlemskortet kan udstedes.

Afleveret til Postvæsenet 11. September 1948.

ItlafyadiÆ „Madé"

DET NYE MALERUDSALG

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.

SÆRNUMMER

MEDLEMSBLAD FOR SUNDBY SEJL-FORENING
OKTOBER 1948

Nr. 10

7. Aarg.

Fortsættelse af ordinær Generalforsamling
afholdes
ONSDAG

DEN

20.

OKTOBER

1948

KL.

19,00

PRC.

i Amager Selskabslokaler, Marksmandsgade 9—11.
DAGSORDEN: 5. Valg. — 6. Eventuelt.
Under Punkt 5 er følgende Poster paa Valg: a) Kapsejladschef, b) Sejladschef, c) 5 Repræsentanter samt 2 Suppleanter.

Forslag til disse Poster skal være Formanden — H. Bay, Polensgade 44, — i Hænde senest Mandag den 18. Oktober.
0
— — Gyldigt Medlemskort fremvises ved Indgangen. — —

25 AARS STIFTELSESFEST
finder Sted
TORSDAG DEN 28. OKTOBER 1948 Kl. 19,30
i Haandværkerforeningens Selskabslokaler, Dronningens Tværgade 2,
med følgende

PROGRAM
A F T E N U N D E R H O L D N I N G
F Æ L L E S K A F F E B O R D
b a l
Det forventes, at Medlemmerne slutter talrigt op om denne Mærkedag i Foreningens Historie.

B I L L E T P R I S : 5 K R .

INCL. A L T

Billetter faas i Marketenderiet — hos Formanden, H. Bay, Polensgade 44, Telefon Sundby 994,
samt hos Kassereren, Højdevej 39, 3.
NB! Der vil ikke finde Billetsalg Sted ved Indgangen.

amager bogtrykkeri, hallandsgade ii

Afleveret til Postvæsenet den 9. Oktober 1948.
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25 AARS j u B i l æ u m
1923
Med stor forventning har vi alle set hen
til — torsdag den 28. oktober — vor for
enings 25 års fødselsdag.
Lad os for en stund se tilbage på årene,
der svandt. Siden starten med den lille rende,
der gav ly for nogle få både, er der sket en
hastig forceret udvikling. Ofte så rivende, at
udvidelser og opbygning var ved at løbe
løbsk, men dog har resulteret i, at vi i dag
kan stå og betragte et stort havneanlæg, og
glæde os ved synet af de mange smukke
både, der ligger fortøjede eller glider ud i
strømmen fra broerne. Vi kan med rette være
stolte. Men arbejde og koncentration om op
gaverne har også været lagt for dagen. Især
begyndelsen, der i dobbelt forstand var fattig,
krævede koncentration. Der fandtes kun den
omtalte rende, og denne forsøgte man med
flid og alle kunstens regler at få gjort brug
bar som havn. Initiativ manglede ikke. Gamle
skraldebøtter, der blev stillet på række og

geled, og derefter fyldt med slam og sand,
der blev gravet op fra bunden, for at bådene
kunne få vand under kølene, udgjorde bol
værk og bølgebryder. Jo, der blev taget fat
med iver og lyst.
Senere prøvede man at uddybe — med en
hjemmelavet gravemaskine — hvor man sled
i det med troen på, at dette var det helt
rigtige. Men det gik ikke som ventet, det
viste sig, at man kunne grave hurtigere med
skovl og spade. Så opgav man da gravema
skinen. Atter senere forsøgte man med en
gammel pram, som blev rigget til med mast
og udlægger, herpaa hængte man en grabbe.
Men efter at have gravet lidt, opgav man,
forsøget mislykkedes, årsagen må søges deri,
at pengene var små, og man af den grund
manglede forskelligt værktøj. Også denne
gravemaskine blev oplagt.
Da det efterhånden blev en livsbetingelse
for foreningen at få uddybet havnen, søgte

1948
man Københavns kommune (ved fhv. borg
mester Peter Hedebol), der var meget forstaaende, om hjælp. Vi fik hjælpen i form
af et lån. Så endelig kunne vi lade et entre
prenørfirma gå i gang med at uddybe hav
nen. Kommunen lod sætte en spunsvæg langs
den nordre side af havnen, der siden har
båret den nordre bro. Da vi nu først havde
kommunens bevågenhed, gik det slag i slag,
den ene udvidelse efter den anden. Derfor
har vi i Dag en af de største lystbådehavne
i Skandinavien.
Ind imellem pusles der med byggeplaner
til et stort nyt klubhus. Men i dag lader disse
byggeplaner sig ikke realisere. Men der er
også meget vigtigere opgaver at tage fat på.
Heraf skal kun fremdrages nogle enkelte, bl.
a. ophalergrejet, der vel må siges at stå øverst
på ønskesedlen. Vogn og sporsystemet må
moderniseres, så ophaler-kapaciteten væsent
lig forøges. Det kræver, at den sydlige plads,
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hvorom kræfterne må koncentreres, skal pla-1
neres, derved skabes der overvintringsplads
for flere både under gunstigere betingelser.
Beplantningen, vi har om havnen, må også
bringes i orden, men her må vi vist lægge an
på de af kommunen skitserede planer om
parkbeplantning, der tillige med den projek
terede ny strandvej vil skabe en værdig ram
me om havnen, fhv. borgmester Peter Hede
bols værk.
R.

Sundby Sejl-Forenings
25 års jubilæum
Frokosten
Bay takkede i sin tale alle, der var kom
met tilstede. Takkede myndighedernes repræ
sentanter for deres tilstedeværelse og for
deres velvilje over for foreningen i de for
løbne 25 år.
Hyldede Carl Christensen, der jubilerede
sammen med foreningen.
Takkede klubberne under Københavns
Sejl-Union for godt samarbejde i de forløb
ne år.
Takkede de gamle formænd, æresmedlem
mer og lærere.
Omtalte foreningens historie fra grøften
på Lergravsvej til den nuværende største pri
vate lystbådehavn.
Georg Jørgensen — Københavns SejlUnion — lykønskede foreningen. De andre
klubber var ikke misundelige på SSF, men
glædede sig på foreningens vegne over den
velvilje SSF havde mødt hos myndighederne.
Kaptajnløjtnant Hviid bragte en hilsen fra
marinen, sOm altid vil være til tjeneste med
oplysninger og al hjælp for kajsejladserne.
Direktør Bjerregaard talte på overborg
mesterens vegne (overborgmesteren måtte
desværre forlade os midt under frokosten).
Direktør Bjerregaard bragte en hilsen fra
kommunen og lovede foreningen al mulig
støtte fra myndighedernes side.
Navigationsdirektør Guldhammer udtalte,
at det ikke alene var SSF's 25 års jubilæum,
men at foreningen i disse dage fejrede endnu
et jubilæum eller snarere en fødselsdag. Den
3K oktober er det nemlig 3 år siden SSF's
sejlerskole fik handelsministeriets anerken
delse.
Da navigationsdirektofatet i sin tid havde
fået anmodning om anerkendelse af sejler
skolen og derfor havde undersøgt forholdene
i klubben både hvad angår det teoretiske og
det praktiske, var man straks klar over, at
her var alt i sin bedste orden, og man havde
ikke betænkt sig på at give SSF's sejlerskole
handelsministeriets anerkendelse som sejler
skole. Direktøren takkede Svend Aage Lar
sen., for, hans indsats for sejlerskolen.

