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SEJL O« SKRUE 

1950 * T-cemad - tcadi alt 
Mon der ikke i tiden er en tendens til, at 

man lever i forventningens søde rus. Burde 
man ikke snarere leve i nuet, og arbejde for 
det opnåelige. Tilstandene i vort land må 
dog trods den megen tale om genopbygnin

gen efterhånden være normale, i alt fald 
vinder man intet ved at udskyde dette og 
hint. Vi så denne hengivende venten fra 
krigens år. Drømme om, hvor meget vi 
skulle sejle efter krigen. Ja, vi fik pløjet 
vandet tyndt, men fik vi revanche fra krigs
årene — nej, disse år var og er spildt. 

Det gælder om at leve i nuet, og gennem 
et aktivt liv skabe værdier, som kan bringe 
lyspunkter ind i hverdagens trædemølle. 

Under krigen opstod den store og smukke 
tanke påny, at S. S. F. måtte have et stort 
og tidssvarende klubhus. En brillant idé. 
Ved straks, eller efter megen agitation 
lykkedes det at få oprettet et byggefond, 
og man beviste, at der var mening bag den 
megen tale. Man gik aktivt ind for en sag. 
Man skabte et byggefondsmærke, for at 
særlige interesserede for små midler yder
ligere kunne støtte den gode sag. 

Tiden er nu så fremskredet, at man kan 
begynde på realitetsdrøftelser. Der er et 
væld af forskellige detailler, der skal om
hyggeligt undersøges. Her skal blot nævnes 
nogle enkelte ting, som forrentnings- og 
vedligeholdelsesudgifterne samt pladsbe
hovet. Derfor skal der her slås til lyd for, 
at man nedsætter et sagkyndigt byggeud
valg, der skal forestå planlægningen af byg
geriet. Hvis man gør det, som et sket i 
andre sejlforeninger og roklubber at sprin

ge for hurtigt til, kan det hænde, at man 
for at klare udgifterne ved forrentning og 
vedligeholdelse må udskrive ekstrakontin
genter. Ligesom man må sørge for, at huset 
bliver rigtig dimensioneret, så man ikke 
risikerer få år efter indvielsen at blive 
tvunget til en gennemgribende ombygning. 

Begrundelsen for, at der her slås til lyd 
for, at man nedsætter et sagkyndigt bygge
udvalg er, at man fra utallige generalfor
s a m l i n g e r  k e n d e r  r e p l i k e n :  " L a d  e n  f a g 
mand ordne det". Sidst skete det ved forårs-
generalforsamlingen, hvor det blev forelagt 
et projekt, der havde til formål at regulere 
pladsen og ophalergrejet. Dette var teknisk 
beregnet af en ingeniør. Men dette blev for
kastet med ovenfor nævnte bemærkning. 
En oprejsning må det være, selv om de men
nesker, der beregnede vort ophalergrej, ikke 
har behov for oprejsning, at man i Ålborg 
lysbådehavn i sommerens løb har fået et 
ophalergrej nøjagtig som det, vi forelagde 
vore medlemmer. Endvidere har vi fra Ål
borg hørt, at ophalergrejet virker over al 
forventning, og at man på 20 — siger og 
skriver tyve — minutter tager store kuttere 
op og sætter dem på plads. 

Ellers går arbejdet videre. Nu opsættes 
der plankeværk på den søndre plads, og 
efterhånden som midlerne er til rådighed 
repareres og anskaffes det, som betinger, 
at vore medlemmer har en tryg ankerplads 
for deres båd. 

Der arbejdes med små midler, men mot
toet for 1950 skal alligevel være: fremad 
— trods alt. E. E. Nilsson. 

B E S T Y R E L S E N  
ønsker alle medlemmer og annoncører et godt og heldbringende nytår 

med tak for det gamle. 

D E T  M A R I T I M E  

hjemmeværn 
af orlogskaptajn T. Bjerre, 

søværnskommandoens delegerede officer 

i hjemmeværnet. 

Efter søværnskommandoens indstilling 
har hjemmeværnet nu påbegyndt opbygnin
gen af de i "Lov om hjemmeværnets ord
ning" angivne hjemmeværns-flotiller. 

Disse flotiller søges oprettet rundt om i 
vore havne- og kystbyer og underlægges 

søværnskommandoen kommandomæssigt 
gennem de respektive marinedistrikter. 

Enhver, der på en eller anden måde har 
tilknytning til søen, f. eks. motorbåds- eller 
sejlsportsfolk, fiskere, tidligere sømænd 
eller værnepligtige fra søværnet kan melde 
sig til det maritime hjemmeværn. 

Selve uddannelsen ledes af marinedistrik
terne og omfatter almindelige maritime 
discipliner såsom: sejlads, signalering, kon-
trol-, udkigs- og meldetjeneste, skydning 
med hånd- og maskinvåben m. v. 

Undervisningen følger de i loven angivne 
retningslinier og omfatter: en 1ste års 
grunduddannelse på ikke mere end 100 
timer, som gennemgås af alle, der ikke tid
ligere er uddannet ved enheder af hær og 
søværn, eller har modtaget en tilsvarende 
uddannelse. 

Det er tanken, at uddannelsen normalt 
skal finde sted på hverdagsaftener med 4 
aftener a 2 timer pr. måned. Derpå følger 
en fortsat uddannelse, der gennemgås af 
de, der har modtaget grunduddannelsen, 
eller som ikke behøver denne. 

I de første 2 år, i hvilket personellet skal 
deltage i den fortsatte uddannelse, må denne 
ikke medføre pligtig tjeneste på over 50 
timer pr. år for den enkelte mand. Denne 
uddannelse finder normalt sted på hver
dagsaftener med 2 aftener a 2 timer pr. 
måned. 
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Efter afslutningen af den sidstnævnte 
2-årige fortsatte uddannelse, og indtil 
hjemmeværnsmanden udtræder af hjemme
værnets aktive styrke, må uddannelsen ikke 
medføre mere end 24 timers pligtig tjeneste 
pr. år for den enkelte mand. 

Om fornødent kan der afholdes øvelser 

på søn- og helligdage. 

Motorbådsejere, der vil stille deres far
tøjer til disposition for marinedistrikterne 
ved flotillernes øvelser, er selvfølgelig sær
deles velsete. I tilfælde af krig eller større 
øvelser vil søværnskommandoen tildele flo-
tillerne det nødvendige fartøjsmateriel, bl. 
a. ved udskrivning eller leje. 

Tilmeldelse til hjemmeværnsflotillerne 
sker ved at indsende de almindelige anta-
gelsesbegæringer om frivillig tjeneste ved 
hjemmeværnet til den stedlige hjemme-
værnsregion. 

Antagelsesbegæringerne fås ved henven
delse til politikontorerne, amtstuerne eller 
de forskellige hjemmeværnsdistrikter. På 
antagelsesbegæringen skal udtrykkelig 
være anført, at man ønsker at gøre tjeneste 
i en hjemmeværnsflotille. 

løvrigt vil nærmere oplysninger kunne 
fås gennem de respektive marinedistrikter, 

hjemmeværns-regioner eller ved henven
delse til den delegerede officer i hjemme-
værnssager, marineministeriet, Slotsholms-
gade 10, København K. 

I de senere år har der gang på gang fra 
de forskellige foreningers medlemmer været 
forespurgt om mulighederne for optagelse 
i det maritime hjemmeværn. 

Dette er altså nu ved at blive til virke
lighed. 

MOTOR 
(/U"*'! I9f0 

Den kendte motorfabrik KIM har sendt 
sin nyeste motor model 1950 på markedet. 

Den model, der leveres nu, adskiller sig 
betydeligt fra sine forgængere. Nye tekni
ske finesser er kommet den nye model til
gode. Her skal fremhæves, at den har im
pulsstart og er fri for indsugningsventiler. 
Tillige leveres den med forvarmning for 
kørsel med petroleum og danol. 

KIM motoren vil uden tvivl vække opsigt, 
hvor den kommer frem, og da den egner sig 
lige fortrinligt til såvel motorbåd som til 
hjælpemotor i sejlbåd, kan vi spå den en 
god fremtid. Den leveres i 4 forskellige 
størrelser, nemlig 3 hk, 5 hk, 6 hk og 8/9 
hk. — Gamle modeller kan ændres, så de 
opnår den nye models fordele. 

JEG HAR KØBT MIG 
Humoreske af Rauer Bergstrøm. 

en båd 
"Jeg har købt mig en båd", forsøgte jeg 

at sige løst henkastet til en kollega. Men j 
jeg tror ikke, min stemme lød helt natur
ligt. Man "henkaster nemlig ikke noget 
løst", når det drejer sig om så forunderlig 
en ting som en båd, sådan en, De ved, med 
skøder, ruf og cockpit og vantskruer og 
gud ved, hvad det altsammen hedder. En 
Sejlbåd er noget for sig selv. 

Man kan revnefærdig af stolthed sige: 
"Jeg har købt mig en bil", og folk vil enten 
gratulere eller ytre tegn på misundelse eller 
gøre begge dele i forening, men de vil 
uværgerlig altid spørge om mærket og pri
sen. Man kan f. eks. også sige "Jeg har købt 
mig et hus", uden at folk af den grund går 
bagover. Ved en sådan meddelelse vil de 
fleste blot sige: "Hvor fornuftigt!" og der
næst vil de spørge, hvor huset ligger og 
hvormeget, det har kostet. Men altsammen 
uden at ytre større tegn på sindsbevægelse. 
Folk, der kender En særlig godt, vil måske 
dog tilføje — hvori i alverden har du — 
med tryk på det personlige stedord — skaf
fet penge fra til det? og derefter vil de 
bringe deres egne ulige mere interessante 
nyheder til torvs. 

Men overfor meddelelsen om, at man har 
købt en båd, reagerer folk altid meget kraf
tigt. Nogle viser alle tegn på forfærdelse 
og opremser på stedet alle de sejlulykker, 
der er sket siden Gorm den Gamles dage, 
og med øjne, der afspejler den heftigste gru, 
besværger de En om dog at afstå fra slig 
halsløs gerning som at sejle. 

Beder man dem så entusiastisk om at 
forestille sig det blå sund med de hvide sejl 
og de muntert klukkende bølger, forsøger de 
som oftest virkelig at gå ind på tanken. De 
kan således godt forestille sig det blå sund, 
men når de kommer til det hvide sejl, ser 
de det altid kæntre rundt, og bølgerne ? Ja, 
dem ser de rasende brøle hen over Ens 
hoved og En selv indfiltret i slimet tang 
nede på bunden i selskab med krabber og 
sultne rejer. De mangler for så vidt intet 
i fantasi, den går bare i en forkert retning. 

Så er der de andre, som ved meddelelsen 
om køb af båd, går til den helt anden side 
og siger frygtelige brandere i hvilke En 
selv og søsygens symboler spiller en frem
trædende rolle. De kan godt forestille sig 
misantropens triste version af båden på det 
blå sund, men af en eller anden grund 
synes det at berede dem uhyre morskab. 
Der var faktisk en, som forleden dag råt 
sagde: "Jeg skal tænke på dig næste gang, 

jeg spiser rejemad i Tivoli". Sådan noget 
er taktløst, synes jeg. 

Min kollega hørte til den første kategori 
— altså de forfærdede. Hans forfærdelse, 
viste det sig, udsprang dog ikke af bekym
ring for mit velfærd, men af ganske andre 
Aarsager. 

"Du forbarmede!" udbrød han vantro. 

"Hvad i alverden vil du med en båd?" Med 
klædelig beskedenhed anførte jeg, at jeg 
skam havde tænkt mig at sejle i den. Ture 
på sundet, frisk luft, sundhed, sol, styrke 
og alt det. Han s å blot på mig, og hans 
blik afspejlede både medlidenhed og foragt. 

"Man kan mærke, at du ikke ved ret 
meget om lystsejlads," begyndte han i en 
overbærende tone. "Jeg kan forsikre dig," 
docerede han, "at det kun er de mest ama
tøragtige amatører, der bruger deres både 
til at sejle med. Sejle !" Han snøftede 
hånligt. "Er du sindssyg? Ønsker du virke
lig at kompromittere dig for tid og evighed 
indenfor din klub? "Sejle ! Du vil være 
blameret for livstid! Næh, du. Det var vist 
godt, vi kom til at tale sammen, for jeg ved 
praktisk talt alt om det emne, i hvert fald 
det, som er værd at vide. Jeg har færdedes 
meget i sejlklubber, og det ligger mig på 
sinde at give dig en god sejler-start. For det 
være indrømmet: — Der kan være en vis 
hygge ved sådan en lystbådehavn med al 
dens foretagsomhed." 

"Nå, ja. Der ser du," begyndte jeg, men 
han fortsatte uden at lægge mærke til min 
lille afbrydelse: 

"Først, størst og vigtigst: Er der en god 
kantine i havnen?" Jeg oplyste ham om, 
at den side af sagen havde jeg skam endnu 
ikke haft tid til at interessere mig for, jeg 
havde jo været så optaget af min båd. 

"Det er jo ikke noget luksusfartøj," be
gyndte jeg nåny, og min stemme skælvede 
lidt af ømhed for mit skiv. "Men det er 
skam et pænt lille "skiv", fortsatte jeg, 
indstillet på at give en beskrivelse af mit 
hjertebarn. Jeg følte ikke så lidt af den 
stolthed, hvormed en ung moder præsente
rer sin førstefødte. 

"Skidt med båden," sagde min kollega 
flot. "Det spiller i virkeligheden slet ingen 
rolle, om den kan sejle eller ej. Næh, du. 
Det eriklubkantinen, at det virkelige 
sejlerliv udfolder sig. Der øves de store 
bedrifter. Det er der, der bliver sejlet og 
navigeret på en måde, der siger sparto til 
alt, hvad historiens store søfarere, Colum
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bus, Vasco da Gama og de fyre, nogensinde 
har præsteret... Åh! De storme, der somme
tider raser i læ af kantinens serverings-
skranke! De sejlrekorder der her sættes! 
Derinde tales der poetisk om bovvandets 
hyggelige klukken, men øllernes klukken 
giver skam ikke bovvandets noget efter, 
hvad hygge angår, ja, det kan endog ske, 
at kantinens bølger går temmelig højt, men 
hvad rører det de djærve sejlsportsfolk 
Men også ude på bådebroen navigeres der 
efter noder — når de gæve sejlere skån
selsløst kritiserer de få letsindige, som står 
ind eller ud af havnen. — Se, siger en og 
bakker mandigt på shagpiben, han smider 
fokken. — Ja, svarer de andre, han smider 
fokken — og deraf vil du vide, at det er 
forkert. At en anden to minutter efter smi
der sit storsejl er også galt, vil du erfare. 
Tilsidst ved man hverken, hvad man skal 
smide eller lade staa, men de problemer 
undgår man nemt ved at blive i havn, hvad 
da også de fleste gør." 

"Jamen, der sejles da også af og til," 
indvendte jeg spagt, men min kollega feje
de mine indvendinger bort, suverænt, som 
var han en Neptun, der fejede generende 
færdsel bort fra sine verdenshave. 

"Selvfølgelig sejles der af og til. Det kan 
jo desværre ikke helt undgås," indrømmede 
min kollega med et suk. "Det sker i reglen 
på to tider af året — når fartøjet om for
året eller rettere ud på sommeren endelig 
søsættes. Det er det øjeblik alle virkelige 
sejlsportsmænd frygter, thi for skams skyld 
er de nødt til at slå et slag ud i sundet for 
at præsentere skibet, men når det er over
stået, så kan de resten af sommeren nøjes 
med at snakke om alle de vidunderlige ture, 
de vil foretage med båden, alle de fremmede 
og eksotiske kyster, de vil besøge, jo læn
gere væk, jo bedre. Jeg vil også indrømme, 
der er enkelte sejlsportsfolk, der når så 
langt som til Vedbæk eller Hveen, takket 
være vind og strøm og manglende kendskab 
til navigation. — Det andet og måske endnu 
mere frygtelige øjeblik kommer om efter
året, da de gæve sejlere må gøre sig klart, 
at sommeren faktisk er løbet fra dem, 
medens de hyggeligt sad og drak kaffe i 
deres fastfortøjede havne-sommerlysthuse. 
Nu må de — ligeledes for et syns skyld — 
ud at vende en tur udenfor havnen, inden 
båden hales på land for vinteren. Men tro 
mig, kære ven, de ånder lettet op, den dag 
båden står fast opklodset på pladsen, for 
nu kan de atter trygt tale om kommende 
stordåd. — Næh, du gamle, til at sejle, har 
klubberne deres juniores. De udfører al den 
sejlads, der kræves, for at klubben kan være 
bekendt at kalde sig en sejlklub. Disse unge 
ufordærvede sjæle holder endnu af at sejle. 
Læg du blot mærke til, hvor stort et num
mer alle klubber gør ud af deres juniores." 

"Jamen..." 

"Du tror måske jeg lyver?" spurgte min 

tungefærdige kollega indigneret. "Så prøv 
du blot at se en sommerdag, hvor mange 
både, der ligger i havnen, der jo sådan set 
burde være affolket for både, hvis man kan 
sige sådan. Men de ligger der praktisk talt 
allesammen! Fine og nypudsede for rigtigt 
at skinne landkrabberne i øjnene. For der 
er da ved gud ikke noget ved at have en 
flot båd liggende langt ude i sundet, hvor 
ingen kan se den, vel ? Men der udfolder sig 
skam et vældigt liv i skibene. Der pudses 
og spules, spises frokost og drikkes kaffe 
i spande — eller man skal måske sige — 
i pøsevis, der sejles bare ikke. 

Den anden del af sejlerlivet udfolder sig 
på selve bådpladsen, nemlig med at gøre 
skuden fint i stand til foråret. Der skrabes 
og pudses af med sandpapir, der snedkere
res og males og ferniseres og spartles, men 
det morsomste er skam at rakke naboens 
skib og måde at arbejde på, ned, når han 
et øjeblik har vendt ryggen til. Se deri, min 
ven, består det virkelige sejlerliv og hygge 
— men sejle !" Min kollega lo hårdt. 

"Jamen, når de ikke sejler, hvad vil de 
så med skib?" spurgte jeg, nu helt i vild
rede med hvad jeg skulle tro. 

"Oho, det skal jeg sige dig." — Min kol
lega bøjede sig fortroligt, ja næsten kon
spiratorisk hen imod mig og nærmest hen
åndede i mit øre: 

"Ser du, denne om sig gribende interesse 
for sejlsporten har en ganske speciel psy
kologisk baggrund, som vel kun de færreste 
har gjort sig klart. Men jeg har... Det hele 
er et led i den flugt fra kællingen og unger
ne og alt spektaklet og besværet i hjemmet, 
en slags masseflugt, som passende kunne 
gå under devisen: "Bort fra hjem og kone
bevægelsen"... I gamle dage havde "mæn-
nerne" deres kegleklubber, men de er efter
hånden helt afgået ved døden, ligger i de 
sidste krampetrækninger, altså kegleklub
berne. Hvem kan holde ud til stadighed at 
betragte en trækugle, der måske og måske 
ikke, slår i heldigste tilfælde 9 pinde om

kuld ? Ingen. Men her har sejlklubberne 
vist sig som værdige afløsere. Når fatter 
føler trang til ro og fred, nå ja, og måske 
også til en bajer, så siger han i dag til sin 
viv: Ja, lillemor, jeg ville egentlig gerne 
tage med dig og børnene ud til tante Hen
riette, men ser du, jeg har så meget at lave 
nede i båden. Jeg er nødt til at kalfatre 
hele styrbordssiden, så du forstår, ikke 
sandt ? — Og så — hej hop! Af sted! Af sted 
på lette fjed, ned til bådepladsen, klubhuset 
og den hyggelige kantine og kollektive ned
rakning af alle andre fraværende medlem
mer." 

"Ja, jeg har da set mange kvinder der
nede i havnen og i bådene. Mange af dem 
arbejder lige så flittigt som mændene," 
indvendte jeg. 

"Nåh, dem," — han sendte mig et skum
melt blik, — "de kvinder, du ser dernede, 
er vampyrerne, forstår du. Det er dem, 
der ikke vil slippe deres mænd af syne et 
øjeblik. De klamrer sig til deres ofre. De 
er der ikke for at sejle, men kun for at 
promenere deres "sportslige" sejlerkostumer 

og så for at virke som manende tågesirener, 
hvis de ser deres mænd lægge kursen for 

tæt op ad kantinen. 

— Jo, min ven," sluttede min kollega sin 
interessante udredning om sejlerlivet, "jeg 
tænkte skam også en gang på at anskaffe 
mig en båd, men da konen begyndte at se 
på dyre sejlsportskostumer og altså ganske 
afgjort indstillede sig på at spille en frem
trædende rolle i havnen, så opgav jeg det. 
Nå, men det var hyggeligt at tale med dig, 
men jeg må videre. Jeg har lovet min kone 
a t  f ø l g e  h e n d e  h e n  t i l  —  t a n t e  H e n 
ri e 11 e." 

Jeg så efter min kollega. Jeg syntes 
pludselig han så så lille og forsagt ud, og 
mit hjerte fyldtes med medlidenhed. Så 
rystede jeg hans lange tirade af mig og 
d a s k e d e  n e d  i  h a v n e n  t i l  m i n  b å d  —  f o r  
a t s e j 1 e ! 

Hjemmeværnsmøde i Ulubben 
Klubben arrangerer et møde med hjemmeværnet onsdag den 18. januar 
kl. 19,30 i Spejlsalen, Amager selskabslokaler, Markmandsgade nr. 9—11, 
hvor alle klubbens medlemmer og venner forhåbentligt møder. 

Notér Dem tid og sted. 

Mødet indledes med et indlæg af orlogskaptajn Bjerre, derpå følger 
spørgsmål fra tilhørerne — evt. diskussion. Her er alle udtalelser af en
hver art velkomne — også kritik. 

Aftenen slutter med nogle film, der vil interessere alle — de har til
knytning til saltvand og mandfolk. 

Vel mødt. for Hjemmeværnets IV distrikt. 

H. Schibbye. 
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Feriesejlads 
Allerede i vinteren 1948 besluttede vi os 

til at tilbringe vor ferie med sejltur til Jyl
land. Det blev først til Limfjorden i anled
ning af, at byen Nykøbing på Mors holdt 
650 års købstads jubilæum med store fest
ligheder, derfra til Århus og deltage i 4 
kapsejladser. 

Efter mange forskellige besværligheder: 
rengøring, maling og proviantering lykke
des det os at afsejle fra Sundby havn man
dag den 11. juli 1949 kl. 14. Vi var 3 mand 
fra starten, Henning, Arild og skipperen, 
og den fjerde mand Per mødte os i Gilleleje 
om tirsdagen. Vi havde fint vejr, kunne lige 
styre langs Øresunds smukke kyst lige til 
Kronborg uden kryds. Det var godt, vi ikke 
vidste, at vi herfra skulle krydse lige til 
Ålborg. 

Vi fik frisk vind, fra Kronborg lige i 
næsen til Gilleleje, vi kunne lige bære fulde 
sejl. Vi ankom ca. kl. 22, og efter en god 
aftensmad og kaffe gik vi til køjs, men 
desværre blev der ikke megen søvn den 
første nat om bord. Vi afventede så vor 
fjerdemand og lige så snart han ankom, 
afsejlede vi fra Gilleleje kl. ca. 10 tirsdag 
morgen. Der var meget frisk nordvest vind, 
så en trøst var det, at den ikke kunne blive 
mere imod. Vi mødte nogle kolossale høje 
bølger i Kattegat, og vi var mere eller min
dre søsyge. Henad eftermiddagen løjede 
vinden af, og vi fik omtrent stille ca. 3 
timer. Kl. ca. 18 var vi noget i tvivl om, 
hvor vi var, da vi ikke havde set sømærker 
eller land i lang tid, men vi holdt stadig 
godt udkig og fik da øje på en bakketop 
langt ude i nord. Vi blev enige om at styre 
mod dette punkt for at se, hvad det var. 
Her friskede vinden meget, så da klokken 
var 19 måtte, vi skifte forsejl og sætte al
mindelig fok. Lidt senere måtte vi rulle 
fire omgange på bommen. Da vi kom nær
mere det mørke punkt, blev vi klar over, 
det var Anholt, hvor vi så sejlede i havn 
kl. ca. 22,30. 

Da vi kom ind, kunne vi rigtig høre og se, 
hvordan det blæste, for vandet stod over 
molen og det sang i rigningen. — Vi var 
trætte efter den lange sejlads, men glade 
for at ligge i havn med det vejr til natten. 
Vi fik vasket saltet ud af huden og aftens
maden smagte os godt efter denne tur og 
sikken vi kunne sove. Da det også blæste 
godt nordvest næste morgen, besluttede vi 
os til at blive, og det fortrød vi ikke, for 
det var meget interessant at bese øen. Det 
ligner ikke dansk natur, man føler sig som 
i et fremmed land. Mange af beboerne er 
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meget mørke og ligner sydlændinge. Der er 
nogen granbevoksning ved havnen, samt 
nogle høje bakker og næsten ikke noget 
opdyrket areal, da beboerne mest lever af 
fiskeri. En kilometer øst fra havnen be
gynder en stor sandørken med klitter op til 
flere meters højde. Resten af øen består af 
dette, også kaldet "ørkenen". Man føler sig 
som i Sahara. Nå, vi gik i vandet, tog os 
en lur og dagen svandt. Der var flere lyst
sejlere i havnen, og to af dem ville til Lim
fjorden ligesom os. De blev enige om at af
sejle ved 17-tiden, men det blæste dog sta
dig en del, og resultatet blev, at de vendte 
om og kom igen 2 timer senere. 

Torsdag morgen kl. 2,30 gik vi så fra 
Anholt. Det var gråvejr, lidt regndis og 
moderat vind af nordvest. Vi lagde kurs 
mod Fornæs, som vi fik øje på kl. ca. 6 mor
gen, og vinden flovede nu mer og mer, så 
op ad dagen blev det havblik. Strømmen 
var heldigvis nordgående, og vi gled med i 
stilhed. Vi prøvede at pilke og fangede 
en stor torsk på 12—15 pund. Vi holdt gilde 
på den, men kunne ikke spise op. Kl. 19 fik 
vi øje på vraget af den minesprængte dam
per "København", og der var nu kommet 
lidt vind igen, så det gik atter med kryds 
ind imod Limfjorden, hvor vi kom ind og 
ankrede på søndre side af indsejlingen på 
3 meter vand kl. 23,30. En lang dag var til 
ende, og det var godt at komme til køjs, 
men vi skulle jo nu skynde os, for at nå 
Mors inden lørdag, så vi lettede anker kl. 
2 fredag morgen, stadig kryds og nu var 
strømmen imod, men der var frisk luft, så 
det gik helt godt. Der var meget at gøre 
hele tiden med alle de vendinger, og een 
mand havde nok at gøre med at følge med 
på søkortet. Vi nærmede os nu kl. 11 Ål
borg, som vi alle var interesseret i at se 
imod, med det resultat, at vi gled op i en 
lerbanke, og der sad vi fast. Per ville vade 
ind og låne en pram, som lå der, lægge 
ankeret ud, så vi kunne komme løs, men 
mens vi taler om det, kommer der en rar 
mand i motorbåd og haler os klar. Han fik 
en "ti'er" og vi passede nu bedre på resten 
af sejlturen. Vi gik så gennem ålborgbroer
ne og nu klarede det i vejret, solen skinne
de resten af dagen. 

I nærheden af Løgstør mødte vi konge
skibet "Dannebrog", som var for udgående 
fra Nykøbing, som kongeparret havde 
gæstet nu ved jubilæet og udsat en meget 
smuk sølvpokal til ejendom for den sejler, 
som fik hurtigste tid de 2 dage, der var 
kapsejladser. Vi passerede meget nær ved 

"Dannebrog", kongen og dronningen stod 
henne på agterdækket, kongen kun iført 
kasket og korte hvide benklæder og nu kan 
det nok være, der blev vinket fra begge 
sider. Det var et smukt syn. 

Vinden gik nu mere nordlig og friskede,, 
så vi fik den fineste stryger med spiler sat 
hele turen gennem Limfjorden til Nykøbing 
på Mors, som vi nåede kl. 18. Et stykke 
udenfor havnen kom en motorbåd og tilbød 
os slæb til havnen. Det tog vi gerne imod, 
og fra at have modtaget det første velkom
men på ægte jysk, var det en række af 
hjælpsomhed, gæstfrihed o. s. v. Havnen 
var meget smukt pyntet, med masser af 
flag, og om aftenen smukt illumineret. Der 
var mængder af mennesker samlet, store 
optog, masser af musik og optræden. 

Nå, vi skulle deltage i kapsejladserne 
lørdag og søndag. Lørdag var det Nykøbing 
bys jubilæums-kapsejlads øen Fur rundt, 
ca. 25 sømil, og vi var i tredie start kl. 9,15. 
Det var næsten stille. Vi var tre i vort løb: 
"Chamrock" fra Ålborg, "Stine" fra Fåborg 
og "Fri", København. Vi var kommet rundt 
om Fur, og manglede ca. y2 time i at være 
inde ved mål. Vi sejlede med spiler, men 
kunne ikke slippe fra "Stine", han var lige 
bag os, og da han måler mindre, regnede 
vi med at skulle være inde 2 minutter før 
ham for at vinde, men så sker der et uheld, 
som vi aldrig glemmer. 

Vinden går ud af spileren og noget af 
sejlet falder i vandet og stopper farten helt, 
så vi ikke kunne styre. Der gik nogle kost
bare minutter tabt, inden vi kom i gang 
igen, men vi var dog enige om, at det ikke 
betød noget, for vi regnede med at have 
tabt, da uheldet skete. 

Nå, vi kom først i mål, men "Stine" 
vandt. 

Så blev det søndag, ikke den mindste 
vind, start kl. 10,15, de samme konkurrenter, 
det var sædvanlig trekant bane på 12 sømil. 
Det var med chancer hele tiden og meget 
stille. Vi var lidt foran konkurrenterne og 
nærmede os mærke nr. 2, da en voldsom 
tordenbyge kom over os alle; men vi var så 
heldige at få spileren ned og sat en fok, 
som viste sig at passe til vindens styrke. 
Vi havde kryds lige til mål, og hvor det 
regnede og blæste! Men vi kom hurtigt 
igennem og fik en meget fin tid, ja, vandt 
overlegent. 

Vi var så med til festmiddag og præmie
uddeling søndag aften og vi fik 1. præmie, 
vandrepokal og ærespræmie for søndagens 
sejladser. Derefter blev vi opmærksomme 
på den sammenlagte tid for de 2 dage. — 
Dronningens ærespræmie blev vundet af 
6 meteren "Dana", Horsens. Vi manglede 
16 sekunder, så havde den været vor. I kan 
tro, vi ønskede, at vi havde passet bedre på 
vor spiler om lørdagen, men det var jo sket. 

Da vi kom ned til havnen, sluttede fest
lighederne med det flotteste fyrværkeri, og 
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næste morgen, mandag kl. 4 stod vi havnen 
ud, og bag os var kun minderne om nogle 
dejlige dage. Det var småt med vind igen 
og imod. Ved 10-tiden passerede vi en sand
revle, hvor vi i kikkerten kunne se en 
masse sælhunde boltre sig ned i vandet, en 
ca. 30—50 stk. Der kom nu en fragtskude, 
som var så flink at tage en fangline fra os. 
Han skulle omtrent til Ålborg. Vi fulgte 
med og lagde til bag københavnerdamperen, 
hvorefter vi gik på restaurant og spiste en 
god middag samt købte noget proviant og 
afsejlede ca. kl. 15. Vi fik snart slæb af en 
skude igen, da det var helt stille, og pas
serede Hals ved 20-tiden og fortsatte ud 
imod fyret. Så råber skipperen, om vi ville 
med længere, for de skulle til Gøteborg? 
— Nej, ellers tak, vi skulle gerne til Århus, 
og så gled vi atter så stille for os selv syd
over med kurs mod Fornæs, som vi nåede 
ved 8—9 tiden tirsdag morgen. Vinden kom 
nu fra nordvest, så den var jo fin. 

Kl. 10 kom der en tordenbyge med regn, 
og vi var da mellem Grenå og øen Hjelm. 
Efter bygen kom der meget vind, 4 omgan
ge på bommen. Vi passerede Sletterhage 
ved 12-tiden, men fik en meget hård sejlads 
derfra til Århus ret imod. Vi stod over imod 
Norsmindeflak, passerede kosten der og 
kunne så lige styre Århus havn op, med 
ankomst kl. 18,30. Om onsdagen holdt vi 
fri og var rundt og se på byen. Torsdag 
var der kapsejlads op til Kalø vig og til
bage, 20 sømil. Vi havde halv vind begge 
veje, så det var jo en hurtig tur, vinden 
meget frisk. Vi vandt vort løb. Fredag var 
de? også kapsejlads med start kl. 13,35, og 
vi var 4 i vort løb. Det var meget stille og 
med chancer. "Stine" vandt, var hurtigst 
af alle deltagende fartøjer. Lørdag var der 
atter kapsejlads og vor start kl. 14,35, men 
desværre stille igen og "Stine" vandt atter. 

Så kom den sidste dag i Århus, søndag 
den 24. juli, og vor start var kl. 11,40. Det 
var dejligt vejr med fin brise, men da vi 
startede, sker det, at vi røg 4 sekunder for 
tidligt over linien, så vi måtte starte om. 
Humøret var på nul, men da vi havde sejlet 
i ca. y2 time overhalede vi "Stine" og ved 
rundingen af første mærke var vi ca. 1 
minut foran ham, som var nærmeste kon
kurrent. Ved næste mærke var vi ca. 3 
minutter foran, og da vi var tilbage i mål 
ca. 5—6 minutter først inde, så blev humø
ret atter fint, da det viste sig, vi kunne 
sejle, når der bare var vind. Nå, vi satte 
vort flag til ære for dommerne, lagde kur
sen hjemad og vinkede farvel og tak for 
denne gang. Klokken var ca. 15, frisk nord
vest vind. Vi brugte en stor genuafok som 
spiler og det gik meget rask mod Sjællands 
rev. Der var høj sø, men dejlig agter ind. 
Kl. 20 måtte vi mindske sejl, så vi bjergede 
spileren og fandt lidt senere kostene ved 
Snekkeløbet, som vi passerede kl. 20,30, og 
fortsatte derefter ind mod Odden havn, 

hvor vi fortøjede kl. 22. Per benyttede lej
ligheden, han sagde farvel til os. Hans kone 
boede lidt derfra i sommerhus, men vi andre 
var noget i tvivl om vi skulle fortsætte 
hjemad med det samme. Det var jo nu 
imidlertid blevet mørkt og stærkt blæsende, 
så kajen blev foretrukket efter en lang og 
god dag. 

Mandag morgen gav vi den 4 omgange 
og afsejlede kl. 4. Det kan nok være det 
blev en ordentlig gyngetur. Vinden blev ved 
at friske. Vi passerede Kronborg kl. 10, 
satte først nu en fok og så gik det mod 
SSF, hvor vi nøjagtig kl. 13 sejlede ind i 
vor havn efter en meget vellykket ferietur. 
Foruden at deltage i 6 kapsejladser havde 
vi udsejlet i distance uden beregning af 
kryds, ialt ca. 530 sømil. 

