JANUAR 1951
10. AKGANG — NR. 1

I

S5S:|
\<id

-^•£3

SEJL OG SKRUE
MEDLEMSBLAD F O R S U N D B Y S E J L - F O R E N I N G

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

(i

Ved

O G D A N S K S E J L U N I O N

årsskiftet

ønsker bestyrelsen alle medlemmer med pårørende et godt nytår
med håbet om, at 1951 må blive et godt år for vor sport.
Vi håber, at vi i det kommende år fortsat må få arbejdsro, og
at der vedblivende må herske en god forståelse mellem medlem
merne og den bestyrelse, de har valgt, således at vi stadig kan
arbejde på en forbedring af forholdene i Sundby Sejl-Forening.
Bestyrelsen.

sommertogt
1949
ved ERIK NILSSON

En smuk men altfor stille julinat i 1949
skulle "Swallow" starte på sin første lang
tur. "Swallow" er en 5% m nordisk krydser
bygget af bådebygger K. Thomsen, Kalund
borg, i 1947. Klædningen er 20 mm lærk på
eg og ask og med sine 1700 kg i kølen, 30,5
kv.-meter sejl int. mål, 80 mm højere fri
bord end normalt for nordiske krydsere,
skulle den have de bedste betingelser for
at klare sig selv i meget hårdt vejr. Besæt
ningen bestod af 3 mand, Åge, Kourt og
Erik. Vi havde på forhånd intet aftalt om,
hvilken rolle hver enkelt skulle spille, idet
vi regnede med i fællesskab at kunne for
dele arbejdet og træffe afgørelse i enhver
opstående situation, en anskuelse der også
viste sig at holde stik på hele turen.
Når nogen i forvejen spurgte os om, hvor
turen skulle gå hen, mumlede vi noget om
Gøteborg, men vi havde for os selv et stille
håb om at nå Oslo. Havde vi pralet med, at
vi skulle til Oslo, måtte vi i stedet for have
gået med en hemmelig frygt for ikke at nå
det i de 14 dage turen skulle vare.
Turen var igennem flere uger blevet for
beredt og gennemgået i tankerne for at
intet skulle blive glemt og intet forsømt,
der kunne bidrage til at sejle med så stor
sikkerhed som muligt. At det ikke var små
ting, vi efterhånden var kommet i tanker
om, vil man forstå ved at se denne liste
over de vigtigste ting: 1 anker 15 kg, 30 m
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kæde, 20 m 25 mm græs, 30 m 16 mm manilla, diverse fortøjningsender og skøder, 25
m stålwire, wireklemmer, reserve vant
skruer og beslag samt diverse sysager og
værktøj, 3 redningsveste, 1 stor redningskrans, forbindingskasse, storsejl, lille og
stor krydsfok, genuafok, alle fra 1948, syet
af svær dug samt 1 helt nyt storsejl, der
ikke var sejlet helt til endnu. Bådshage,
spilerbom, en 4 m lang stage, rød, grøn lan
terne samt agterlanterne, flagermuslygte,
2 lommelygter, skibspapirer, pas og følgen
de søkort: danske: Sundet, Sundets
nordlige del, Kattegat oversejlingskort, —
svenske : nr. 273 Tyløn Kullen, 274 Var
berg Tyløn, 275 Tistlarna Varberg, 276 a
inloppen till Gøteborg, 70 Marstrand, 71
Tjørn, 73 Lysekil, 74 Fjellbacka, 280 a
Skagerak, Strømstad-Grebbestad, 337 Ska
gerak, ostra delen, 76 Oslofjorden. Følgende
bøger: "Svensk lods del 1", "Danske Havne
lods", "Praktisk Navigation" af Funder,
"Lystsejlads" af Jens Kusk, "Yachtsejlads"
af nordmanden Halfdan Hansen, "Kapsej
lads" af Eyvin Schiøttz samt "Lev stærkt,
dø ung" af Willard Motley. Endvidere kom
pas, kikkert 7X50, radio, 6X6 Zeiss Ikonta,
Ure, diverse navigations- og signalredska