Man tør vel sige, at det er med en forening, dens bestyrelse og medlemmer,
som med et orkester, dets udøvere og tilhørere, i særdeleshed et radioorkester. Et
sådant orkester gør sig sikkert de yderste anstrengelser for at fortolke musikken
fuldstændig i komponistens ånd, samtidig med de søger at finde de kompositio
ner frem, der behager den tilhørerskare, de er baseret for. Men et radioorkester
har ingen, eller saa godt som ingen mulighed for at iagttage tilhørernes reaktion.
Sådan er det vel også med en bestyrelses forhold til medlemmer. Den forsøger
sikkert at administiere i den ånd, der gennem årene har nedfældet sig i foreningslovene. Trods anstrengelserne, der udvises, krones arbejdet ikke altid med
held, fordi man også her til stadighed mangler kontakt, i dette tilfælde med med
lemmerne. Dog herpå kan der rådes bod, ved at begge parter benytter et med
lemsblad som mellemled, og derved udnytter de store muligheder, der her gives
for styrkelse af en forenings position og standard. Ligeledes nytter det ikke, at
et orkester består af ene fine solister, der alle ønsker at brillere og være den
fremherskende, hvis der ikke er en dirigent, der tilstræber det størst mulige
sammenspil for at opnå fylde, der kan understøtte og ved deres tilpasning kan
fremhæve solisterne, når disse træder frem i rampelyset. Overført på foreningsliv
ser vi, at bestyrelsens arbejde intet nytter af nævneværdig grad, hvis dens arbejde
og bestræbelser ikke koordineres.
Ved at lade konstellationen gælde også for parterne, bestyrelse og medlemmer
kan vi fortsætte. Udfra ovenstående små betragtninger, kan man tildels danne
sig en mening om årsagen til den disharmoni, der har præget vort foreningsliv,
hvor man trods de enkelte lederes personlige dygtighed på deres respektive fel
ter, har savnet tolerance og evne til at udskille det muliges mål fra det fantastiske.
Det nytter ikke at forsøge at hæve planet i hastigere tempo, end økonomien og
den almenneskelige omdannelsesevne strækker. — Man har forsømt at udnytte
medlemsbladet i samhørighedens interesse og de muligheder, der ellers gives for
at højne det indre liv i vor klub. De enkelte repræsentanters stade lå over det
gennemsnitlige, og disse forlangte det samme høje plan af deres omgivende, uden
at vejlede og argumentere deres synspunkter, endsige gøre det mindste forsøg her
på. Oplysning om planer manglde, der krævedes og dikteredes kun. Sammen
spillets store kunst anfægtede ikke »solisterne«. Når medlemmerne så tillige svig
tede totalt på redaktørens henvendelser om bistand, hvordan skulle så det ende
lige resultat blive andet end kaos. Under disse forhold havde klikevæsenet frit
spil, og chancerne blev udnyttet. Der fremkaldtes en bestyrelseskrise på et højst
ubelejligt tidspunkt. Begivenhederne tog fart, det hele skred under trykket. Man
forbavsedes, når man så hvorfra impulserne udsprang.
Et stort fint orkester, som et foreningsliv kan være, hvor det lødige har høj
sædet, kan det ikke tolereres, at der i dets midte er en del af orkesterbesætnin
gen, der pludselig bryder ud i deres eget lille jazzensemble, med en refrainsanger, som man har påvirket i forskellig retning, og ustandselig sender ham på tri
bunen for at udgyde sine og ensemblets klagesange, hvor der ikke levnes plads
for den store mængdes meninger, men kun levnes plads til den snævre kreds af
jazzdyrkere. Den øvrige besætning fik og vil få utallige lejligheder i fremtiden til
at sende overbærende smil til sangeren, i anledning af hans udgydelser ikke rimer,
hvis han da ikke allerede efter de mislykkede entréer har fundet det betimeligt
at overlade stillingen til nye og bedre kræfter.
Lige som en dirigent har sine ideer om musik og et repertoire, må en for
enings formand også have en plan, en linie for sit foreningsvirke, og i pagt der
med udvælge sine medarbejdere. Men også en sag af så stor vigtighed var for
sømt. Skylden er dels opponenternes »for så meget orden, som en samlet oppo
sition, var der end ikke tale om«, dels den nye formands. Man savner virkelig
initiativ, talemåder gør det ikke. Der ligger et stort arbejde og venter, alle gode
og sande kræfter bør forenes til gavn for vor forening.
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Formanden for sejlklubben »Sundet« —
grosserer Olsen — hyldede foreningen, dens
formand og tidligere formand og takkede for
det gode samarbejde i de forløbne år.
Sagfører Arnold Andersen bragte en hilsen
fra »Københavns Motorbådsunion« og tak
kede Akilles Jensen for hans indsats for motorbådsfolket — ikke mindst benzinsagen.
Fuldmægtig Jensen — skibstilsynet — lyk
ønskede og fortalte et par små episoder, han
havde haft med medlemmer af SSF.
Direktør Røgind — »Københavns Motorbådsforening« — hyldede også jubilaren og
takkede Akilles Jensen for det gode sam
arbejde.
Endelig talte vor nys afgåede formand —
Akilles Jensen. Han takkede de tilstedeværen
de for de mange smukke ord, der var blevet
sagt — ikke mindst om ham personligt —
og meddelte, at det var af helbredsmæssige
grunde, han havde trukket sig tilbage. Han
havde dog mange gode minder fra sin tid
som formand i SSF, og ikke mindst var han
glad for at have mødt alle de prægtige men
nesker fra de øvrige klubber. Akilles Jensen
ville ikke nævne navne for ikke at forbigå
nogen. — Udbragte et leve for sejlsporten.
Efter at Bay til slut havde takket for alle
de smukke ord, der var sagt om SSF, gik
man hver til sit.

Aftenfesten

SSF
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STORT nnDESPIL
OG BOL
tirsdag den 16. november kl. 19
i „Valhal" Kastrupvej 38

Fælles kaffebord - Billetpris 2 kr.
Billetter kan købes hos bestyrelsen
Intet billetsalg ved indgangen

Der var mødt godt 300 mennesker i hånd
værkerforeningens store sal, da formanden
bød velkommen og gav et kort rids over for
eningens historie.
Derpå overraktes der jubilaren Carl Chri
stensen en jubilæumsnål med tak for de for
løbne 25 år.

Sundby Sejl-Forenings

HAVN OG PLADS

bestyrelse

Opmærksomheden henledes på, at ingen
fartøjer må henligge i havnen efter 15. decem
ber. Ansøgning om dispensation skal skrift
lig tilstilles formanden eller havneudvalg.
Pladsmanden opfordrer medlemmerne til
enten at forsyne klodser og bukke med tyde
ligt navn eller at lægge dem i båden, når de
har bestilt ophaling.