Det var en tur rig på oplevelser, som vi 
dog alle fire stadig tænker på med glæde, 
og vi håber med tiden at få mange dejlige 
ferieture i vor udmærkede spidsgatter. 

"FRI" 

Kapsejladsdage 1950 
Onsdag den 17. maj: 

Aftenkapsejladserne begynder. 

Lørdag den 10. juni: 
Fællesdistancesejlads til Helsingborg. 

Søndag den 11. juni: 
Hålsingborg Segel Såliskap. 

Fred. d. 16., lørd. d. 17. og sønd. d. 18. juni: 
Øresundsugen ved Skovshoved. 

Søndag den 25. juni: 
SSF's kapsejlads ved Dragør. 

Lørdag den 12. og søndag den 13. august: 
Malmo Yachtklub og Landskrona 
Segel Såliskap ved Hveen. 

Søndag den 20. august: 
Fælleskapsejlads ved Dragør. 

Søndag den 27. august: 
SSF lukket kapsejlads. 

Søndag den 3. september: 
Drage holdsejlads - Mågestævne -
Spidsgatterstævne - Nordisk kryd
serstævne. 

Søndag den 10. september: 
Fælleskapsejlads ved Svanemøllen. 

Søndag den 17. september: 
K. S. U. "Hveen rundt". 

Søndag den 24. september: 
Hellerup Sejlklub "Hveen rundt". 

Søndag den 24. september: 
SSF distancekapsejlads. 

• 

Lørdag den 3. og søndag den 4. juni: 
24 timers sejladserne. 

Lørdag den 26. og søndag den 27. august: 
24 timers sejladserne. 

MEDDELELSER 
Kassererens kontortid: 

1. oktober til 1. april: 1. søndag i hver 
måned kl. 10—12 i klubhuset, og hver fre
dag kl. 19,00—20,30 Højdevej 39, 3., telf. 
Sundby 5673. 

Postkonto nr. 56516, ved alle indbetalin
ger bedes medlems nr. opgivet. 

Kontingent er for: 

A-medlemmer kr. 7,00 pr. kvartal + kr. 
5,00 i ekstrakontingent i april og oktober. 

B-medlemmer kr. 2,00 pr. kvartal + kr. 
5,00 i ekstrakontingent i april og oktober. 

Passive B-medlemmer kr. 4,00 pr. kvart. 

Junior medlemmer kr. 2,00 pr. kvartal. 

Havneplads. 

Opmærksomheden henledes på, at i følge 
foreningens ordensreglement er det forbudt 
at sælge et fartøj i forbindelse med havne
pladsen. 

De nye skabe. 

Alle nyopførte skabe skal behandles med 
carbolinium. 

Havneudvalget er til tjeneste med yder
ligere oplysninger angående skabene. 

Adresseliste 
Formand: Hans Bay, Korfuvej 4, st. tv. S-

Næstformand: Erik Nilsson, Milanovej 25, 
1. sal, tlf. Sundby 4381. 

Sekretær: W. Tanggaard Rasmussen, 
Kastrupvej 151, 1., tlf. Sundby 2351 u. 

Kasserer: Th. Sparre, Højdevej 39, 3. sal, 
tlf. Sundby 5673. 

Sejladschef: Alfred Jørgensen, Italiensvej 
76, tlf. Amager 5568. 

Kapsejladschef: Alf. Andersen, Ulvefodsv. 2. 
Marketenderiudvalg: O. Futterer, Middel-

grundsvej 39, tlf. Amager 8739 y, og 

Arne Johannesen, Amagerbrogade 97. 

Havneudvalg: Erik Nilsson, Milanovej 25, 

1. sal. E. E. Nilsson, Hveensvej 1, 1. sal 

Pladsmand og havnefoged: 

E. Madsen, Østrigsgade 17, 1. sal. 

Redaktør: E. E. Nilsson, Hveensvej 1, 1. 
sal, tlf. Amager 1699 x. 

Alle postadresser er S. 
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Til optagelse i 

Sundby Sej l -Forening 
har vi hermed fornøjelsen 
at anmelde følgende: 

Juniores: 

Jørgen Raunkjær, Gerbrandtsvej 8. 
Svend Helge Jørgensen, Læssøesgade 9, 4. 

Passive B.: 

Assistent Niels Irming Larsen, Christians-
gården, Dr. Tværgade 39, 1. 

Arbejdsmand F. V. Petersen, Folkvarsvej 
9, stuen. 

Sølvsmed Viggo Møller Rasmussen, Elba-
gade 63, 1. 

Aktive: 

Fru Karen Lykkehus, Frederiksgade 12, 1. 
Motorbåd "Anna". 

Kontorelev Bent Philipsen, Bremensgade 
85, 2. — Uden båd. 

Kay Ove Milsted, Tycho Brahes Allé 33, 3. 

Minemekaniker Eigil Helge Dabeistein Han
sen, Rodosvej 68, st. 

Møbelpolstrer Børge Tofte, Julius Bloms-
gade 28, 2. — Uden båd. 

(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
lemmers fartøjer godkendes af havneudvalget før 
medlemskortet kan udstedes. 

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

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

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

Vi anbefaler os bl. a. med: 

Karabinhager — Løjerter 

Sejlslæder — Vantskruer 

Skødeblokke — Skødespil 

Rebeapparater —• Klyds 

Pullerter — Hængsler 

Koøjerammer — Metalskinner 

Masteskinner — Kølbolte 

etc. 

Kan købes i Malerudsalget. 

NY MODEL 1950 

K I M  

Impulsmagnet - ventilløs. 

2 års garanti — 2 a 3 års betaling. 
3 hk., 5 hk., 6 hk., 8/9 hk. 

Påhængsmotoren "Britannia", 
2 cyl., 4 hk. med fuld revers. 

Sidebordsmotoren "King", 
1 cyl., 2V2 hk. tipbar. 

"Albin motoren" fra 3 hk. — 110 hk. 

JERNHOLMS MOTOR IMPORT, 
FÆLLEDVEJ 16 - KØBENHAVN N. 

Central 4773 og 4874 

A S S U R A N C E  

CENTRAL 14575 - LØGSTØRGADE 9 

„Mad*'' 

HAR ALT 

r#  i r  TIL 

4fløi BÅDEN 

MALERUDSALGET 
HAVNEPLADSEN 

Privat adresse: Østrigsgade 17, 1. 

Køb et byggefondsmærke 

Tria 1440 

Øbro 7649 

© 1 

Østerbrogade 36 

AMAGE YKKERI HAILAN0SGA0E. føfTOllgnfe]TLK AMAGER 

U R E  OG O P T I K  
»Klokkemageren« 

Amagerbrogade 101 Amager 2719 u. 

$Aeå %ruhutiq{X i 

Kongens 

Nytorv 6, 

København K 

Telf. C. *931* 

i 

Afleveret til postvæsenet 11. januar 1950. 

Udgiver: Sundby Sejl-Forening. 

Ansvarhavende redaktør: 

Einar E. Nilsson, Hveensvej 1,1. Tlf. amg. 1699 x 

Ekspedition: E. Nilsson, Milanovej 25, sundby 4381 

Annoncer: A. Petersen, Viktoriagade 23, 4. V. 

Tryk: Atnager Bogtrykkeri, Hallandsgade 11 — S 
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J 

TirS-MILLIIlERlEA 
Tilbagebetalt benziiaigift i 
KIMMI1E-TIL8K1D • 

Medens optimisten går rund med skønne 

drømme om alt det Sundby Sejl-Forening 

skal anskaffe, når bunden falder ud af de 

3 store kasser, ser den ganske almindelige 

mand disse 3 store og meget omtalte 

"Hjælpeorganisationer"s midler, som hele 

idrætsverdenen klamrer sig til mere eller 

mindre krampagtig, skrumpe ind. "De tre 

store" spiller på så mange strenge, at man 

ikke skal vente sig alverden, eller slet intet. 

Nu tipsmillionerne. Hele dette systems 

oprettelse havde oprindelig til formål at 

hjælpe idrætten. Men af alle millionerne bli

ver der nu kun et latterligt lille beløb til 

idrætten, efter man har delt ud til højre 

og venstre. Af de oprindelig store idealer 

er der næsten intet tilbage, samfundsmaski-

neriet har jævnet det hele. 

Når nu "Dansk Idræts-Forbund" har delt 

de beskedne midler til underorganisationer

ne og disse igen til de enkelte foreninger. 

Hvor meget er der så blevet til S. S. F. ? 

Nej — lad os spytte i næven og selv 

tage fat. 

j Tilbagebetaling af erlagt benzinafgift. 

D. v. s. staten tilbagebetaler det beløb 

motorbådsejerne har erlagt i afgift ved køb 

af benzin. For der bliver jo ikke tale om, at 

benzin bliver billigere for den enkelte mo

torbådsejer. Deenne ordning er opgivet. 

Derimod arbejdes der på, at staten tilbage

betaler afgiften efter et bestemt system, og 

dette beløb så indgår til "Dansk Sejl-

Union", der så fordeler midlerne. Kan man 

ikke se, hvor pengene bliver af? — Jo, her 

gælder det ikke "at vente giver rente." 

• 

Det efterhånden eneste saliggørende kom

munetilskud er i denne "efterkrigstid" en 

tabt illusion. Lad os være ærlige og tilstå, 

når vi kræver at kommunen skal gøre noget 

for sejlsporten i S. S. F., tænker vi ikke 

samtidig på om udgifterne for kommunen 

står i et rimeligt forhold til medlemstallet. 

Mon ikke de bevilgende myndigheder 

foretrækker at bygge skoler, boliger, hospi

taler m. v. for de knapt tilmålte midler. 

Vi — S. S. F.s medlemmer — bør vise, 

at vi kan selv, men vi stoler på hinanden 

og står sammen. 

I april 1949 omtalte vi planer for et nyt 

beddingssystem, men undlod at offentlig

gøre detaillerne i planen for ikke at få dem 

optrevlet. Vi havde regnet ud, at systemet, 

som planen udgjorde, havde mulighed for 

at forbedre foreningens økonomi. Men alt 

blev på den følgende generalforsamling pure 

afvist. Selve systemet var ubrugeligt. Men 

her bringer vi fra SEJLERBLADET en 

artikel, der fortæller om et beddingssystem 

i Ålborg, der fungerer lige som det, vi fore

slog, dog er det mere udbygget og som 

følge deraf meget dyrt. En medvirkende 

årsag til, at Ålborg-anlæget er kostbart, er, 

at der er foretaget et omfattende dykker-

arbejde ved sporanlæget under vandspejlet. 

Men oplysningerne fra Ålborg fortæller, at 

vort overslag var rigtig. 

E. N.. 

(Fortsættes næste side) 
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Her bringer vi "Sejlerbladet"s artikel: 

ve(j Viborg bådehavn 

o 

Ålborg kommune har bekostet beddingsanlæget med 72,000 kr. — et eksempel til efterfølgelse 

Bedding s rogn 

Skydebro 

Fundament•, 

Fra tid til anden fremdrages uhyggelige 

eksempler på manglende forståelse hos 

myndighederne af sejlsportens betydning, 

og der kan derfor være grund til at nævne 

de kommuner, der har vist offervilje over

for sejlsporten. Hertil hører Ålborg kom

mune, hvis initiativrige havneingeniør, cand. 

polyt A. Mortensen, har tegnet og stået for 

arbejdet ved indretningen af Danmarks 

mest moderne ophalerbedding til lystbåde, 

som vi omtaler nedenfor. 

I anledning af, at den gamle opstillings-

plads for lystbåde, ud for det sydvestlige 

hjørne af bådehavnen i Ålborg, skulle an

vendes af det derliggende skibsværft, be

sluttede kommunen at lade opføre en ny 

ophalerbedding med forbindelse til en ny 

opstillingsplads ud for det sydøstlige hjør

ne. I modsætning til den gamle opstillings-

plads, hvor sporet skulle flyttes efter hver 

optagning, er der permanente spor på den 

nye opstillingsplads. 

Den del af ophalerbeddingen, der ligger 

under vand, er opført på pæle, som er ind

byrdes forbundet med tvær- og langsgående 

tømmer, hvorpå skinnerne er fastgjort, og 

fra ca. d. v. til terrænhøjde fortsætter op

halerbeddingen i forbindelsessporet til op-

stillingsristen. Dette spor er udført af 

svære skinner og træsveller, lagt i grus

ballast. 

Opstillingsristen består af en grav og 

sidespor. Graven er udført af beton, side

sporene er udført af tipvognsskinner, der 

for de vestlige spor hviler på træsveller, 

lagt i sandballast, og de østlige spor på 

langsgående betonsveller, som er indbyrdes 

forbundet to og to med rundjern 0 1". 

Til ophaling af bådene anvendes en bed-

dingsvogn, hvorpå båden bliver fastholdt af 

4 forskydelige støttearme, og efter at båden 

er sat på vognen, hales den op ad beddingen 

til terrænhøjde med motorspil, og da bed

dings vognen (samt undervognen i graven) 

er forsynet med rullelejer, går den så let, 

at et par mand let kan skubbe den hen på 

skydebroen i graven. Når beddingsvognen 

med båden er blevet placeret på skydebroen, 

kan denne på skinner forskydes på langs af 

graven hen til det sidespor, hvor man ønsker 

båden skal stå. 

Sidesporene mod øst er hver beregnet for 

to tunge både med en vægt af 12—29 tons, 

og sidesporene mod vest for tre lette både 

med en vægt af 6—10 tons. Kapaciteten for 

den nuværende opstillingsrist er ca. 35—40 

både, men denne kapacitet kan senere øges 

til det dobbelte, når graven bliver forlænget 

mod syd. 

Fordelene ved det ny arrangement er dels. 

at den tidsrøvende sideværts flytning af 

K S.Z3M6 

\ Beddingsvoqn med bad 

„ Forbindelsesspor ti! ophalerbedding 

Fremgangsmåden ved ophalingoFbådene 

Båden sættes på beddings vognen, hv 

efter voynen hales op på skydebroen, som 

derpå for bo/es på langs afgroverj ben // 
det sidespor, hvorpå man tnsker båden 

skal stå. 

6rav 

<WS.6 

\ Skydebro med bedd i ngsvogn og båd 

Fremtidig udvide/se 

Opstillingsspor for lysfbådt 

Mål -t 200 

Skinne ind s Ud! 
i en langsgående 
betonsvelle 

Skinne , 
Svelle af troe 
Sand /'il Fy/d!} -V hrni,'' 'iiOpiif fmH 

- Sand 
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sporene undgås, dels at selve transporten af 

de svære både foregår så let og hurtigt, at 

selv de længste transporter (ca. 150 m) kun 

tager 15—20 minutter, hvorved opnås, at 

arealet nærmest bolværket kan reserveres 

mange af de Ålborg sejlklubbers bådejere 

har deres egne vogne, og flere står i begreb 

med at anskaffe en, så de er fri for at skulle 

klodse bådene af beddingsvognen, er om

kostningerne og ulejligheden ved at få bå-

EME 
to ?0 30 *o st te ?o to >o roe* 

kran 61 
vandret 

motors pi 

StranctpaviUo* 

Vestre båc/elaug 

de mindste både, der tages op med en 6 

tons kran og sættes på en tohjulet vogn 

med gummihjul, og fremfor det hidtil an

vendte vifteformede sporsystem giver de 

parallelle spor bedre plads på bådens sider 

for maling, vinteroverdæknink o. s. v. Da 

dene optaget og udsat reduceret til et mini

mum. Fremmede sejlere er velkommen til 

at benytte beddingen, såfremt de af en eller 

anden grund under et besøg i Ålborg skulle 

ønske at få deres både på land. 

Program for sejlerskolens deltagelse i 

de københavnske sejlerskolers fælles-feriesejlads 

1950 
(en rundtur i de danske farvande på ca. 400 sømil) 

i tiden fra lørdag den 1. juli til søndag den 16. juli. 

Turens etapper bliver: 

Lørdag d. 1.: København—Helsingør. 

Søndag d. 2.: Helsingør—Hundested, evt. 
Odden. 

Mandag d. 3.: Hundested—Æbeltoft. 

Tirsdag d. 4.: Fridag i Æbeltoft. 

Onsdag d. 5.: Æbeltoft—Aarhus. 

Torsdag d. 6.: Udflugt til Himmelbjerget. 

Fredag d. 7.: Fridag og proviantering. 

Lørdag d. 8.: Århus—Koldby Kås. 

Søndag d. 9.: Koldby Kås—Kerteminde. 

Mandag d. 10.: Kerteminde—Agersø. 

Tirsdag d. 11.: Fridag og besøg på Omø. 

Onsdag d. 12.: Agersø—Vordingborg. 

Torsdag d. 13.: Vordingborg—Nyord havn 

Fredag d. 14.: Nyord havn—Rødvig. 

Lørdag d. 15.: Rødvig—Dragør. 

Søndag d. 16.: Dragør—København. 

På denne fællessejlads, hvor det forven
tes, at alle de københavnske sejlklubbers 
skolebåde vil deltage, bliver der for eleverne 
en rig lejlighed til at prøve langturssejlads. 
Turen er en ferietur, men der er flettet lidt 
undervisning imellem. Dette og mange an

dre nærmere detailler er nærmere beskrevet 
i et program, der udleveres hver enkelt del
tager 14 dage før sejladsen. 

I Æbeltoft bliver der lejlighed til et besøg 
i de berømte Mols Bjerge. I Århus arrange
res en rutebiltur til Silkeborg-søerne, hvor 
der sejles gennem søerne til Himmelbjerget 
(denne tur er indbefattet i prisen). På Ager
sø bliver der en udflugt til Omø. 

Enhver elev på sejlerskolen kan deltage 
i denne tur, for hvilken der skal indbetales 
kr. 15 ved tilmeldingen. I dette beløb, der 
omfatter administrationsudgifterne på hele 
turen, er medregnet de omtalte udflugter. 

Turens udgifter til kost afhænger lidt af 
"husholdningen" i de forskellige både, men 
turen sidste år viste, at prisen ligger om
kring 60—70 kr. pr. deltager for 14 dage. 

Lærere på skolen og andre af klubbens 
medlemmer, der kunne ønske at deltage i 
turen for førere af bådene, anmodes om 
snarest at melde sig. 

Tilmeldingen til turen slutter så snart 
bådene er bemandet og senest d. 1. juni. 

Tilmelding kan ske til sejladschef Alfr. 
Maj Jørgensen, Italiensvej 76. 

MEDDELELSER 
Se her. 

Man bør gøre sig selv og de andre far
tøjsejere den tjeneste at give sin vandfor
tøjning et kritisk eftersyn. Tænk hvor rolig 
man kan passe sin dont i byen, når man 
ved, at båden ligger vel fortøjet trods for
års- og senere efterårsstoremenes hærgen 
i havnen. 

Når så endelig bundfortøjningen er i or
den og lagt på plads, ser man ofte, at disse 
er forsynet med bøjer, der igen er fastgjort 
til båden med en ende, der forhindrer gen
nemsejling for ud- og indsejlende både. Den 
form for afspærring er forbudt. 

Allerede nu. 
Fartøjer, som har fået overvintringsplads 

på sporlegemet, skal være fjernede derfra 
senest 15. april. 

God tid — måske. 
Pladslejen, som erlægges forud for et år, 

forfalder den 1. april og sidste frist for ind
betaling er den 15. april. Ingen restancefrist 

Bemæk. 
Det er forbudt at medtage eller indlade 

hunde i klubhuset. 

Renholdelse. 

Al urenlighed overalt på pladsen og i 

havnen er strengt forbudt. Alt affald skal 
anbringes i de dertil indrettede kasser. 
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Flasker retur. 
Det er en tvingende nødvendighed for 

forsyningerne, at tomme flasker returneres 
straks efter brugen. 

Indbydelse. 
Sejlklubben "Sundet" indbyder herved 

S.S.P.s medlemmer til at overvære et fore
drag ledsaget af lysbilleder om de nye kap
sejladsregler i sejlklubben "Sundet"s klub
hus, Stubbeløbsgade, tirsdag den 21. febru

ar kl. 19,30. 

Hele vinterhalvåret. 
Restaurationen i klubhuset, der nu ledes 

af den kendte restauratør Arthur Johanne
sen, tidligere "Saltsøpavillonen", holder 
åbent hele året. 

Generalforsamling. 
Torsdag den 23. marts 1950 kl. 19 præcis 

afholdes ordinær halvårlig generalforsam
ling i Amager selskabslokaler, Markmands-
gade 9—11. 

Kassererens kontortid: 
1. oktober til 1. april: 1. søndag i hver 

måned kl. 10—12 i klubhuset, og hver fre
dag kl. 19,00—20,30 Højdevej 39, 3., telf. 
Sundby 5673. 

Postkonto nr. 56516, ved alle indbetalin
ger bedes medlems nr. opgivet. 

Kontingent er for: 
A-medlemmer kr. 7,00 pr. kvartal + kr. 

5,00 i ekstrakontingent i april og oktober. 
B-medlemmer kr. 2,00 pr. kvartal + kr. 

5,00 i ekstrakontingent i april og oktober. 
Passive B-medlemmer kr. 4,00 pr. kvart. 
Junior medlemmer kr. 2,00 pr. kvartal. 

Lørdag den 25. marts kl. 19,30 

i Amager selskabslokaler, 

Markmandsgade 9—11. 

Sejlsportskammerater, mød op til denne 
festlige afslutning på vintersæsonen. 

En broget underholdning serveres først 
på aftenen, vi garanterer, at den er stoppet 
med sejlerhumør, det bliver en virkelig 
humørets parade. Anretningen serveres af 
gamle kendinge, så det gode gamle humør 
skal nok få indpas i foreningslivet. 

Agitér for denne humørets parade blandt 
venner og bekendte. 

Billet med baltegn bliver til førkrigstids-

priser. 
Altså: HUMØRETS PARADE lørdag den 

25. marts kl. 19,30 i Markmandsgade 9—11. 
B. 

1949's bedste sejlads. 

1949's bedste sejlads blev præsteret ved 
sejladsen om kammeratskabspokalen ud for 
Skovshoved havn. Fra S. S. F. deltog: Svend 
Malm, Jørgen Hillers og Ole Andersen. — 
Efter en spændende sejlads gik vore junio
res af med sejren, og jeg håber, at vi i år 
vil få lidt flere af den slags præstationer 
end i fjor. 

"Peder". 

Klargørelse af bådene. 

Ligen siden bådene kom på land har Åge 
Henriksen og Jørgen Hillers været flittige. 
Hvergang de har haft fem minutter tilovers, 
er de taget ned til havnen, hvor de er i fuld 
sving med at forny ruf og dørk på "Peder" 
(den grønne af bådene). På "Ludvig" og 
"Calle" skal intet fornyes, og derfor skal 
de først slibes og males, når vejret bliver 
dertil. 

Kontingent. 

Over halvdelen af juniorerne har endnu 
ikke betalt kontingent, og kasseren har der
for måttet sende opkrævninger ud, men det 
skulle jo ikke være nødvendigt, da det dog 
er et overkommeligt beløb, vort kontingent 
lyder på. Ret dig derfor efter dette gode 
råd: "Betal altid kontingentet i rette tid, 
så letter du kassereren i arbejdet, stabilise
rer foreningen og sparer den for overflødige 
udgifter". 

Meddelelse! 
Alle juniores, såvel "gamle" som "nye", 

som ønsker at deltage i øvelsesejladserne i 
sæsonen 1950, skal inden den 20. februar 
have sendt et kort til sejladschefen, hvorpå 
der skal stå, at man ønsker at deltage i 
øvelsessejladserne 1950; og videre skal an
føres juniorens navn, adresse og medlems
nummer. Sejladschefens navn og adresse er: 
Alfr. Maj Jørgensen, Italiensvej 76, — S. 

Sidste! 

Der er lige ankommet brev fra Finland. 
Det er fra Arne (Busser), som så pludseligt 
forsvandt. Han sender en hilsen til alle 
juniores, som i sommer har deltaget i sej
ladserne sammen med ham. Busser er på 
langfart og skal nu fra Finland til Themsen 
i London. Han håber på, at han når hjem 
til sommer, så han atter i år kan deltage i 
sejladserne. Ole. 

Hvis du har nogle forslag, bedes de ven
ligst indsendt til juniorspaltens redaktør: 
Ole Andersen, Niirnberggade 28, 2. 

Adresseliste 
Formand: Hans Bay, Korfuvej 4, st. tv. S> 

Næstformand: Erik Nilsson, Milanovej 25, 
1. sal, tlf. Sundby 4381. 

Sekretær: W. Tanggaard Rasmussen, 

Kastrupvej 151, 1., tlf. Sundby 2351 u. 

Kasserer: Th. Sparre, Højdevej 39, 3. sal, 
tlf. Sundby 5673. 

Sejladschef: Alfr. Maj Jørgensen, Italiens-
vej 76, tlf. Amager 5568. 

Kapsejladschef: Alf. Andersen, Ulvefodsv. 2. 

Marketenderiudvalgsleder: O. Fiitterer, 
Middelgrundsvej 39, Amager 8739 y. 

Festudvalgsleder: Arne Johannesen, 
Amagerbrogade 97. 

Havneudvalg: Erik Nilsson, Milanovej 25, 
1. sal. E. E. Nilsson, Hveensvej 1, 1. sal 

Pladsmand og havnefoged: 

E. Madsen, Østrigsgade 17, 1. sal. 

Alle postadresser er S. 

G O D  L I L L E  

Vauxhall - automobil - motor 
4 cylindret — model 1938. 
Meget økonomisk i brug. 

• Sælges billigt. 

A M A G E R  4 3 7 2  -
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Kan min motor i 
2. artikel. 

(1. artikel er optrykt i novembernr. 1949). 

I det foregående har vi bemærket, at en 

af betingelserne for en fuldstændig forbræn

ding er en meget effektiv forstøvning af 

brændstoffet, ja man kan næsten sige, at 

hvert kulatom i eksplosionsøjeblikket. må 

være nabo til en iltatom. Men petroleum er 

jo ikke nær så flygtig som benzin, hvorfor 

forstøvningen må fremmes. Dette kan ske 

ved opvarmning, hvorved petroleumen for

damper, og i luftform suges ind i cylinderen 

sammen med spædeluften. Denne opvarm

ning sker altid fra udstødningen, idet ca. 

en trediedel af varmeenergien går bort 

denne vej. 

Enhver karburator kan sådan set anven

des, dog er en karburator med stilbar strå-

lespids at foretrække, thi som bekendt må 

man starte sin motor på benzin, og først når 

motoren er tilstrækkelig varm kan man slå 

over til petroleum. 

Tegningerne viser forskellige metoder for 

forvarmning. 

I fig. 1 suges luften ind omkring udstød

ningen. Den passerer derpå strålespidsen og 

suger forstøvet petroleum med sig. Den op

hedede luft fordamper de fine petroleums-

dråber, og idet blandingen hvirvler ind i 

cylinderen bliver den homogen. Da et be

stemt forhold mellem luft og brændstof er 

nødvendigt for en fuldstændig udnyttelse 

af brændslet, og da al luften ved denne 

metode bliver opvarmet, altså indeholder 

færre iltatomer pr. kubikcentimeter end 

kold luft, forstår man, at krafttabet bliver 

ret betydeligt ved denne metode. Betydelig 

lettere og bedre bliver forholdet, som vist 

i fig. 2, hvor indsugning og udstødning sid

der i samme side. Luften indsuges her kold 

og bliver først opvarmet efter at have pas

seret strålespidsen, hvor brændstoffet til

sættes. 

Den bedste metode, bl. a. kendt fra Ford 

|å på petroleum? 
"T" og "Fordson" er vist i fig. 3. Her er 

princippet dette, at kun en brøkdel af luften 

forvarmes, hvorefter den passerer stråle

spidsen, og den meget fede blanding over

hedes på sin vej, for sluttelig at blandes 

med den kolde spædeluft i et sådant forhold, 

at forbrændingen bliver fuldstændig. Stør

steparten af luften er her kold, og eksplo

sionen kan gøres kraftigere, idet der kan 

tilføres mere brændstof. 

Har man nu fået alle disse ting i orden 

og installerede, vil man måske alligevel 

blive overrasket over at høre nogle banke

lyde fra motoren, omtrent som om stemp

lerne var løse, og stødte på både her og der. 

Dette skyldes imidlertid ikke altid fejl i 

konstruktionen, men kan skyldes enten for

tænding, for lavt oktantal i brændslet eller 

de såkaldte detonationer. 

Hvorledes opstår da fortænding? Ved en 

sammenpresning af luft opstår der varme; 

det kender vi alle fra en cyklepumpe, som 

ved brugen bliver varm. Men det er jo netop 

D 

R 
B 
C 

en sammenpresning, der finder sted, når 

stemplet bevæges opad og begge ventiler 

er lukkede. Varmen kan stige så højt, hvis 

kompressionen er kraftig nok, at blandin

gen af brændsel og luft antændes væsentlig 

før stemplet er i top, hvorved eksplosionen 

modvirker stempelslaget, og bankelyd op

står. Dette skulle ikke" blive tilfælde i vor 

motor, som jo har fået sit kompressionsfor-

hold ændret, men hvis en pakning f. eks. 

rager ind i eksplosionskammeret, kan den 

ved eksplosionsvarmen bringes til at gløde, 

og den kan da forårsage fortænding. Det 

samme gælder koksskaller på stemplet eller 

i kompressionsrummet. Vær derfor altid 

omhyggelig med pakninger og rens af og til 

kompressionsrummet for koks. For megen 

koksdannelse kan iøvrigt ændre kompres-

sionsforholdet i skadelig retning. 

(Fortsættes). 

En l i l le  h is tor ie  
om en stor  indsats  

Foran mig ligger en stor og tyk bog i 
fineste skindindbinding. Guldtrykket på 
bogens ryg fortæller, at bogens indhold er 
Sundby Sejl-Forenings historie i femåret 
1942—46. De første fem årgange af S. S. F.s 
medlemsblad i et bind, redigeret af Sv. A. 
Rasmussen, læser man på bogens titelblad. 

Hvorfor nu fem årgange samlet, og ikke 
år for år. I al korthed: jeg valgte en fem
årig periode, fordi omkostningerne pr. ind
binding er forholdsvis lige store. 

Bladets redaktør opbevarer de til enhver 
tid udkommende medlemsblade, der alene 
tilhører foreningens arkiv. Her vil særligt 
interesserede medlemmer kunne få lov til 
at gennemse bladene, men udlån vil almin
deligvis ikke kunne tillades. 

Jeg vil her udtrykke håbet om, at der 
igennem tiderne må blive værnet om "bo
gen", der står som et synligt bevis for en 
initiativrig bestyrelses arbejde for udbredel
se af en god foreningsånd. 

E. £. Nilsson. 

Ordensreglement 
Havnen. — § 6, stykke 3. 

Ingen fartøjer må henligge i havnen 

i tiden 15. december — 16. marts. 

Dog kan medlemmer, som skriftligt 

anmoder bestyrelsen herom, få til

ladelse. 

Foranlediget af denne bestemmelse har 
bestyrelsen besluttet, at bådejere, der i 
fremtiden ønsker deres båd landsat i dette 
tidsrum, ikke som hidtil kan forvente ar
bejdet udført straks ved bestillingen, men 
må afvente det tidspunkt,, hvor pladsman
den kan afse tid fra sit reparationsarbejde. 

Man har ved den hidtidige ordning for
hindret, at pladsmandens arbejdstid blev 
effektivt udnyttet. Det har oftest været 
sådan, at der blev optaget 2 både den ene 
dag og 1 båd den næste. Denne arbejdsmåde 
er urationel, da der går alt for mange timer 
tabt ved til- og afrigning af grej. 

P. B. V. 

E. E. Nilsson. 
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r 
Til optagelse i 

S.undby Sej l -Forening 
har vi hermed fornøjelsen 
at anmelde følgende: J V 

Aktive: 
Forretningsfører Per Agård, Sonatevej 15. 

Uden båd. 
Arkit. Knud Asger Jensen, Rodosvej 61, 3. 

Uden båd. 

Passive B: 
Grosserer V. Mørk Jensen, Palægade 8. 

Motorbåd "Nap". 

(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
lemmers fartøjer godkendes af havneudvalget før 
medlemskortet kan udstedes. 

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

Også De bør have et byggefondsmærke 
påklæbet Deres medlemskort. 

Tria 1440 

Øbro 7649 

Østerbrogade 36 

NY MODEL 1950 

K I M  

Impulsmagnet - ventilløs. 

2 års garanti — 2 a 3 års betaling. 
3 hk., 5 hk., 6 hk., 8/9 hk. 

Påhængsmotoren "Britannia", 
2 cyl., 4 hk. med fuld revers. 

Sidebordsmotoren "King", 
1 cyl., 2*4 hk. tipbar. 

"Albin motoren" fra 3 hk. — 110 hk. 

JERNHOLMS MOTOR IMPORT, 
FÆLLEDVEJ 16 - KØBENHAVN N. 

Central 4773 og 4874 

A S S U R A N C E  

CENTRAL 14575 - LØGSTØRGADE 9 

HA^NDSOME AMAGER 

GRØN&MTZKE 
Assurance 

Kongens Nytorv 6 København K. 

WloufyaULfo „WladU" 

HAR ALT 

TIL 

BÅDEN 

MALERUDSALGET 
HAVNEPLADSEN 

Privat adresse: Østrigsgade 17, 1. 

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

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

Vi anbefaler os bl. a. med: 

Karabinhager — Løjerter 

Sejlslæder — Vantskruer 

Skødeblokke — Skødespil 

Rebeapparater — Klyds 

Pullerter — Hængsler 

Koøjerammer — Metalskinner 

Masteskinner — Kølbolte 

etc. 

Kan købes i Malerudsalget. 

U R E  OG O P T I K  
»Klokhemageren« 

Amagerbrogade 101 Amager 2719 u. 

F R E Y T A G  S E J L  
N Y H A V N  5 3  

P A L Æ  3 9 4 3  

Afleveret til postvæsenet 1. februar 1950. 

Udgiver: Sundby Sejl-Forening. 

Ansvarhavende redaktør: 

Einar E. Nilsson, Hveensvej 1,1. Tlf. amg. 1699 x 

Ekspedition: E. Nilsson, Milanovej 25, sundby 4381 

Annoncer: A. Petersen, Viktoriagade 23, 4. V. 

Tryk: Atnager Bogtrykkeri, Hallandsgade 11 — S 
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SEJL OG SKRUE 

ORDINÆR HAL VARLIG 

ttEIVERALFORSAMLING 
afholdes 

TORSDAG DEN 23. MARTS 1950 KL. 19 PRÆCIS 

i Amager selskabslokaler, Markmandsgade 9—11. 

D A G S O R D E N :  

1. Valg af dirigent. 
2. a) protokol, b) beretning. 
3. Årsregnskabet. 
4. Bevilling af midler 
5. Lovændringsforslag. 
6. Andre forslag. 
7. Valg. 
8. Eventuelt. 

Følgende poster er på valg: 

a) Kassereren (Th. Sparre). 
b) Formanden for øvelsesudvalget (Alfred May 

Jørgensen). 

c) 3 repræsentanter (Erik Nilsson, O. Fiitterer og 
W. Tanggaard Rasmussen). 

d) 1 revisor (E. Haagen Melbøl ønsker ikke genv.) 
e) 2 målere (Alf Andersen og Aage Linnedahl øn

sker ikke genvalg.) 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, 
skal være formanden i hænde senest den 15. marts d. å., 
efter hvilket dato indkomne forslag vil blive opslået i 
klubhuset. 

Bestyrelsen. 

FORÅRSFEST 

AFTENUNDERHOLDNING OG BAL 

Omkring revyen 1 
GAMLE MINDER MED NYE INDFALD 

LØRDAG DEN 25. MARTS 1950 KL. 19,30 

i Amager selskabslokaler, Markmandsgade 9—11. 

P e r s o n e r n e :  

Emil Hansen, Emils datter, Grethe, Dagmar og 
Poul Christensen samt deres 2 små døtre, Randi 
og Judy, Poul Larsen, Minni Nielsen, Jørgen Jen
sen og Elof Borgstrøm. 

Instruktør: Edv. Berg. 

Dekorationerne: Robert Frich. 

GAMBYS ORKESTER spiller til revyen og ballet. 

Billetter kan købes hos bestyrelsen, pladsmanden og 
hos restauratøren i klubhuset. 

Se endvidere artiklen inde i bladet. 

24-timers sejladserne 
Den 11. februar havde udvalget for 24-

timers sejladserne arrangeret en vellykket 
sammenkomst i "Frem"s klubhus, hvor ud
valget ved landsretssagfører Jerichau, K. 
D. Y., uddelte de mange smukke mærker og 
plaketter til deltagerne i sejladserne, der 
blev afholdt i juni og september i fjor. 

Desværre har tilslutningen til disse sej
ladser jo ikke været stor fra S. S. F. Kun 
eet fartøj, nemlig A. Hass med "Nordvest", 
havde repræsenteret vor forening. 

Ved sammenkomsten rettedes der en 
varm tak til d'herrer Jerichau og Illum 
Hansen for det store arbejde, der udføres 
i udvalget. 

Efter uddelingen af plaketter vistes der 
en af hr. Henning Hagen optaget film om 

F. D. F.s søspejderes togt til Oslo i somme
ren 1948. En ganske udmærket film, der 
blev modtaget med stort bifald. 

Aftenen sluttede med en lille svingom. 
Fra udvalgets side blev det beklaget, at 

ikke endnu flere sejlere deltager i disse sej
ladser, der jo også er beregnet for tursej
lerne. — Mon det ikke skulle lykkes at få 
flere fartøjer fra S. S. F. med i 24-timers 
sejladserne i år? Sekr. 
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Kan min motor gå på petroleum? 
3. artikel. 

(2. artikel er optrykt i februar nr. 1950). 

Oktantallet, der angiver brændstoffets 
tilbøjelighed til bankning, spiller også en 
stor rolle. Almindelig motorpetroleum med 
oktantal 54 kan således kun tåle kompres-
sionsforholdet 1:4,8 uden at give bankelyd, 
medens petroleum med oktantal 64 kan tåle 
kompressionsforholdet 1:6. Vi bestemmer 
jo imidlertid ikke selv, hvilket oktantal den 

petroleum, vi køber, har. I den senere tid 
har der været ført diskussioner, bl. a. på 
rigsdagen, om betimeligheden af at indføre 
benzin med højere oktantal, thi selv om det 
betød en merpris, skulle denne indvindes ved 
en større nyttevirkning. Jeg er ude af stand 
til at sige, hvilket oktantal petroleum har 
i dag eller vil få i fremtiden, ligesom meto

den, hvormed man fastslår oktantallet, vil 
være for omstændig for denne artikel. Det 
må dog antages, at et kompressionsforhold 
på 1:4 å 1:5 vil være passende. 

Om detonationer skriver "Motorbogen" 
(Tekn. Inst.) "detonationerne kan tænkes 
at opstå på følgende måde: fra tændrøret 
forplanter forbrændingen sig i alle retnin
ger og fremkalder både en tryk- og tempe
raturstigning også i den del af gassen, som 
endnu ikke er forbrændt. Hvis nu den ufor
brændte gas's "tændpunkt" nås, vil den 
eksplodere lige på en gang og forårsage 
detonationerne. Størrelsen af disse vil være 
afhængig af mange forhold — først og 
fremmest af kompression og art af brænd
sel, men også af motorens hastighed, køle-
vandstemperatur, kompressionsrummets 
form m. m." 

Jeg mener hermed at have gjort rede for 
en del af de problemer, der vil opstå ved en 
omforandring fra benzindrift til petroleums-

R 
B 
C 

A. Luftrør. 
B. Varmekammer. 
C. Udstødning. 
D. Spædeluft. 

drift. Når jeg har taget motorens arbejds
måde op helt fra grunden, skyldes det, at 
jeg har ment, at en del af vore medlemmer 
vil have interesse heri, da det måske kan 
virke belærende, selv om man ikke ønsker 
at bygge sin motor om. 

Johs. Larsen. 

MEDDELELSER 
Fortøjningen. 

Man bør gøre sig selv og de andre far

tøjsejere den tjeneste at give sin vandfor

tøjning et kritisk eftersyn. Tænk hvor rolig 

man kan passe sin dont i byen, når man 

ved, at båden ligger vel fortøjet trods for

års- og senere efterårsstormenes hærgen 

i havnen. 

Når så endelig bundfortøjningen er i or

den og lagt på plads, ser man ofte, at disse 

er forsynet med bøjer, der igen er fastgjort 

til båden med en ende, der forhindrer gen

nemsejling for ud- og indsejlende både. Den 

form for afspærring er forbudt. 

Allerede nu. 

Fartøjer, som har fået overvintringsplads 

på sporlegemet, skal være fjernede derfra 

senest 15. april. 

Se her. 

Pladslejen, som erlægges forud for et år, 

forfalder den 1. april og sidste frist for ind

betaling er den 15. april. Ingen restancefrist 

Bemærk. 

Det er forbudt at medtage eller indlade 

hunde i klubhuset. 

Renholdelse. 

Al urenlighed overalt på pladsen og i 

havnen er strengt forbudt. Alt affald skal 

anbringes i de dertil indrettede kasser. 

Flasker retur. 

Det er en tvingende nødvendighed for 

forsyningerne, at tomme flasker returneres 

straks efter brugen. 

Havnefyrene. 

I tiden fra 1. maj til 31. oktober er hav

nefyrene tændt fra mørkets frembrud til 

solopgang. 

Børns leg. 

Børn, der færdes i havnen uden at være 

under opsigt, vil blive bortvist. 

Kassererens kontortid: 

1. oktober til 1. april: 1. søndag i hver 

måned kl. 10—12 i klubhuset, og hver fre

dag kl. 19,00—20,30 Højdevej 39, 3., telf. 

Sundby 5673. 

Postkonto nr. 56516, ved alle indbetalin

ger bedes medlems nr. opgivet. 

Kontingent er for: 

A-medlemmer kr. 7,00 pr. kvartal + kr. 

5,00 i ekstrakontingent i april og oktober. 

B-medlemmer kr. 2,00 pr. kvartal + kr. 

5,00 i ekstrakontingent i april og oktober. 

Passive B-medlemmer kr. 4,00 pr. kvart. 

Junior medlemmer kr. 2,00 pr. kvartal. 

Ved ulykkestilfælde. 

Københavns Sejl-Union abonnerer på 

"Falck", hvorfra hjælp kan rekvireres i til

fælde af personlig tilskadekomst, forårsaget 

under udøvelsen af lystsejlads. 

Havneplads. 

Opmærksomheden henledes på, at i følge 
foreningens ordensreglement er det forbudt 
at sælge et fartøj i forbindelse med havne

pladsen. 
Ofte hænder det, at der kommer personer 

og spørger, om de kan blive medlem af 
foreningen, da de har købt båd med havne
plads. Desværre må man oplyse de nye 
fartøjsejere om, at båden ikke kan blive 
liggende, da der er mange "gamle" medlem
mer, der venter på plads i havnen. 

Endvidere påhviler det bådeejere, der 
sælger deres båd, straks at meddele dette 
til bestyrelsen. 
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UNDBY EJL-

2,330,00 

• 

I n d t æ g t e r :  
Kassebeholdning pr. 1. januar 1949 158,94 
Indestående i bank pr. 1. januar 1949 1,575,72 
Postgirokonto pr. 1. januar 1949 370,20 

Ydelser fra medlemmer: 
Indskud 
Kontingenter: 
Aktive 11,203,00 
Passive 121,00 
Juniorer 307,50 
Passive b 274,50 
Indgåede restancer 2,583,00 
Ekstrakontingent i 1949... 4,725,00 
Olympiadebidrag 54,00 
Pladslejer: 
Aktive 18,964,75 
Passive b 1,594,50 
Indgåede restancer 504,00 
Salg af emblemer og nøgler 

Indvundne renter 
Sagen S. S. F. contra ingeniør Lamm: 

Erstatning 3,000,00 
Tilkendt i sagsomkostninger 800,00 
Renter 190,83 

ORENING R E G N S K A B  
for Tiden l.-l. til 31.-12. 1949 

19,268,00 

21,063,25 
281,00 42,942,25 

34,00 

Salærer etc. 
3,990,83 
1,297,00 2,693,83 

Kr 47,774,94 

U d g i f t e r :  
Administrationsomkostninger: 

Administration 
Repræsentation 
Generalforsamlinger og møder 
Revision 

Driftsomkostninger: 
Lejeafgift til kommunen 
Pladsmand 
Kontorart., porto, tryksager, tlf. etc. 
Skatter og vandafgift 
Renovation 
Kontingent K. S. U. m. fl 
Emblemer og nøgler 
Telefonautomaten 
Forsikringer 
Blomster og telegrammer 
Abonnement på Falck 
Emblemer til jubilarer 
Elektricitet etc 
Diverse 

Reparationer og vedligeholdelser: 
Klubhus og inventar 
Drejeskiver, vogne og skinner 
Spil 
Pladsen 689,52 
Erstatn. f. plankeværk... 500,00 

Bøjer m. m 
Broer og bolværker 
Standere 
Udhængsskabe 

Bladet: 
Trykning, clicheer, porto etc 

h - indgået for annoncer 715,00 
indgået fra medlemmer... 1,345,00 

Sejlerskolen: 
Vedligeh. af øvelsesfart. 

-f- Udi. af fartøjer... 46,00 
indg. fra elever... 330,00 

2,438,00 
415,50 

1,062,82 
82,00 

8,900,00 
6,240,00 
1,410,57 

842,96 
616,50 
447,00 

1,848,25 
179,30 
233,35 
112,80 

43,75 
48,00 

112,82 
99,16 

3,447,71 
1,673,29 
3,850,81 

189,52 
78,57 

576,92 
40,00 

123,29 

3,998,32 

21,134,46 

9,980,11 

3,703,23 

2,060,00 1,643,23 

1,860,64 

376,00 1,484,64 

Trsp 1,484,64 

Navigationskursus: 
Lærerhonorar 
Lokale m. m 
Fortæring v. eksamen... 

indgået fra elever 

Trsp. 

400,00 
167,19 
180,35 

747,54 
390,00 

1,484,64 

357,54 

Tovværkskursus: 

Indgået fra elever 
Amk. lotteri (fendere) ... 

Lærerhonorar 147,00 
Lokale 60,06 
Materialer etc. ... 30,44 

1,842,18 

220,00 
95,90 

315,90 

237,50 78,40 1,763,78 
Kapsejladser: 

Præmier 
Andel i udgifter v. fælleskapsejl. 
Fortæring 

Startpenge 

Fester: 

1,878,35 
510.22 
134.23 

2,522,80 
1,423,00 

191,80 
41,64 

347,18 
73,90 
60,00 

352,00 

1,066,52 
105,29 

Deposita: Københavns belysningsvæsen 
Udb. til byggefondet: tilgodehavende pr. 1.-1.-1949 
Udb. til øvelsesf ondet: jubilæumsbidrag 1948 

Bankkonto: 
Saldo pr. 1. januar 1949 1,575,72 
Indsat 14,211,74 

15,787,46 
15,350,36 

1,099,80 

Revy 
Medlemsaften 
Standerhejsning 
Fællestur Dragør (musik) 
Fest den 25. september (musik) 
Stiftelsesfest 

-f- Overskud v. andespillene 

Hævet ... 

Girokonto: 
Saldo pr. 
Indsat .... 

1. januar 1949 

Hævet 
Kassebeholdning, 31. december 1949 

370,20 
6,193,96 

6,564,16 
5,663,68 

961,23 

600,00 
4,542,00 

227,00 

437,10 

900,48 
487,43 

Kr 47,774,94 

Byggefondet: 
Indestående i bank pr. 1. januar 1949 23,451,50 
Indbetalt af S. S. F.: gæld pr. 1.-1.-1949 4,542,00 
Salg af byggefondsmærker 7,00 
Ekstrakontingenter 6,175,00 
Indvundne renter 819,60 

34,995,10 
600,00 -f- Andel i udgifter v. installation af lys 

Indestående i bank 31. december 1949 34,395,10 

Øvelsesf ondet: 
Indestående i bank pr. 1. januar 1949 271,02 
Jubilæumsbidrag 2,286,00 
Sejlsportens venner 1,500,00 
Bidrag C. C. Christensen 50,00 
Salg af juniormærker og kompasroser 12,75 
Indvundne renter 6,58 

4,126,35 
-T- Anskaffelse af 1 juniorbåd 2,600,00 

Indestående i bank 31. december 1949 1,526,35 
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Status pr. 1. januar 1950 
A k t i v e r  :  
Kasse- og bankbeholdning 1,825,01 
Broer og indhegninger 1,00 
Vogne og skinner 200,00 
Øvelsesbåd 150,00 
Juniorbåde 5,400,00 
Skure og cyklestativer 1,00 
Flagmast 1,00 
Klubhus 100,00 
Inventar 200,00 

Deposita: 
Københavns kommune 3,000,00 
Københavns belysningsvæsen 600,00 3,600,00 

Restancer: 
Kontingenter ... 841,50 
Pladsleje 231,00 1,072,50 

Øvelsesfond, bankbog 1,526,35 
Byggefond, bankbog 34,395,10 
Depositum, bankbog 800,00 

Kr 49,271,96 

P a s s i v e r :  
Depositum A. Johansen 800,00 
Reservefond 5,000,00 
Øvelsesfond 1,526,35 
Byggefond 34,395,10 
Foreningens formue 7,550,51 

Kr 49,271,96 

Medlemstal: aktive 564; passive 71; passive b 32; juniorer 67. 
T. SPARRE 

kasserer 
Aftrykte regnskaber er reviderede og fundet rigtige. 

De anførte beholdninger var til stede. 
København i februar 1950. 

G. ØSTERGAARD E. HAAGEN MELBØL (HD) 
revisor. revisor. 

Festregnskaber 1949 
Revy den 3. marts: 

Leje af lokale etc 135,00 
Musik 315,00 
Traktement, optrædende 134,80 
Kontrol 36,50 
Sminkør etc 60,00 
Blomster 30,00 
Tryksager etc 72,00 

783,30 
-r- Salg af billetter 487,50 

Salg af baltegn 104,00 591,50 

Kr 191,80 

Medlemsaften den 15. marts: 
Leje af lokale etc 74,50 
Leje af filmsapparat 25,00 
Kontrol 30,14 
Tryksager 10,00 

139,64 
-f* Salg af billetter 98,00 

Kr 41,64 
Standerhejsning den 8. maj: 

Traktement for gæster o. a 257,18 
Musik 90,00 

34718 
Stiftelsesfest den 28. oktober: !— 

Leje af lokale 115,00 
Musik 253,00 
Underholdning 300,00 
Scenepasning og kontrol 42,00 
Tryksager 17,00 

727,00 
-h Salg af billetter 375,00 

Kr 352,00 

Andespil den 4. februar og 12. november: 

Salg af billetter 198,75 
Salg af numre 1,081,19 

1,279,94 
Køb af ænder og gæs etc 715,50 
Fælles kaffebord 131,10 
Musik 231,00 
Fortæring 28,00 
Leje af spil 31,00 
Tryksager etc 38,05 1,174,65 

Kr 105,29 

Kassererens kommentarer 
Som man kan se af regnskabet er der i år foretaget en 

væsentlig ændring af opstillingsformen. Det der har været mit 
mål med ændringen, er at få et mere overskueligt grundlag 
for sammenligningen mellem indtægterne, (nu samlet i en 
hovedgruppe, "Ydelser fra medlemmerne") og de forskellige 
udgiftsgrupper. Man kan nu se, at af de ca. 43,000 kr., som 
indtægterne fra medlemmerne andrager, er anvendt ca. 9,3% 
til administration, ca. 49,0% til driftsomkostninger, ca. 23,2% 
til reparationer og vedligeholdelser, ca. 3,8% til bladet, ca. 
4,1% til sejlerskolen, ca. 2,6% til kapsejladser og ca. 2,2% til 
fester, medens ca. 5,8% tilligemed nettoprovenuet i "Lamm"-
sagen er anvendt til opsparing og afvikling af gæld pr. 1.—1. 
1949. Til enkelte poster på regnskabet skal jeg iøvrigt knytte 
følgende kommentarer: 

Indtægter: 
Indskud kr. 2,330,00 fremkommer således: 
Nyindmeldelser: aktive, 77 stk. å kr. 25,00 1,925,00 

passive 1 stk. å kr. 5,00 5,00 
passive b 15 stk. å kr. 5,00 75,00 
juniorer 21 stk. å kr. 5,00 105,00 

Overflyttet fra passive 2 stk. å kr. 20,00 40,00 
juniorer 9 stk. å kr. 20,00 180,00 

Kr 2,330,00 

Der har i 1949 været en ret stor stigning i kontingentindtæg
terne, hvilket dels skyldes, at en stor del af de pr. 1. januar 
1949 opgjorte ret store restancer er indgået i årets løb, dels 
at den i 1948 vedtagne kontingentforhøjelse i år har virket 
over alle 4 kvartaler mod 3 kvartaler i 1948. 

Der har ligeledes på pladslejerne været en stor stigning og 
her er grunden den, at alle der kun har vinterplads for deres 
fartøjer, har måttet betale pladsleje inden deres fartøjer kom 
på land, hvorved der ikke er nogen restance af betydning på 
pladsleje. 

Udgifter: 
Kontorart., porto, tryksager etc. er steget med ca. 600 kr., 

hvilket skyldes optryk af love og nye medlemskort. 
Der er i år indkøbt for 1850 kr. nye emblemer og nøgler, 

derfor denne store udgiftspost. 
Installationen af lys i klubhus og elektrisk spil har belastet 

de respektive konti med ret store beløb (ca. 3000 kr. hver). 
Når udgifterne til drejeskiver, vogne og skinner i år er ret 

store, er grunden den, at der er anskaffet for ca. 1500 kr. 
skinner med tilhørende lasker og bolte. 

Udgifterne til øvelsesmateriellets vedligeholdelse (1860 kr.) 
er nu medtaget under "Sejlerskolen", hvilket medfører, at 
denne konto figurerer med en udgift på kr. 1760. 

Den reelle udgift til kapsejladser har kun været ca. 700 kr., 
idet der pr. 1. januar 1950 fandtes en beholdning af præmier 
på ca. 400 kr. 
Der var pr. 1. januar 1949 et medlemstal på ialt 770 
Tilgang (aktive 77, passive 1, passive b 15, juniorer 21) 114 

884 
Afgang (udmeldte 60, dødsfald 7, slettede 83) 150 

Medlemstal pr. 1. januar 1950 734 

Idet jeg med foranstående håber at have givet medlemmerne 
oplysning om de væsentligste poster i regnskabet, anbefaler 
jeg dette til generalforsamlingens velvillige behandling. 

T. SPARRE 
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S E J L E R S K O L E N  
Indmeldelse af elever til sejlerskolen fin

der sted søndag den 12. marts kl. 10—12 i 
klubhuset. Elever, der ikke kan møde oven
nævnte dag, kan henvende sig til C. Hillers, 
Venedigvej 3, 7.—11. marts efter kl. 17. 

Da foreningen kun har een øvelsesbåd, er 
det kun et begrænset antal elever, der kan 
optages på sejlerskolen. Indmeldelse efter 
12. marts modtages ikke. 

C. Hillers, 
leder af sejlerskolen. 

\ 

O M K R I N G  R E V Y E N  
Gamle minder med nye indfald 

Det er efterhånden lykkedes at skaffe den 
fornødne bemanding, men det viste sig at 
være umuligt at mønstre et hold af unge 
og nye kræfter, så de gamle pionerer har 
atter måttet holde for, bl. a.: Emil Hansen 
og Emils datter, Grethe, Dagmar og Poul 
Christensen samt deres 2 små døtre, Randi 
og Judy, der agerer dansemus. Dernæst 
Poul Larsen, Minni Nielsen og Jørgen Jen
sen, som den eneste nye kraft. Instruktør 
Edv. Berg, kendt fra vore tidligere revyer. 
Robert Frich tager sig af dekorationerne. 

Trods gamle minder er der også nye og 
glædelige overraskelser. Harmonikaspilleren 
Borgstrøm har komponeret en melodi — 
Sundbysejlervalsen — og tilegnet den for
eningen. Gambys velkendte orkester spiller 
til revyen og ballet. 

De redaktionen sluttede, var rammerne 
om det store materiale ikke helt fastlagte, 
men alt i alt tegner revyen til at blive det 
helt store, så vi håber, at det igen bliver 
tradition med revy hvert år. Reservér lør
dag den 25. marts og sikre billet i god tid til 
en festlig og fornøjelig aften. 

Festudvalget. 

VÆRN VÆRDIERNE 
- VIS VELVILJE 

Brand ? 
Når båden "brændes af", bør man i egen 

interesse forinden fjerne alt brændbart, som 
henligger under båden. 

Porte og døre. 
Når havneområdet forlades efter endt be

søg påse da, at porte og døre er lukkede. 

Sportsånd. 
Når båden skal vaskes og slibes af, så tag 

hensyn til "naboen", han har måske lige 
netop givet sin båd "den sidste lak". 

Sidst. 
Betal kontingentet til foreningen ret

tidig. 

Omkring generalforsamlingen... 
9 GODE RAD: 

Hvis du ønsker, at din forening skal afgå 
ved en blid og rolig død, så må du iagttage 
følgende regler: 

1. Deltag aldrig i foreningens sammenkom
ster. 

2. Hvis du alligevel går derhen, så søg at 
komme for sent. 

3. Lad være at gå derhen, hvis vejret er 
dårligt. 

4. Sker ulykken, at du alligevel kommer 
der, så søg at finde så mange fejl som 
mulig hos bestyrelsen og de øvrige til
stedeværende. 

5. Modtag aldrig valg til nogen betroet 
post; det er lettere at kritisere end selv 
at udrette noget. 

6. Opfordrer formanden dig til at sige din 
mening, så svar, at du intet har at be
mærke. 

7. Udtal dig efter mødet vidt og bredt om, 
hvordan sagen efter din mening skulle 
have været ordnet. 

8. Betal aldrig dit kontingent, før du bliver 
krævet. 

9. Bliver du krævet, så bliv fornærmet og 
tru med at melde dig ud. 

Adresseliste 
Formand: Hans Bay, Korfuvej 4, st. tv. S; 

Næstformand: Erik Nilsson, Milanovej 25, 
1. sal, tlf. Sundby 4381. 

Sekretær: W. Tanggaard Rasmussen, 

Kastrupvej 151, 1., tlf. Sundby 2351 u. 

Kasserer: Th. Sparre, Højdevej 39, 3. sal, 
tlf. Sundby 5673. 

Sejladschef: Alfr. Maj Jørgensen, Italiens-
vej 76, tlf. Amager 5568. 

Kapsejladschef: Alf. Andersen, Ulvefodsv. 2. 

Marketenderiudvalgsleder: O. Fiitterer, 
Middelgrundsvej 39, Amager 8739 y. 

Sejlerskolens leder: C. Hillers, Venedigvej 3. 

Festudvalgsleder: Arne Johannesen, 
Amagerbrogade 97. 

Havneudvalg: Erik Nilsson, Milanovej 25, 

1. sal. E. E. Nilsson, Hveensvej 1, 1. sal 

Pladsmand og havnefoged: 
E. Madsen, Østrigsgade 17, 1. sal. 

Alle postadresser er S. 

[ JUfllQR -aftfifen- ; 

Meddelelse! 
Nu er det den Tid, hvor dagene bliver 

længere, og snart står sejlsæsonen for døren. 
Men først skal bådene gøres klar. Da der 
indtil nu kun er indsendt 6 ansøgningskort 
til øvelsessejladserne, regner vi med, at det 
er en stor forsømmelse fra juniorernes side, 
og derfor giver vi alle juniores en sidste 
frist for at deltage i sejladserne, idet vi 
søndag den 12. marts kl. 10 vil foretage en 
fordeling af juniorerne på bådene. Alle har 
mødepligt, såvel dem, som har sendt kort 
eller ej, ligegyldigt om det er juniores eller 
førere. 

Husk så søndag d. 12. marts i klubhuset, 
ellers kommer du ikke ud at sejle. 

Forslag. 
Sidste år var der mange juniores, der ger

ne ville ud at sejle med større både i deres 
week-end og til kapsejladserne, ligesom de 
aktive medlemmer ofte manglede en junior 
til hjælp om bord. Derfor stiller jeg det 
forslag, at alle juniores, som ønsker at sejle 
med større både i 1950 skal kunne henvende 
sig til en til samme formål valgt person, 
som de aktive medlemmer, der ønsker junio
res til hjælp, ligeledes kan henvende sig til. 
I næste nummer vil blive bekendtgjort om 
forslaget har vundet tilslutning. Ole. 

Hvis du har nogle forslag, bedes de ven
ligst indsendt til juniorspaltens redaktør: 
Ole Andersen, Niirnberggade 28, 2. 

B E M Æ R K !  
ORDENSREGLEMENT 

Havnen. — § 6, stykke 3. 

Ingen fartøjer må henligge i havnen 
i tiden 15. december — 16. marts. 
Dog kan medlemmer, som skriftligt 
anmoder bestyrelsen herom, få til
ladelse. 

Foranlediget af denne bestemmelse har 
bestyrelsen besluttet, at bådejere, der i 
fremtiden ønsker deres båd landsat i dette 
tidsrum, ikke som hidtil kan forvente ar
bejdet udført straks ved bestillingen, men 
må afvente det tidspunkt, hvor pladsman
den kan afse tid fra sit reparationsarbejde. 

Man har ved den hidtidige ordning for
hindret, at pladsmandens arbejdstid blev 
effektivt udnyttet. Det har oftest været 
sådan, at der blev optaget 2 både den ene 
dag og 1 båd den næste. Denne arbejdsmåde 
er urationel, da der går alt for mange timer 
tabt ved til- og afrigning af grej. 

Bestyrelsen. 

P.  S. Ovenstående bestemmelse gælder også 
for fartøjer, som skal søsættes. 
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Hvor langt? 
Distancer i sømil målt fra Trekroner 

til Hellerup havn 2,0 
Skovshoved 3,5 
Bellevue bro 4,5 
Tårbæk 5,1 
Strandmøllen 6,7 
Vedbæk 8,8 
Rungsted 11,5 
Nivå 14,3 
Sletten 15,5 
Humlebæk 16,4 
Espergærde 17,5 
Snekkersten 18,3 
Helsingør nord 20,5 
Hornbæk 27,2 
Gilleleje 32,5 

Saltholm (Barakkebroen) 4,8 
Kastrup 4,2 
Dragør 7,0 
Stevns fyr 28,0 
Rødvig havn 33,0 
Bøgestrømstønden 39,5 
Nyord 47,5 
Stege 52,0 
Kallehave 50,5 
Stubbekøbing 62,5 
Vordingborg 62,0 

Mølle havn 36,0 
Høganæs 31,4 
Viken 27,0 
Helsingborg 20,7 
Kyrkbacken 13,0 
Båckviken 12,8 
Landskrona 12,5 
Bårsebåck 10,7 
Lomma 15,1 
Malmø 14,3 
Limhamn gennem Drogden ... 14,2 

Tria 1440 

Øbro 7649 

6 I 

Østerbrogade 36 

NY MODEL 1950 

K I M  

Impulsmagnet - ventilløs. 

2 års garanti — 2 a 3 års betaling. 
3 hk., 5 hk., 6 hk., 8/9 hk. 

Påhængsmotoren "Britannia", 
2 cyl., 4 hk. med fuld revers. 

Sidebordsmotoren "King", 
1 cyl., 2y2 hk. tipbar. 

"Albin motoren" fra 3 hk. — 110 hk. 

JERNHOLMS MOTOR IMPORT, 
FÆLLEDVEJ 16 - KØBENHAVN N. 

Central 4773 og 4874 

A S S U R A N C E  

CENTRAL 14575 - LØGSTØRGADE 9 

A MAGE YKKERI 

; fWWfwwwtwwnwiwwwwwwwwWWWWWMWWWWMKMm 

GRØN &WTZKE 
Assurance 

Kongens Nytorv 6 København K. 

Mafraiifo „WlacU" 

HAR ALT 

TIL 

BÅDEN 

MALERUDSALGET 
HAVNEPLADSEN 

Privat adresse: Østrigsgade 17, 1. 

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

M I L A N O V E J  2 5  
S U N D B Y  4 3 8  1  

Vi anbefaler os bl. a. med: 

Karabinhager — Løjerter 

Sejlslæder — Vantskruer 

Skødeblokke — Skødespil 

Rebeapparater — Klyds 

Pullerter — Hængsler 

Koøjerammer — Metalskinner 

Masteskinner — Kølbolte 

etc. 

Kan købes i Malerudsalget. 

U R E  OG O P T I K  
»Klokhemageren« 

Amagerbrogade 101 Amager 2719 u. 

FREYTAG SEJL 
N Y H A V N  5 3  

P A L Æ  3 9 4 3  

Afleveret til postvæsenet 1. marts 1950. 

Udgiver: Sundby Sejl-Forening. 

Ansvarhavende redaktør: 

Einar E. Nilsson, Hveensvej 1, I. T l f .  amg. 1699 x 

Ekspedition: E. Nilsson, Milanovej 25, sundby 4381 

Annoncer: A. Petersen, Viktoriagade 23, 4. V. 

Tryk: Amager Bogtrykkeri, Hallandsgade 11 — S 
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SEJL OG SKRUE 
M E D L E M S B L A D  F O R  S U N D B Y  S E J L  -  F  O R E N  I  N  G  

Og så gik der forår i S.S. F.s bådplads... 
Trindt lyder råbet over Sundby og omegn: 

— Foråret er kommet til vor bådplads! — 
Det er ganske vist en lidt bleg forårssol, 
der lyser over pladsen, men de energiske 
bådfolk tager den for, hvad den lover og 
kniber øjet til for det, den ikke holder. Der 
er allerede ved at komme sving over skra
bere og blæselamper. Malingen springer for 
det skarpe jern, eller den buler og slår knald 
under blæselampens flamme. 

Ja, der er jo nogen, der er lidt længe om 
at komme i gang. De lader sig ganske vist 
lokke ned i havnen af solen, men deres hele 
virksomhed indskrænker sig til en halv snes 
ture rundt om "skivet", under hvilke de 
hovedrystende konstaterer, at "Hun" sgu' 
trænger til en ordentlig omgang — hvor
efter de målbevidst styrer over mod kanti
nen, hvor Arthur med øvet blik takserer 
dem til henholdsvis øl eller kaffe. Jovist er 
det forår. 

For bare fjorten dage siden lignede de 
mange overdækkede både en samling dyr, 
der tålmodigt vendte ryggen mod det onde 
vejr. Helt anderledes nu, hvor sceneriet nær
mest minder om en mark fyldt med kaniner, 
der dukker op og forsvinder i deres huller 
— in casu — de mange cockpits. 

Et andet af pladsens forårsfænome-

'H-ej hå-h! H-ej hå-h! Til værket vi skal gå!" 

ner er ham, man nærmest kan kalde "Time
tyven". Hans kæreste bytte er sailoren, der 
virkelig har sat sig for at få sit skiv i van
det i god tid. Ham fanger timetyven på føl
gende måde: 

Han sniger sig ind på sit intetanende og 
hårdt arbejdende offer og tiltaler ham på 
følgende joviale vis: — Nå, der er nok 
ordentlig sving i foretagendet! Ja, svarer 
den tiltalte høfligt, men uden at afbryde sit 
arbejde, man skulle jo til at kikke lidt på 
det. — 

— Ja, det er helt rigtigt, medgiver den 
anden, og efter at par smigrende bemærk
ninger om skivet, hvilket man jo altid er 
særdeles lydhør for, fortsætter han: — Sig 
mig, hvad smører du træværket med i første 
omgang ? 

Ganske uanset hvad man svarer, vil time
tyven altid og med alle tegn på hellig ræd
sel udbryde: — Er du gal, mand? Det er 
det værste, du kan give det. Det holder ikke 
fjorten dage. Næh, du skal gøre som jeg. 
Jeg giver mit træværk o.s.v. — o.s.v., kom 
med over og se på det. 

Man bander, men indvendigt, for man er 
en høflig mand, og desuden har han jo sagt 
noget pænt om ens skiv. Der er ingen vej 

uden om, man følger med over til time
tyvens skiv, beundrer træværket, for så, når 
man vil gå, at blive opvartet med skibets 
tilblivelseshistorie, adskillige kapitler af 
dets logbog og endelig, hvis man savner den 
fornødne brutalitet til at rive sig løs, dets 
ejers livshistorie og filosofi. Er man så hel
dig, kan man efter en times foredrag samt 
to bajere i kantinen få lov til at genoptage 
sit arbejde. Men nu er solen ved at gå ned, 
og gejsten er gaaet af een selv, og arbejds
planen gået fløjten — men hvad! Det hører 
altsammen med til foråret. 

Og til slut et tredie forårstegn: — Under 
pladsens visne vintergræs begynder nye, 
grønne skud at titte frem. Man ser det og 
glæder sig. Her tænker man, kan man snart 
sidde med mutter og børnene og nyde fro
kosten, medens man puster lidt ud. 

Næste gang, man kommer derud, er græs
set lidt højere, og næste gang igen? — Ja, 
så flyder stedet med tomme malerbøtter og 
lakdunke, med papir, med mugne sko, med 
kasseret tovværk og råddent sejldug og 
med alt det meget, som hives ud af bådene 
under forårsoprydningen, og som kun få — 
alt, alt for få — gider bære hen i de dertil 
indrettede affaldskasser. hobo. 

|  ̂ Standerhejsning:  Søndag den 7. maj 1950 Kl. 14«® 

B E M Æ R K !  
Hunde må ikke medtages i klubhuset 

Bestyrelsen 

Husk Pladslejen, som erlægges forud for et år, 

forfalder den 1. april og sidste frist for ind

betaling er den 15. april. Efter denne dato 

disponerer havneudvalget over pladser, for 

hvilke lejen ikke er betalt. Bestyrelsen. 

M O T O R R ÅD S E J E R - se side 3! 
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Generalforsamlingen 
Formanden bød velkommen og mindedes 

de medlemmer, der siden sidste generalfor
samling var afgået ved døden. Forsamlin
gen rejste sig. 

Melbøl valgtes til dirigent, hvorefter pro
tokollen oplæstes. 

Formanden fik herefter ordet for at af
lægge beretning. 