Efter et leve for Sundby Sejl-Forening
overtog Carl Nielsen talerstolen, og i en Formand: H. Bay, Polensgade 44, 1., Telf.
interessant skildring ledsaget af udmærkede
Sundby 994.
lysbilleder tog »Calle« os med på turen jor
Havneudvalg: Næstformanden Erik Nils
den rundt med »Nordkaperen«. Ikke mindst
son, Milanovej 25, 1., Telf. Sundby
Calles og Poul's mange småsange fra syd
4381, og Einar Nilsson, Hveensvej 1,
havsøerne gjorde lykke.
Tlf. Amager 1699 x.
Efter Carl Nielsens foredrag var der fælles
kaffebord, som desværre — og her er for Marketenderiudvalg: O. Fiitterer, Middelgrundsvej 39, Tlf. Amager 8739, og
eningen uden skyld —• ikke blev så »fælles«
Arne Johannesen, Amagerbrogade 97.
som vi havde tænkt os, idet der var dækket
med småborde i flere lokaler.
Sejladschef: Alfred Jørgensen, Italiensvej 76,
Nå, et par sange — den ene forfattet af
Tlf. Amager 5568.
Carl Nielsen, den anden af Melbøl — sam
lede lidt på selskabet, og efterhånden var det Kapsejladschef: Alf. Andersen, Ulvefodsv. 2.
blevet tid til at ballet kunne begynde til
Sekretær: W. Tanggaard Rasmussen, Ka
Gamby's 7 mands orkester.
strupvej 151, 1. Tlf. Sundby 2351 u.
Stemningen var høj, da man skulle slutte
af kl. 1, så det blev til en ekstratime, og da Kasserer: Th. Sparre, Højdevej 39, 3. Tlf.
Sundby 5673.
festen sluttede kl. 2, var man enige om, at
den havde været en værdig ramme om Sund
Fung. kasserer: Svend Carlsen, Ahrenkildes
by Sejl-Forenings 25 års jubilæum.
Pep.
allé 3.

Medlemmerne opfordres til at støtte besty
relsen i arbejdet med at holde orden i havnen
og på pladsen. Vi har igennem mange år set,
hvordan arbejdet med at administrere havn
og plads er blevet mangedoblet, fordi med
lemmer og ikke medlemmer kommer med far
tøjer uden at give meddelelse og uden at
betale, fordi man undlader at meddele om
køb og salg evt. for uretmæssig at opnå en
havneplads, fordi vinteroplæggeren sætter
båden i vandet om foråret og stikker af uden
at betale pladsleje etc.
Havneudvalget kan jo ikke være i havnen
hele døgnet, og medlemmerne kan hjælpe
bestyrelsen ved at vise nye medlemmer og
vinteroplæggere tilrette og opfordre dem til
Pladsmand: Sigfred Vestermann, Amagerbro at bringe deres forhold til foreningen i orden.
Havneudvalget.
gade 95, 3.
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Eftertryk ogsaa i Uddrag forbudt

Carl Nielsen er vendt hjem, men vi Storsejlet gaa i Dæk, og holdt ud af igen for
har endnu et Par af hans spændende smaa Sejl, mens Knud ustandselig »skød«
Solen og regnede om og om igen. Vi kon
Rejsebreve.
trolerede Kronometret gennem Radioen, det
Jeg lyser atter paa Vagturet. Hvad Satan —. passede nøjagtigt. Alting passede, vi havde
Klokken er fem Minutter over to. Dæmpet virkelig sejlet mellem Revene. Vi var af den
kalder jeg paa Knud, det er hans Tur ved Opfattelse, at den 1500 Sømil lange austral
Roret. Og saa den sidste Cigaret for i Nat. ske Barriere bestod af Rev med Brænding
— Det er meget praktisk, sagde han, da han og smaa Øer, og saa var det lumske under
opdagede Stjernen i Glasset paa Nathuset. — søiske Rev i Stedet for. Fra 2 til 6 Fod under
Saa kan man kigge paa Stjerne og Kompas Vandet og enkelte synlige ved Lavvande.
paa een Gang. —
Saadan var det i alle Tilfælde ved Cairns. Vi
søgte efter en Passage, der hedder Graftonpasset, men for at være helt sikker, vilde vi
Efterhaanden vi nærmede os Australien, vente til det blev mørkt for at tage Kending
blev Vinden mere frisk. Vi fik Vindstyrke af et Ledefyr, der var ca. 30 Sømil fra os helt
5 og 6. Det havde ikke gjort noget, hvis ikke inde ved Australiens Kyst. Vi holdt stadig
den samtidig var drejet over i Sydvest. Vi ud af for smaa Sejl og blev enige om at holde
sejlede næsten Bidevind, og i en meget svær ind gennem Passet ved Firetiden om Morge
uregelmæssig Sø. Vi fik mange »Vaskere« nen. Vi kunde da faa Kursen, inden det blev
over os, og der var Øjeblikke, hvor Fok og lyst og kunde holde Udkik efter drivende
Storsejl var vade halvvejs op af Skumsprøjt. Miner i fuld Dagslys paa det farligste Stykke
Vi har bjerget Topsejl, Klyver og Mesan, af Passagen. Det blev en forfærdelig Nat. Vi
og det hjalp lidt paa Vandpantomimen. Af kaldte den Rædselsnatten, ikke fordi vi var
og til kom der en Kæmpesø og smed »Nord fulde af Rædsel, men det var rædselsfuldt
kaperen til Side som et andet Stykke Vrag Arbejde, vi lavede. Vi havde sat Storsejlet
gods, og hvis Rorgængeren ikke passede paa igen, vi kunde ikke sejle Strømmen op med
som en Smed, kom den anden Sø og gav de smaa Sejl. Ved Titiden om Aftenen be
»Nordkaperen det, den manglede. Det skete gyndte Trængslerne. Vi havde fundet Fyr
et Par Gange, vi blev overlistede, og saa var linien og vilde tage Storsejlet ned igen for at
der stor Ravage om Bord. Alt i Skabe og ligge og vente i Ro og Mag til Kl. 4. Det
Skuffer væltede rundt i hinanden, og hvis begyndte med en uskyldig lille Byge, men
det hændte i Spisetiden, var hele Dørken en Time efter stod Jord og Himmel ud i et.
dækket med knuste Tallerkener, Brød, Suppe, Den meget stærke Vind kom stødvis og sam
Kaffe, Salt o. s. v. Dernæst kom der Kaska tidig rejste Søen sig voldsomt. Søerne kom
der af Vand alle Vegne, det fossede ned gen rasende i en forfærdelig Fart og var usæd
nem Luger og Skylight flere Minutter efter vanlig høje. Det kneb for »Nordkaperen« at
Overhalingen, indtil alt Vandet var løbet af 'holde sig tør, og den kæmpede for at holde
Dækket. Men det skulde blive meget værre. sig i Fyrlinien og holde sig klar af Revene.
Søndag Formiddag den 20. Juli begyndte Det var Paalandsvind, ret Østenvind. Vi fik
vi at blive urolige. Ifølge vore Observationer Storsejlet ned, men alting drillede. Pigfaldet
skulde vi sejle omtrent paa den australske havde beknebet sig, Bomdirken fiskede, Skø
Barriere, men vi kunde ikke se Skyggen af det løb fra os. Topsejlsskødet havde snoet
Rev eller Brænding. Ude i den vestlige Hori sig om Gaflen. Sejlet slog og piskede om
sont kunde vi skimte de fjerne Bjergtoppe i Ørene paa os, og Søerne væltede ind over
Australien. Der maatte være noget galt. Vi lod os. Det var det mest rædselsfulde Sømands-
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arbejde, vi endnu havde præsteret. Omsider
var Storsejlet bastet og bundet, men nu fik
vi rigtigt de voksende Søer at mærke. To
Gange blev vi bordfyldt, og saa blev vi
enige om at holde ind, trods Minerne. Knud
startede Motoren og alt gik saare vel, indtil
vi naaede ca. 5 Sømil ind i Passagen. Vi hav
de faaet at vide, at Fyret viste 4 Glimt, naar
vi var i Fyrlinien, men ikke hvad det viste,
naar vi kom uden for. Det var et temmelig nyt
Fyr, og vi havde ikke Beskrivelserne om dets
Karakter. Motoren gik istaa, og Knud arbej
dede som en rasende for at starte den igen,
men alt var forgæves. Den var død. Det
lyder maaske eventyrligt, naar jeg skriver, at
Vinden sprang helt over i Sydvest, saa uhel
dig kan man da ikke være. Men det var en
Kendsgerning. Vi drev ud af Fyrlinien, og
da vi havde Fok og Mesan oppe, havde vi
holdt godt bagbord over, altsaa op til Luv
siden, for at have noget at drive paa. Saa var
Spørgsmaalet, hvilken Side af Fyrlinien var
vi paa? Det var umuligt at pejle Fyret nøj
agtigt paa den lange Afstand og i den høje
Sø. Det var faktisk et Spørgsmaal paa Liv
og Død. Jeg vil ikke forsøge at gøre det
dramatisk, for det var dramatisk. Nogle vil
maaske sige, vi kunde bare ditten og datten
og nok forstaa o. s. v., men husk paa, vi
vidste ikke om Strømmen satte Nord eller
Syd imellem Revene. Fyret viste et langt og
to korte Glimt, vi var i Farezonen, men det
lange Glimt først kunde tyde paa, vi var
kommet for meget Styrbord over. Vi beslut
tede os til at gaa Bagbord over og sendte
samtidig Gummibaaden en kærlig Tanke.
Men vi kunde ikke gaa mere Bagbord over
med de smaa Sejl, Vinden var for spids, vi
var tvunget til at sætte Storsejlet igen, og det
skulde ske hurtigt. Havde vi kunnet vende
om og holdt ud af Passet igen, havde vi gjort
det, men naar vi ikke var i Fyrlinien var det
lige saa farligt at sejle ud som ind. Hvordan
vi fik Storsejlet op er mig en Gaade. Alting
gik paa tværs, ligesaa da vi skulde have det
ned. Masteringene fiskede, Faldene var i
Uorden, og i den høje Sø kunde vi ikke staa
paa Benene. Naar man hang i et af Faldene
og halede, kom en Sø og var ved at vælte
Baaden, og man fik en Svævetur langt ud
over Skibssiden. Naar man kom svævende ind
igen, tørnede man mod Masten med et Brag.
Omsider var Sejlet oppe, men de øverste 3
Masteringe var flaaet af, og det halve af Gaffelliet ligesaa. Atter daarligt Sømandsarbejde,
men den overhængende Fare maa have ind
virket paa Nerverne, vi plejer ikke at være
saa klodsede. Nu kunde vi imidlertid holde
fin Højde og søgte Syd paa for at komme
ind i Fyrlinien eller for at gaa paa et af de
modbydelige undersøiske Rev, man ikke kun
de se. Fire Par spændte Øjne fulgte Fyret,
fire Mennesker ventede paa deres Skæbne.
Hver Gang »Nordkaperen« satte ned i en
dyb Bølgedal, fik vi en sugende Fornemmelse.
Var der langt til Bunden?
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Det lange Glimt begyndte at blive lidt
uklart paa Midten efter nogle Minutters Sej
lads. Minutter, vi aldrig vil glemme. Og saa
brød de fire korte klare Glimt igennem. Vi
havde holdt paa den rigtige Hest.
Vinden blev efterhaanden føjelig og Søen
smul, saa vi kunde holde Kursen fint. Nu
var der kun Minerne igen, og dem var vi vant
til fra Nordsøen.
•>
Det var Magneten igen, der havde svigtet,
det lader til at være en væsentlig Faktor i
en Jordomsejling. Men det vil aldrig ske mere,
vi vil anskaffe os mindst to Reservemagneter.
Da Dagen brød frem, laa Australien for os
med sine høje grønne Bjerge, og snart var vi
ved Indsejlingen til Cairns. Men vi kom ikke
i Land den Dag. Sejlrenden ind til Cairns er
fem Sømil lang, og 40 Meter bred. Det er en
gravet Kanal. Vi prøvede at liste ind med Sejl,
men da vi naaede Halvvejen, blev Vinden
ukonstant og omløbende.
(Fortsættes).
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SSF
Fortsættelse den 20. oktober 1948