Standerhejsningen er i år den 7. maj. Om
talte pinseturen, der i år går til Espergærde. 

Aftenkapsejladserne flyttes til tirsdag 
aften af hensyn til de medlemmer, der øn
sker at deltage i sejladserne i Svanemølle
bugten om onsdagen. Formanden henstille
de herunder til motorbådsejerne at stille 
deres fartøjer til rådighed som dommerskib 
ved aftensejladserne. 

Den 24. og 25. juni arrangeres en tur til 
Dragør i samarbejde med Kastrup og 
Dragør sejlklubber. Der bliver sammen
komst på "Strandhotellet" lørdag aften og 
kapsejlads om søndagen. 

På navigationskursus har der været en 
del frafald. 6 elever indstilledes til prøven 
og bestod alle. Endvidere indstilledes 14 
juniores samt 2 til kystskipperprøven; de 
bestod også alle. 

Der er rettet henvendelse til sundheds
politiet angående røgplagen fra "Vølund". 

Omtalte de af pladsmanden udførte arbej
der: havnepladserne omnummereret, rafte
hegn opstillet, ny port på søndre plads, bro
erne repareret m. m. m. 

Lamm-sagen er nu endelig afsluttet. SSF 
fik ca. 2600 kr. Rettede endnu engang en 
tak til Akilles Jensen for hans bistand i 
denne sag. 

Med henblik på branden på pladsen i fjor 
henstillede formanden til fartøjsejerne at 
have deres fartøjer brandforsikrede. 

Omtalte Dansk Motorbåds Union's arbej
de med benzinafgiften. 

Den 25. og 26. marts afholdt Dansk Sejl
union et kursus for sejlerskoleledere. Kur
sus afholdes for tilskudet fra tipstjenesten. 

Formanden rettede sluttelig en tak til 
styrmand Bendtsen og rigger Hansen for 
deres store arbejde på navigations- og tov-
værkskursus. Takkede alle, der havde ydet 
noget til gavn for SSF. 

Efter nogle enkelte bemærkninger god
kendtes protokol og beretning. 

Kassereren forelagde derefter regnskabet. 

Sv. Aage Larsen undrede sig over, at der 
kun var indgået 46 kr. for udlejning af far
tøjerne. Chr. Olsen støttede Sv. Aage. Mente 
endvidere, at pladsmanden selv burde betale 
sin ferieafløser. 

Efter at kassereren havde besvaret disse 
og forskellige andre spørgsmål, godkendtes 
regnskabet. 

Et forslag om et billigere kontingent for 
medlemmer, der på grund af dårligt helbred 
eller lign. ikke har båd mere, men ønsker at 
blive stående som medlem, vandt tilslutning, 
og det henstilledes til bestyrelsen at udar
bejde et konkret forslag til næste general
forsamling, idet bestyrelsen dog bemyndige
des til indtil da at dispensere fra lovene i 
tilfælde som de omtalte. 

Et forslag fra Sejrbo om at forhøje ind-
skudet for nye A-medlemmer til 200 kr., 
forkastedes. Et ændringsforslag hertil fra 

bestyrelsen om en forhøjelse til 37 kr. ved
toges. 

Et forslag fra J. V. Christiansen om at 
ophøre med at betale ekstrakontingentet til 
byggefonden og i stedet betale til restaure
ring af broer, plads etc., forkastedes. Det 
samme gjorde et forslag om opførelse af et 
motorskur. 

Man gik herefter over til valg: 

Kassereren, sejladschefen samt de 3 re
præsentanter genvalgtes. 

Melbøl ønskede ikke genvalg på grund af 
flytning til provinsen. Han takkede for med
lemmernes tillid og foreslog, at der frem
tidig valgtes 3 revisorer på grund af det 
store arbejde. Takkede Østergaard og kas
sereren for godt samarbejde. 

Egon Ryefelt valgtes til revisor. Til må
lere valgtes O. Ftitterer og E. Kobbeltvedt. 

Sparre rettede en tak til Melbøl for det 
gode samarbejde. 

Under "Eventuelt" rettedes der kraftige 
opfordringer om udvidelse af masteskuret. 

Efter et par afsluttende bemærkninger 
fra formanden, takkede dirigenten for god 
ro og orden og erklærede generalforsamlin
gen for hævet. 

Formanden motiverede et leve SSF. 

Generalforsamlingen hævet kl. 22,30. 

Sekr. 

S.S.F. REVYEN 1950 
T-olkelify - l&dlify aq. 

Med spændt forventning gik vel de fleste 
til revy. Undrer det — at publikum i den til 
trængsel fyldte sal var på kogepunktet in
den tæppet gik. Så ganske naturligt, man 
skulle jo i aften hilse på de gamle kendinge, 
og i tilgift se nye emner. 

Her er navnene på de optrædende: Dag
mar Christensen, Jytte Elliot, Grethe Niel
sen, Mimi Nielsen, Randy og Judy Christen
sen, Elof Borgstrøm, Poul Christensen, Emil 
Hansen og Jørgen Jensen. Alle gjorde de 
deres bedste for at hale en sukces i land, 
og de fik den. Publikum jublede, et sydende 
hav, begejstringen ville ingen ende tage. De 
optrædende sled også, for undertiden var 
stoffet lidt tyndt, temmelig tyndt, men de 
optrædende fik ved en fortræffelig fortolk
ningskunst drejet pointen derhen, at den 
sad. Man så bedst visefortolkningen komme 
til sin ret, da Emil Hansen fik "Manden ved 
vognen" til at gå i os allesammen. — Emil 
Hansen overgik sig selv. 

Aftenens højdepunkt nåedes, da "danse
musene" Randi og Judy Christensen fejende 
let svævede over scenen. Festligt — en fin 
præstation. En glimrende idé at indlægge 
disse 2 søde småpiger i revyen. 

Brus fra et kinoorgel — nej, men Elof 
Borgstrøm med sin harmonika, der var fyl
de og klang over hans spil, en sand virtuos. 

Gode var de allesammen. Blomster og bi
fald haglede over dem alle. Det bedste ved 
det hele, de lovede at komme igen. E. E. N. 

• Xye medlemmer 
Hermed har vi fornøjelsen 
at anmelde følgende nye 
medlemmer til optagelse i 
foreningen. 

A k t i ve : 
Typograf Ove Allan Rasmussen, 

Grækenlandsvej 108, 2. 

S E J L E R  N Y T  
Onsdagssejladserne, som vi igennem man

ge år har haft glæde af, har i år fået en 
ikke helt ufarlig konkurrent, idet "Frem" 
og "K.A.S." sejler pointsejladser hver ons
dag aften. 

På foranledning af en del henvendelser 
desangående, har jeg taget spørgsmålet op. 
En rundspørge blandt "sejlerne" har vist, 
at mange ønsker at deltage i "Frem"s og 
"K.A.S."s sejladser, men er kede af, at de 
ikke kan deltage i vore egne onsdagssejlad-
ser. Enkelte, der ikke for nogen pris vil for
lade vore onsdagssejladser, erklærer samti
dig, at de ikke har noget imod, at onsdags-
sejladser henlægges til tirsdagen. 

Bestyrelsen har efter disse oplysninger 
taget spørgsmålet op. Resultatet er blevet, 
at vi i år sejler tirsdagssejladser, første 
gang den 23. maj kl. 19. 

Endelig kan jeg meddele, at vi i år ud
lægger en mindre trekantbane til flovt vejr 
og til de små både. 

K.S.U. afholder natkapsejlads d. 17. juni. 
A. Andersen. 

P. S. Læs "Sejlernyt" hver måned. 

Små vinU 
Efter oplægningen. 

Når båden er gledet i vandet, så mal buk
ke og klodser med bådens navn, og læg dem 
hen i de dertil indrettede samlingssteder. 
Husk det er alle bådejeres pligt at rydde op 
efter sig. 

Vær foregangsmand. 
Sørg for at fortøjninger og affendringer 

er forsvarlige. Husk mangler bliver påtalt. 

Vis hensyn. 
Den rigtige motorsejler lader aldrig sin 

skrue arbejde mod spundsvæggen. — Husk: 
iøvrigt er det forbudt. 

Giv agt! 
Hver sommer forsvinder en del grej fra 

skabe og fartøjer. Husk derfor altid at luk
ke døre og porte, når havneområdet for
lades. 

G O D  L I L L E  

Vauxhall - automobil - motor 
4 cylindret — model 1938. 
Meget økonomisk i brug. 

Kr.  250.  

A M A G E R  4 3 7 2  
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En ende spindes 
En mandag aften i begyndelsen af marts 

havde Københavns Sejl-Union i samarbejde 
med firmaet Jacob Holm & Sønner indbudt 
100 deltagere fra københavnske sejlklubber 
til at bese fabriken, hvor "enderne spindes". 
Efter den traditionelle velkomst, hvor man 
blev gjort opmærksom på, at fabrikens 
ledelse ikke kan påtage sig ansvar for 
de besøgende og deres tøj, delte selskabet 
sig i hold, — og med hver sin fører gik 
man på "opdagelse". — Til alle, som af 
pladshensyn ikke kunne deltage, skal jeg 
blot fortælle, at maskinerne, til trods for at 
de virkede imponerende, ikke udførte andre 
funktioner end de gamle rebslagere på vol
dene. (slå trygt op i leksikonnet, der står 
på Deres reol, og De kan lære hele fabri-
kationsmetoden). Efter rundgangen var der 
fælles kaffebord og forevisning af et par 
film, bl. a. en fortræffelig film fra Isefjor-
den. E. E. N. 

*Y\ r" n r" r- r" |-» 

LUUbLtLbhn 
Kassererens kontortid. 

1. april til 1. oktober: 1. og 3. søndag i 
hver måned kl. 10—12, og hver fredag kl. 
19,00—20,30 i klubhuset: Amager Strandvej, 
telefon Sundby 35016. 

Postkonto nr. 56516. 
Ved alle indbetalinger bedes medlems nr. 

opgivet. 

Indskud. 
Herefter er indskudet for nye medlemmer 

37 kr. 

Bladet. 
Udebliver bladet, skyldes det enten en 

fejl fra postvæsenets side, eller at vedkom
mende medlem har undladt at melde flyt
ning til det lokale postkontor i fraflytnings-
distriktet. Under alle forhold skal man blot 
henvende sig med sin klage hos postvæsenet, 
der alene står for uddelingen af bladene. 

Adresseliste 
Formand: Hans Bay, Korfuvej 4, st. tv. S. 

Næstformand: Erik Nilsson, Milanovej 25, 
1. sal, tlf. Sundby 4381. 

Sekretær: W. Tanggaard Rasmussen, 
Kastrupvej 151, 1., tlf. Sundby 2351 u. 

Kasserer: Th. Sparre, Højdevej 39, 3. sal, 
tlf. Sundby 5673. 

Sejladschef: Alfr. Maj Jørgensen, Italiens-
vej 76, tlf. Amager 5568. 

Kapsejladschef: Alf. Andersen, Ulvefodsv. 2. 

Sejlerskolens leder: C. Hillers, Venedigvej 3. 

Marketenderi- og festudvalg: 
0. Fiitterer, Middelgrundsvej 39, 

Amager 8739 y. 

Arne Johannesen, Amagerbrogade 97. 

Havneudvalg: Erik Nilsson, Milanovej 25, 
1. sal. E. E. Nilsson, Hveensvej 1, 1. sal 

Pladsmand og havnefoged: 

E. Madsen, Østrigsgade 17, 1. sal. 

[  junior y  
Bådene. 

Nu hjælper det på det. Klargørelsen af 
bådene er allerede i fuld gang. Det nye ruf 
på "Peder" er også ved at være færdigt, og 
for det kan vi takke Jørgen Hillers, Åge 
Henriksen og Jørgen Danris, som i vinterens 
løb har gjort et stort stykke arbejde på 
båden. Vi skulle jo gerne have bådene fær
digt lidt tidligere i år end sidste år, og for 
at det kan gennemføres, skal alle absolut 
møde op de dage, de får besked på, og hvis 
nogle ikke gør det, kan det medføre sletning 
på øvelsessejladslisten. Ole. 

Meddelelse. 

Det kan meddeles, at der først i d. m. 
(april) vil blive afholdt et møde på Sund
park skole, hvor alle de, som skal sejle i år, 
vil blive meddelt med hvilken båd de skal 
sejle og hvilken dag, ligesom mange andre 
sager vil blive bragt i orden. Da der endnu 
ikke foreligger nogen meddelelse om, hvil
ken dag dette skal foregå, vil der blive 
sendt breve ud til alle, og husk, også her har 
du mødepligt. 

S.S.F.s junioret sejlerdress består i: blå 
sweater, hvorpå der skal være påsyet et 

Til sommerens kapsejladser mangler kap
sejladsudvalget dommerbåde. Var det ikke 
en idé at stille Deres motorbåd til rådighed 
en eller flere gange. Jeg synes, det måtte 
være både morsomt og interessant for mo-
torbådsfolkene at komme de sejlførende far
tøjer på nærmere hold. Det skal lige næv-

S.S.F. juniormærke, blå bukser, og for juni
orenes vedkommende røde tophuer, hvor
imod førernes skal være blå. Dette må vi, så 
vidt mulig det lader sig gøre, bede alle om 
at anskaffe sig. Ole. 

Resultat. 
Ved indtegningen til øvelsesejladserne 

1950 med juniorbådene, tegnede der sig ialt 
35 juniores, og det er regnet ud, at man ved 
en snild ordning, kan arrangere to sejlafte
ner for hver juniores, og vi regner med, at 
alle er indforstået med, at man, når man 
tre gange uden at have sendt afbud, ikke er 
mødt op til disse sejladser, ligeledes slettes 
af listen. Ole. 

Juniormærket. 
Der er til stadighed mange, der synes 

juniormærket er for stort, og hvis det nogen 
sinde skal forandres, må vi have nogle ud
kast til et nyt, så hvis du skulle gå med en 
god idé, så lad lige os andre få et nys om 
det, så det kan blive forevist bestyrelsen, 
hvor det måske vil falde i bedre smag end 
det gamle, som vi så kan få skiftet ud. Ole. 

Indskud a 10 kr. til dækning af materiale
udgifterne til bådene skal være betalt inden 
sejladserne begynder, til Jørgen Hillers. 

Hvis du har nogle gode forslag, så send 
dem til juniorspaltens redaktør: 

Ole Andersen, Niirnberggade 28, 2. — S. 

nes, at foreningen betaler brændstoffet til 
motoren, med andre ord ganske gratis kan 
De opleve en eller flere af sommerens spæn
dende dyster. Tag en rask beslutning, ud
fyld nedenstående brevkort og send det 
straks, for at være sikker på at få reserve
ret en plads. E. E. N. 

Vend om! 

Foraret 1950. 

Til KAPSEJLADSCHEFEN! 

Undertegnede stiller herved min motorbåd 

til disposition med mig selv som fører ved 

aftensejladser søndagssejladser 

i sommeren 1950. 

Bådens navn 

Ejerens navn 

Adresse 

Postdistrikt 

Evt. telefon 

Til ejerens eventuelle ønsker om dato m. m. 

Motorbådsejere se her! 
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KØB OG SALG NY MODEL 1950 

Tria 1440 

Øbro 7649 

ANNONCERING 
Gælder det en annonce her i bladet, så tal 
med A. Petersen, Viktoriagade 23, 4. — V. 

MOTORBADEN "DANIA" 
længde 6 m, bredde 2 m, forholdvis hurtig
gående båd, med agterkahyt, 2 køjepladser. 
Rimelig pris. Henvendelse til pladsmanden. 

Impulsmagnet - ventilløs. 

2 års garanti — 2 a 3 års betaling. 
3 hk., 5 hk., 6 hk., 8/9 hk. 

Påhængsmotoren "Britannia", 
2 cyl., \ hk. med fuld revers. 

Sidebordsmotoren "King", 
1 cyl., 2y2 hk. tipbar. 

"Albin motoren" fra 3 hk. — 110 hk. 

JERNHOLMS MOTOR IMPORT, 
FÆLLEDVEJ 16 - KØBENHAVN N. 

Central 4773 og 4874 

Østerbrogade 36 

REVERS GEAR 
købes til 5 hk motor. 

P. Jensen, Baldersgade 74, 3. — N. 

"TAIFUN" TIL SALG 
Pentamotor, fin stand. 

Smith, Amagerbrogade 128. — S. 

M O T O R  
Automotor, klar til at sætte i en båd. 500 
kr. — Telefon Amager 1699 x. 

GRØN&WTZKE 
Assurance 

Kongens Nytorv 6 . København K. 

A S S U R A N C E  

CENTRAJL 14575 - LØGSTØRGADE 9 

Til porto 

TIL HR. KAPSEJLADSCHEF 

A. ANDERSEN 

U L V E F O D S V E J  2 

K Ø B E N H A V N  

S. 

Wl&fyatJuA. „illad*" 

HAR ALT 

TIL 

BÅDEN 

MALERUDSALGET 
HAVNEPLADSEN 

Privat adresse: Østrigsgade 17, 1. 

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

M I L A N O V E J  2 5  
S U N D B Y  4 3 8  1  

Vi anbefaler os bl. a. med: 

Karabinhager — Løjerter 

Sejlslæder — Vantskruer 

Skødeblokke — Skødespil 

Rebeapparater — Klyds 

Pullerter — Hængsler 

Koøjerammer — Metalskinner 

Masteskinner — Kølbolte 

etc. 

Kan købes i Malerudsalget. 

U R E  OG O P T I K  
»Klohhemageren« 

Amagerbrogade 101 Amager 2719 u. 

F R E Y T A G  S E J L  
N Y H A V N  5 3  

P A L Æ  3 9 4 3  

Afleveret til postvæsenet den 4. april 1950. 

Udgiver: Sundby Sejl-Forening. 

Ansvarhavende redaktør: 

Einar E. Nilsson, Hveensvej 1, I. Tlf. amg. 1699 x 

Ekspedition: E. Nilsson, Milanovej 25, sundby 4381 

Annoncer: A. Petersen, Viktoriagade 23, 4. V. 

Tryk: Amager Bogtrykkeri, Hallandsgade 11 — S 
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SEJL OG SKRUE 

PINSETUR JV1T fra 
Nord, Syd, Øst og Vest 
Yachtklubben "Furesøen" 

Fælles pinsetur til Espergærde med indi

viduel start fra S.S.F. lørdag den 27. maj. 

P R O G R A M :  

Lørdag aften hygger vi os paa havnen og 
tager imod de senere ankommende både. 

1. PINSEDAG: 

Solen danser kl. 4. 

Foreningen giver morgenbitter. Der bades, 

og man hygger sig på molen. Frokosten ind

tages i bådene. (I tilfælde af dårligt vejr, 

Højt pinsehumør. 

er i år indtrådt blandt de sejlklubber, der 
er anerkendt af ministeriet for handel og 
søfart. Hermed har ialt 9 sejlklubber fået 
offentlig anerkendelse. 

Aarhus sejlklub 

afholder 2 24-timers sejladser i sommer, 
henholdsvis den 3. juni og 26. august. Måske 
kan det passe med ferieturen? 

En nordmand, 

ved navn Birger J. Bryhn, er sammen med 
sin familie taget på jordomsejling i sin båd 
"Ho-ho II". 

spises den medbragte mad i kroens sal). — 

Eftermiddagen tilbringes i den nyudsprung

ne bøgeskov. — Om Aftenen er der på 

"Mosters kro" fælles kaffebord. (Tegnings

liste er allerede opslået i klubhuset) og 

gratis bal. 

I pausen under ballet vil vort fortræffe

lige revypersonale give et par numre til 

bedste, ligesom der vil blive afholdt amatør

konkurrence med præmier til de bedste 

amatører. 

Angående deltagelse i amatørkonkurren

cen, se artiklen inde i bladet. 

De københavnske sejlerskolers 
fælles eskadre 1950 har fået anmeldelse 

fra Kvindelig Sejlklub, Sundby Sejlforening, 
Sejlklubberne "Øst", "Sundet", K. A. S. og 
"Frem", ca. 25—30 fartøjer med over 100 
elever. 

Paa Svarrevarvet 
ved Gøteborg er man for tiden ved at 

lægge sidste hånd på en stor seriebygning 
af ikke mindre end 25 folkebåde. Folkebåds-
klassen er stadig i rivende fremgang i 
Sverige. 

Limfjordsdagen 

skal i år holdes i Struer, i anledning af 
Struer Sejlklubs 25 års jubilæum. 

Minder fra tidligere pinseture. 

Faaborg Sejlklub 

og Ærøskøbing Sejlklub bytter deres 
hovedkapsejladser, så at F. S. afholder sin 
hovedkapsejlads den 20. august og Æ. S. 
sin den 2. juli. 

Vel mødt til Standerhejsningen søndag d. 7. maj 1950 kl. 1400 
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Ludvig Henriksen. 

Een af Sundby'Sejlforenings 

Gamle" er ikke mere. 

Uden forudgående varsel blev vort æresmedlem LUDVIG HENRIKSEN i sit hjem 

pludseligt og ubarmhjertigt overrumplet af døden, og begravelsen fandt sted skær

torsdag fra Filips kirke. — Jeg ved, at ikke mange vidste det, og de, der havde set 

dødsannoncen, kunne ikke rigtigt forstå, at det var rigtigt, thi en stor del af os havde 

jo set "Ludvig" frisk og rask til vor fest kort tid forinden! Men det var sandt! — 

Vi skal aldrig mere se hans stoute og ranke skikkelse imellem os, men det arbejde 

han igennem mange år udførte for S. S. F. vil til stadighed minde os om ham. 

Ludvig Henriksen kom så tidligt som i 1926 ind i foreningens bestyrelse, og blev 1937 

valgt til formand, hvilken post han beklædte indtil 1943, på hvilket tidspunkt han af 

arbejdsmæssige grunde ønskede at trække sig tilbage. De af os, der har haft lejlig

hed til at arbejde sammen med ham i bestyrelsen, lærte at sætte pris på hans saglige 

og velovervejede mening i de mange gange noget ivrige debatter, og vi ved alle, at 

han hos myndigheder og institutioner, som S. S. F. kom i kontakt med, altid blev 

modtaget med velvilje, og på sin afbalancerede og støtte måde, opnåede han mangt 

og meget til gavn for vor forening. Det var derfor ganske naturligt, at medlemmerne, 

ved hans afgang i 1943, ønskede at udnævne ham til æresmedlem af foreningen, som 

en tak for hans mangeårige og uselviske arbejde for S. S. F.s interesser. Dette var 

en stor glæde for ham, og han forsømte aldrig, når foreningen kaldte, og hans inter

esse og trofasthed mod os var stor til det sidste. Vi kunne have ønsket at have haft 

ham imellem os mange år endnu, men skæbnen ville det anderledes. 

Sandet rinder og tiden går, 

gamle segner, men nye opstår! 

dog for de nye og deres tid, 

ej glemmes de gamle og deres flid! 

T. S. 

ÆRET VÆRE HANS MINDE! 
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Begivenheder fra L. Henriksens formandstid fortalt med billeder 

S. S. F, 1943. 
Når det kneb mest under krigen, tog vi med D. S. B. 

Montage fra en af de store havnefester. 
Revy før som nu. 

De første bevægede krigsår gik øvelsesbåden også på togt. 
I L. Henriksens formandstid udvidedes 
havnen med hele det søndre bassin. 
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B e n z i n a f g i f t e n  
Endelig har man fra allerhøjeste instans 

indset det urimelige i, at motorbådsejere 
skal betale vejskat i form af benzinafgift. 
Til trods for, at man har fået det rette syn 
på forholdet, har man ikke konsekvens 
strøget benzinafgiften for motorbådsejere, 
men har valgt at give tilskud til bådeplad
ser, beddinger, bådehavne, vedligeholdelse 
af sejlløb m. m. Når man er nået så langt 
skyldes det ene og alene Dansk Motorbåds 
Unions utrættelige formand: sagfører Ar
nold Andersens energiske arbejde. 

Sagfører Arnold Andersen begyndte sin 
heroiske kamp i 1927, hvor han startede 
med at kræve fuldstændig fritagelse for 
benzinafgiften, som betales til vejene. Gang 

på gang er problemet ført frem. I hundrede
vis af skrivelser og henvendelser til myn
digheder og politikere af alle partier er af
sendt. Trods alle henvendelser og forhand
linger har toldvæsnet aldrig villet bøje sig. 
Man hævdede herfra, at en ordning, der fri
tog motorbådsejere for benzinafgift, ville 
være umulig at administrere og det til trods 
for, at man indenfor landbruget har en ord-

| ning, der fritager landbrugsmaskiner, som 
ikke tillige kan anvendes på landevejene, 
for benzinafgiften. 

Ordningen, der nu er tiltrådt af alle par
ter, bevirker, at der for finansåret 1950—51 
efter særlig ansøgning kan ydes motorbåds
ejere tilskud af det til vejfondet indgåede 

beløb indenfor 150,000 kr. til formål som 
ovenfor anført. 

For at få det næste års tilskud betydelig 
forhøjet, hvilket allerede kan påbegyndes 
nu ved, at hver enkelt motorbådsejer, der 
bruger benzin, straks fra sæsonens begyn
delse noterer op, hvad han bruger og med
deler dette til bestyrelsen, således at be
styrelsen til efteråret kan sende det sam
lede materiale til Dansk Motorbåds Union. 

Ejere af benzindrevne både gør sig selv, 
foreningen og hele motorbådssporten en 
stor tjeneste ved i sommerens løb at notere 
sit benzinforbug på nedenstående skema: 

Dato 
for 
køb 

Liter fra til 
Dato 
for 
køb 

Liter fra til 

Trsp. 

lait. lait. 

F. eks. 7./8. — 10 liter fra S. S. F. til Dragør og retur. 

Jeg er indforstået med, at ovenstående opgørelse af mit benzinforbrug for året 1950 er afgivet på tro og love. 

Navn 

Adresse 

Bedes efter endt brug afleveret i klubhuset eller til bestyrelsen. 
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Hobby-værksted 
Et medlem har åbnet et hobby-værksted i 

Søren Nordbys Allé 4. 

Værkstedet, der er åbent hver aften fra 

kl. 19—22, er udstyret med alt tænkeligt 

værktøj. Her har fingernemme sejlere og 

motorfolk lejlighed til selv at ordne beslag 

og motordele. Mekaniker Jørgensen tager 

imod alle, der har lyst til at bese værkste

det, ligesom han er til tjeneste med alle op

lysninger angående brugen af værkstedet. 

Lad talentet udfolde s 
Den gamle sandhed, at der er kun to slags 

mennesker — de, der yder, og de, der nyder 
— passer i høj grad på vor forenings for
lystelsesliv. 

Nogle få, og det er næsten altid de sam
me, står hvert år ud med teaterbåden, og 
som regel lykkes det næsten altid den lille 
tapre skare at styre båden til sukces. 

Men kan vi andre, og i særdeleshed de 
iblandt os, som utvivlsomt virkelig selv er 
i besiddelse af et talent af revymæssigt til
snit, være bekendt år efter år at forblive 
passive og kun bidrage til sukces'en ved vor 
blotte nærværelse, for måske oven i købet 
bagefter at henkaste et blaseret: — Mam, 
X var nu ikke så god som i "ni og firs". 

Nej, det kan vi ikke, men heldigvis åbner 
der sig snart en lejlighed til, at de ydendes 
og de nydendes roller for en gangs skyld 

ig på pinseturen 
kan blive byttet om — nemlig pinseturen 
til Espergærde, hvis kro er udstyret med en 
lille intim scene, der er som skabt til for
målet. 

Blandt foreningens 7—800 medlemmer 
skal der ganske givet findes flere talenter, 
om ikke andet, så imellem medlemmernes 
pårørende, talenter, som i og for sig nok 
har lyst til at give en optræden eller et 
nummer til bedste, men som indtil nu har 
haft svært ved at overvinde den naturlige 
generthed ved at stå ansigt til ansigt med 
det mangehovede uhyre, der hedder "publi
kum". 

— Men når nu dette "uhyre" ligefrem er 
et venligtsindet uhyre, et uhyre, der er ind-' 
stillet på at få det sjov ud af pinseturen, 
det på nogen måde er muligt, et uhyre, der 
består af dine egne velvillige klubkamme-

• Nye medlemmer 
Hermed har vi fornøjelsen ^ J 
at anmelde følgende nye 
medlemmer til optagelse i 
foreningen. 

Aktive: 
Ivan Robert Thode, Drogdensgade 5, 2. 

Uden båd. 
Skomager Robert Ballum Sørensen, Højde

vej 45. — Jolle. 
Fuldmægtig Axel Årre, Sundholmsvej 51. 

Spidsgatter "Tto". 
Werner Hans Lindgreen Jensen, Majporten 

4, 3. sal. 
Politibetjent Erik Rosenfeldt Hansen, Lyon

gade 24, 1. — Folkebåd "Diana". 
Modehandler Johan A. Borch Johansen, 

Amagerbrogade 214. — Jolle "Pip". 
Malersvend Reimar Nielsen, Grækenlands-

vej 14, 2. — Uden båd. 
Montør Kurt Futterer, Middelgrunds vej 39. 

2. — Uden båd. 
Maskinmester Carl-Johan Barner Nielsen, 

Prins Burisvej 1. — Uden båd. 
Værktøjsmager Niels Chr. Nielsen, Bre-

mensgade 11. — Uden båd. 
Maskinarbejder Erling Christoffer Sand, 

Thygesvænge 7. — Uden båd. 
Maskinarbejder Poul A. Lindemann, Kniv-

holtvej 3. — Uden båd. 
Støberiarbejder Kaj Jørgensen, Gerbrands-

vej 20. — Jolle uden navn. 

Juniores: 
Kay Hagberg, Bergthorasgade 6, 5. 
Bennert Petersen, Flensborggade 28, 2. 
Leif Lindemann, Sigurdsgade 4. 
Bente Hansen, Telemarksgade 10, 2. 
Bjarne Sunne, Parmagade 16, 1. 
Bjørn Rambov, Øresundsvej 2. 
Bjarne Sørensen, Sofie Brahes Allé 9, 3. 
Erik Bach Nielsen, Højdevej 21 A, 2. 
Ib Benny Schwarté Larsen, Halfdansg. 23. 
Poul Sigfred Toftgård Nielsen, Amager Fæl

ledvej 31, 1. 
Søren Toftgård Nielsen, Amager Fælledvej 
Erik Nielsen, Agnetevej 19. 31, 1. 
Birthe Petersen, Tinggården 11, 2. 

Passive: 
Grethe Jørgensen, Ungarnsgade 50, 2. 

rater, er der så noget at betænke sig på ? 
Sit talent og værdien af ens optræden kan 

kun måles ved at fremføre det på en scene. 
Grib derfor denne enestående lejlighed. Giv 
de gamle revykoryfæer en fridag og vær for 
en gangs skyld den ydende. Skriv til for
eningens bestyrelse og giv den dit tilsagn 
om, at du på pinseturen agter at optræde 
med en sketch, en sang, en parodi eller hvad 
det nu kan være. Måske vil pinseturen bi
drage til at skaffe frisk btod til og fornyelse 
af vore revyer, som vi jo alle ser hen til. 
På med vanten, meld dig inden den 16. maj 
hos festudvalget. Z. 
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PLANKEVÆRKET 
skal 

efterses 

P L A D S E N  
bag skabene 

skal være ryddet 

inden 1. juni, 
ellers 

bliver der ryddet 

af foreningen 

for ejerens 

regning og risiko 

Bestyrelsen 

NY MODEL 1950 

K I M  

Kassererens kontortid 
1. april til 1. oktober: 1. og 3. søndag i hver 

måned kl. 10—12, og hver fredag kl. 19,00— 
20,30 i klubhuset, Amager strandvej, telefon 
Sundby 35016. Postkonto nr. 56516. 

Ved alle indbetalinger bedes medlems nr. 
opgivet. 

Tria 1440 

Øbro 7649 

% W 

Østerbrogade 36 

Impulsmagnet - ventilløs. 

2 års garanti — 2 a 3 års betaling. 
3 hk., 5 hk., 6 hk., 8/9 hk. 

Påhængsmotoren "Britannia", 
2 cyl., 4 hk. med fuld revers. 

Sidebordsmotoren "King", 
1 cyl., 2 y2 hk. tipbar. 

"Albin motoren" fra 3 hk. — 110 hk. 

JERNHOLMS MOTOR IMPORT, 
FÆLLEDVEJ 16 - KØBENHAVN N. 

Central 4773 og 4874 

YKKERI 

A S S U R A N C E  

CENTRAL 14575 - LØGSTØRGADE 9 

GRØN&WTZKE 
Assurance 

Kongens Nytorv 6 . København K. 

MafraUfc „Jtlaclå" 

HAR ALT 

TIL 

BÅDEN 

M A L E R U D S A L G E T  
HAVNEPLADSEN 

Privat adresse: Østrigsgade 17, 1. 

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

M I L A N O V E J  2 5  
S U N D B Y  4 3 8  1  

Vi anbefaler os bl. a. med: 

Karabinhager — Løjerter 

Sejlslæder — Vantskruer 

Skødeblokke — Skødespil 

Rebeapparater — Klyds 

Pullerter — Hængsler 

Koøjerammer — Metalskinner 

Masteskinner — Kølbolte 

etc. 

Kan købes i Malerudsalget. 
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SEJL O« SKRUE 

Stabelafløbninger 
I løbet af denne sommer vil der blive sø

sat en halv snes nye både fra S. S. F.s 
bådeplads. Størsteparten vil være amatør
byggede både, og af disse vil den populære 
folkebåd repræsentere flertallet, — nemlig 
syv ialt. 

Vi kan allerede i dette nummer præsen
tere læserne de første to nybygninger, der 
løb af stabelen henholdsvis Kr. himmelfarts
dag og søndag den 21. maj. 

Kr. himmelfartsdag sprang champagne
flasken på en 8V2 m motorMd, der i dåben 
fik 'navnet "Rudi". Båden er bygget hos 
bådebygger Thomsen, Kalundborg, hvis 
navn borger for kvaliteten. Tegningen er 
leveret af foreningens nye formand, kon
struktør Erik Nilsson, Milanovej. Vi ønsker 
Såvel konstruktør, bådebygger som ejer til 
lykke med det fine resultat. 

Søndagens søsætning var en behagelig 
overraskelse. Det var sæsonens første ama
tørbyggede båd, tfygget af snedkermester 
Otto Olsen, efter "bådebygger Niels Nilssons 
tegning. Læs iøvrigt artiklen om "Amatør-
byggeren". 

S. S. F.s »vtoj 

søndag tf. 7. maj 1950 

Efter at 4 glas var slået, bød formanden: 
hejs flag og stander, og udtalte derefter: 
Kære kammerater — mine damer og herrer 
— på S. S. F. dens bestyrelse og egne vegne 
byder jeg Dem velkommen til vor 27. stan
derhejsning. -— Et særlig velkommen til 
vore æresmedlemmer og vor vært, Køben
havns kommune, repræsenteret ved kontor
chef Frederiksen. 

Fra tovværkskursusleder, rigger Hans 
Hansen, der er meget syg, skal jeg hilse alle 
kammeraterne, og samtidig ønsker han til 
lykke med dagen. 

En glæde er tilgået S. S. F. og som øger 
den i forvejen store anseelse og agtelse den 
nyder udadtil. Et af vore medlemmer, næst
formand Erik Nilsson har modtaget en præ
mie med særlige bemærkninger ved en 
langtursberetning om en tur til Oslo og 
retur. — Tak og til lykke, Erik! 

Vor økonomi er nogenlunde på ret køl, 
men sejlsportens økonomi i sin helhed er 
ikke for god i dag, der er nemlig begået en 
fejl igennem tiderne, og det ligger i, at 
kontingentet ikke er fulgt med konjunktu
rerne, for ikke at sige pristallet, hvis dette 
havde været tilfældet, ville det i dag have 
set anderledes ud over det hele. Sejlsporten 
har altid været stedbørn, således søgte 
"Dansk Sejl Union" til sejlsportens fremme 
"Dansk Idræts Forbund" om et beløb på kr. 
34,000, der bevilgedes kr. 2000. 

Vi må håbe på, at det går bedre med ben
zin-afgiften til veje og broer, som nu vil til
falde sejlklubber m. fl. til forskellige arbej
der, såsom broer, beddinger m. m. a. til et 
beløb på kr. 150,000 for hele landet i 1950 
—51, alt efter ansøgning og tilbud til mini
steriet. 

Nævnte arrangement var det eneste, som 

tø**"1 

V i g t i g  

m e d d e l e l s e !  

Inden 15. juni skal pladsen bag skabene være ryddet. Efter denne dato 

vil der blive ryddet af foreningen for ejerens regning og risiko. 

Inden den 28. juni skal alle både, klodser, bukke m. m. på den Søndre 

Plads være flyttet til den nordre del af pladsen, da den søndre del skal 

planeres. Foreningen påtager sig intet ansvar for gods, der bortkommer 

under planeringsarbejdet. 

Der skal uddybes forskellige steder i havnen. Medlemmerne skal holde 

sig underrettet om hvor og når, og flytte båd og fortøjning rettidig. — 

Pladsmanden giver ved forespørsler de fornødne oplysninger. 

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

i 
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kunne gennemføres uden kontrol. Indirekte 
vil det jo komme medlemmerne tilgode ved, 
at forhøjelse af og ekstra kontingent und

gås. 
Jeg vil gerne takke Københavns kom

mune og navnlig direktør Bjerregaard og 
kontorchef Frederiksen, der er os velvilligt 
stemt og har modtaget os med stor for
ståelse, og jeg takker for de resultater, som 
allerede er opnået. 

Det er glædeligt, at myndighederne har 
fået indsigten i, at ligesom det er naturligt, 
at folk har kolonihave, sommerhus ell. lign. 
er en båd indgået i samme kategori og end
da med det plus, at på søen får man den 
reneste luft som eksisterer. 

Endvidere vil jeg udtale, at den sejler-
og juniorskole, som vi har, er underkastet 
en stab af gode lærerkræfter og ledelse. Ny 
rigning, som rigger Hansen har forestået, 
er indsat samt sejl, redningsbælter, lanter
ner, kort sagt alt materiale, indbefattet det 
lovmæssigt foreskrevne, er i bedste orden, 
således at de respektive pårørende og for
ældre trygt kan sende de unge ned for at 
lære at sejle i Sundby Sejl-Forening. 

Til slut vil jeg gerne bede Dem, mine da
mer og herrer, med mig udbringe et leve 
for sejlsporten, det gode kammeratskab i 
S. S. F. og for S. S. F. — det leve 

Derpå sang man standervisen, hvorefter 
formanden bad de indbudte gæster om at 
indtage en forfriskning på verandaen. 

K.D.Y.s konkurrencer 
om præmier for langfart 1949 

S. S. F.s nye formand Erik Nilsson tildelt 
præmie for langfart med sejlfartøj under 7 
tons. 

Fredag den 21. april var Kongelig Dansk 
Yachtklub vært ved en middag med efter
følgende dans i Håndværkerforeningen i 
København. Under middagen fik vinderne 
i klubbens langfartskonkurrence for 1949 
deres præmier overrakt af dommeren, kom
mandørkaptajn J. Jegstrup, der fik ordet, 
efter at klubkomiteens formand, kontorchef 
S. A. Jøhnke, kort havde budt velkommen, 
og Yachtklubbens formand, direktør S. 
Bøgelund Jensen, i en fornøjelig tale havde 
hyldet konkurrencedeltagerne for deres 

energi. 
Kommandørkaptajn Jegstrup meddelte, 

at dommerkomiteen, hvis øvrige medlemmer 
var ingeniør Knud Degn og ingeniør Jes 

Ny annoncemand søges 
Henvendelse hos 

A. Petersen, Viktoriagade 23, 4., V. 

Jessen, havde fået tilstillet følgende 5 lang-
tursberetninger for 1949 til bedømmelse: 

1) Hr. Ebbe Hamerik, "Stout", 0. S. 
"Frem", Kobenhavn. 

2) Hr. Steen L. Jørgensen, "Mette", sejl
klubben "Neptun", Vejle. 

3) Hr. E. Nilsson, "Swallow", Sundby 
Sejl-Forening, København. 

4) Hr. Sigurd Hauschildt, "Ina", K. D. Y. 
og Skive Sejlklub. 

5) Hr. H. Aagaard, "Yvalda", Odense 
sejlklub. 

Dommerkomiteen skriver blandt andet: 

Hr. Erik Nilsson som fører af den nordi
ske krydser "Swallow" fra Sundby Sejl-
Forening, der uden hjælpemotor havde fore
taget en dristig og dygtigt gennemført sej
lads på ca. 590 sømil på 14 døgn 19 timer og 
20 minutter fra Sundby til Oslo og retur. — 
"Swallow" havde under sin sejlads præste
ret et par ting, som fortjener at fremhæves. 
Båden havde gennemført en sejlads fra 
Hankø til Marstrand på 17 timer, hvilket 
er meget udover det almindelige. Under en 
dristig sejlads i hård vind af VtS på 14 
meter-sek. fra Varberg til Helsingborg var 
"Swallow" kommet op på en gennemsnits
fart af 7 knob i høj sø, hvilket var en glim
rende præstation, der vidnede om bådens 
gode udstyr og om den nordiske krydsers 
fortrinlige egenskaber som søbåd. 

Beretningen om "Swallow"s tur fandt 
dommerkomiteen livligt og fornøjeligt skre
vet med mange interessante iagttagelser. 
Sejladsen var præget af god sportsånd og 
en ualmindelig energi. 

Når K. D. Y.s dommerkomité frigiver be
retningerne, vil medlemsbladet bringe for
mandens spændende beretning. 

Sejler-nqt 
Den 10. juni fælles distancesejlads Køben

havn—Helsingborg. 

Den 17. juni afholder K. S. U. natkapsej
lads. 

Dragør, Kastrup og Sundby Sejlklubber 

holder fælles kapsejlads Saltholm rundt 
søndag den 25. juni. Bemærk: der vil blive 
udlagt en mindre bane for de små fartøjer. 

Med denne kapsejlads genoplives en gam
mel tradition fra før krigen, og nu håber 
vi, sejladsen vil blive lige så populær som 

før. 
Tegningslisten er lang, for vi regner med 

stor tilslutning af Sundby både. 

Se endvidere opslagstavlen. 

Alf. Andersen. 

Formandsskifte 

Formand Hans Bay. 

På bestyrelsesmødet den 22. maj med
delte vor nuværende formand, Hans Bay, 
at han af hedbredshensyn ønskede at fra
træde som formand for foreningen fra 1. 
juni. Fra denne dato vil vor næstformand, 
Erik Nilsson, indtræde som foreningens 
formand. Man takker herved den afgåede 
formand for den tid, han har virket for vor 
forening. 

P. B. V. 
E. E. Nilsson. 

Den konstituerede formand Erik Nilsson. 

Dragør i  fest 
Søndag den 7. maj indviede Dragør sejl

klub sit nye klubhus. — Dansk sejlsports 
ledende personer var i stort tal mødt for 
at gratulere. 

H U S K  2  
Kassererens hontortid 
1. april til 1. oktober: 1. og 3. søndag i hver 

måned kl. 10—12, og hver fredag kl. 19,00— 

20,30 i klubhuset, Amager strandvej, telefon 

Sundby 35016. Postkonto nr. 56516. 

Ved alle indbetalinger bedes medlems nr. 

opgivet. 

i 
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Amatør-
både-

problemer, arbejde og resultat 
Aldrig før har man set så målbeviste og 

initiativrige medlemmer arbejde på egen 
båd, som nu, da foreningen har åbnet sin 
plads for selvbyggende medlemmer. 

Når man slår et slag over Søndre Plads, 
glemmer man pladsen og dens kedelige ud
seende (den skal planeres i denne sommer), 
man er formelig bjergtagen af de menige 
amatører, hvad enten de bygger sejl- eller 
motorbåde. Der er en kappestrid, den ene 
overgår den anden, en sand lyst at se på. 

Som før skrevet, er det af stor betydning, 
at de jævne medlemmer også har mulighed 
for at bidrage til fornyelse af foreningens 
flåde, for kun når nyanskaffelserne fore
tages over en bred front, bemærkes det i 
"billedet". 

Som prissituationen har udviklet sig, har 
kun de bedst økonomisk stillede mulighed 
for at få bygget et fartøj. Denne udvikling 
er i det lange løb uholdbar. Ganske natur
lig har modtrækket været, at sejlsports
folkene selv bygger, og nu i større og større 

antal. Den tendens bør stimuleres på alle 
måder, nye fartøjer skal og må bygges, og 
det bliver gjort af flittige amatører, der i 
mange tilfælde opnår resultater, der ligger 
på højde med de professionelle bådebygge
res arbejde. Et typisk eksempel herpå, er 
den overfor afbildede båd, bygget af sned
kermester Otto Olsen. 

Tegningen og overslag til båden blev før
ste gang offentliggjort i medlemsbladets 
nytårsnummer 1949, hvor konstruktøren, 
bådebygger Niels Nilsson, Kastrup, rede
gjorde for tanken med båden, og fortalte 
om dimensionerne, der er: længde 7,50 m, 
bredde 2,12 m og et dybtgående af 0,42 m. 
Endvidere omtaltes det, at båden kunne 
bygges for godt 2000 kr., hvad også holder 
stik efter snedkermesterens oplysninger. 

I båden, der blev døbt "Dan", er så godt 
som alt træarbejde udført i mahogni. Der 
er fire faste køjer. Et pantrybord med vask 
og flaskegas er indrettet i cockpittet efter 
ejerens ønske. I stævnen er indrettet et 

meget rummeligt klædeskab. I båden, hvoi 
iøvrigt intet er sparet, vil der blive instal
leret en 65 hk. tysk marinemotor, som vil 
give båden en anseelig fart. 

Ved at sammenligne skitsen med fotogra
fiet ser man, at båden er forsynet med for
ruf, hvilket giver bedre højde i kahytten. 
Karakteristisk for samtlige 9 både, der er 
under bygning rundt om i byen og landet, 
efter denne tegning, er at aptering og over
bygningen er forskellig. 

Her er vi ved sagens kerne, at der næsten 
aldrig er to mennesker, der synes om den 
samme båd. Een vil have skroget ændret 
her og een der, men bådebyggeren har i 
hvert enkelt tilfælde holdt stejlt på, at en 
betingelse for at få tegningen til en favør
pris var, at skroget forblev uændret. 

Medlemsbladet er glad for, at det har 
fået lov at lancere en allemands-båd ,og at 
det nu kan fremvise det fine resultat. 

E. E. N. 
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• Nye medlemmer 

Hermed har vi fornøjelsen 
at anmelde følgende nye 
medlemmer til optagelse i 
foreningen. 

A k t i v e  :  
Knud Hundorff, Kornblomstvej 7, st. 

Uden båd. 
Leif Farsø Nielsen, Strandlodvej 4 C. 

Uden båd. 
Thorkil Langelund Rasmussen, Øresunds-

vej 122, 1. — "Rollo". 
Louis Edv. Nielsen, Syriensvej 24, st. 

"Per". 
Fritz Anders Engelmaner, Nyegårdsvej 56. 

Uden båd. 
Kjeld Ivar Arvidsen, Bachersvej 135, 1. 

Uden båd. 
Ludvig Juul Andersen, Mellemfortsallé 6, 2. 

Uden båd. 
Jens Peter Andersen, Polensgade 34, 3. 

Uden båd. 
Werner Chr. Hammerlund, Postparken 48. 

"Skat". 
Poul Oskar Hakon Andersen, Engvej 95. 

"Elsa II". 

J u n i o r e s :  
Orla Pedersen, Holmbladsgade 122, 1. 
Inga Rindahl Sørensen, Tyrolsgade 12, 2. 

P a s s i v  :  
Ingeborg Vita Petersen, Nyrnberggade 34. 

Uden båd. 

SEJLSPORTSHUER 
EMBLEMER OG OVERTRÆK 

B R O Z E K  
AMAGERBROGADE 124 SU. 866 

NY MODEL 1950 

Tria 1440 

Øbro 7649 

<S 1 
Østerbrogade 36 

K I M  

2 års garanti — 2 a 3 års betaling. 
3 hk., 5 hk., 6 hk., 8/9 hk. 

Påhængsmotoren "Britannia", 
2 cyl., 4 hk. med fuld revers. 

Sidebordsmotoren "King", 
1 cyl., 2% hk. tipbar. 

"Albin motoren" fra 3 hk. — 110 hk. 

JERNHOLMS MOTOR IMPORT, 
FÆLLEDVEJ 16 - KØBENHAVN N. 

Central 4773 og 4874 

YKKERT 

A S S U R A N C E  

CENTRAL 14575 - LØGSTØRGADE 9 

GRØN&WTTZKE 
Assurance 

Kongens Nytorv 6 . København K. 

WL&fyauiA „Wladå 

HAR ALT 

TIL 

BÅDEN 

M A L E R U D S A L G E T  
HAVNEPLADSEN 

Privat adresse: Østrigsgade 17, 1. 

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

M I L A N O V E J  2 5  
S U N D B Y  4  3 8  1  

Vi anbefaler os bl. a. med: 

Karabinhager — Løjerter 

Sejlslæder — Vantskruer 

Skødeblokke — Skødespil 

Rebeapparater — Klyds 

Pullerter — Hængsler 

Koøjerammer — Metalskinner 

Masteskinner — Kølbolte 

etc. 

Kan købes i Malerudsalget. 

U R E  OG O P T I K  
»Klohhemageren« 

Amagerbrogade 101 Amager 2719 u. 

FREYTAG SEJL 
N Y H A V N  5 3  

P A L Æ  3 9 4 3  
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Ansvarhavende redaktør: 

Einar E. Nilsson, Hveensvej 1, I. Tlf. amg. 1699 x 
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På langtur med 4E « 
ESBJERG - HOLLAND - BELGIEN 
FRANKRIG - ENGLAND - ESBJERG 
af Henrich Vechesser 

Besætningen bestod af følgende: Bent 
Aage Larsen (bådens ejer), der i slutningen 
af artiklen skriver om sin sejlads ene mand 
hjem over Nordsøen, — Henning Rasmus
sen og svejtseren Henrick Wechesser, der 
har skrevet beretningen. 

23. juli 1949. — Lørdag middag. 

I lystbådehavnen i Esbjerg hersker, som 
i hver uge på denne årstid, stor travlhed. 
Både bliver spulede og malede og vugger sig 
lystigt på de lette bølger. Her bliver et 
stykke tovværk erstattet, og der et sejl 
udbedret. 

"Valkyrien", den gamle sejlbåd, bliver 
slæbt gennem vandet. Et svært stykke ar
bejde er det at skubbe de 5 tons; men kam
meratskabet i sejlklubben er levedygtigt, 
og 40 hænder skubber, trækker, støder, 
hæver og trykker den gamle kasse, indtil 
den indtager den plads, man har anvist den. 

Man sveder og ler til hinanden og går til
bage til ens egen båd, thi det er ferietid og 
enhver har hænderne fulde og har nok at 
gøre. 

Den lille kutter "Ann" med sine 2 tons 
og 27 kv.-meter sejl er sejklar. Den er tungt 
lastet med alle de nødvendighedsartikler, 
som er uundværlige til en lang sørejse. 

Kl. 17,00 strækkes sejlene, og langsomt 
forlader "Ann" Vesterkajen. Om bord be
finder sig de to danskere Bent og Henning 
og jeg, Henrick, en livsglad svejtser, alle 
tre enige om ikke at lade os belære af selv 
gamle fiskere. Vi har nu engang sat os i 
hovedet at sejle til Holland med denne 6,75 
m lange og 2,07 m brede "høvlspån". Forbi 
Skallingen går det, der vinkes til afsked, og 
vi går mod det åbne havn. Vi skyder god 
fart og er snart alene. Den danske kyst for

toner sig mere og mere som en tynd streg 
i horisonten, dog også denne forsvinder i 
vandet. 

Vi holder kurs mod den hollandske kyst, 
som er 150 sømil borte. Bølgerne er nu ble
vet en meter høje, men det er en god sejlads. 
Ved midnatsvagtsafløsningen ser vi fyrtår
net "Rote Cliff" på øen Sild. Her er vandet 
fuldt af morild. Bov- og kølvand skummer 
som rent sølv, så kraftigt, at man næsten 
kan se at læse avisen. Kl. 3 nat passerer vi 
en dansk fiskekutter for hjemadgående med 
kurs NO, medens vor er SV til S. 

24. juli 1949. 

Om morgenen er vejret klart. Langsomt 
tager vindstyrken af, så vi begynder at 
slingre. Kl. 8 krydser en tysk trawler vor 
kurs og forsvinder snart igen for vore blik
ke. Her fisker vi store makrel, som talrige 
tumler sig i vandet. Mod aften kommer vi 
forbi Armrungs fyrskib. Vi erkyndiger os 
om vejrmeldingen, som er os gunstig. I 24 
timer har vi altså tilbagelagt 50 sømil. Nu 
sætter vi ny kurs, nemlig SV, og fortærer 
fisken, som vor kok Henning har tilberedt. 
— Igen bliver det nat og havet ligner en 
stor lysglimtende by. Så stærkt lyser de 
mikroskopiske små væsner i vandet. — 
Tusind og een nat i naturen. Da det bliver 
dag, ser vi også marsvin og sælhunde boltre 
sig lystigt. 

25. juli 1949. 

Vinden er stadig svag. Det sorte kølvand, 
der har givet os noget at tænke på, glider 
langsomt videre mod SO. Kl. 8 krydser vi 
en skibsrute, der er stærkt befaret, og to 
timer senere, åh! hvilken følelse, styrer vi 
SSV mod de østfrisiske øer. Vinden lægger 

sig, så at vi kan gå i land kl. 17 på Borkum. 
Denne ø huser for tiden 8000 badegæster. 
Stranden er tæt belagt med badegæster. 

Af denne grund kan vi uden toldformali
teter blande os med de badende. — Herfra 
er det nødvendigt ved hjælp af almanakken 
at gøre sig kendt med strøm- og havfor
hold. Om natten kl. 23,30 er vind og strøm 
os gunstig for at føre os i vestlig retning. 
Vi skyder god fart, selv om det giver meget 
ind over, og små brådsøer farer hen over 
båden. 

26. juli 1949. 

Om morgenen kl. 6 strejker vinden igen. 
En time senere ligger havet som et spejl 
foran os. Vi kaster anker i 23 m.s dybde, for 
at strømmen ikke skal trække os mod NO, 
10 sømil fra kysten bader og fisker vi i 
herligt varmt solskin. Kl. 10 melder en svag 
vind sig, selv om bølgetoppene ikke lover 
godt. Langsomt stiger styrken af vind og 
bølger. En skrap bidevind er imod os. 

Kl. 12 middag må der rebes i tørn, og 
pressenningen bliver spændt over cockpit
tet, da de første brådsøer begynder at skylle 
båden over fra for til agter. — Endnu en
gang reber vi; ved dette arbejde må vi hol
de os godt fast, da vi ingen lyst har til at 
hilse nærmere på bølgerne. Langsomt bliver 
alt vådt, som er i båden, kølvandet kommer 
ind over agterskibet, og vi har nok at gøre 
med pumpen. 

Til næste hollandske havn — Terschelling 
— er der 30 sømil, og det i bidevind og 
modstrøm. 

For første gang oplever jeg sejlturen, 
ikke alene som en fornøjelse, idet der må 
arbejdes hårdt. Time efter time skiftes vi 
til at tage rortørn. Vi krydser ca. 5 sømil 
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fra kysten. Kl. 21 møder vi en hollandsk 
redningsbåd, hvis besætning spørger os, om 
vi ikke har hjælp behov. Vi bliver orienteret 
om vor nye position, og mandskabet råber 
gode råd til os, som vi dog ikke forstår. 

Da mørket tiltager, viser fyrtårnet fra 
Terschelling os vej, og omkring midnat får 
vi øje på Terschelling havns indsejlingslys. 

Brændingen brøler og tordner her. Det er 
et held, at vi ikke kan se "bølgebjergene4', 
der stormer løs mod vort lille skib og kaster 
det hid og did, som en bold. Bent Aage ud
fører her et sandt kunststykke indenfor 
navigationen. Uden specielt kort (kun et 
nordsøkort) og i tæt mørke, uden særlige 
kendetegn, finder han havnen trods den høje 
sø. Kl. 3 morgen har vi fortøjet i Terschel
ling havn. Ved 2 primus opvarmer vi vor 
kahyt og med varmt the vort indre. Trods 
våde klæder (noget tørt findes ikke mere) 
sover vi snart ind. I drømme ser jeg endnu 
"bølgebjergene", hører deres brusen og 

sporer stormens tryk. (Fortsættes). 

M E D D E L E L S E !  
Fortøjninger. 

Det er en uskik at kaste fortøjningerne 
op på broen, når man lægger fra. Selfølge-
lig er det heller ikke rart med våde fortøj
ninger efter endt sejlads. Find en løsning, 
så vi undgår såvel fortøjningerne på broen 
som de våde på fartøjet. 
Skabene. 

De kan blive flotte, når de bliver rettet 
op. Hvorfor så ikke gøre det? Fra i dag 
ingen skæve eller faldefærdige skabe. 

Sejlernyt. 
Der er ingen sejladser fra og med tirsdag 

den 11. juli. Der startes igen tirsdag den 

1. august. 

FERIE I EN JOLLE 
Farvel til Stevns 
Det er snart længe siden, vi sidst 
hørte fra vore to juniores, som vi 
efterlod på bunden af en kasse i 
Rødvig havn, men nu tager vi fat 
igen, og denne gang skal vi høre 
lidt om opholdet i Rødvig, og turen 
bort fra Stevns. 

Der er et gammelt ordsprog, der siger: 
"Når nøden er størst, er hjælpen nærmest" 
og det måtte drenge sande. Alt mens regnen 
øsede ned, spekulerede de på, hvor de skulle 
tilbringe natten, for i jollen blev der ikke 
til at være, og under halvtaget kunne de 
ikke blive. 

Så fik en af dem den idé, at de måske 
kunne få lov at sove i det gamle skur yderst 
på molen. Det var et skur fra besættelses
tiden, kystvagten havde haft til huse i det. 
Ved at spørge hos fiskerne fik drengene op
lyst, at huset nu hørte under politiet og ved 
henvendelse til landpolitibetjenten fik de til
ladelse til at overnatte i det. 

Det satte humøret op at vide, at natten 
var reddet, og det skulle fejres, og det blev 
gjort med 2 kæmpeportioner bixemad på 
Rødvig kro. 

Senere på aftenen klarede vejret lidt op, 
og drengene tog sig en ordentlig travetur 
langs klinteranden, før de mætte og veltil
passe tørnede ind i skuret. 

De sov længe næste morgen, skønt solen 
skinnede ind til dem gennem det åbne vin
due næste lige fra den var stået op. Men da 
de først havde fået lettet sig og taget en 
rask svømmetur i det friske vand uden for 
havnen, så kom der rigtig liv i kludene. 
Presenningen blev taget af jollen, og al det 
klamme tøj kom ud på stenene og blev solet. 

Ikke en vind rørte sig, himlen var skyfri, 
så solen bagte og gennemvarmede alt dren
genes tøj og grej. De nød livet gutterne, 
først ved en grydefuld havregrød og derpå 
dasende i solen. 

Ved middagstid tilsmilede heldet drengene 
igen. De løb på familie, som ferierede på 
kroen og blev straks inviteret til frokost. 
I en fart fik de landgangstøjet frem og blev 
klædt om og så gik det i trav til kroen, 
hvor man straks gik til bords. 

Drengene forsynede sig godt af de for
skellige retter, for når man i ca. 8 dage kun 
har smagt leverpostej, æg, pølse og marme
lade, så gør det godt med spegesild, kogte, 
stegte, salte og røgede sild, stegte ål, kyl
ling, varme fiskefilet, små varme frikadeller 
og meget mere og til sidst en bøf med spejl
æg. Efter frokost blev der serveret kaffe i 
haven, der lå lige ud til vandet med udsigt 

til klinten. 

Lige med et blæste det op og på et øje
blik var himlen overtrukket og det begyndte 
at stænke. Drengene fik i en fart sagt tak 
for den dejlige frokost og så tog de benene 
på nakken ned til havnen for at bjerge deres 
tøj og tæpper. Det var heldigvis ikke blevet 
mere vådt, end at det blev tørt på et øje

fik navnet "Rudi". Båden er bygget hos 
bådebygger Thomsen, Kalundborg, hvis 
navn borger for kvaliteten. Tegningen er 
leveret af konstruktør Erik Nilsson, Milano
vej. Vi ønsker såvel konstruktør, bådebyg
ger som ejer til lykke med det fine resultat. 

Af tekniske grunde nåede vi ikke i sidste 
nummer at få ovenstående billeder med i 
teksten. Vi skal derfor lige genopfriske 
begivenheden: 

Kr. himmelfartsdag sprang champagne
flasken på en 8% m motorbåd, der i dåben 
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blik, da solen et kvarters tid senere jog 
regnen bort. 

Efter en kort rådslagning fandt drengene 
ud af, at de nu havde fået nok af Rødvig 
og dens regn, og besluttede derfor at stikke 
af. Vinden var god, så de mente, de kunne 
nå Fakse Ladeplads inden aften. 

Det var en dejlig fornemmelse for dem 
at komme ud i jollen igen. Alt var tørt og 
godt stuvet af vejen, og drengene struttede 
af velvære, så det var intet under, at humø
ret var højt. 

De gik som sædvanlig tæt ind under ky
sten og nød de skønne landskaber som roligt 
gled forbi, og som var helt nye for dem; thi 
skønt de begge flere gange tidligere havde 
gjort turen syd på med deres forældre, så 
havde de aldrig været så tæt på land, at de 
rigtig kunne få indtryk af landskaberne. 

Det er for resten mærkeligt nok, at de 
fleste sejlere tager turen Rødvig—Bøge
strømmen i et stræk over åbent hav i ste
det for at gå langs kysten og tage et smut 
ind i en af havnene, som er fuldt så smukt 
beliggende, som mange havne på den anden 
side af Bøgestrømmen. (Fortsættes). 

HVEM og HVOR 
Adressefortegnelse: 

Konstitueret formand: Erik Nilsson, 
Milanovej 25, 1. sal, tlf. Sundby 4381. 

Sekretær: W. Tanggaard Rasmussen, 
Kastrupvej 151, 1., tlf. Sundby 2351 u. 

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

Sejladschef: Alfr. Maj Jørgensen, 
Italiensvej 76, tlf. Amager 5568. 

Kapsejladschef: Alf. Andersen, 
Ulvefodsvej 2. 

Marketenderiudvalg: O. Fiitterer, Middel-
grundsvej 39, tlf. Amager 8739 y, — 
Arne Johannesen, Amagerbrogade 97. 

Havneudvalg: Erik Nilsson, E. E. Nilsson. 

Alle postadresser er S. 

Fra "Vestkaj": 

ûnA-dked G-fy liu,Mxloe,(Le, 
NEJ, spænd fra en gang imellem! Tag 

ned på kajen eller ud at sejle, træn din 
fysik, indånd frisk luft, bliv et godt menne
ske, vind dig venner og vær selv en god ven, 
se og hør, oplev det rige liv, som er bleyet 
dig foræret. — Teknikens udvikling kan ud
mærket tåle at standse lidt — nu må men
neskene udvikles til at blive bedre end hid
til. — Og på dette område har vor klub sin 
store mission indenfor sine rammer. 

K. Buur Thomsen. 

HVAD betyder alverdens rigdom — hvis 
man ikke er sund, rask og livsglad. — Det 
er ord, man ofte hører — så ofte, at de er 
blevet en frase, som de fleste overhovedet 
ikke tænker over. — Men prøv engang! 

Man kan ikke købe sig en sund krop: 
veludviklede muskler, der lystrer hjernens 
mindste vink, et godt syn, der kan se det 
forunderlige liv, der omgiver os igennem 
tusinder om skønhedsindtryk — for ikke at 
tale om evnen til at dyrke bøgernes rigdom; 
ligeledes hørelsen — hvor tom ville verden 
ikke blive, dersom man ikke kunne høre og 
tale med dem, man holder af: sine venner, 
familie, elskede o. a., og hvor frygteligt ville 
det ikke være aldrig at høre sang og musik 
— rigdomme, der daglig er en kilde til 
livsglæde. 

Er det ikke trist at se folk ,der året 
rundt — sommer og vinter — slider og 
slæber for at skrabe rigdom til sig. — De 
ligger vågne om natten og spekulerer på 
penge og meget andet, og om dagen er de 
nervøse, forjagede — bliver let syge, får en 
dårlig holdning og en gusten ansigtskulør 
— de har et goldt liv og forkorter deres 
levetid med adskillige år, blot fordi "de 
samler penge til at tage med på kirkegår
den". Naturligvis er der idealister, der ofrer 
et liv i arbejde på menneskehedens velfærd, 
og de er i høj grad prisværdige, ligeledes 
er der mange, som er tvunget til hårdt slid 
for at skaffe sig det nødvendige til livets 
ophold — de har imidlertid nogen fritid og 
en sommerferie. — Men, hvad betyder det 
i grunden, at "Hansen" er mere velklædt 
en "Jensen", at "Olsen" har en bil, men 
"Petersen" ingen har og lign. Er det værd 
at sætte helbred og livsglæde på spil for at 
overgå hinanden i materielle goder? 

F O R  L Y S T F I S K E R E  
Tunen er så småt på vej ind i de danske 

farvande. Den første blev allerede for nogen 
tid siden fanget ved Sjælland Odde, og se
nere indbragtes den første tun til Skagen. 
I slutningen af juli kan man vente den i 
Øresund, og da direktør Oscar Petersen igen 
i år har udsat en pokal til den første, der 
tager en tun syd for Gilleleje fyrskib, så er 
der ingen tvil om, at tunfiskerne vil have 
øjnene åbne. Scandinavian Tuns Club har 
modtaget en række forespørgsler fra udlan
det, og man venter igen i år besøg fra USA, 
England, Frankrig, Svejts, Sverige og 
Norge. 

SE3L- LANGSOMT 
GENNEM • HAVNEN 

ESI TID, DER ER FORRI 

Verdens ældste sejlfartøj Ny annoncemand søges 
Henvendelse hos 

A. Petersen, Viktoriagade 23, 4.. V. 

Kassereren meddeler: 
Grundet ferie er kontoret lukket for ind

betalinger i tiden fra den 1.—16. juli. Her
efter er åbningstiderne følgende: 

1. april til 1. oktober: 1. og 3. søndag i 
hver måned kl. 10—12, og hver fredag kl. 
19,00—20,30 i klubhuset, Amager Strandvej, 
telefon Sundby 35016, postkonto nr. 56516. 

Ved alle indbetalinger bedes medlems nr. 

opgivet. 

Den tomastede skonnert "Lisa", der me
nes at være verdens ældste sejlfartøj, er 
blevet solgt til ophugning. "Lisa", der til
hørte rederiet Kais K. Bengtson, Sverige, 

blev bygget i Troense på Tåsinge i 1799. 
Skibet har bl. a. deltaget i slavetranspor
terne. 
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3000 lgstbåde i Stor-København 
men 40.000 i Stockholm 

Netop som Sundet vrimler af kappelystne 
sejlere kommer en meddelelse om, at der i 
Stockholm har været en optælling- af antal
let af lystbåde, og man er kommet til det 
imponerende tal af 40,000. 

Her i København regner man med, at der 
findes ca. 1200 lystbåde, og selv om man 
tager lystbådehavnene langs kysten til 
Skovshoved med, kommer man kun op på 
omkring 3000. 

NY MODEL 1950 

K I M  

SEJLSPORTSHUER 
EMBLEMER OG OVERTRÆK 

B R O Z E K  
AMAGERBROGADE 124 SU. 866 

A S S U R A N C E  

Østerbrogade 36 

Impulsmagnet - ventilløs. 

2 års garanti — 2 a 3 års betaling. 
3 hk., 5 hk., 6 hk., 8/9 hk. 

Påhængsmotoren "Britannia", 
2 cyl., 4 hk. med fuld revers. 

Sidebordsmotoren "King", 
1 cyl., 2y2 hk. tipbar. 

"Albin motoren" fra 3 hk. — 110 hk. 

JERNHOLMS MOTOR IMPORT, 
FÆLLEDVEJ 16 - KØBENHAVN N. 

Central 4773 og 4874 

CENTRAL 14575 - LØGSTØRGADE 9 

Tria 1440 

Øbro 7649 

D E  B I L L I G E  M E K A N I K E R E  
O L E  o g  M A X  

Alt reparationsarbejde samt nyinstalleringer udføres hurtigt, pålideligt, billigt! 
Brugte motorer til billige priser. 

Vi kommer efter fyraften, på søndage og andre helligdage. 

Ring til — SUNDBY 3351 — og spørg efter Olesen eller Max Petersen, og 

Deres motor bliver som ny. — Lad os tale om det! 

GRØN &MTZKE 
Assurance 

Kongens Nytorv 6 . København K. 

WicLfyaMt „Wlads" 

HAR ALT 

TIL 

BÅDEN 

M A L E R U D S A L G E T  
HAVNEPLADSEN 

Privat adresse: Østrigsgade 17, 1. 

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

M I L A N O V E J  2 5  
S U N D B Y  4  3  8  1  

Vi anbefaler os bl. a. med: 

Karabinhager — Løjerter 

Sejlslæder — Vantskruer 

Skødeblokke — Skødespil 

Rebeapparater — Klyds 

Pullerter — Hængsler 

Koøjerammer — Metalskinner 

Masteskinner — Kølbolte 

etc. 

Kan købes i Malerudsalget. 

URE O G  OPTIK 
»Klokhemageren« 

Amagerbrogade 101 Amager 2719 u. 

FREYTAG SEJL 
N Y H A V N  5 3 

P A L Æ  3 9  4 3 

Afleveret til postvæsnet den 29. juni 1950. 