Dirigenten fastslog denne fortsættelses lov
lighed. Sekretæren oplæste forhandlingspro
tokollen over første del af generalforsamlin
gen. Derefter fremkom formanden — H. Bay
— med forskellige oplysninger.
Herefter gik man over til fortsættelse af
dagsordenens punkt 5: valg.
A: Som kapsejladschef var foreslået Alf.
Andersen, der blev enstemmigt valgt.
B: Som sejladschef var foreslået Alfred
Jørgensen og Mogens Bech.
Ved skriftlig Afstemning valgtes Alfred
Jørgensen med 94 stemmer. Mogens Bech fik
70 stemmer. 5 stemmesedler var ugyldige.
C: Valg af 5 repræsentanter. Der var ind
gået forslag til følgende kandidater:
V. Tanggaard Rasmussen, Erik Nilsson,
U. Fiitterer, A. Johannesen, E. Lorentzen,
Valther Hansen og Einar Nilsson.
Ved skriftlig afstemning valgtes Erik Nils
son med 150 stemmer, V. Tanggaard Rasmus
sen med 144, Einar Nilsson med 132, A. Jo
hannesen med 121 og U. Fiitterer med 121
stemmei;. Valther Hansen fik 58 og E. Lorent
zen fik 38 stemmer og valgtes som supple
anter.
Under punkt 6: Eventuel, omtaltes der
Formanden bød velkommen og udbad sig
ikke noget væsentligt.
forslag til dirigent. Jørgen Nielsen foresloges
Herefter var dagsordenen udtømt. Dirigen
og valgtes enstemmigt.
ten takkede for god ro og orden, og motive
Dirigenten oplæste dagsordenen, som god rede et kraftigt besvaret leve for SSF, hvor
kendtes.
efter generalforsamlingen hævedes.
R.
Punkt 2. Sekretæren oplæste forhandlings
protokollen, hvorefter formanden aflagde Fra
beretningen.

Qeneralforsamlingen
den 4. oktober 1948

København og omegns
fiskerforening

Forsamlingen mente ikke at kunne godken
de protokol og beretning, men tog disse til
efterretning.
har vi modtaget følgende, som vi straks brin
Punkt 3. Forsamlingen besluttede at skæn ger videre til vore medlemmer, det er selv
ke SSF en juniorbåd i anledning af 25 års sagt vort håb, at medlemmerne forstår alvo
jubilæet. Der udskrives et jubilæumsgave- ren i henvendelsen. Det frie liv på søen kan
kontingent på 4 kr. for alle medlemmer.
jo kun fortsætte uhindret, når alle, som fær
Punkt 5. Forinden valg af formand til des der, kender sit ansvar.
kendegav H. Madsen, at han ikke modtog
Til Sundby Sejl-Forening
genvalg, der var herefter alene foreslået H.
I anledning af, at der fra vore medlemmers
Bay — ingen havde noget at indvende mod, side gang på gang lyder klager over, at de
at Bay blev valgt. Dirigenten fastslog, at Bay får deres garn og redskaber ødelagt under
måtte betragtes som enstemmigt valgt. For fiskeri ved Saltholm, skal vi høfligst tillade
inden valg af bestyrelse meddelte Svend Aa. os at bede den højtærede forening overfor
Rasmussen på den siddende bestyrelses veg medlemmerne at indskærpe, at der vises agt
ne, at de alle stillede deres poster til rådig pågivenhed under sejlads derovre.
hed som følge af forkastelsen af protokol og
Indenfor vor bestyrelse er man fuldtud
beretning, hvilket bekræftedes af samtlige klar over, at når den slags ting sker, er det
bestyrelsesmedlemmer.
ved et uheld, fejlmanøvrering o. s, v., men
Akilles Jensen ønskede den nye formand man beder medlemmerne i Deres forening
tillykke med valget.
betænke, at for vore medlemmer (der er er
Under den efterfølgende debat om kandi hvervsfiskere), kan det betyde ikke mindre
dater til bestyrelsen, var tiden så langt frem end det daglige brød. Vi er overbeviste om,
skreden, at det blev foreslået at afbryde ge at når Deres medlemmer gøres bekendt med
neralforsamlingen indtil den kunne fortsæt forholdet, da vil vise alt muligt hensyn.
tes en anden dag, således at man i ro og mag
Med højagtelse
kunne få samlet de bedst egnede kandidater.
P. b. v.
Dette vedtoges, hvorefter generalforsamlingen
Jørgen Olsen,
blev afbrudt.
formand.