Udgiver: Sundby Sejl-Forening. 
Ansvarhavende redaktør: 

Einar E. Nilsson, Hveensvej 1,1. Tif. amg. 1699 x 
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SEJL OG SKRUE 

» Sørine « 

Folkebåd af 

fineste karat 

Sommeren er over os, den danske som
mer, afvekslende sol, regn og blæst i en 
sådan blanding, at vi praktisk talt ingen 
aften ved, hvad vejr vi vil vaagne op til 
næste morgen. Vi er ærligt talt ikke i år 
helt tilfredse med sommeren, ikke indtil 
nu. Muligvis er vi snart ved et vendepunkt, 
mange længes efter en rigtig lang solbe
skinnet periode, så at vi kan begynde at 
klage over varmen — men desværre, vejr 
leveres ikke efter bestilling, vi må tage det, 
som det kommer. Og så trøster man sig 
i reglen i byerne og ved badestrandene 
med, at det vejr, der ikke er til ug fra et 
feriesynspunkt, som regel er godt for hø
sten. Hvad den angår, er det efterhånden 
gået op for os, at den er af betydning for 
flere end for landmanden selv. Den er det 
vigtigste grundlag for landets velstand. 
Bliver høsten god, kan vi derfor finde os 
i adskilligt fra vejrets side — og denne 
gang må den da blive god! 

Ubestemmeligt var vejret også den aften 
Eriks nybyggede folkebåd skulle søsættes. 
Trods vejr og vind var der samlet en del 
mennesker for at overvære den usædvan
lige begivenhed, som det er at søsætte en 
helt igennem amatørbygget sejlbåd, der 
tilmed ligger i topklassen. 

Eriks unge kone udtrykte i korte sæt
ninger de bedste ønsker for båden, idet 
hun døbte den og gav den navnet: "Sørine". 

Så firede pladsmanden, og redaktøren 
motiverede et leve for" Erik" og "Sørine". 

På dage før "Sørine" tog vandet, søsat
tes 4 folkebåde bygget af de fire ejere un
der instruktion af skibstømrer Svend Ol
sen. Det er et beundringsværdigt arbejde, 
Svend Olsen her har sat i scene, godt til
rettelagt, fint gennemført. Intet under, at 
Svend Olsen altid har ordrer til langt ud i 
fremtiden. Sejlerne kender ham og går 
trygt til ham. 

Den sidste ikke omtalte nybygning er 
Børge Andersens (smeden). Han har på 
rekordtid bygget en 7,5 m motorbåd, magen 
til den i juni nummeret omtalte. Når 
"Smeden" er sluppet så godt fra arbejdet, 
som tilfældet er, skyldet det nok, at det 
ikke er første gang, han forsøger sig som 
bådebygger. E. E. N. 

BUNDBEHANDLING 
Det nyeste nyt, man har hørt om, kom

mer fra Vejle, nærmere betegnet fra guld
sejladserne. Prinsesse Elisabeths "Blue-
bottle", der for et par år siden, da den blev 
bygget, fik sit skrog plastic-behandlet, 
skinner blank i sin plastic-klædning, der 
tillige skulle hindre tilgroning. Men under 
den hårde sejlads til Vejle er plastic-belæg
ningen sprunget af mange steder, så vi skal 
ikke trods det strålende syn anbefale be
handlingen for vore hjemlige sejlere, før 
metoden er nøjere gennemprøvet og for
bedret. Men der er en anden og efter sag
kundskaben fin bundfarve, som nu prøves 
på skoleskibet "Danmark". 

Skoleskibet "Danmark" har, som de 
fleste andre skibe, hidtil måtte dokkes 
mindst en gang om året for at blive skra
bet og malet i bunden, og desuden er det 
ret jævnlig blevet kølhalet, for at eleverne 
kunne skrabe bunden ren for begroning. 
Efter en behandling, som skibet gennemgik 
i tørdokken på Orlogsværftet for nylig, 
skulle disse arbejder i fremtiden kunne ind
skrænkes ret væsentligt. "Danmark" er 
nemlig blevet malet med den nye bund
farve "Navitex", som blev udeksperimente
ret af de amerikanske flådeteknikere under 
krigen og i de sidste år har været frigivet 
til civilt brug. Denne farve har adskillige 
egenskaber, som adskiller den fra de hidtil 
anvendte. Først og fremmest bevarer den 
meget længere sit indhold af giftstoffer, 
som hindrer eller i hvert fald hemmer be
groningen, og dernæst gør den skibsskroget 
lige så glat som et åleskind, hvad der 
naturligvis mindsker fremdrivningsmod-
standen. 

Dette sidste moment er i mange tilfælde 
af lige så stor praktisk og økonomisk be
tydning som den besparelse, der kan opnås 
gennem de sjældnere dokninger. Det kan 
noteres, at skibsinspektøren for et dansk 
rederi havde stor lyst til at prøve "Navi
tex", men veg tilbage for at påføre sit rederi 
den større udgift, før han havde praktisk 
erfaring for, at den nye farve virkelig var 
mere værd end de hidtil anvendte. Han lod 
derfor sin egen lystkutter male med "Na
vitex" — hvorefter han i syv kapsejladser 
vandt seks førstepræmier! Det havde han 
nemlig aldrig gjort før, så nu var han over-

GENNEM • HHVNEN 
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bevist og brugte "Navitex" også til rede
riets skibe. 

Marinen er gået over til at male sine 
motortorpedobåde med "Navitex" og har 
foreløbig gode erfaringer, ikke mindst fordi 
"åleskindet" naturligvis er en særlig be
tydningsfuld fordel for et fartøj, der først 
og fremmest skal kunne sejle hurtigt. 

E n d e l i g  !  
Nu lysner det efterhånden for den nord

lige del af Amager Strandvej (Krudttårns-
vej), hvortil vor forening har facade. Selve 
forsvarsministeren har taget initiativet til 
at åbne hærens og søværnets del af Amager 
Strandvej fra Christianshavn til Kastrup, 
som der står i den officielle meddelelse. 
Følgen heraf bliver, at Københavns kom
mune skal overtage vedligeholdelsen af 
vejen. 

Lad os ønske, at det er det første skridt 
på vejen mod en virkelig tilbundsgående 
regulering af hele det opfyldte areal fra 
Øresundsvej til Kløvermarksvej. Vi håber, 
at dette område kan fremtræde lige så 
lyst og frit som den store nyåbnede strand
park udfor Kastrupfortet. Her får man et 
klart indtryk af, hvad kommunens gart
nere formår for forholdsvis små midler. 

E. E. N. 

KORT FORTALT 
Oktantal: Mål for flydende brændstof

fers bankefasthed. Bankning (for tidlig 
eksplosion i forbrændingsmotoren) må ikke 
finde sted. Kravet om stadig højere oktan
tal hænger sammen med de stigende kom-
pressionsforhold i forbrændingsmotorerne. 

Atter en gang: FORTØJNINGER 

Det er en uskik at kaste fortøjningerne 
op på broen, når man lægger fra. Selfølge-
lig er det heller ikke rart med våde fortøj
ninger efter endt sejlads. Find en løsning, 
så vi undgår såvel fortøjningerne på broen 
som de våde på fartøjet. 

HVEM og HVOR 
Adressefortegnelse: 

Konstitueret formand: Erik Nilsson, 
Milanovej 25, 1. sal, tlf. Sundby 4381. 

Sekretær: W. Tanggaard Rasmussen, 
Kastrupvej 151, 1., tlf. Sundby 2351 u. 

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

Sejladschef: Alfr. Maj Jørgensen, 
Italiensvej 76, tlf. Amager 5568. 

Kapsejladschef: Alf. Andersen, 
Ulvefodsvej 2. 

Marketenderiudvalg: O. Fiitterer, Middel-
grundsvej 39, tlf. Amager 8739 y, — 
Arne Johannesen, Amagerbrogade 97. 

Havneudvalg: Erik Nilsson, E. E. Nilsson. 
Alle postadresser er S. 

F E R I E  
i e n  j o l l e  

Jollen og besætningen har sagt 
farvel til Stevns og er gået syd på 
langs kysten. Vi skal høre lidt om 
besøgene i Faxe Ladeplads og i 
Præstø. 

Det gik, som drengene havde beregnet. 
De nåede Faxe Ladeplads hen under aften. 
Men for ligesom endnu en gang at minde 
om regnens by, Rødvig, lod vejrguderne 
vinden forsvinde og slap regnen løs, da 
jollen var lige ud for havnen. Sejlet kom 
ned og årene ud, så drengene fik jollen ind 
i havnen og lagde til ved en lille bro, der 
gik ud fra den østre mole. 

Lige så hurtigt regnen var kommet, for
svandt den igen. Efter at have spist lidt 
mad begav gutterne sig op i byen, som nu 
lå belyst i den nedgående sols stråler. 

Det første, der fangede drengenes op
mærksomhed, var en mængde tyske sol
dater og flygtninge, let kendelig på deres 
påklædning, der var en broget sammensæt
ning af gamle uniformstrøjer og benklæder. 
(Det var i sommeren 1945). Både solda
terne — det var hovedsagelig sårede — og 
flygtningene gik frit omkring og blev be
tragtet som hørende med til byen. 

Aftenen blev sluttet med et besøg i den 
stedlige biograf. Der var kun een forestil
ling, men den varede til gengæld hele afte
nen. Hvert kvarter var der pause, enten 
fordi filmen knækkede eller blot fordi der 
nu var pause. 

Vejret var ikke det bedste, da de vågnede 
næste morgen. Det var blikstille, og en 
tæt tåge indhyldede jollen fuldstændig. 
Drengene vaskede sig og gjorde jollen klar. 
Så en smut op i byen og proviantere og 
derpå et kraftigt morgenmåltid. 

Ved 10-tiden lettede tågen, og en ganske 
let vind fra nord krusede vandet. Drengene 
kastede los og roede jollen ud i bugten, så 
den var godt fri af land. Her satte de sejlet 
og så gled de ganske langsomt sydpå. 

Vinden blev bedre samtidig med, at den 
gik med øst over. Da jollen nærmede sig 
Feddet ved Præstø måtte roret tages in
denbords, da det stak for dybt, og en åre 
blev stukket ud agter som erstatning. 

Det var den herligste sandbund, de sej
lede hen over, og drengene kunne da heller 
ikke modstå fristelsen til at tage en duk
kert. De strøg sejlet og smed ankeret ud. 
Klæderne af og så ud i det friske vand, 
hvor de boltrede sig på livet løs. 

Efter badet lod de solen tørre deres brune 
kroppe. Det gi'r appetit med et bad, så 
drengene fik maden frem og satte et godt 
foder til livs. 

Mens de spiste, eller som det hedder på 
sømandssproget — skaffede — drøftede de 
turen, og de var enige om, at dette var den 
eneste rigtige måde at holde ferie på. Bare 
give sig god tid, lade vind og vejr bestem
me farten og lade tilfældighederne råde og 
så ellers nyde livet. Hvad har man ud af at 
"flyve" fra det ene sted til det andet uden 
anden tanke end: "mon vi når det?" Nej, 
det gælder om at slappe af både legemligt 
og åndeligt. Spænde hverdagens bekymrin
ger, kiv og strid fra vognen og slappe af. 
Så først kan man opnå det egentlige mål 
med ferien: at møde igen frisk og oplagt 
til sin dont, ladet med energi og lyst til at 
tage fat. 

Inde på Feddet græssede en flok heste i 
ro og mag; men lige med et så drengene 
hestene rejse sig på bagbenene for derefter 
at sætte afsted i fuld firspring hen ad 
stranden. Og så kom forklaringen i form 
af et tordenlignende brag antagelig en 
mineeksplosion eller lignende inde bag 
Feddet. Det var afstanden, der bevirkede, 
at "filmen gik baglæns". 

Ud på eftermiddagen tog vore juniores 
ankeret ind og satte sejlet. Målet var nu 
Præstø. Turen gennem fjorden var ualmin
delig smuk — en oplevelse alt for mange 
sejlere snyder sig selv for. Da de ikke 
kendte farvandet, fulgte drengene afmærk
ningen meget nøje, senere fik de oplyst, at 
der var rigeligt med vand til jollen, så de 
kunne have gået på opdagelse mellem små
øerne. 

Jollen passerede Præstø sejlklubs bro og 
klubhus og gik helt ind i selve Præstø havn, 
hvor de fortøjede agten for en stor fiske
kutter, der var bemandet med frihedskæm
pere. Kutteren sejlede fødevarer og medici
nalvarer, indsamlet i Sydsjælland, til Hol
land. På fordækket stod 2 desarmeret mi
ner, som besætningen havde fisket op i 
Nordsøen og selv uskadeliggjort. 

Det gjorde godt at få fast bund under 
fødderne, så drengene gik en lille tur op i 
byen og kiggede på. 

Præstø er en lille fredelig by, der til
syneladende sover en dyb tornerosesøvn. 
En københavner, der kun er ude på even
tyr, skal springe denne lille stad over, for 
han vil finde den "dødkedelig"; men vil 
man lidt bort fra storbyens støjende og 
forjagede liv, så tag til Præstø, 

Skolen var tæt belagt med tyske flygt
ninge, som overhovedet ikke fik lov at for-
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ESBJERG - HOLLAND - BELGIEN 
FRANKRIG - ENGLAND - ESBJERG 
af Henrick Vechesser 

(Fortsat) 
På langtur i 

27. juli 1949. 
Kl. 10 morgen starter vi med at tørre vort 

inventar. Intet er forblevet tørt, og vi be
gynder ved sejlene og ender med lommetør

klæderne. I en omkreds af 20 m er alt på 
havnemolen belagt med tovværk. Ophæng
ningen af vasketøj tager ingen ende. Vi 
renser os selv for 6 dage gammelt snavs og 
føler os derefter som nyfødte. 

Hele dagen ligger vi i solen eller går en 
tur i den lille maleriske by med sit 30 m 
høje fyrtårn, der viser sit lys i miles om
kreds. 

Da vi prøver at veksle penge i en bank, 
opdager man, at vi har overskredet told
grænsen uden visitation. Man forklarer os, 
hvor vi kan finde en tolder. Efter en halv 
times omhyggelig søgen i den lille by, finder 
vi endelig en tolder, som imidlertid fortæl
ler, at han har fridag, men at han vil sige 
til sin kollega, at der ligger en fremmed båd 
i havnen. 

Ved aftenstid kommer han og giver os 
det ønskede og vigtige stempel i vore pas. 
Han giver os diverse formularer, som vi skal 
udfylde, inden han kommer igen næste dag. 
Virkelig en rar tolder, som sikkert er en 
god familiefader og et godt menneske. 

ned >111« 
29. juli 1949. 

I dag til morgen forlader vi den smukke 
ø og sætter kurs mod fastlandet, der ligger 
25 sømil borte mod SO. Efter at vi er kom
met over brændingen, begynder der en fin 
sejlads, skønt vindstyrken er 6, og vinden 
blæser i vestlig retning. 2 y2 time senere 
sejler vi ind i Haslingen havns rolige vand. 
På grund af stor vindstyrke har vi måtte 
stryge vore sejl. 

Dette ophold er en fordel for os, idet 
Haslingen skibsværft byder en mange se
værdigheder. Her bygger man skibe for sø-
og kanalfart. Kæmper og dværge ligger ved 
siden af hinanden i havnen. De "store" kom
mer med varer fra kolonierne. — Oversøisk 
og Europa rækker her hinanden hånden. 

Jeg undrer mig kun og er forbavset over, 
at Haslingen til trods herfor stadigvæk kun 
er en lille by. De hyggelige ejendomme med 
de store blomstersmykkede vinduer giver 
et indbydende indtryk. — Ser man på pri
serne i forretningerne, tror man, at her kan 
der leves billigt, men ved nærmere under
søgelse viser det sig, at en håndværker her 
med sine 50 gylden om ugen ikke kan til
lade sig mere end en almindelig arbejder i 
Danmark. 

28. juli 1949. 
Terschelling, den frisiske ø, er af vand

masserne trængt bort fra fastlandet. Mange 
turister kommer ofte for en enkelt dag og 
gennemtraver den skønne ø, der mod SO 
er meget skovrig. 

Forretningerne her har mange flere 
brugsgenstande og levnedsmidler, end de 
har i Danmark, hvorfor Bent, Aage og Hen
ning igen og igen må beundre de fyldte ud
stillingsvinduer. Også i havnen er der nyt, 
bl. a. en luksusyacht, der mere ligner en 
boligbåd end et sejlskib.. Alligevel syntes 
vi om det. 

lade skolens område; og at dette blev over
holdt, sørgede bevæbnede C. B. U. soldater 
for. 

Middagen, som den aften bestod af stegt 
flæsk og nye kartofler, blev tilberedt over 
spritapparatet i bunden af jollen, hvilket 
tilsyneladende var noget ganske ene
stående — at dømme efter tilskuerskaren. 

Formanden for den stedlige sejlklub ind
bød til at ligge ved klubbens bro og be-

B E M Æ R K !  

Ny annoncemand søges 
Henvendelse hos 
A. Petersen, Viktoriagade 23, 4., V. 

30. juli 1949. 
Om morgenen kl. 10 forlod vi Haslingen 

med dens kanaler og blomster. 40 min. se
nere var vi ved den store dam, der får sit 
vand fra Zuidersøen (Ijsselmeer). Gennem 
sluserne ved Kornvedersand bliver vi befor
dret fra saltvand til ferskvand. Derved bli
ver vort fribord endnu mere formindsket. 
Da vinden er lige imod, vil det blive kryds, 
og vi lader sejlene falde for i dag og lægger 
os langs en stor yacht med navnet "Stras-
senbaukonig von Holland". Med fiskeri eller 
andet småt arbejde får vi dagen til at gå. 
Fiskerne, som ligger for anker her, giver 

nytte klubhuset. Drengene takkede for ven
ligheden, men afslog med tak, da den øst
lige vind stod lige ind i fjorden og gjorde 
vandet ved bådebroen meget uroligt. 

Om aftenen travede gutterne en tur ud 
til Nysø, hvor der findes en Thorvaldsen 
samling, men desværre var der lukket, så 
de måtte nøjes med udefra at se ind i den 
smukke park. 

Ved 22-tiden vendte drengene tilbage til 
byen, som lå fuldstændig øde hen, ikke et 
menneske var at se. — — De listede 
næsten på tåspidserne over de toppede bro
sten forbi det lille rådhus og ned til hav
nen, hvor de straks gik til køjs. 

(Fortsættes). 

os ål og muliggør det for os at kunne få et 
lille festmåltid ud af aftensmaden. Hele nat
ten og den følgende dag havde vi stormvejr. 

31. juli 1949. 

Over middag kl. 14,00 beslutter vi os til 
at sejle videre, endskønt bølgerne her er 
korte og stejle. Målet er Enkhuisen, der 
ligger 40 km borte. Snart slår søen hårdt 
imod og. overskyller dækket, trods det gør 
vi god fart for en halv vind. 3 timer senere 
fortøjer vi ved en af lystbådene, som her er 
talrigt repræsenteret. 

En rundtur i den lille by overbeviser mig 
om, at Enkhuisen er det skønneste sted, 
som jeg endnu har set på alle mine vandrin
ger og rejser. De fleste huse stammer fra 
det 15. århundrede eller er endnu ældre. 
Kirkerne er bygget i en sjælden stilart. 

Hollands velstand bliver her dokumente
ret. De små huse er smykket med al slags 
håndværksmæssig kunnen. Også det gamle 
vagttårn — Dornedaris — er et stykke af 
middelalderen, der med sit interessante 
klokkespil imponerer mig mægtigt. Lytter 
jeg til dette klokkespil, føler jeg mig som 
hjemme, endskønt melodierne (hvert kvar
ter en ny) er mig ubekendt, går de mig til 
hjertet og vækker ungdomsminder hos mig. 
En musik, der hensætter mig i drømme. I 
den stille nat ligger jeg og venter på kvar
terslagene. 

I dag til morgen, hvilken lykke, toner 
klokkespillet fra Dornedaris en hel time 
med gamle folkesange. 

Om formiddagen er vinden så stærk, at 
vi ikke kan tænke på at komme af sted. Vi 
besøger da Frislands fiskeriudstilling, der 
giver os et overblik over fiskeriet og både
bygningen, også gamle dragter, som endnu 
delvis bæres, vises på udstillingen. 

(Fortsættes). 

• Nye medlemmer 

Hermed har vi fornøjelsen 
at anmelde følgende nye 
medlemmer til optagelse i 
foreningen. 

A k t i v e  :  
Fabriksmester Aksel Christiansen, 

Bremensgade 50, 2. — Uden båd. 
Glarmester A. Vald. Petersen, 

Adelgade 36, 2. — Kragej. "Irene". 
Snedker H. H. Sørensen, 

Kastrupvej 77, 2. — Uden båd. 
Ingeniør Rudolf Christensen, 

Saltværksvej 61 A. — Uden båd. 
Sporvejsfunktionær Finn J. Nielsen, 

Holmbladsgade 107. — J. M. "Viking". 
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Arkitekt Gert Jensen, 
Goldschmidtsvej 6. — Jolle "Luna". 

Assistent Mogens Bente, 
Højdevej 51. — Kutter "Jun". 

Vognmand Aksel Krogh Christiansen, 
Frankrigsgade 64. — Uden båd. 

Typograf Kjeld R. Ørum, 
Siamvej 22, st. — Kutter "Reo". 

Reklamechef Poul Erik Knude, 
Nrd. Fasanvej 239. — Uden båd. 

Kriminalassistent Hagb. Folmer Larsen, 
Askov Plads 4. — Kutter "Sprøjt". 

P a s  s i v e :  
Fru Grethe Ruth Sand, Thygesvænge 7. 
Lizi Skovbjerg, Gorkis Allé, Søborg. 
Fru Lissi Nielsen, Bremensgade 11, 4. 

J u n i o r :  
Frank Bundgård-Nielsen, 

Frankrigshusene 2, 3. 

NB! Ifølge foreningens love skal aktive med
lemmers fartøjer godkendes af havneudvalget før 
medlemskortet kan udstedes. 
Det påhviler derfor nye medlemmer at opsøge 
d'hrr., som kvitterer på den udleverede optagel-
sesblanket, såfremt fartøjet kan optages i for
eningen. — Uden denne Kvittering for godkendt 
fartøj, kan der ikke påregnes plads i havnen for 
sommerhalvåret. 

Kassererens kontortid 
1. april til 1. oktober: 1. og 3. søndag i 

hver måned kl. 10—12, og hver fredag kl. 
19,00—20,30 i klubhuset, Amager Strandvej, 
telefon Sundby 35016, postkonto nr. 56516. 

Ved alle indbetalinger bedes medlems nr. 
opgivet. 

SEJLSPORTSHUER 
EMBLEMER OG OVERTRÆK 

B R O Z E K  
AMAGERBROGADE 124 SU. 866 

% i 

Tria 1440 

Øbro 7649 

\ 
Østerbrogade 36 

NY MODEL 1950 

K I M  

Impulsmagnet - ventilløs. 

2 års garanti — 2 a 3 års betaling. 
3 hk., 5 hk., 6 hk., 8/9 hk. 

Påhængsmotoren "Britannia", 
2 cyl., 4 hk. med fuld revers. 

Sidebordsmotoren "King", 
1 cyl., 2V2 hk. tipbar. 

"Albin motoren" fra 3 hk. — 110 hk. 

JERNHOLMS MOTOR IMPORT, 
FÆLLEDVEJ 16 - KØBENHAVN N. 

Central 4773 og 4874 

RYKKER! 

A S S U R A N C E  

CENTRAL 14575 - LØGSTØRGADE 9 

MafrciAm „Wladi 

HAR ALT 

TIL 

BÅDEN 

M A L E R U D S A L G E T  
HAVNEPLADSEN 

Privat adresse: Østrigsgade 17, 1. 

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

M I L A N O V E J  2 5  
S U N D B Y  4  3 8  1  

Vi anbefaler os bl. a. med: 

Karabinhager — Løjerter 

Sejlslæder — Vantskruer 

Skødeblokke — Skødespil 

Rebeapparater — Klyds 

Pullerter — Hængsler 

Koøjerammer — Metalskinner 

Masteskinner — Kølbolte 

etc. 

Kan købes i Malerudsalget. 

URE O G  OPTIK 
»Klohhemageren« 

Amagerbrogade 101 Amager 2719 u. 

GRØN&WTZKE 
Assurance 

Kongens Nytorv 6 København K. 

FREYTAG SEJL 
N Y H A V N  5 3  

P A L Æ  3 9 4 3  

Afleveret til postvæsenet den 31. juli 1950. 

Udgiver: Sundby Sejl-Forening. 

Ansvarhavende redaktør: 

Einar E. Nilsson, Hveensvej 1,1. Tlf. amg. 1699 x 

Ekspedition: E. Nilsson, Milanovej 25, sundby 4381 

Annoncer: A. Petersen, Viktoriagade 23, 4. V. 

Tryk: Amager Bogtrykkeri, Hallandsgade 11 — S 
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SEJL O« SKRUE 

EEN KRONE Led i den rutinemæssige 
oprydning 

Den 17. september d. å. arrangerer 
Københavns Sejl-Union en sejlads 
"Hveen rundt" med start fra Svane
møllen kl. 9. — Startpenge er 10 kr. 
Samtidig afholdes en sejlads for jol
ler og juniorbåde på en mindre bane. 
Startpenge er her 5 kr. Mindre NL-
fartøjer, der efter kapsejladsudval
gets skøn findes uegnede til sejlads 
"Hveen rundt", vil få samme bane 
som juniorbåde og joller. Indtegnin
gen slutter fredag d. 8. sept. kl. 12. 

Spørgsmålet arbejdspligt for foreningen 
eksisterer ikke mere. På utallige general
forsamlinger har dette vanskelige emne 
været under debat. Årsagen til striden for 
og imod har hovedsagelig haft sit udspring 
i de jordbunker, der indtil i sommer har 
gjort den nederste del af søndre plads 
ufremkommelig. Trængslernes løsen var en 
af tidens tekniske vidundermaskiner, der 
brutalt jævnede bunkerne om just ikke til 
en autostrade, så dog til et fremkommeligt 
område. 

Arbejdspligt og jordbunkerne er forsvun
det, alt ordnet for kun een krone pr. med
lem. Blot man i fremtiden måtte finde frem 
til at løse problemerne, af hvad art de så er, 
på en lige så fordelagtig måde. 

Ifølge forholdenes natur vil pladsens over
flade endnu nogle år frem i tiden ændre sig. 
Fyld vil stadig være påkrævet. Man må 
henstille til det til enhver tid siddende hav
neudvalg, at det ikke lader jorden hobe sig 
op. I øjeblikket er der givet ordre til plads
manden om, at han ikke må modtage mere 
fylde pr. dag end han straks kan jævne. 

Motiveringen for arbejdets udførelse net-
og nu, hvor så meget andet skulle ordnes, 

er først og fremmest den, at man til efter
året, når bådeoptagningen begynder, vil for
søge at sprede bådene mere. Dog ikke at 
forstå sådan, at der skal være meget større 
plads mellem de enkelte både, men at man 
placerer bådene i grupper og dermed får 
indført systemet brandbælte. Endelig kan 
man ikke udsætte pladsens sanering fra år 
til år. Ligeledes bør man stræbe efter, at 
pladsen får et udseende af en bådeplads og 
ikke en losseplads. 

Planeringsarbejdet er udført som et led 
i den rutinemæssige oprydning for et beløb 
stort kr. 880, med andre ord: ca. een kr. pr. 
medlem. E. E. N. 

Til  or ientering 
Foranlediget af det planeringsarbejde, der 

i sommerens løb er udført, og som har be
virket, at man har større plads til rådighed 
for overvintring, skal man meddele følgen
de: For at undgå de ubehageligheder, der 
hvert forår melder sig, når båden skal i van
det, vil ingen medlemmer kunne påregne at 
få overvintringsplads på det faste sporlege

me på såvel den nordre som søndre plads. 
Enkelte større både kan dog få plads i de 
yderste ender af sporlegemet på søndre 
plads. 

Ligeledes vil man forsøge at få bådene 
kørt op agten for hverandre, og ikke i zig
zag, så der undertiden står to-tre både i 
vejen for een, uden dog at stå ret for. 

Endelig henstilles der til medlemmerne at 
søge forbindelse med medlemmer, der plejer 
at være klar til søsætning samtidig, og med 
dem bestille optagning, så bådene kommer 
til at stå i forlængelse. Herved kunne alle 
parter blive sparet for mange bekymringer. 

Vis velvilje - vær med til dagens gerning. 
E. E. N. 
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fflEDOElELSER 
Medlemmernes opmærksomhed 

henledes på meddelelserne, der gives om 
skabe. I denne forbindelse skal vi genopfri
ske følgende: Skabe må ikke sælges eller 
på anden måde overgå til ny ejer. Ønsker 
en skabsejer ikke mere at benytte sit skab, 
skal det nedrives og al tømmer og affald 
fjernes. 

Husk endvidere, at det er forbudt at hen
kaste affald bag og imellem skabe, lige som 
det heller ikke er tilladt at anvende denne 
plads til opmagasinering af tømmer m. m. 

Nye skabe må kun opføres efter forud 
indhentet tilladelse fra havneudvalget. — I 
øjeblikket er der opført et nyt skab uden 
fornøden henvendelse til havneudvalget, 
hvilket har resulteret i, at ejeren har opført 
det på en plads, havneudvalget havde reser
veret det nye masteskur. 

Konsekvensen heraf: Ejeren må fjerne sit 
skab. — Der må og skal være system i tin
gene. 

Cykler må, 
som så ofte før meddelt, ikke sættes op 

ad klubhuset, men skal anbringes i de dertil 
indrettede stativer. 

Hvorfor ? 

For at undgå unødige reparationer af hus, 
borde og bænke. Cyklerne er tillige til stor 
gene for klubhusets gæster. 

De selvbyggende 
medlemmers opmærksomhed bedes rettet 

på foreningens ordensreglement, der for
byder ophobning af spåner og andet letfæn
geligt materiale. 

Masteskuret 
skal være rømmet inden den 15. septem

ber, ellers fjernes grejet for ejerens regning 
og risiko. 

B E N Z I N  
Hvor stort har Deres benzinforbrug været 

i sommer? Husk at indsende de i foråret 
i medlemsbladet optrykte skemaer. 

E. E. N. 

Alle gode gange tre 
og den f jerde skal prøves 

I snart to år har vor fortræffelige annon
cemand A. Petersen virket i stillingen. Nu 
skal annoncemanden til at tilse sin nybyg
ning og får dermed ikke tid til annonce-
arbejdet. 

Bladet søger herved en afløser for A. 
Petersen. 

Stillingen er lønnet på provisionsbasis 
med 20 pet. af annonceprovenuet. 

Henvendelse hos A. Petersen, Viktoria
gade 33, 4., V., eller hos bladets redaktør. 

S  S  F  
På opfordring optrykker vi Sundby 
sejlervalsen. Klip den ud, og medtag 
den ved foreningens mærkedage. — 

Sundby sej lervals 
Så længe de rullende bølger vil slå 
mod kysten og kalde på os, 
vil trangen til tumlen på søen bestå 
i blik og i brølende fos. 
Til sundet og havet vor længsel har front 
mod dybden og grønklædte kyst, 
når frie vi spejder mod fjern horisont, 
må livsglæden fylde vor bryst. 

R e f r æ n  :  
Når skuden på bølgerne gyng'er, 

vi gynger med, vi gynger med — hiv-o-høj, 
og bovvandet klukker og synger, 
vi synger med, vi synger med — hiv-o-høj. 
I bruset fra søerne hører vi 
blæsten og mågernes melodi, 
bølger og himmel og brise 
ja, havet det er vort. 

I oldtidens dage var vikingefærd 
danskernes virken og lyst, 
snekkerne stævnede vidtom og nær, 
de sigtede mangen en kyst. 
Vikingeblodet dog stadig vi har, 
og havenes saltfriske sus, 

plager en længsel i sindet, så far 
på langfart i vuggende brus. 

R e f r æ n  :  
Når skuden på bølgerne gynger, 
vi gynger med, vi gynger med — hiv-o-høj, 
og bovvandet klukker og synger, 
vi synger med, vi synger med — hiv-o-høj 
I bruset fra søerne hører vi 
blæsten og mågernes melodi, 
bølger og himmel og brise 
ja, havet det er vort. 

Carl Nielsen. 

Brandslukningsmateriel 
Fa. H. Meisner-Jensen A/S har på 
anmodning velvilligst tilsendt "Læn-
sepumpen" nedenstående artikel, som 
vi viderebringer til vore medlemmer, 
da den har bud til alle, der anvender 
åben ild i deres båd. 

Lige såvel som det er en naturlighed, at 
man brandforsikrer sine ejendele, det være 
sig indbo, hus eller eventuelt en motorbåd, 

lige så naturligt må det være, at man råder 
over brandslukningsmateriel, hvor dette 
måtte være nødvendigt. 

Imidlertid er det ikke nok blot at have 
noget brandslukningsmateriel; men man må 
også sørge for, at det er velegnet til sluk
ning af de brande, der i givet fald kan 
forekomme. 

NR. 9 

I Hvilket apparat, der i det konkrete til-

(fælde vil være det bedste, kan man natur
ligvis ikke udtale sig om uden at have set 
den båd, der skal sikres; men i det følgende 
vil vi give Dem nogle grove retningslinier 
at gå efter. 

De såkaldte "Tetraflasker" er flasker, 
som er fyldt med en ildslukningsvædske af 
klorede kulbrinter, og den bruges, ved at 
vædsken kastes hen mod ilden. 

Ildslukningsvædskens slukningsevne beror 
på dens dampe, der har en vægtfylde af 
5,25 i forhold til luftens vægtfylde, og sam
tidig er dampene ubrændbare, og der lægges 
altså nærmest et luftformigt tæppe hen 
over ilden, hvorved denne kvæles. 

Den gode slukningsvirkning forsvinder 
altså i samme øjeblik, hvor ilden er i stand 
til at rive dampene med op sammen med 
forbrændingsgasserne. Det vil med andre 
ord sige, at slukningen kun kan udføres ved 
mindre brande og på steder, hvor luftcirku
lationen er ringe. 

Dampene og vædsken er slette ledere for 
elektricitet, og der er altså ingen fare for
bundet ved at bruge tetravædske som sluk
ningsmiddel ved elektriske anlæg. 

En fare ved anvendelse af klorede kul
brinter som slukningsmiddel har man deri, 
at vædsken ved ophedning spaltes, og der 
vil alt efter omstændighederne dannes veks
lende mængder af fosgen, klor, kulsyre og 
klorbrinte, og det må således frarådes at 
anvende denne slukningsmetode ved brande 
i små og lukkede rum, hvorfra man ikke 
hurtigt kan komme ud. 

Vædsken kan også benyttes i forbindelse 
med de såkaldte "tetrasprøjter", d. v. s. be
holdere på ca. 1 liter, hvorfra vædsken ved 
pumpning sprøjtes hen mod ilden. 

En anden type ildslukkere er de såkaldte 
kulsyresneslukkere, som består af en stål
flaske, hvori den flydende kulsyre opbeva
res, samt en ventilslange og en gydetragt. 

Når denne ildslukker skal bruges, åbnes 
der for ventilen, og den flydende kulsyre 
forlader stålflasken — som regel som luft
formig kulsyre 0 og i ringe mængde som 
fast kulsyresne. 

Kulsyren anvendes som slukningsmiddel 
både som luftart og som kulsyresne og sluk-
ningsvirkningen er dels baseret på kulsyre
sneens lave temperatur -f- 78° og dels på, 
at man ved tilsætning af kulsyre til den 
atmosfæriske luft bringer dennes iltindhold 
ned under de ca. 15 pet., der sædvanligvis 
skal til, for at en forbrænding kan vedlige
holdes. 

Kulsyre leder ikke elektricitet, og appa
ratet kan derfor anvendes ved elektriske 
installationer. 

Et tredie ildslukningsapparat er de kemi
ske skumslukkere, hvori slukningsmidler er 
— således som det er angivet i navnet — 
skum. 
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På langtur med »All « 
1. august 1949. 

Idag til middag forlader vi den hjemlige 
by og sejler trods stiv kuling mod SSV. — 
Ustandselig stikker "Ann" stavnen i søerne, 
så forskibet ikke mere kan ses. Vi plages 
stadig af hæslig modvind, hvorfor vi stadig 
må krydse. Time efter time kæmper båden 
sig mod de korte, men stride bølger. Ende
lig hæver kranerne fra Amsterdam sig i 
horisonten. To timer senere befinder vi os 
ved Amsterdams sluseanlæg, hvorfra vi 
kommer i Nordsøkanalen. 

Vi gør fast ved en slæbebåd, der lodser 
os gennem et virvar af skibe i alle størrel
ser til den kongelige yachtklubs havn. Vi 
fortøjer ved den os anviste plads og med 

stolthed lader vi det danske flag gå til tops 
mellem andre flaggæster, nemlig englændere 
og belgiere. Her i havnen er både af alle 
klasser og typer. Enhver sejlsportmand ser 
her sin drøm af både udrustet med alle 
finesser. Intet under, at vi om bord fik en 
timelang diskussion om de forskellige for
trin og sejlegenskaber, de forskellige model
ler var i besiddelse af. Ja, denne diskussion 
fik ingen ende ,også efter at vi havde vendt 
Amsterdam ryggen, tog vi igen fat på dette 
emne. Skulle Henning fortælle jer noget om 
sin båd, så tag ham det ikke ilde op, thi 
han havde set sit drømmeskib, en unaturlig 
lang båd i dragetype. 

Også den hollandske dronnings motor
yacht "Piet Hejn" ligger her for anker. — 

ESBJERG - HOLLAND - BELGIEN 
FRANKRIG - ENGLAND - ESBJERG 
af Henrich Vechesser 

(Fortsat) 

Sædvanligvis bliver denne luksusyacht kun 
benyttet 3 gange årligt, hvorfor den snarere 
er et dekorationsstykke. Hvis man herfra 
vil en tur til byen, må man over Nordsø-
kanalen. Dette sker med en af de 6 store 
bydampere, der gratis sejler en over. Over
farten er hver gang et skuespil. Man syntes, 
det er umuligt at komme over kanalen, thi 
her krydser motorbåde, slæbedampere, 
svømmende kraner og dokke, sejlbåde, hus
både, robåde, ja, selv kajakker. Af og til 
glider en oceandamper forbi, rolig og uden 
hast. Trods alle disse fartøjer bliver den 
regelmæssige overfart — forbindelseslinien 
mellem de to amsterdambydele på hver sin 
side — ikke forstyrret. 

(Fortsættes). 

Når apparatet tages i brug, blandes 2 
vædsker indeni apparatet, hvorved bl. a. ud
vikles kulsyre, som bruges til at give det 
fornødne tryk til at presse skummet ud af 
apparatet. 

Ved sammenblandingen af de to vædsker 
bliver tillige selve skummet dannet, og man 
kan regne med, at der ved et apparat af 
de normale størrelser, som 9- eller 12-liters 
rumindhold, bliver frembragt omkring 100 
liter skum. 

Skumslukkerens almindeligste anvendelse 
er til ild i brandfarlige vædsker som benzin 
og lign. Endvidere kan de anvendes i stedet 
for de såkaldte kemiske vanslukkere, hvor 
vand er slukningsmidlet. 

De kemiske vandslukkere indeholder lige
ledes to vædsker, og når apparatet tages i 
brug, blandes de, hvorved der dannes kul
syre, som frembringer det fornødne tryk til 
at presse vandet ud af apparatet. 

De kemiske vandslukkeres virkning er 
imidlertid i meget høj grad begrænset på 
grund af, at de kun har 9—12 liter vand i 
sig, og når dette er udtømt, kan der ikke 
mere ydes nogen indsats med apparatet, før 
det er nyopladet. 

Hverken de kemiske skumslukkere eller 
de kemiske vandslukkere kan anvendes ved 
brande i elektriske anlæg, idet såvel skum
strålen som vandstrålen leder elektricitet 
relativt godt. 

Ved brugen af kemiske ildslukkere må 
det endvidere erindres, at der er tale om 
kemiske vædsker, der ikke er neutrale, men 
enten sure eller basiske, og der kan således 
forekomme kemisk påvirkning af de ting, 
som skummet eller vandet kommer i berø
ring med. 

For en ordens skyld tilføjer vi, at vi na
turligvis meget gerne viser eventuelt inter
esserede de omtalte slukningsredskaber. 

Af 

samvittighedsgrunde 
genoptrykker jeg ordensreglementet for 
foreningens lokaler. De burde ofre de 2 min. 
og 15 sekunder det tager at læse dem igen
nem, så også Deres samvittighed kan være 

fuldkommen. 

1. Foreningens lokaler er kun tilgænge
lige for foreningens medlemmer, og de 
ved dem indførte gæster. Medlemmer 
fra andre sejlklubber har adgang til 
lokalerne, når gyldig legitimation gives. 
Ethvert medlem skal på forlangende 
legitimere sig, ved at forevise medlems
kort for bestyrelsesmedlemmer og re
stauratøren. 

2. Medlemmerne har ret til at opholde sig 
i foreningens lokaler, uden nogen pligt 
til at nyde noget. Hvad der i lokalerne 
forefindes af blade og tidsskrifter, står 
til medlemmernes afbenyttelse. Blade 
og tidsskrifter skal behandles propert 
og må ikke fjernes fra lokalerne. 

3. Under opholdet i lokalerne skal der 
altid udvises en sådan opførsel og ad
færd, at andre tilstedeværende ikke 
føler sig forulempet eller generet, en 
eventuel henvendelse eller påtale fra 
restauratørens side skal efterkommes. 

4. Alt, hvad der forefindes i lokalerne af 
inventar o. 1., står under medlemmernes 
beskyttelse, enhver beskadigelse eller 
ødelæggelse, som vil medføre reparation 
eller værdiforringelse pålignes den, som 
har forvoldt skaden, eventuelt det med
lem, som har indført samme i lokalerne, 
medlemmerne må ikke fjerne eller låne 
af marketenderiets fremsatte service, 

alt hvad der fremsættes af serverings-
materiale, skal behandles propert og 
hensynsfuldt. 

5. Børn, som ikke er i følge med voksne, 
må ikke opholde sig i foreningens loka
ler. 

6. Hunde må ikke medtages i lokalerne. 

7. Enhver art af hazardspil er forbudt. 

8. Spytning på gulvet er forbudt. 

9. Medlemmer eller nogen dem pårørende, 
som ikke er fyldt 18 år, må ikke ind
tage spirituøse drikkevarer i forenin
gens lokaler. 

10. Ønsker nogen at fremføre klage over 
varerne, varernes kvalitet, varernes be
handling eller serveringen af disse, må 
en sådan klage fremsendes omgående 
til bestyrelsen, klagen skal fremsendes 
skriftligt med medlems nr. og navn. 

11. Medlemmernes adgang til lokalerne 
fastsættes af generalforsamlingen, de 
tider, som fastsættes, skal overholdes, 
afvigelser herfra må kun ske med be
styrelsens tilladelse. Den daglige ren
gøring skal være tilendebragt før loka
lerne åbnes. 

12. Restauratøren har pligt til at påse nær
værende reglements overholdelse, et
hvert brud på samme skal indberettes 
til bestyrelsen. 

13. Overtrædelse af nærværende reglement 
behandles efter foreningens love § 7. 

SE3L- LAN&SOHT 
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KORT FORTALT 
Glas. 

Såvel til koøjer som til vindspejle bør man 
sørge for, at bølgerne i glasset ligger vand
ret, da udsynet ellers forstyrres af glassets 

bølger. 

'4 GRØN &WTZKE 
Assurance 

Kongens Nytorv 6 . København K. 

< >WMMWWW>WVWWWWWWWWVWMWWtMVW<VVttlWWV»i 

• Nye medlemmer 

Hermed har vi fornøjelsen 
at anmelde følgende nye 
medlemmer til optagelse i 
foreningen. 

Aktive: 
Verner Jensen, Bulgariensgade 8, 1. tv. 

Piratjolle. 
Ole Wahlgren, Strandgade 46. Kragejolle. 
Aage Flemming Madsen, Tyrolsgade 2, st. 

Kutter. 
Keld Bernh. Andresen, Bachersvej 6, 1. 

Drage. 
Egon Peter Børge Jensen, Hvidkildevej 9, st. 

Motorbåd. 
Niels Lauritz Andersen, Gothersg. 163, st. 

Kutter. 
Paul Agersted, Sorrentovej 12, st. 
Erik Weintorf, Lyongade 16, st. Kragejolle. 
Helmuth Bille Nielsen, Reberbaneg. 47, st. 

Motorbåd. 
Hans Koborg-Jensen, Lergravsvej 29. 

Jolle "Grethe". 
Former Jørgen M. Larsen, Jansvej 54. 

Kutter "Brise". 
Lærling Kai A. Neumann, Kongedybs Allé 7 

Kragejolle "Hof". 
Maskinarb. Carl J. Ameburg, Glommens-

gade 21. — Motorbåd "Arrow". 
Retoucheur Giinter Schwiegershausen, Ler

gravsvej 11. — Uden båd. 
Andreas Harboe, Baltic Hotel, Borups PI. 

Jolle uden navn. 
Maskinarbejder Otto M. Knudsen, Holm-

bladsgade 103. — Uden båd. 
Brandmand Henrik U. Hansen, Wittenberg

gade 37. — Kragejolle. 
Smed Åge Leif Jørgensen, Peder Lykkes-

vej 48. — Motorbåd "Joy". 
Vognmand Sven C. Pedersen, Postparken 

13. — "Spøj". 
Tapetsererm. Hans O. Kokfeldt Christen

sen, Engvej 73. — Uden båd. 
Maskinarbejder Otto Lind Jensen, Ceylon

vej 34. — Uden båd. 

Junior: 
Bent Skovgaard, Amagerbrogade 166, 1. 

Kurt Hansen, Rialtovej 1. 
Robert Løwen, Guldbergs Plads 18. 
Bjarne Hansen, Lyongade 26. 

(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
lemmers fartøjer godkendes af havneudvalget før 
medlemskortet kan udstedes. 

Det påhviler derfor nye medlemmer at opsøge 
d'hrr., som kvitterer på den udleverede optagel-
sesblanket, såfremt fartøjet kan optages i for
eningen. — Uden denne Kvittering for godkendt 
fartøj, kan der ikke påregnes plads i havnen for 
s ommerhal våret. 

NY MODEL 1950 

K I M  

Impulsmagnet - ventilløs. 

2 års garanti — 2 a 3 års betaling. 
3 hk., 5 hk., 6 hk., 8/9 hk. 

Påhængsmotoren "Britannia", 
2 cyl., 4 hk. med fuld revers. 

Sidebordsmotoren "King", 
1 cyl., 2y2 hk. tipbar. 

"Albin motoren" fra 3 hk. — 110 hk. 

JERNHOLMS MOTOR IMPORT, 
FÆLLEDVEJ 16 - KØBENHAVN N. 

Central 4773 og 4874 

A MAGE YKfiERI 

A S S U R A N C E  

CENTRAL 14575 - LØGSTØRGADE 9 

WlafyadiA, /y1/Had6 
f/ 

HAR ALT 

TIL 

BÅDEN 

M A L E R U D S A L G E T  
HAVNEPLADSEN 

Privat adresse: Østrigsgade 17, 1. 

(S 1 

Tria 1440 

Øbro 7649 

Østerbrogade 36 

URE O G  OPTIK 
»Klohhemageren« 

Amagerbrogade 101 Amager 2719 u. 
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SEJL O« SKRUE 

Hvad arkivet gemmer 
Den 28. oktober fylder vor forening 
27 år. Det er just ikke en mærkedag, 
man fejrer, men i en forening i vækst 
kommer der hvert år nye medlem
mer, og for mange af disses vedkom
mende er der tale om medlemmer, der 
falder til, og straks falder tilrette 
med traditioner og sædvaner. Flere 
opsøger bladet for at få ældre årgange 
af medlemsbladet. Der hjælpes, så 
godt man formår, og arkivet stræk
ker. Men nu til de tavse, der alligevel 
ønsker oplysninger om foreningens 
historie, optrykker vi lidt af det, ar
kivet gemmer. 

Oprindelsen til "Sundby Sejlforening" var 
beskeden. En lille sammenslutning, der i de 
første love var begrænset til 15 mand, dan
nede under navnet: Foreningen "Salthol
men", et fællesskab, der havde deres sam
lingssted på det terrain, der lå lige nord 
for udløbet af den rende, der i dag er blevet 
til Sundby Sejlforenings store flotte havn. 

Terrainet hørte den gang under militæret, 
og det var bl. a. fastsat i klubbens love, at 
der ikke måtte jagtes på klubbens areal. 
Såvel navnet som denne bestemmelse kunne 
tyde på, at sammenslutningens interesse var 
jagt, og klubben har sikkert været, hvad vi 
vil kalde for et "Saltholm sjak". 

Starten foregik i en have, der tilhørte 
den ene af stifterne, en hr. Andersen, der 
også ses at være indtrådt i den første be
styrelse. Til sammenslutningens første for
mand valgtes hr. Blickfeldt Olsen, hvis navn 
vil være mange bekendt fra sejlsportens 
senere liv på Amager. 

Klubben fik som nævnt overdraget et 
areal nord for renden, som blev indhegnet, 
og hvor disse sejlere og jægere holdt til, 
uden dog at måtte jagte på klubbens om
råde. 

Sammen med Blickfeldt Olsen indvalgtes 
i den første bestyrelse følgende: J. A. An
dersen, der varetog kassererhvervet, og 
d'hrr. E. Arp, K. Petersen og K. Andersen. 

Der skulle kun gå 2 år, forinden det blev 
det sejlsportsmæssige, der kom til at præge 
klubben, og i september 1925 ændredes klub
bens navn til "Sundby Sejlforening". En af 
de første opgaver, man tog fat på i den nye 
sejlforening, var at søge udsejlingsforhol-
dene forbedrede. Havn var der ikke meget 
af, og fartøjerne, der sikkert kun har været 
pramme og små sejljoller, måtte trækkes i 
land, men der har øjensynligt været interes
se for foretagendet, for allerede i januar 
1926 vedtoges det at udvide medlemstallet, 
således at der nu blev åbnet adgang for en 
forøgelse til 25 medlemmer. 

I årene 1926—27 tog man fat på arbejdet 
med at uddybe renden, og dette arbejde blev 
udført ved hjælp af en hjemmelavet grave
maskine, hvorved man var nået- et godt 
skridt videre. 

I året 1927 blev de arealer, hvorpå klub
ben lå, overdraget af Københavns kommune, 
og man gik straks i gang med kommunen 
for at opnå yderligere forbedringer. Man 
ansøgte bl. a. om et lån — først på 2000 kr. 
og senere på yderligere 1000 kr. — til hjælp 
til anlæg af broer m. v. Kommunen sagde 
imidlertid nej til ansøgningen, men tilbød 
i stedet selv at uddybe renden, mod at lejen 

for pladsen, der var 50 kr., forhøjedes til 
300 kr. årlig. 

Det viste sig, at det af kommunen projek
terede arbejde, der omfattede såvel broer 
som opsætning af spunsvægge, ville koste 
19,000 kr., men klubben fremskaffede selv 
et tilbud på 13,000 kr., der antoges, og nu 
kom der fart i arbejdet. 

På dette tidspunkt var der blevet fore
taget ændring i lovene, således at der var 
lukket op for tilgangen af nye medlemmer 
uden begrænsning, og det ses af et andra
gende i 1928 — der også drejede sig om ud
dybning af havnen, at man overfor borg
mester Hedebol fremhævede, at man ved 
det påtænkte arbejdes udførelse regnede 
med at kunne fordoble det da værende med-
lemsantal, der var 70, forsåvidt den på
tænkte forbedring kunne gennemføres. 

Ved den første store udvidelse af havnen, 
der foregik i årene 1930—31, var der skabt 
liggeplads til ca. 100 fartøjer, men det 
skulle hurtigt vise sig, at dette ikke var ti1-
strækkeligt. Men selvom havnepladserne 
forbedredes, skabte indsejlingsforholdene 
stadig store vanskeligheder. 

Imidlertid skete der i 1929 et formands
skifte, idet Blickfeldt Olsen trak sig tilbage, 
efter at have udført et stort og dygtigt 
grundlæggende arbejde for klubben. Hans 
afløser blev prokurist Hempel, der foruden 
at fuldføre de påbegyndte arbejder bl. a. 
også interesserede sig stærkt for opførelsen 
af et nyt klubhus på pladsen. Efterhånden 
som medlemstallet voksede og havneforhol
dene forbedredes, blev der behov for et vir
keligt klubhus på pladsen, og i årene fra 
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1929 til 1933 fandt der en yderligere udvi
delse af havnen sted, idet der opsattes 
spunsvægge mod syd og ud mod søen, og i 
sommeren 1933 kunne man indvi et stort og 
flot klubhus, samtidig med at der foretoges 
en indvielse af det nye havnebassin. Det var 
ved denne udvidelse skabt liggeplads til 200 
fartøjer, der dog allerede ved indvielsen var 
fuldt belagt, efter bestyrelsens udsagn var 
invielsesfesten den 13. august, hvor også det 
nye klubhus blev indviet. 

Ved efterårsgeneralforsamlingen i okto
ber 1933 gik prokurist Hempel af som for
mand og i hans sted valgtes bagermester 
Jensen, der dog kun sad som formand i et 
år, idet han på generalforsamlingen i okto
ber 1934 afløstes af den kendte spidsgatter
sejler Chr. Jensen. 

Allerede i prokurist Hempels tid havde 
man planlagt den helt store udvidelse af 
havnen, men det blev ikke til noget med 
dette arbejde de første år. 

Det var ventet, at arbejdet kunne være 
påbegyndt i 1936, men det blev ikke til 
noget. I efteråret 1936 gik Chr. Jensen af 
som formand og afløstes af postbud Thom
sen, der også kun sad et år, der dog blev 
af stor betydning for klubben, idet man i 
sommeren 1937 endelig kunne foretage en 
forøgelse af havnebassinet, hvorved der 
skabtes plads til yderligere et stort antal 
både. 

Selve indvielsen af det nye havneanlæg 
foretoges af borgmester Hedebol, der altid 
har været en god ven af S. S. F. Borgmeste
ren kom sejlende til havnen fra Toldboden i 
spidsen for en større eskadre, og under leve-
råb fra de mange tilstedeværende sejlere 
sprængtes en silkesnor ved indsejlingen til 
den nye havn. 

På efterårsgeneralforsamlingen 1937 af
gik postbud Thomsen, og til formand valg
tes brandmester Henriksen. 

I Henriksens formandstid skete en vækst 
i klubben såvel hvad medlemmer som far
tøjer angår, og selv ikke den sidste udvidel
se af Havnen var tilstrækkelig til at klare 

den stadigt stigende tilgang af sejlere på 
Amager. 

Da brandmand Akilles Jensen i 1943 over
tog formandsposten, var klubben nået op 
på et medlemstal på 500 og med ca. 350 far
tøjer. Det er et stort og ansvarsfuldt arbej
de, der lægges på en mands skuldre, når 
han påtager sig en sådan post, men Sundby 
Sejlforening har haft det held at have den 
rigtige mand på pladsen i de år, der har 
har været så vanskelige for en klub i vækst. 

Krigen bragte klubben mange vanskelig
heder, men takket være den dygtige ledelse 
kom man heldigt over alle vanskeligheder
ne, men det arbejde, der blev gjort på klub
bens bådeplads i de mørke år, hører også 
med til den tids historie, selvom den ikke 
er så meget kendt. 

Såvidt arkivet. 

Klubben stod i jubilæumsåret 1948 
som en af landets største sejlklubber. 
Klubben havde da over 700 medlem
mer, og over 400 fartøjer var ind
registreret i klubbens fartøjsregister. 
På bådepladsen er der vinterplads til 
mange flere både end de 450, der den 
vinter stod på pladsen. Men dengang 
- som nu - er det galt med kapaci

teten for optagningen, der strækker 
sig over en forholdsvis kort periode. 

Ved oktobergeneralforsamlingen 1948 

overtog inspektør Hans Bay for
mandsposten og beklædte dette hverv 
til sommeren 1950, da han trak sig 
tilbage af helbredsmæssige grunde. 
Instrumentmager Erik Nilsson blev 
herefter konstitueret i embedet, og 
fungerer indtil oktober generalfor
samlingen i år, hvor han trækker sig 
sig tilbage fra formandshvervet på 
grund af manglende tid. — Historie
skrivning i Hans Bays og Erik Nils
sons formandsperioder skal blive 
undladt, dette tilkommer eftertiden. 
Mød ved næste generalforsamling og 
vær med til at tilrettelægge forenin
gens kommende historie. 

E. E. N. 

Kassererens kontortid 
1. oktober til 1. april: 1. søndag i hver 

måned kl. 10—12 i klubhuset og hver fre
dag kl. 19,00—20,30, Højdevej 39, 3., telf. 
Sundby 5673. 

Postkonto nr.: 56516. Ved alle indbetalin
ger bedes medlems nr. opgivet. 

Til sejlerskolens elever 
Vi skal herved erindre om, at deltagelse 

i tovværkskursus er obligatorisk for at 
opnå førerprøveattest. 

Det bemærkes, at det obligatoriske tov
værkskursus kun varer til nytår. Den øv
rige del af tovværkskursus er ikke obliga
torisk. Sejladsudvalget. 

Brandforsihrhty 
Man henstiller herved til medlemmerne, 

at de lader deres fartøjer brandforsikre for 
vinteren. Bestyrelsen. 

Den fjerde gang lykkedes det 
Fra og med 1. oktober har E. Lorentzen 

overtaget annonceekspeditionen efter A. 
Petersen, der i de forløbne 2 år har røgtet 
hvervet fortræffeligt. 

Medlemsbladet siger tak for godt arbejde 
til den "gamle annoncemand" og ønsker 
"den nye" velkommen. 

Annonceekspedition: 
E. Lorentzen, Østrigsgade 49. 

E. E. N. 

SV\AA/VAAA/\A/V/VAAA/\AAA/W\AAAA/V 

i Navigationskursus jj 
| Dette kursus begynder lidt {> 

senere i år. — Medlemmerne 
i bedes holde sig underrettet, ved 
i at følge opslagene på tavlen 

ved malerudsalget. J» 

Bestyrelsen. 11 

AAIWIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS 

Aftenunderholdning og BAL 
LØRDAG DEN 4. NOVEMBER 1950 KL. 19,30 PRÆCIS 

i AMAGER SELSKABSLOKALER, MARKMANDSGADE 11. 

Billetter å 2 kr. fås hos bestyrelsen. Baltegn å 75 øre løses i salen. 
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På langtur med »MI « 
2. august 1949. 

I dag har vi sovet længe, og dog er vi 
endnu ikke rigtig vågne. Måske er vore øjne 
trætte af at betragte denne storstads travle 
liv. Indenfor Amsterdams mure er der for
skellige menneskeracer. Raceproblemet ek
sisterer ikke i Holland. Mange hollændere 
har taget sig en kone fra kolonierne, f. eks. 
fra Bali, Java, Sumatra o. s. v. Børnene fra 
disse ægteskaber er meget smukke og na
turlige; blodfornyelsen skader virkelig ikke 
europæerne. 

Amsterdam med sine bygninger og kana
ler gør mig hurtig stum. Jeg har læst meget 
om denne by, og min fantasi har tænkt den 
i så smukke farver; men da vi så byen i 

virkeligheden, var den en smule afbleget, 
thi krigen er jo ikke gået sporløst forbi her. 

Men trods alt giver Amsterdam en et bil
lede af en livskraftig by, en havneby, ja, en 
verdensby. I de store, brede gader ligger det 
ene handelshus ved siden af det andet. Også 
de smalle, grå gyder med de høje smalle 
huse giver en et besynderligt indtryk, når 
de spejler sig i vandet. Dertil kommer så 
de mange kanaler, uden hvilke Amster
dam er utænkelig. 

På denne årstid tilbringer utallige udlæn
dinge deres ferie her. Pompøse motoryach
ter viser for en gylden de fremmede sevær
dighederne i den gamle by. De sejler gen
nem de rolige kanaler, forbi interessante 
middelalderlige bygninger til de af arbejds-

Ordinær halvårlig 

g e n e r a l f o r s a m l i n g  

afholdes 

tirsdag den 17. oktober 1950 kl. 19,30 pr. 
Amager Selskabslokaler, Markmandsgade 11. 

D a g s o r d e n :  

Punkt 1. Valg af dirigent. 

„ 2. a) protokol 

b) beretning. 

„ 3. Lovændringsforslag. 

„ 4. Andre forslag. 

5. Valg. 

„ 6. Eventuelt. 

Følgende poster er på valg: 

a) formanden. 

b) formanden for kapsejladsudvalget, Alf Andersen. 

c) 3 repræsentanter (Einer Nilsson, Arne Johannesen 
og E. Lorentzen). 

d) 2 suppleanter. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 

være formanden i hænde senest den 9. oktober d. å., efter 

hvilken dato indkomne forslag vil blive opslået i klubhuset. 

Bestyrelsen. 

AAAAASWtAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/WtAAAAAAAAAAftAAAAAArøW* 

ESBJERG - HOLLAND - BELGIEN 
FRANKRIG - ENGLAND - ESBJERG 
af Henrick Vechesser 

(Fortsat) 

larm fyldte værfter og dokke, der i havnen 
ingen ende syntes at få. 

Man kan sammenligne Amsterdam med 
København. 

4. august 1949. 

Kl. 7 morgen forlader vi den kongelige 
yachtklubs havn og søger efter Merweder-
kanalen, der ikke er let at finde i dette utal 
af kanaler. Ved en drejebro forlader vi 
Nordsøkanalen, der har en bredde på 200 m. 
Her bliver vi lukket ind i Merweder-kana-
len, som kun er 30 m bred. Med halv vind 
og spejlblank vandflade (kanalens vand
spejl ligger i læ af digerne) kommer vi hur
tigt frem, indtil vi må standse ved en bro. 
Vor mast er 2 m for høj. Vi forsøger at 
krænge båden, for at komme under broen. 
Desværre var vore anstrengelser forgæves, 
endskønt vi nær havde knækket masten. 

Da vi regner med igen at blive udsat for 
disse hindringer, er der ingen anden udvej, 
end at rigge af, hvilket med en 11 m tung 
mast, uden kran, var en svær opgave. Men 
vi har lykken med os. Vi kunde med en tov
ende fra broen løfte masten af, og med 
dokkefaldet fire den ned til vandfladen. 

Efter to timers arbejde ligger masten på 
skibet. Af bommen lavede vi en hjælpemast 
på 4 m. Vi hejser genuafokken og ser da, 
vi glider langs ad kanalen. Med god vind 
gør vi en fart af 2 knob. En sørgelig til
værelse. Nu mangler der bare, at vi skal 
slæbe båden fra land og blive perfekte 
ferskvandsmatroser. 

En barmhjertig kanalbåd slæber os dog 
til Utrecht. Her kaster vi anker ved en 
sluse. (Fortsættes). 

I AR 
bør alle huske at tage deres bundfortøj

ninger på land. 
Hånden på hjertet, trænger kæden ikke 

også til et eftersyn. 
Havneudvalget. 

<VW\ft/WWVAAAAAAAAAAAAAAftAAS 

T o v v æ r h s h u r s u s  
Alle sejlere bør have gennemgået et 

T O V V Æ R K S K U R S U S  

Foreningen giver også medlemmerne 
lejlighed til i vinter at udvide deres 
kendskab til tovværks rette behand
ling. — Den 3. oktober kl. 19 lægges 
der ud på Sundparkskolen, Witten
berggade. 

Husk værktøj: Mergelspiger og kniv. 
Bestyrelsen. 
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Hvor langt er der? 
Nu er vi endelig i stand til at bringe en 

tabel over distancer målt i sømil med Sund
by havn som udgangspunkt. 
Lystbådehavnen (Langelinie) 3,1 
Lystbådehavnen (Svanemøllen) 4,1 
Hellerup havn 4,7 
Skovshoved 6,1 
Bellevue bro 7,1 
Tårbæk 7,7 
Strandmøllen 9,0 
Vedbæk 11,5 
Rungsted 13,8 
Nivå 16,5 
Sletten 17,9 
Humlebæk 18,9 
Espergærde 20,0 
Snekkersten 20,8 
Helsingør, nord 23,2 
Hornbæk 29,6 
Gilleleje 34,6 
Hundested 54,0 
Rørvig 57,0 
Saltholm (Barakkebro) 3,6 
Saltholm (Lusebro) 3,3 
Kastrup 2,1 
Dragør 5,0 
Drogden fyr 8,5 
Køge 25,2 
Stevns fyr 25,0 
Rødvig 29,0 
Lund 32,0 
Fakse Ladeplads 36,8 
Præstø 43,8 
Klintholm havn 47,0 
Hesnæs havn 60,5 
Bøgestrømstønde 36,4 
Nyord 44,8 
Stege 49,2 
Kallehave 47,4 
Stubbekøbing 59,5 
Vordingborg 58,0 
Mølle havn 38,4 
Hoganås 33,4 
Viken 29,2 
Hålsingborg 22,8 
Råå 20,2 
Ålabodarne 17,2 
Landskrona 14,6 
Kyrkbacken 14,9 
Båckviken 14,8 
Barsebåck 10,5 
Lomma 14,1 
Malmo 13,1 
Limhamn (gennem Drogden) 11,7 
Klagshamn 12,1 
Skanør 16,5 

SEJLSPORTSHUER 
EMBLEMER OG OVERTRÆK 

B R O Z E K  
AMAGERBROGADE 124 SU. 866 

** GRØN »WTZKE 
Assurance 

Kongens Nytorv 6 . København K. 

NY MODEL 1950 

K I M  

Impulsmagnet - ventilløs. 

2 års garanti — 2 a 3 års betaling. 
3 hk., 5 hk., 6 hk., 8/9 hk. 

Påhængsmotoren "Britannia", 
2 cyl., 4 hk. med fuld revers. 

Sidebordsmotoren "King", 
1 cyl., 2 y2 hk. tipbar. 

"Albin motoren" fra 3 hk. — 110 hk. 

JERNHOLMS MOTOR IMPORT, 
FÆLLEDVEJ 16 - KØBENHAVN N. 

Central 4773 og 4874 

A>SAGE ilRYKJvERI 

A S S U R A N C E  

CENTRAL 14575 - LØGSTØRGADE 9 

WlafyadiA. „Wladd" 

HAR ALT 

TIL 

BÅDEN 

M A L E R U D S A L G E T  
HAVNEPLADSEN 

Privat adresse: Østrigsgade 17, 1. 

| Søborg 777 
^ Søborg 3568 

© i 
| Dyssegårdsvej 68 

URE O G  OPTIK 
»Klohhemageren« 

Amagerbrogade 101 Amager 2719 u. 

FREYTAG SEJL 
N Y H A V N  5 3  

P A L Æ  3 9 4 3  
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9. ARGANG — NR. 11 

SEJL O« SKRUE 

Generalforsamlingen 
d e n  1 7 .  o k t o b e r  1 9 5 0  

Den fungerende formand Erik Nilsson 
bød velkommen, hvorefter Jørgen Nielsen 
blev valgt til dirigent. Sekretæren oplæste 
protokollen. 

Herefter fik Erik Nilsson ordet for at 
aflægge beretning. 

Formanden mindedes de medlemmer, der 
siden sidste generalforsamling er afgået 
ved døden, nemlig vor tidligere formand og 

æresmedlem Ludvig Henriksen, Axel Lund
strøm og Carl Hauschultz. Forsamlingen 
rejse sig og formanden udtalte et æret være 
deres minde. 

Formanden omtalte de vigtigste arbejder, 
der er udført i havnen og på pladsen, såsom 
uddybning af renden, der er bekostet af 
kommunen, opsætning af raftehegn samt 
planering af søndre plads. 

Foreningen har af "benzinpengene" søgt 
tilskud til følgende arbejder: et nyt el-spil 
til nordre plads, et reparationsskur for mo
torer nye vanger til beddingsvognene, ud
bedring af sporlegemet på søndre plads, lys 

på toiletter m. v.; reparation af bolværket 
ved benzintanken. Der er nedsat et bygge
udvalg, bestående af Leif Olsen og marke
tenderiudvalget. 

Omtalte et par møder, der har været af
holdt i havnen med overborgmesteren, bor
gerrepræsentant Bjørklund og direktør 
Bjerregaard. Vi har overfor kommunen 
givet udtryk for ønsket om at forblive lejere 
hos Københavns kommune, ligesom d'herrer 
er blevet gjort bekendt med foreningens 
formål og de vanskeligheder vi har at kæm
pe med. 

Sluttelig rettedes en tak til alle, der med 

sesrest HAT 

'  Aftenunderholdning og l i lL 
Lørdag d. 4. november 1950 kl. 19.30 pr. 
I AMAGER SELSKABSLOKALER, MARKMANDSGADE 11 

P r o g r a m  f o r  u n d e r h o l d n i n g e n :  

Skuespiller ved Det kgl. Teater E L I T H  F O S S  
sørger for en festlig optakt til en hyggelig aften. 

Visesangerinden L I S E  H A I D T  
synger nogle af sine bedste viser. 

Illusionisten H A K O N  E D E L I N G  
møder med et blændende program, som sikkert vil henrive de 
fleste. 

f iAMRYS ORKESTER SPILLER OP TIL DANS 
Billetter a 2 kr. fås hos bestyrelsen og kassereren samt hos 
restauratøren i klubhuset. — Baltegn a 75 øre løses i salen. 
Intet billetsalg ved indgangen. 
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Sommerens sidste stabelafløbning fra 

Sundby havn blev en af de helt store for 

dansk sejlsport. Intet mindre end en 5^ m 

Nordisk krydser tog vandet og flød "på 

mærkerne". Det var den kendte sejler 

Einar Olsen, der søsatte sit selvbyggede 

fartøj. Et gedigent stykke bådebygger-

arbejde. 

Båden, der i dåben traditionen tro fik 

navnet "Skjoldungen", har elegante linier, 

og når vi fortæller, at den kendte kon

struktør M. S. J. Hansen har tegnet båden, 

tvivler ingen om, at den skal blive sin ejer 

til megen glæde. 

Kølen blev lagt i maj 1949, og Einar Olsen 

har siden lagt alle sine fritimer i den, assi

steret af sin far, der efter mange års ar
bejde for Det kgl. grønlandske Handels 
skibsinspektion, har nydt en del af sit otium 
med at hjælpe sønnen til det smukke resul
tat. E. E. N. 

Imponerende 

afløbning 

deres arbejde har støttet Sundby Sejl-For
ening. 