FRA REDAKTIONEN
Som det sikkert vil være medlemmerne be
kendt, nedlagde deri tidligere redaktør sit
mandat ved sidste generalforsamling. Årsa
gen var lidt kritik. Mari forbavses, kritik må
der til, uden kritik ville vi ikke nå videre,
hverken med vor forening eller vort samfund.
Men redaktøren gik, og udover en samling
medlemsblade, efterlod han sig intet. Intet
er os tilgået, endikke en lille skitse til et jubi
læumsnummer har vi modtaget, hvad der
giver os anledning til den største forundring.
Men i vor nød, har vi i en fart fået samlet
lidt historie, men ikke nær nok.
Men ene kritik skal der ikke lyde om den
afgåede redaktør. Han har ganske givet gjort
et stort arbejde for vor forening, ved gennem
mange år på en fortræffelig måde at have
redigeret medlemsbladet. Vi siger ham tak for
hans arbejde.
Den nye redaktion har endnu ikke noget
fast program, men eet er givet, det vil være
kritiske penne, der præger bladet. Indsmig
rende hentydninger og tilnærmelser over for
bestyrelsen vil man komme til at savne. —
Saglige og nøgterne betragtninger vil komme
i højsædet.
Redaktionen.

Nye Medlemmer
L SuMl&q. SejlpicmiMty

Vi har hermed fornøjelsen at anmelde føl
gende nye medlemmer af Sundby Sejl-Forening til optagelse:
i s e p t e m b e r
aktive:
Kaj Aage Jørgensen, Holmbladsgade 86.
Uden båd.
Harry Ungermann, Strandlodsvej 96.
Motorbåd »Lolo«.
Hans Chr. Sørensen, Asylgade 18.
Motorbåd »Ela«.
Edvard Alexander Hansen, Tovelillevej 43.
Motorbåd uden navn.
Hans H. Kyhn Rasmussen, Bremensgade 3.
Kutter »Sun«.
Johannes Pihl, Øster Farimagsgade 24.
Uden 'båd.
Olaf Hansen, Prinsessegade 52 B, 2.
Olympjolle »Ane-Bente«.
Tage Elith Nielsen, Maltagade 24, St.
Uden båd.
Kurt Laurits Svensson, Ambra allé 8.
Kutter »Spjæt«.
Niels L. Olav Olsen, Frederikssundsvej 181.
Uden båd.
Niels Bruun Sørensen, Svinget 23.
Spidsgatter »Ino«.
Wilhelm Carl Solving, Amagerbrogade 81.
Motorbåd »Rol«.
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Passive B:
Max Pers, Em. Olsensvej 13.
Kutter »Pirol«.
Otto Vedel, Rothesgade 4.
Kutter »Mon Ami«.
Ib Mogens Diderichsen, Dannebrogs allé 3. Benzin - Petrol og Danol BAADMOTOR
Spidsgatter »Paw«.
Type K2-K4K 5 - K 7 - K 8 og
juniores:
K 14. 2 Aars Ga
Bent Gerhart Sørensen, Siamvej 31.
ranti. 3 Aars Beta
Benny Holg. Behn Ludvigsen, Bredegrund 19. ling. - Ingen Fedt
kopper, men over
Inger Alfrida Nielsen, Strickersvej 2.
alt S. K.F.
Poul Christiansen, Burmeistergade 13.
Kuglelejer.

KIM

YJ&KERI

I OKTOBER
aktive:

Eneforhandler for

Aage Vilh. Jensen, Daltøret 11, 3.
Uden båd.
Erik Alex Alfred Colmorn, Forhåbningsholms allé 2, 3. Motorbåd »Jatobe«.
Preben Aage Rasmussen, Rumæniensg. 14, st.
Kutter »Rosalil«.
Børge Egon Jensen, Østrigsgade 49, 3.
Uden båd.
Charles Nielsen, Webersgade 42, 1.
Kutter »Sirius«.
Dijohn Hugo Larsen, Delfingade 52, 1.
Motorbåd »Digo«.
Paul Anker Nielsen, Bremensgade 62.
Kragejolle »Mona II«.
Passive B:

ALBIN

4 HK

Reparationer udføres.
Reservedele leveres.

» B R I T ANN IA«
direkte omstyrbar.

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

RAADHUSSTRÆDE 17
Leverandør til Foreningen.
Guld og Sølv købes.

Per Thode, Brigadegården 11, st.
Paul Dahl Hansen, Brigadegården 1, 2.
Annie Lindqvist, Moselsgade 28, 4.

URE OG OPTIK

Det påhviler derfor nye medlemmer at op
søge d'hrr., som kvitterer på den udleverede
optagelsesblanket, såfremt fartøjet kan op
tages i foreningen. — Uden denne kvittering
for godkendt fartøj, kan der ikke påregnes
plads i havnen for sommerhalvåret.

K.*benhavn K
Telt G *931#

YACHT-SERVICE
E. NILSSON & E. ANDERSEN

YACHT

»Klohkemageren«

NB! Ifølge foreningens love skal aktive
medlemmers fartøjer godkendes af havne
udvalget før medlemskortet kan udstedes.

Kongens
Nytorv 6,

MILANOVEJ 25
S U N D B Y 4381

Juniores:

(Ifølge 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).

SKANDINAV1A

„m rifytify tyul(Lme*L''

CARL NIELSEN

Henry Solberg, c/o Hartok, Vesterbrogade
27 B, 3. Motorbåd »Frida«.
Lilly Biilow Nielsen, Urbangade 2, 3.
Motorbåd »Nordland«.
Niels Juel Carl Modler, Fredericiag. 51 B, st.
Kutter »Ane«.