Efter forskellige bemærkninger fra med
lemmerne godkendtes såvel protokol som 
beretning. 

Et forslag fra Chr. Olsen om at optage 
pladsmandens overenskomst til debat ved
toges. 

Et forslag fra Emil Hansen om opførelse 
af et arbejdsskur vedtoges. 

Følgende forslag til tilføjelse til ordens
reglementets § 2 vedtoges: 

"Fortøjning til kajen ved motorkranen 
må kun ske sålænge motoren udtages eller 
indsættes og når brændstof indtages. 

Motorer o. 1. må ikke anbringes ved kra
nen og kan efter 24 timer fjernes for eje
rens regning." 

Man gik herefter over til valg til besty
relsen: 

Til formand valgtes Erik Nilsson. De 
øvrige valg var genvalg. 

Under "Eventuelt" efterlystes et større 
masteskur samt en låge ved den nye port 
på søndre plads. Der ankedes over bøjerne 
i havnen; disse ligger i vejen for motor
bådene. De famøse sveller ønskes fjernet. 
Kassereren udtalte, at vi i det kommende 
år vil se en økonomisk fremgang for for
eningen. 

Formanden fik herefter ordet og svarede 
de forskellige talere og rettede tilslut en tak 
til Hans Bay for hans store arbejde for 
sejlsporten. Forsamlingen rejste sig og hyl
dede Bay. 

Da der ikke havde meldt sig flere talere, 
takkede dirigenten for god ro og orden og 
motiverede et leve S SF. Sekr. 

U I D U f l D E R L H K  
Hvornår mon den virkelig holdbare både

lak dukker op. Endnu findes den ikke, men 
måske er tiden ikke fjern. Imedens får vi 
trøste os med, at der nu kan fås vidunder 

gulvlak. 

Plastic som gulvlak. 

Det kan holde sig i fem år. 

Plastic kan også bruges som gulvlak. Det 
er ganske vist ikke den almindelige plastic, 
som vi efterhånden har set en del af i form 
af regnfrakker, tesier, legetøj og adskillige 
andre ting. 

Den ny plastic er flydende. Det hedder 
phenoglaze, og den skal efter sigende være 
utrolig holdbar. Hvis man får lakeret sit 
gulv over med phenoglaze, behøver man 
ikke at tænke på fernisering de første fem 
år. Og man behøver heller ikke at skåne 
gulvet. Hvis nogen skulle få lyst til bål i 
stuen, kan de roligt tænde op. Der sker i 
hvert fald ikke noget med gulvet. Pheno-
glazen er nemlig ikke modtagelig for ild 
eller varme. 

E. E. N. 

Kassererens hontortid 
1. oktober til 1. april: 1. søndag i hver 

måned kl. 10—12 i klubhuset, og hver fre

dag kl. 19,00—20,30 Højdevej 39, 3., telf. 

Sundby 5673. 

Postkonto nr. 56516, ved alle indbetalin

ger bedes medlems nr. opgivet. 

F o l k e b å d e n  
Den sidst indregistrerede danske folke

båd har nr. 131. 

Utrolige er mange af de ting man hører. 

Men her er et par virkelige tildragelser. 

En sejlbåd er for ganske nylig af van

daler blevet oversmurt med brun tjære, der 

har ætset lak og maling og truer med at 
1 sætte et uudsletteligt spor på træet. 

Uansvarlige elementer har fjernet utal

lige af de klodser, der skal bruges ved vin

teroptagningen af fartøjerne. 

Træffer medlemmerne mistænkelige per

soner på havneområdet, så spørg om med

lemskort eller nr. 

Bortvis alle uvedkommende. 

Bestyrelsen har så vidt muligt gjort for

søg på at hindre uvedkommende adgang. 

Dels ved at rejse plankeværk på den søndre 

og lille plads, og dels ved at holde låsene 

i dørene i den bedst mulige orden. Dels ved 

at indskærpe over for pladsmand og restau

ratøren, at portene skal lukkes straks efter 

endt brug. 

Slut op om bestyrelsens arbejde. 

Bortvis alle uvedkommende. 

E. E. N. 
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På  l ang tur  med  »Al l  « 
ESBJERG - HOLLAND - BELGIEN 
FRANKRIG - ENGLAND - ESBJERG 

af Henrick Vechesser 
(Fortsat) 

5. august 1949. 

Om morgenen kl. 5 jager vi efter svøm
mende middagsmad. Desværre uden resul
tat! Ænderne flygter med høj snadren, så 
at vi kommer i bagtroppen med roningen. 
Efter et måltid bestående af havregryn og 
te, begynder vi på dagens dont. Vi lurer på 
slæbebåde, og her er resultatet bedre. Kl. 6 
har vi fundet den rigtige båd "Majori", et 
fragtskib på 2000 tons fra Grooningen sej
ler til Antwerpen. Her må vi naturligvis 
sejle med. — Snart sejler vi med en fart 
af 10 knob i "Majori"s kølvand. Efter 2 
timers forløb bliver vi sluset ind i Rhinen, 
der her hedder Wal. Herfra er der 955 km 
op ad Rhinen til Basel. 

Med uformindsket fart sejler vi ned ad 
Rhinen, indtil vi nogle timer senere bøjer 
ind i Noordkilkanalen. Både ved styrbord-
og bagbordsside ligger her store skibsværf
ter, hvor mange rhindampere bliver bygget. 
Her og der ligger også en kystdamper på 
bedding. Endog bestemt til Svejts ser vi to 
nybygninger (tankskibe) med navnene 
"Emmental" og "Simmental". Uden ophold 
går det gennem industribyen Dordrecht med 
dens høje skorstene og kraner. Atter styrer 
vi gennem det grønne landskab. På bag
bordsside rejser sig de store Maas-broer, 
hvis længde jeg bedømmer til 1200 m. Lang
somt kommer vi nu igen ud i saltvand. Køl
vandet er atter omgivet af skum, og vort 
forspand ligesom vokser frem af vandet, da 
saltvand jo som bekendt bærer bedre. 

Om eftermiddagen kl. 16,20 når vi Zuid-
Beveland-kanalen. 3 timer ligger vi her i 
en sluse sammen med 20 andre skibe. Det 
er altsammen skibe, der skal undersøges af 
den hollandske told. Derved bliver vi over
set, og "Majori" damper med os ud i Schel-
demundingen. Mangen en oceankæmpe gli
der forbi os, og vi gynger uafbrudt i deres 
bølger. Så viser en "big liner" sig, 2 m høje 
bølger giver den fra sig. Ved den tredie 
bølge — et ryk — og det tovværk, som hid
til har slæbt os, rives over. "Majori" dam
per fra dette øjeblik alene afsted i retning 
mod Antwerpen. Vi kan ikke tage det ilde 
op, da det ville have været en umulighed 
for den at manøvrere i det smalle farvand. 
Vi spytter i næverne og ror vor båd hen i 
nærheden af en lystbåd ved sejlrendens bag
bordsside, og der kaster vi anker, da det 
hurtigt begynder at mørkne. 

Forskellen mellem ebbe og flod er her ca. 

6—8 m, hvorfor ankring er den eneste Mu
lighed for os. I ca. 500 meters afstand ses 
en lille havn, dog ligger alle skibe derhenne 

på det tørre — det er ebbe! I nattens løb 
bliver vi ved flere lejligheder rystet af bøl
gerne fra oceanbådene, uden dog at tage 
skade deraf. , ... 

(Fortsættes). 

Kontingent er for: 
A-medlemmer kr. 7,00 pr. kvartal + kr. 

5,00 i ekstrakontingent i april og oktober. 
B-medlemmer kr. 2,00 pr. kvartal + kr. 

5,00 i ekstrakontingent i april og oktober. 
Passive B-medlemmer kr. 4;00 pr. kvart. 
Junior medlemmer kr. 2,00 pr. kvartal. 

REPARATIONER 
Er man fiks på fingrene, og et eller andet 

der skal repareres eller måske nogle helt 
nye beslag eller lign. man ønsker sig, kan 
man arbejde med emnerne på Amager 
Hobby teknik, hvis leder Chr. Jørgensen ud
taler sig sådan til medlemsbladet: 

I vore dage, hvor alt er forceret og præ
get af tempo, men alligevel giver plads for 
en del fritid til dyrkning af private interes
ser, da melder spørgsmålet sig, hvad der 
interesserer den enkelte. Vi kender jo alle, 
den udbredelse sporten har blandt vore 
unge, men i de senere år har der meldt sig 
endnu et emne, som har mange tilhængere, 
nemlig hobby, et ord, som dækker over alle 
fritidssysler. Deltagerne kan være i alle 
aldre og af begge køn, og feltet er så stort 
og alsidig, at enhver kan finde noget som 
netop passer for hans eller hendes evner, 
men, og nu kommer vi til det kritiske punkt. 
Det vigtigste: Interessen har vi, men der 
mangler værktøj, lokaler vejledning og 
organisation i det hele taget. Ligesom spor
ten har sine bygninger, pladser, materialer 
og grejer fordelt over alle byer og over hele 
landet, et aktiv som repræsenterer mange, 
mange millioner, men som bærer sig selv. 

Det samme, i mindre målestok, kan hobby 
vokse sig op til, men kun hvis det bliver en 
samfundssag ligesom med sporten. Pressen 
må også hjælpe til, med propagandaudstil
linger, vejledning m. m. 

Forsøgsvis har jeg åbnet et værksted for 
mekanik og teknik med plads for ca. 10 
deltagere ad gangen. Prisen er sat til 70 
øre i timen for brug af lokale, lys, varme 
og brug af værktøj. Materialer forefindes, 
samt masser af rodekasser, så folk, som 
eksperimenterer, næsten altid kan finde 
noget, de kan bruge, til en rimelig pris. 

Værkstedsadresse: Søren Norbys Allé 2, 
åbent fra kl. 19—22. 

E. E. N. 

iVYE f a r t ø j e r : 
Nye såvel som gamle medlemmers op

mærksomhed henledes på, at foreningens 
love foreskriver at nye fartøjer skal besig
tiges af havneudvalget, før de optages i for
eningens fartøjsregister. 

P. B. V. 
E. E. N. 

PRIVAT FOR SEJLEREN 
For at strække pladsen i det alt for lille 

masteskur, bør følgende forordning iagt
tages : 

Der må kun henlægges eet sæt rundhold-
ter pr. båd. 

Husk så i egen interesse at mærke såvel 
mast som bom tydeligt, for de skal jo være 
mærket. 

Bemærk endvidere opslaget på maste
skuret. 

E. E. N. 

A D R E S S E L I S T E  
Formand: Erik Nilsson, Milanovej 25, telf. 

Sundby 4381. 

Bestyrelsen, der konstituerer sig ved først
kommende bestyrelsesmøde, består af 
følgende medlemmer: 

W. Tanggaard Rasmussen, Kastrupvej 151. 
O. Fiitterer, Middelgrundsvej 39. 
Arne Johannesen, Amagerbrogade 97. 
E. Lorentzen, Albaniensgade 2. 
E. E. Nilsson, Hveensvej 1. 

Kasserer: Th. Sparre, Højdevej 39, 3. sal, 
tlf. Sundby 5673. 

Sejladschef: Alfred Jørgensen, Italiensvej 
76, tlf. Amager 5568. 

Kapsejladschef: Alf. Andersen, Ulvefodsv. 2. 

• Xye medlemmer 
Hermed har vi fornøjelsen 
at anmelde følgende nye 
medlemmer til optagelse i 
foreningen. 

Passive B: 

Montør Kaj Mortensen, Glommensgade 17, 
Motorbåd "Rita". 

Remisearb. Ib Bardrum, Sdr. Boulevard 84. 
Motorbåd "Dania". 

Afd.chef K. Brinch Jørgensen, P. Bangsvej 
149. — Spidsgatter "Stig". 

Maskinarbejder K. G. Nielsen, Sjællands-
gade 17. — Motorbåd "Alice". 

Aktive: 

Beregner Niels Jørgen Elvig^ Østrigsgade 
47. — Uden båd. 

Værkfører Poul Nielsen, Gerbrandtsvej 14. 
Motorbåd "Bente". 

Kok Paul Weilemann, Nyhavn 24. 
Kutter "Brise". 

Cyklehandler Ulf Stevnss, Amagerbrogade 
184. — Båd uden navn. 

Flyvemekaniker A. Kjøge Rasmussen, Hes-
sensgade 40. — Motorjolle "Ras". 
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Bådebygger Bent Lars Poulsen, Bergthoras-
gade 46. — Uden båd. 

Amanuensis Chr. Knakkegaard Møller, Re
bildvej 21. — Kragejolle "Luna II". 

Grosserer Poul Pers, Skt. Annægade 3. 
Drage "Colibri". 

Kleinsmed Willy Jensen, Følfodvej 22. 
Uden båd. 

Konditor Holger Chr. Jensen, Ålandsgade 
23. — Uden båd. 

Maler Gunner Melau, Bremensgade 62. 
Motorbåd "Yrsa". 

Bådfører Villy Sørensen, Sofie Brahes Allé 
9. — Sejljolle "Sine". 

Pølseforhandler E. Andersen, Studiestræde 
13. — Kragejolle "Fox". 

Bogholder Thomas Jensen; Amager Fælled
vej 8. — Spidsgatter "Perle II". 

Kontrollør Frode J. Scheurermann, Viborg
gade 28. — Uden båd. 

Åge Jensen, Lupingang 37, Kløvermarks vej. 

Sejljolle "Tøsen". 
Typograf Sten O. Jensen, Bulgariensgade 8. 

Uden båd. 
Restauratør Adolf Ringe, Peder Skrams-

gade 27. — Motorbåd "Saloma". 
Arbejdsmand Carlo Falk Hansen, Konge

dybet 22. — Motorjolle "Puk". 
Snedker Freddy E. Møller, Franksrigsdae 7. 

Uden båd. 
Magister Folmer Wisti, Olymposvej 47. 

Kutter "Irene". 
Elektriker Poul Frederiksen, Lyongade 3. 

Sejljolle "Bitten". 
Overpostbud Rasmus Christensen, Lange-

landsvej 7. — Motorbåd "Nina". 
Maskinarbejder Einar Chr. Kier, Roskilde

vej 145. — Krage jolle "Trio". 

Junior: 
John Georg Weiss, Middelgrundsvej 39, 4. 
Per Henning Knudsen, Dalføret 15. 

(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
lemmers fartøjer godkendes af havneudvalget før 
medlemskortet kan udstedes. 

Det påhviler derfor nye medlemmer at opsøge 
d'hrr., som kvitterer på den udleverede optagel-
sesblanket, såfremt fartøjet kan optages i for
eningen. — Uden denne Kvittering for godkendt 
fartøj, kan der ikke påregnes plads i havnen for 
s ommer halvåret. 

SEJLSPORTSHUER 
EMBLEMER OG OVERTRÆK 

B R O Z E K  
AMAGERBROGADE 124 SU. 866 

6RØN&WTZKE 
Assurance 

Kongens Nytorv 6 . København K. 

Amage aTKYfffiERJ 

ANNONCER 

s å  t a l  m e d :  

E .  L O R E N T Z E N  

ALBANIEN SG ADE 2 

AMAGER 7117 Y 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA«' 

WUifyOLbifo „WlatfU // 

HAR ALT 

TIL 

BÅDEN 

M A L E R U D S A L G E T  
HAVNEPLADSEN 

Privat adresse: Østrigsgade 17, 1. 

A S S U R A N C E  

CENTRAL 14575 - LØGSTØRGADE 9 

Sundby 

s e j l e r v a l s  

Teksten offentliggjort i medlems

bladets septembernummer. — Noden 

kan købes hos kassereren og hos 

restauratøren i klubhuset. — — — 

Søborg 777 
Søborg 3568 

§ W 

Dyssegårdsvej 68 

URE O G  OPTIK 
»Klokkemageren« 

Amagerbrogade 101 Amager 2719 u. 
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SEJL OG skrue: 
M E D L E M S B L A D  F O R  S U N D B Y  S  E  J  L  -  F  O  R  E  N  I  N  G  

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

Der slides bravt -
^  F l i t t i g e  s e j l e r e  p å  s k o l e b æ n k e n  

En aften om ugen modes en ivrig flok af 
sejlere til tovværkskursus på Sundpark-
skolen i Wittenberggade. Dette kursus ledes 
igen i år af den utrættelige lærer, rigger 
Hansen, Bestyrelsen er taknemmelig, fordi 

Under Hansens kyndige vejledning lærer 
eleverne først og fremmest de knobe, som 
enhver sømand har brug for i sit skib: slip
stik, råbåndsknob, pælestik, dobbelte h«iv-
stik, flagknob m. v., og til pynt de dekora-

de i Hansen har en uerstattelig leder, en 
mand, der kan sit kram, en mand, der kan 
delagtiggøre andre i den glæde, det er at 
kunne klare sit grej selv. 

Hansen stråler af glæde, da vi taler med 
ham. Han kan også være tilfreds, for i år 
har han et særligt flittigt hold, der møder 
fuldtalligt op til hver undervisningsaften, 
men ikke nok hermed, holdet gør også 
noget ved arbejdet, det skrider. 

tive tyrkerknobe. Desuden undervises i 
almindelig kortsplejsning, langsplejsning, 
øjesplejsning både med tre og firslået tov
værk, og endelig også i wiresplejsning, hvil
ket er meget nyttigt, når nye stag skal sæt
tes i rigningen. Eleverne håndterer efter et 
sådant vinterkursus mergelspigeret med 
ligefrem virtuositet. At man ind imellem 
også lærer at "klæde", d. v. s. bevikle de 
udførte splejsninger samt at takle og hånd

tere en sejlmagernål og handske og at lave 
fendere, d. e. tovværksfendere, nævnes kun 
for fuldstændighedens skyld. Altsammen 
er noget, der kommer lystsejleren til gode 
på hans fartøj. I de skibe, hvis ejere har 
deltaget i et sådant kursus, ses ingen flos
sede tovender, ingen uopløselige knuder 
eller "samfilede" skibssider. 

M A S T E S K U R E T  
^ Det er hver bådejer tilladt at have et 

sæt rundholter og kun et sæt i maste-

^ skuret. Samtidig er det en betingelse, 

at såvel mast som bom er tydeligt mær-

-fc ket. Bestyrelsen. 

JUL 
Det er duft af gran. 
Det er luende ånd 
af kerternes rand. 

JUL 
Det er stemningsrus. 
Det er tonernes 
saligt vemodige brus. 

JUL 
Det er fryd i hvert sind 
og — fred i mangt 
et hjerte når ind. 

Bestyrelsen beder foreningens med
lemmer, venner, bekendte og sejl-
sportskammerater landet over mod
tage Sundby Sejl-Forenings hjerte
ligste hilsener med ønsket om en 

RIGTIG GLÆDELIG JUL! 
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ET TIDMM 
SEJLERSKOLE-PROBLEM 

For en sejlforening er det af stor betyd
ning at have en velanskreven sejlerskole, 
der kan række nye eller vordende sejlere en 
hjælpende hånd, give dem et puf i den rig
tige retning. Det er naturnødvendigt, at en 
sejler kan klare alle problemer, der kan op-
staa paa søen, men næsten endnu vigtigere 
er det, at han kan klare situationer, der kan 
opstå i de efterhånden fuldt belagte havne. 

Mere end nogensinde er et kursus på en 
sejlerskole påkrævet. 

Vor sejlerskole er fuldt udbygget, den har 
tre grene, nemlig den praktiske, hvor ele
verne boltrer sig med øvelsesbåden om som
meren, de to andre grene er navigation og 
tovværksarbejde. Opøvelsen i disse færdig
heder foregår om vinteren i form af et 
ugentligt kursus for hver af de to grene. 
Undervisningen her varetages af fuldt kva
lificerede lærerkræfter, hvoraf den ene gren 
omtales andetsteds i bladet, hvorimod den 
anden gren vil blive omtalt i et senere nr. 

Det skal straks slås fast, at vinterunder
visningen aldrig har været udsat for kritik 
hvorimod sommerundervisningen i år har 
måtte staå for skud. Berettiget eller ube
rettiget skal være usagt, da meningen ikke 
er at optage sagen til en større debat. Det 
vigtigste for bestyrelsen er, at sejlerskolen 
arbejder støt til gavn for sejlsporten, og at 
den gør det uden at vække kritik. For at 
udgå misstemninger i den kommende sæson 
arbejder bestyrelsen i øjeblikket på at klar
lægge arbejdsforholdene. Allerede nu søger 
bestyrelsen kvalificerede lærere til sejler
skolens sommerarbejde. Man skal her så 
indtrængende som muligt opfordre erfarne 
sejlere til at stille sig til disposition blot 
een aften ugentlig. Afvis ikke denne appel, 
men slut op om arbejdet for sejlsporten. 

E. E. N. 

K L U B H U S E T  
Det er stadig forbudt at 
medtage hunde i klubhuset. 

Marketenderiudvalget. 

F E R I E  i e n  j o l l e  
Sidst vi hørte fra drengene, var de 
nået til Præstø, og her beretter de 
om en udflugt til Jungshoved, og 
om turen gennem Bøgestrømmen 
til København. 

Solen havde næppe stukket hovedet op 
over horisonten, da drenegene tørnede ud, 
friske og veloplagte. — Morgendukkerten 
måtte springes over, da der var badeforbud 
— takket være de tyske flygtninge. Men en 
spand iskoldt ferskvand gav omtrent den 
samme virkning, og mens de var ved det 
"ferske" fik de sæbe og neglebørste frem og 
gav hele "skroget" en overhaling. 

Hele formiddagen og en del af eftermid
dagen gik med at strejfe om på Svend 
Gønges gamle domæne Jungshoved. Des
værre var der intet tilbage af det berømte 
slot, der er midtpunktet i Carit Etlars spæn
dende roman om Gøngerne. Men blot tanken 
om, at måske havde Gøngerne gået på netop 
denne skovsti eller denne markvej, gav hele 
turen en særlig spænding og denne blev 
yderligere forøget ved et lille drama, som 
drengene overværede. 

Da de ad en skovsti nærmere sig udkan
ten af skoven, fik de mellem træerne øje på 
en høg, som stod fuldstændig stille oppe i 
luften over en tilstødende mark. Lige med 
et styrtede fuglen til jorden for et øjeblik 
efter at lette med sit bytte og forsvinde ind 
over skoven. 

Klokken var næsten 3, før drengene nåede 
tilbage til jollen og gik i gang med maden, 
og den var over 4, før sulten var stillet, og 
der var vasket op. 

Vejret var let skyet med jævn vind fra 
NØ. Ikke den bedste vind til at sejle ud af 
fjorden i, men drengene syntes, at de træng
te til lidt søluft, så de gjorde båden klar og 
sagde farvel til den gamle havnefoged, der 
ønskede dem "god vind". 

På turen ud langs nordsiden af Jungs
hoved fik drengene lært jollen at kende fra 
en helt ny side. Den nægtede at sejle på 
bagbords bov. Da vinden stod lige ind i fjor
den, måtte drengene krydse ud, og de var 
derfor nødt til at skifte fra bov til bov. 
Jollen var rasende, når de gik over på bag
bord og sendte det ene sprøjt efter det andet 
ind over drengene, samtidig med at den drev 
næsten hele det stykke, den var avanceret 
på styrbord bov, tilbage ind i fjorden. 

Men endelig efter ca. 5 timers kamp run
dede drengene Bøgestrømmens indgangs-
bøje og kunne på styrbord bov lade jollen 
stå sydover. Det kunne den li, den greb vin
den i sejlet og skar sig gennem vandet, 
idet den yndefuldt sprøjtede vandet ud til 
siderne, uden at drengene fik så meget som 
en dråbe indenbords. 

Vandet var ganske klart, så drengene 
kunne studere havbunden. Det vrimlede med 

* S'S 

sten. Små og store mellem hverandre. En
kelte ragede endog op over vandet som små 
klipper. 

På de små holme nord og vest for Nyord 
myldrede det med fugle, som overhovedet 
ikke lod sig anfægte af jollen; det var, som 
om de vidste, at det er forbudt mennesker 
at komme på de græsklædte holme — fug
lenes paradis. — 

Men da klokken var ved at blive mange, 
havde drengene heller ikke spor af lyst til at 
standse op. De ville helst i havn før mørket 
faldt på; men sådan skulle det ikke gå. 

Vinden flovede af mere og mere og for at 
holde farten — og varmen — skiftedes 
drengene til at ro. Allerede ved 21,30 tiden 
var det mørkt, men fyret på Kallehave havn 
viste vej. 

Snart efter kom månen frem og belyste 
landskaberne horisonten rundt. Mønbroen 
tog sig underlig spøgelsesagtig ud i måne
strålerne, men virkede samtidig ganske im
ponerende. 

Uret viste næsten 24, da jollen blev for
tøjet ved molen i Kallehave havn. Gutterne 
var godt trætte af dagens færd og uden 
mange ord rullede de madrasserne og sove
poserne ud på dørken og trak sejlet hen 
over hovederne. Bananskallen var lukket. 
Så ind i soveposerne og kort efter sov de 
begge. (Fortsættes). 

1/ ni 
Kom før frostvejret, tag ved første lejlig

hed ned til båden, der er et lille rask nap 
at tage. Er der motor i båden, så tøm den 
for vand, men gør det grundigt. Intet er så 
kedeligt som at komme til foråret og se sin 
motor frostsprængt. 

Bunden indvendig skal tørres op med en 
klud, så ingen fugtighed lades tilbage. Selv 
den mindste revne fyldt med vand, der fryser, 
efterlader et uhelbredeligt "sår". Især ældre 
både bør behandles varsomt. Her er det køl
bordet og kølsvinet, det går hårdest udover. 
Her har isen let tag. Søm og skruer er 
undertiden godt tærede, hvilket bevirker, at 
de ikke holder kølbordet fast, når isen kiler 
de to planker fra hinanden. 

Forår — bådeejeren vildt bestyrtet, him
mel og hav, båden er utæt. Hen til bådebyg
geren, men han har ikke tid, så fat i en 
spjældskraber, der straks kommer og 
tæver værk i, med det resultat, at det hele 
går fra hinanden. Prisen herfor er sjælden 
under 50 kr.. Vind tid til foråret, tøm båden 
for vand, men gør det i dag. E. E. N. 
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KAPSEJLADSDATOGR 
FOR SÆSONEN 1951 
9.-10.—6: Københavns Sejl Unions distan

cesejlads til Malmø med sejlads 
i Malmø om søndagen. 

16.-17.—6: 24 timers sejlads. 

22.-24.—6: Øresundsuge. 

30.—6: Sjælland rundt. 

1.—7: Sejlads ved Landskrona. 

15.-22.—7: Landsstævne ved Svendborg— 
Fåborg. 

5.—8: Sejlads ved Helsingborg. 

19.—8: Københavns Sejl Unions fæl-
lessejlads ved Dragør. 

25.-26.—8: 24 timers sejlads. 

1.-2.—9: Københavns Sejl Unions fæl-
lessejlads (arrangør: Sejlklub
ben "Sundet" i anledning af 
klubbens 50-års jubilæum). 

9.—9: Københavns Sejl Unions sejlads 
" Hveen rundt". 

Måske en trøst 
Når lystbåde søsættes, er det ikke altid, 

det hele klapper. Måske det kan være en 
trøst for enkelte at høre en gammel kap
tajns fortolkning af små uheld. 

Herom skriver Politiken: 

Når uheld kan betyde s held 
Champagneflasken blev ikke knust mod 

skibet, men faldt ned på beddingen, da den 
lille prinsesse Benedikte ved stabelafløbnin
gen skulle døbe den nye færge "Dronning 

Ingrid". Hvad betyder nu det? Varsler det 
godt eller dårligt for søfolk, der tager be
stik efter den slags hændelser — uden at 
de derfor vil kaldes overtroiske? Thi for 
dem er der ikke tale om overtro. Kun om 
tro. 

Det varsler godt, at flasken ikke blev 
knust efter planen. For søens folk siger 
stadigvæk, fortæller en gammel sømand, 
kaptajn F. Grue, at hvis et skib skal have 
held — skal det have et lille uheld i starten. 

*5 
# 

Bladet har ved flere lejligheder haft brug 

for en indendørsfotograf, men fagfolk med 

denne fotograferingsform som speciale, er 

ikke til at formå at påtage sig arbejdet. 

De motiverer, at ordren er for lille. Ifølge 

sagens natur drejer det sig kun om et bil

lede, eventuelt et ekstra for en sikkerheds 

skyld. Sådan forholder sagen sig i al dens 

enkelthed, og overfor disse kendsgerninger 

står vi nu. I håb om, at der blandt medlem

merne findes en amatørfotograf, der kunne 

tænke sig at hjælpe bladet, skrives denne 

lille notits! 

Interesserede bedes venligst sætte sig i 

forbindelse med redaktøren Amager 1699 x. 

E. E. N. 

VANDSPILD^ 
-fc Det er på det strengeste forbudt at 

anvende vandslange ved spuling af far-
tøjer. Ingen form for vandspild må fore-
komme. Bestyrelsen. 

Kassererens kontortid 
1. oktober til 1. april: 1. søndag i hver 

måned kl. 10—12 i klubhuset, og hver fre
dag kl. 19,00—20,30 Højdevej 39, 3., telf. 
Sundby 5673. 

Postkonto nr. 56536, ved alle indbetalin
ger bedes medlems nr. opgivet. 

Mater ia leskabene  
Når et medlem opfører et nyt materiale

skur på en dertil anvist plads, betinger det, 

at han fjerner det gamle skur, eller lader 

det ophugge. Det at bygge et nyt skab vil 

jo sige, at det gamle er uanvendeligt, og så 

er det jo forkert at sælge dette, især da al 

handel med gamle skure er forbudt. 

Bestyrelsen. 

HVEM og HVOR 
Formand: Erik Nilsson, Milanovej 25, S. 

Sundby 4381. 

Næstformand og sekretær: W. Tanggård 
Rasmussen, Grækenlandsvej 140, 1., S. 

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

Havneudvalg: O. Fiitterer, Middelgrundsvej 
39, S., Amager 8739 y. E. E. Nilsson, 
H veens vej 1, S. 

Marketenderi- og festudvalg: Arne Johan
nesen, Amagerbrogade 97, S. E. Lorent
zen, Albaniensgade 2, S, Amager 7117 y. 

Sejladschef: A. Maj Jørgensen, Italiensvej 
76, S., Amager 5568. 

Kapsejladschef: Alf. Andersen, Ulvefodsvej 
2, S. 

S.S.F. REVYEN ftec&anale 
Revyen, der løber af stabelen den 31. marts 1951, søger nu som før et virkeligt første klasses personale blandt 
foreningens medlemmer. — Til evt. nye talentfulde medlemmer kan vi sige: Køn underordnet - af den simple grund 
vi mangler repræsentanter fra dem begge. Men hvorfor opremse fordringer, vi savner blot kontakt med talenter for 
revykunsten. — Medlemmer med musikalsk kunnen søges også, og her vil vi være fordringsfulde og sige, — helst 
medlemmer, der forstår at behandle et piano på den rette måde. Men som sagt, alle der spiller er velkomne. — 
Teknikken, ja for den det tekniske personale ingen revy. Kan De trække i snore og hviske, endog måske male — 
så er De selvskreven blandt teknikken. — Nu rosinen — — forfattere og komponister har vi heller ikke, med andre 
ord, kære læser: vi står på bar bund, det eneste vi kan tilbyde er et ukueligt gå-på-mod og en fast tro på et godt 
resultat, når vi løfter i flok. — Lad nu ikke denne appel til samling om revyen være forgæves. — Alle interesserede 
bør inden den 22. december 1950 sætte sig i forbindelse med festudvalget i Sundby Sejlforening, Amagerbrogade 
97, 1. tv. E. E. N. 
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SEJLSPORTSHUER 
EMBLEMER OG OVERTRÆK 

B R O Z E K  
AMAGERBROGADE 124 SU. 866 

• Xye medlemmer 
Hermed har vi fornøjelsen 
at anmelde følgende nye 
medlemmer til optagelse i 
foreningen. 

Aktive: 
Typograf Kaj Dynnes Nielsen, Ved Volden 

9. — Kragejolle uden navn. 
Maskinarbejder Gotfred A. Pedersen, Prin

sensgade 53 C. — Kragejolle u. navn. 
Specialarb. Jørgen Goth, Set. Pederstræde 

17. — Kutter "Junos". 
Chauffør Frits N. Schytt Petersen, Brigade

vej 12. — Uden båd. 
Værkfører Paul Miller, Bøgehøj 6. 

Motorbåd "Rine". 
Maskinmester Poul R. Nielsen, Smålands-

gade 5. — Oslojolle u. navn. 
Skibsmæglerassistent Alev Kozeluh, Otto 

Mallingsgade 3. — Kutter "Daphne". 
Lærling Bjørn Milly Damstoft, Amager 

Fælledvej 37, st. — Uden båd. 
Købmand Henry Schmidt, Englandsvej 197. 

Motorbåd "Bitten". 
Tjener Jes W. Christensen, Frederiksdalsvej 

105 E. — Kutter "Centa II". 
Sporvejsf. Mogens Manssing, Elmelundevej 

28, 2. Brh. — Motorbåd "Erik". 

Passive B: 
Fabrikant E. J. Rasmussen, Godhavnsvej 6. 

Motorbåd "Dunja". 
Befragter Torben Egenfeldt Nielsen, Strand

vej 112. — Spidsgatter "Brus". 

Juniores: 
Ole Erik Pitt Poulsen, Ryesgade 9, st. 
Jørgen Egholm Christensen, Ndr. Røsevej 4. 

(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
lemmers fartøjer godkendes af havneudvalget før 
medlemskortet kan udstedes. 

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

yisJKERI 
TUF. AMAGER 

GRØN&WITZKE 
Assurance 

Kongens Nytorv 6 . København K. 

DELELSER 
Husk! 

Ingen fartøjer må henligge i havnen efter 
15. december, dog kan medlemmer, som 
skriftligt anmoder bestyrelsen derom, få 
tilladelse til fortsat at have deres båd lig
gende i havnen efter denne dato, når sær
lige omstændigheder foreligger. 

Forholdsregel. 
Alt brandfarligt affald skal fjernes efter 

arbejdets ophør af hensyn til brandfare. 

Bundfortøjningen. 
Måske holdt bundfortøjningen til efterårs

stormene. Nu båden er på land, ligger for
tøjningen og mørner eller ruster i vores 
tang- og dyndaflejringer på havnebunden. 
Var det ikke en idé at give fortøjningen et 
eftersyn i vinter ? 

V 
W MVU/mui 
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A S S U R A N C E  

CENTRAL 14575 - LØGSTØRGADE 9 

C A R L  N I E L S E N  
SKREV "SUNDBY SEJLER VALS" 

ELOFBORGSTRØM 
SATTE MUSIK TIL VALSEN 

TH. SPARRE 
FORHANDLER NODEN 

en rigtig julegave! 

„fHadå" 

HAR ALT 

Cl£ _Jl TIL 

BÅDEN 

M A L E R U D S A L G E T  
HAVNEPLADSEN 

Privat adresse: Østrigsgade 17, 1. 

<S li 

Søborg 777 
Søborg 3568 

Dyssegårdsvej 68 

U R E  O G  OPTIK 
»Klohkemageren« 

Amagerbrogade 101 Amager 2719 u. 
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