TifnSlétei %nihUMjiJti

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

Fender og prima
Fortøjning

SERVICE

udfører alle Beslag
til Lystfartøjer, og er
Specialist i moderne
og hensigtsmæssige
Beslag til Kapsejlere.
Vi anbefaler os bl. a. med:
Karabinhager — Løjerter
Sejlslæder — Vantskruer
Skødeblokke — Skødespil
Rebeapparater — Klyds
Pullerter — Hængsler
Koøjerammer — Metalskinner
Masteskinner — Kølbolte
etc.
• Se Udstillingen i Malerudsalget

faas nu i

Gunnar Jensen
Yachtbureau
Yachtassurance
Yacht-Service
Køb og Salg af alt Yachttilbehør
Østerbrogade 36

Tria 1440 - Øbro 7649

Afleveret til postvæsenet 10. november 1948.
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JUNIORRAD

7. Aarg.

MØDE
i Københavns Sejl-Wnion

FAST MÅNEDLIG JUNIOR SPALTE
Er juniorsagen — trods så ny — ved at
stagnere. Eller er den gået i vinterhi? årsa
gen til dødvandet skyldes ikke nybesættelsen
af stillingen som juniorchef. Her skal heller
ikke drøftes årsagen til uroen i afdelingen,
men blot konstateres, at den forrige junior
chef har gjort et stort uegennyttigt arbejde
for sagen, men at arbejde har været og er
for omfattende for en enkelt mand. Her må
heller ikke bebrejdes de unge mennesker
noget, de er såmænd ikke vanskeligere end
andre unge. Men ved deres ungdommelige
kådhed kan de kun bringe lys, livslyst og
glæde til de ældre medlemmer, der kun kan
fryde sig ved at se vordende sejlere tumle
sig. Vel at mærke, når dette sker på en værdig
måde, hvad vi ikke et øjeblik er i tvivl om.
Men skulle der være vanskeligheder, er det
her bestyrelsens pligt at skabe ordnede for
hold. Her nytter det ikke at udelukke nogle
enkelte, sagen skal gribes helt anderledes an.
Opdragelse og justits skal komme inde fra,
med andre ord, man må gøre de unge men
nesker medansvarlige, de skal have lov at
løfte med, tumle med opgaverne. Der må
foruden selve sejladsen, der selvfølgelig er
det primære, skabes andre samlingspunkter.
Nu kan man ikke sådan uden videre be
gynde at danne en forening i foreningen, så
danne forsøg skal straks slaas ned, hvor dette

Torsdag den 18. november afholdtes møde
i K. S. U. i »Frem«s klubhus. Tilstede var
ikke lykkes, må disse intensivt modarbejdes, repræsentanter for de unionen tilsluttede
da sådanne foreninger virker nedbrydende klubber.
på moralen. Vejen til at lade de unge få
Formanden bød velkommen, og man gen
mere indflydelse ligger der alligevel, ja, der nemgik derpå dagsordenen for den kommen
er et væld. Der kan dannes komiteer, udvalg de sejlerdag samt forskellige andre spørgsmål.
og råd, ja, der er utallige benævnelser og
Angående fælleskapsejladserne i 1949 var
muligheder. Vi vil foretrække at kalde den man enig i at bibeholde dem som hidtil med
kreds af medarbejdere for et juniorråd. Ved 3 fælleskapsejladser, hvoraf den ene skulle
at oprette et sådant, undgår man de ofte sejles på skift i byerne Malmo, Landskrona
uheldige diktatortilbøjeligheder en enerådig og Hålsingborg, og ville man i 1949 foreslå
chef kan få, samtidig med man frigører juni Landskrona. Den første sejlads i Landskrona
orchefen for en mængde mindre betydeligt ca. 15. juni, den næste i Dragør ca. 10. aug.
arbejde, og derved giver ham mulighed for og den sidste i Skovshoved, enten 1. sept.
helt at hellige sig den virkelig opdragende eller 7. september. Spidsgatterpointsejladsen
gerning.
omkring den 7. september.

Rådet kunne sa planlægge og arrangere, og
forinden ideer og forslag blev bragt til Ud
førelse, skulle de forelægges til godkendelse
hos juniorchefen. Og langsomt men sikkert
vil der oparbejdes en »juniorånd« (for ikke
at bruge ordet »spejderånd«). — Man ville
skabe traditioner, som i sig selv virker op
dragende.
For straks at få juniorerne ind i arbejdet
for deres egen sag, indbyder vi dem til at
vælge en redaktør til juniorspalten, samtidig
opfordrer vi alle medlemmer til at sende
bidrag til spalten.
Velkommen juniores.
R.

Glædelig jul
Bestyrelsen beder foreningens medlemmer, venner,
bekendte og sejlsportskammerater landet over mod
tage Sundby Sejl-Forenings hjerteligste hilsener med
ønsket om en rigtig glædelig jul.

Der blev fra Håkon Nielsen henstillet, at
man lod piratjollerne deltage med samme ind
skud som de øvrige deltagere ved fællessejladserne, da det ikke i væsentlig udstrækning
var juniorer, der sejlede, således at de også
fik samme præmier. Der skulde dog som hid
til sejles på en mindre bane.
Med h. t. klassebådenes N. L. mål drøftede
man spørgsmålet, men fandt ikke nogen til
fredsstillende løsning, idet man ikke var enig
i det hensigtsmæssige i, enten at bruge det
største N. L. mål indenfor klasserne eller det
mindste. Man enedes om at afvente diskus
sionen om problemet på sejlerdagen, for evt.
at høre, hvorledes provinsen så på det.
Spørgsmålet om godtgørelse for manglende
Genua-fok var igen sat på dagsordenen, men
da man her i København ikke var særlig
interesseret i dette problem, og ikke mente
det havde så stor betydning, vilde man lade
provinsen afgøre dette spørgsmål.
Der blev fra M. S. J. Hansen stillet fore
spørgsel m. h. t. gyldigheden af målerbreve
i almindelighed var man enige om, at der
ved en kapsejlads næste sommer burde finde
en indkaldelse sted af de deltagende bådes
målerbreve, ligesom man vedtog senere på

SIDE 2

vinteren at indkalde målerne til et møde for
at drøfte dette spørgsmål tilligemed måle
spørgsmålet i almindelighed.
Der var fra provinsen indgået forslag til
sejlerdagen om at nedsætte et sejladsudvalg
til 24 timers sejladserne, og det blev oplyst,
at der fra forretningsudvalget ville blive fore
slået det i København eksisterende 24 timers
udvalg, idet dette sikkert var bedst orienteret
om spørgsmålet, hvilket man fandt ville være
udmærket.
Spørgsmålet om »Dansk sejlerdag«s opta
gelse i »Dansk idrætsforbund« var man enige
om var en udmærket tanke, hvis man kunne
arrangere det således, at K. D. Y. stadig
skulle repræsentere den nationale myndighed.
Selvom det havde været naturligt, at Dansk
sejlerdag var den nationale Myndighed, var
man enige i, at det ville blive for bekosteligt
for klubberne selv at afholde de fulde ud
gifter til sekretær og kontorhold og til repræ
sentation internationalt, især da den inter
nationale sejlsport ikke havde den store inter
esse for sejlerne i almindelighed. Axel Olsen
henstillede, at man forsøgte at få en repræsen
tant ind i udvalget for den nationale myndig
hed.
Formanden for Kastrup oplæste derpå et
indlæg vedrørende udtagelsessejladserne i
Swallow klassen, hvoraf det tydeligt fremgik,
at der var begået en åbenlys uret mod Ejnar
Olsen fra Kastrup, som grundet på dommer
komiteens manglende evner til at bestride
deres hverv, ganske uretfærdigt var blevet til
sidesat til fordel for hr. Ratje, Frederikssund.
Man var i forsamlingen meget fortørnet over
den ensidige afgørelse, der her var truffet
fra dommernes side, og det smøleri, der fra
forretningsudvalgets side var vist Kastrups
protest, og man henstillede til Georg Jørgen
sen på det kommende forretningsudvalgs
møde at rette en kraftig protest til forret
ningsudvalget mod den afgørelse dommerne
havde truffet i disse sejladser.
Mødet hævet.
Ks.

Vort plankeværk skal efterses!
På flere steder har plankeværket truet med
at falde om og en midlertidig afstivning er
foretaget, imidlertid har man besluttet efter
havneudvalgets indstilling at foretage et
eftersyn af plankeværket pladsen rundt.
Medlemmerne anmodes i denne anledning
om at rydde bag deres skabe.
Klodser og andet brugeligt grej er jo i brug
nu, så tidspunktet skulle være det bedst
mulige. Der ligger dog endnu en masse skram
mel bag mange skabe, som det nu måske er
muligt at kassere ved samme lejlighed.
Rydningen bedes foretaget inden 15. febru
ar, efter denne dato skulle der gerne være
klart langs hele plankeværket, for dels er det
forbundet med udgifter, når foreningen skal
udføre dette for de enkelte og dels kan bruge
ligt grej let forsvinde.

SSF
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Et budget er uløselig knyttet til al foretagsomhed, det være sig lille som
stort. Men ikke nok hermed, herind i griber et andet og et særdeles uomgænge
ligt led, nemlig økonomi. Disse to faktorer er ubrydelige, de udgør tilsammen
en vigtig bestanddel i vort samfund, hvor disse begreber foragtes og forkastes
som noget højtideligt, som man ikke ønsker at befatte sig med, hersker ikke
blot uvidenhed om fundamentale grundregler for al fremadstræbende virketrang
i et organiseret samfund, men der hersker også organisatorisk afmagt, der under
alle omstændigheder vil ende i forfald. Med alle til rådighed stående midler
bør man bestræbe sig for at administrere efter en forud lagt plan. Al energi
og virketrang bør mobiliseres, for derigennem at danne et værn mod ligegyldig
hed og andre dermed beslægtede tilbøjeligheder.
Fristelser er meget vanskelige at sidde overhørige. En nærliggende fristelse
er at prøve begreberne, budget og økonomi i vor forening. Kan disse så rimelige
og naturlige krav honoreres på en saglig og tilfredsstillende måde? Det er jo
ethvert medlem bekendt fra utallige generalforsamlinger, at foreningens økonomi
er den slettest mulige. Et tydeligt vidnesbyrd er de stadig stigende kontingenter.
Er disse stadig påkrævede? Blev pengene ikke bevilget til bestemte formål, er
disse løst, eller er de »uløselige«, i begge tilfælde er der så basis for kontingent
nedsættelser, hvis der da ikke allerede er dukket nye opgaver frem, der trænger
på for at blive løst. Man kan da med rimelighed stille bestyrelsen over for kravet
om hvilke planer for økonomisk sanering, der tænkes realiseret og hvilke ret
ningslinier budgettet vil følge. Overflødigt er det vel at sige, at sagen haster.
Det nytter så lidet at udarbejde forslag til behandling ved næste generalforsam
ling, inden den tid skal der foreligge konkrete afgørelser, så medlemmerne kan
se, at der er en impulsiv, livgivende bestyrelse, der ikke sætter sig til hvile på
de allerede modtagne laurbær.
Men i det lille samfund, som vor forening udgør, kan medlemmerne også
bidrage til styrkelse af økonomien udover de naturlige kontingentydelser, nemlig
ved at værne om havnen. Det kan gøres, ved at iagttage foreningens love og
holde dem efterrettelige, til fælles gavn og glæde for medlemmerne. Man skal her
kun fremhæve en enkelt forseelse, men til gengæld en hændelse, der set med
foreningens økonomi kan få katastrofale følger, og det er, at man ret ofte ser
motorbådsejere sidde og nyde motorens summen, samtidig med skruen er slået
til. Spunsvæggene bliver undermineret og kan bryde sammen, det kan derfor
ikke indskærpes kraftigt nok, at motorbådsejere afholder sig fra denne form
for nydelse.
For den enkelte bådejer melder begreberne om budget og økonomi sig også.
Her er forståelsen betydeligt bedre, af den ganske enkle grund, at det er den
personlige kasse, der må stå for udbetalingerne, og den fortolkning er fuldt
acceptabel. Fordi disse anskuelser nu deles, berettiger det ingen til at slække på
vedligeholdelsen af bådene, tværtimod, man skal forsøge ved planlægning af
reparationerne og den øvrige vedligeholdelse at opnå det mest fuldkomne mål,
med andre ord opnå, at vor forening kan fremvise en mønsterflåde.
I disse bestræbelser bør alle gå ind for, når lejlighed gives, at yde andre
medlemmer vejledning med råd og dåd. Nu ved vi godt, at dette er praktiseret
i stor Udstrækning blandt gamle medlemmer, og denne tolerance for andre, bør
udvides til også at gælde nye medlemmer, og i særdeleshed dem, for derved at
styrke samhørigheden.
Medlemsbladet er allerede gået ind for disse samarbejdsbestræbelser, og
agter at fortsætte disse givne retningslinier.
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HAVN OG PLADS
i .Valhal

Det var en stor strålende fest andespillet
udviklede sig til. Tidspunktet var berammet
til kl. 19, hvor der allerede var mødt en del
gæster, de blev alle mødt af en festlig bord
dækning, der tog sig smukt ud i den strålende
oplyste sal. Der var dækket op ved små bor
de, som gav det hele en smuk ramme. Kl.
19,30 var salen fyldt til sidste plads, der var
ca. 200 gæster tilstede.

i Suudby- Seftpicwinå

Opmærksomheden henledes på, at ingen
fartøjer må henligge i havnen efter 15. decem
ber. Ansøgning om dispensation skal skrift
lig tilstilles formanden eller havneudvalg.
Medlemmerne opfordres til at støtte besty
relsen i arbejdet med at holde orden i havnen
og på pladsen. Vi har igennem mange år set,
hvordan arbejdet med at administrere havn
og plads er blevet mangedoblet, fordi med
lemmer og ikke medlemmer kommer med far
tøjer uden at give meddelelse og uden at
betale, fordi man undlader at meddele om
køb og salg evt. for uretmæssig at opnå en
havneplads, fordi vinteroplæggeren sætter
båden i vandet om foråret og stikker af uden
at betale pladsleje etc.
Havneudvalget kan jo ikke være i havnen
hele døgnet, og medlemmerne kan hjælpe
bestyrelsen ved at vise nye medlemmer og
vinteroplæggere tilrette og opfordre dem til
at bringe deres forhold til foreningen i orden.

Formanden, hr. Bay, ønskede alle damerne
og herrerne velkommen og ønskede, at de
Havneudvalget.
måtte få en festlig og fornøjelig aften, hvor
efter der blev serveret kaffe og kager. Kaffen
Sandby Sejl-Forenings
var særdeles velsmagende. Selskabet nød rig
tig den hygge, der var tilstede, og der blev
bestyrelse
konverceret, så det var en lyst at høre. Kaffe
bordet varede til kl. ca. 20,30, hvorefter der Formand: H. Bay, Polensgade 44, 1., Telf.
blev taget af bordene, og andespillet kunne
Sundby 994.
begynde. Der var god omsætning på de hele
plader og forresten også på de løse plader. Havneudvalg: Næstformanden Erik Nils
son, Milanovej 25, 1., Telf. Sundby
Gevinsterne var 12 ænder, 12 Høns og 2
gæs. Der var 12 spil for de gennemgående
plader, så det var en billig gevinst for dem,
der var blandt de heldige. Spillet varede til
kl. 23,30, hvorefter musikken spillede op til
dans, der udartede sig til den mest strålende
fest, som vi skal helt tilbage til stjernekroens
dage for at kunne vise mage til. Vi blev alle
sammen rystet rigtig godt sammen, alle som
én, og det er en af den slags fester, man øn
sker sig flere af. Man kan mærke, at der er
ved at komme mere liv i det hele, og det er
det, der skal frem. Det gælder også nede i
vor havn, vi skal kunne smile til hinanden
og tale med hinanden, så det store, store sam
menhold kan komme igen ligesom i gamle
dage. Der blev givet 2 ekstra timer, og det
var svært at holde op, men der skulle jo slut
tes, så vi gik alle veltilfredse og glade hjem
med ønsket om en snarlig gentagelse.
Red.

Nye Medlemmer

Vi har hermed fornøjelsen at anmelde
følgende nye medlemmer af Sundby
Sejl-Forening til optagelse:

B.:
Palle Lindberg Andersen, Langelands Plads
5, 3. — Kragejolle »Tut«.
Henning Carl Jacobsen, Ryparken 46, St. —
Kutter »Triton«.
Ernst Skakke, Sølvtorvet 6, 4.
Kutter »Ingelil«.
Aktive:
Gerhardt Undith Simonsen, Nicolaj Plads
24, 2. — Kragejolle »Tut«.
Kai Oscar Hoielt, Hammelstrupvej 21, 3.
Uden båd.
Carlo Maurice Camillo Søeborg( Thorupgårdsallé 3, 2. — Yawl »Yoga«.
Anders Christian Charly Mikkelsen, Høsterkøbgade 16. — Kutter »Bounty«.
Svend Thorngren Artvig, Øster Farimagsgade
93. — Kutter »Jutta«.

4381, og Einar Nilsson, Hveensvej 1, Johannes Frederik Larsen, Uranusallé 9.
Kragejolle »Sussi«.

Tlf. Amager 1699 x.

Marketenderiudvalg: O. Fiitterer, Middel- Siegfred Cornelius Andersen Westermann,
Amagerbrogade 95, 3.
grundsvej 39, Tlf. Amager 8739, og
Arne Johannesen, Amagerbrogade 97. John Eli Christensen, Peter Bangsvej 121.
Sejladschef: Alfred Jørgensen, Italiensvej 76, Mogens Hansen, Frændevej 25 A.
Kutter »Tovelil«.
Tlf. Amager 5568.
Kapsejladschef: Alf. Andersen, Ulvefodsv. 2. Einer Anders Kobbeltvedt, Siciliensgade 14.
Poul From Andersen, Sigbritsallé 7.
Sekretær: W. Tanggaard Rasmussen, Ka
Kutter »Wakson«.
strupvej 151, 1. Tlf. Sundby 2351 u.
Jørgen Ernst Eskildsen, Thorsgade 81, 4.
Kasserer: Th. Sparre, Højdevej 39, 3. Tlf.
Motorbåd »Johnny«.
Sundby 5673.
Vilhelm Nordlund, Tordenskjoldsgade 13.
Jolle »Tumleren«.
Fung. kasserer: Svend Carlsen, Ahrenkildes
allé 3.

Meddelelse

(Ifølge lovenes paragraf 3: nyt medlems
ansøgning om optagelse aftrykkes i først
udkomne nr. af »SSF«. Protest skal skrift
lig tilstillet bestyrelsen senest 14 dage
efter offentliggørelsen).
NB! Ifølge foreningens love skal aktive med

Towærkshursus'et

Midlertidig holdes klubhuset åbent daglig lemmers fartøjer godkendes af havneudvalget før
fra kl. 11 til mørkets frembrud. Lørdag og medlemskortet kan udstedes.

meddeler alt optaget. — Lærer Hansen søndag fra kl. 9 til 21. Der vil blive givet
beder os meddele, at der grundet stor tilslut nærmere meddelelse i bladet om lukketiden,
ning ikke kan modtages flere elever til dette når lyset er indlagt.
års undervisning.
R.
Restauratøren, Klubhuset.

Det påhviler derfor nye medlemmer at opsøge
d'hrr., som kvitterer på den udleverede optagelsesblanket, såfremt fartøjet kan optages i for
eningen. — Uden denne Kvittering for godkendt
fartøj, kan der ikke påregnes plads i havnen for
sommerhalvåret.
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En JULEGAVEIDE!

STOPUR
»Klohkemageren«

ANDREAS HANSEN
URE OG OPTIK

4ALLANDS0A0E

AMAGER

Benzin - Petrol og Danol BAADMOTOR
Type K2-K4K 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.

1. Kl.s Reparationer.
Forretningen, Amagerbrogade 101
Eneforhandler for

Telefon Amager 2719 u.

Nar bladel udebliver!
Det hænder ofte, at medlemmerne henven
der sig til kassereren eller redaktøren for at
beklage bladets udebliven, disse er imidlertid
uden indflydelse på det skete.

ALBIN

Reparationer udføres.
Reservedele leveres.

»BR IT ANN IA«

']jqn%ikjeA ^truhiUujtKi

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

Kongens

København K

Nytorv 6,

Telf. C. *931*

Forretningsgangen er nemlig følgende:
Postvæsnet har en komplet medlemsforteg
nelse fra foreningen, efter denne tilsendes
medlemmerne bladene, postvæsnet modtager
disse direkte fra trykkeriet.
Udebliver bladet, skal man derfor straks
henvende sig til det lokale posthus. Når man
flytter ) skal man ligeledes meddele posthuset
dette, herfra tilgår straks foreningen med
delelse om flytningen, således er det altså
ikke engang nødvendigt at meddele forenin
gen om flytning. Det vigtigste er postvæsnet
bliver underrettet, også af hensyn til Deres
øvrige korrespondance.
Medlemmerne bør i egen interesse sørge
for, at de stadig modtager vort medlemsblad,
idet vi jo er indstillet på, at alle vore foreningsmeddelelser tilgår medlemmerne gen
nem bladet.

Pladsmand og havnefoged
Den af den tidligere bestyrelse ansatte
pladsmand og havnefoged Sigfred Westermand, er efter eget ønske fratrådt fra den 20.
november 1948.
Bestyrelsen ved havneudvalget indledte da
straks forhandlinger med foreningens tidligere
pladsmand og havnefoged E. Madsen. For
handlingerne syntes ikke i første omgang at
skulle lykkes, da E. Madsen havde fået godt
og særdeles vellønnet arbejde i byen. Men
langt om længe nåede man til et forslag, som
begge parter kunne være tjent med at til
træde. Man mener herved at have sikret sig
en fortræffelig medarbejder.
Havneudvalget.

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

YACHT-SERVICE
E. NILSSON & E. ANDERSEN
MILANOVEJ 25
S U N D B Y 4381

Gunnar lensen
Yachtbureau
Yachtassurance
Yacht-Service
Køb og Salg af alt Yachttilbehør
Østerbrogade 36

Tria 1440 - Øbro 7649

Vi anbefaler os bl. a. med:
Karabinhager — Løjerter
Sejlslæder — Vantskruer
Skødeblokke — Skødespil
Rebeapparater — Klyds
Pullerter — Hængsler
Koøjerammer — Metalskinner
Masteskinner — Kølbolte
etc.

WlafyaåitA, „Wladb"

Kan købes i Malerudsalget.

ØNSKER GLÆDELIG JUL
OG GODT NYTÅR

Husk at lade
riggen tilse og

Sundby Sejl-Forenings klubhus og havn:
Amager Strandvej.
Pladsmand og havnefoged: E. Madsen.
Privat: Holmbladsgade 90, Amager 2779 x.

istandgøre
i vinter

MALERUDSALGET
Efter kl. 18: AMAGER 2779 X
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