ber, flag, kogegrejer, service, toiletsager,
olietøj, noget gammelt kluns og landgangs
tøj, pøse, vandbeholder, drikkevarer og pro
viant til 15 dage. Det sidste voldte ikke så
få spekulationer, og gav os et lille indblik
i, hvilket problem det må være at provian
tere til en virkelig langtur.
Fredag den 15. juli gik hele dagen med
at transportere alt dette til båden, stuve
det af vejen, og først da Kourt, der altid
skal have det hele med, kl. 24 indfandt sig
fra et fødselsdagsgilde, var vi sejlklare. Kl.
0,10 gled vi uendelig langsomt ud af Sund
by Sejlforenings havn for en sydlig vind,
der i styrke varierede fra 0 til 1 m. På en
eller anden måde kom vi uden om bund
garnene, men da vi begyndte at snegle os
op langs den uendelige lange bølgebryder
uden for Prøvestenshavnen, blev vi enige
om at sætte vagtskifte med rækkefølgen
Åge, Kourt og Erik med 2 timers vagt og
4 timers hvil.
Da jeg kl. 5 overtog vagten fra Kourt,
var jeg spændt på at se, hvor langt vi var
kommet: Lynetten var alt. Henad kl. 7
sad jeg og så på hvordan Flakfortet lang
somt forsvandt ind bag Middelgrundsfortet.
Der måtte være lidt sønden vande, båden
begyndte at dreje helt rundt, fuldstændig
uden styr et par gange, pegede stævnen
mod syd. Et kvarters tid senere kom Flak
fortet langsomt tilsyne på den anden side
af Middelgrundsfortet. Middelgrunden efter
7 timers sejlads og vi ville nå Oslo! Men
heldigvis skal der ikke så meget til at jage
de triste tanker på flugt og give en sejler
nyt håb, blot et par meter vind, og de kom
kl. 7,30 fra øst, og efterhånden friskede
vinden til 3, lejlighedsvis 4 m. På denne tur
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op gennem Sundet oplevedo vi den danske
øresundskyst i det skønneste sommervejr.
Kl. 12 havde vi TL;/onborg tværs om bag
bord, vine
;ø 3 m, svag sønden vande.
Kl. 3 J,J0 passerede vi Lappegrundens fyr
skib i cn afstand af ca. 30 m, kurs NtV y%
V. Kl. 13: vinden dør hen, kl. 13,16 vinden
kommer igen fra nord ca. 3 m, kl. 14,45
Hoganås tværs vind N, ca. 1 m. Krydset
videre nordpå blev ualmindelig langsomt og
trættende. Vi syntes, vi krydsede udfor
Molle i timevis uden at komme videre.

Op gennem Kattegat.
Efterhånden nåede vi dog forbi Mølle, og
for at prøve om der skulle stå mere vind
inde under land, tog vi et langt stræk ind
mod Kullens mægtige klipper. Vi syntes,
at vi efterhånden var kommet ganske tæt
ind på klipperne, da vi på lang afstand så
en stor damper passere mellem os og Kul
len, så blev vi klar over, at vor afstands
bedømmelse totalt havde svigtet i de uvante
omgivelser. Kl. 19,25 fik vi Kullen fyr tværs.
Vinden var nu friskfet til ca. 3 m og gået til
N^V, således at vi kunne holde en kurs
på NO^N. Hallandsåsens højderyg var
dukket op i det fjerne, desuden så vi i kik
kerten forude en lille hvid trekant, der
måtte være toppen af et markonisejl, der
ragede op over kimingen. Kl. 20 N^V, vind
4—3 m. Med denne vind kunne vi styre NØ
%N, hvilket betød, at vi lige akkurat var
i stand til at passere imellem Hallands
Vadero og Torekov. Oprindelig var det ikke
vor mening at sejle inden om Hallands
Vadero, men da vi kom lige så nær målet
på denne bov, besluttede vi at holde på. Den
lille hvide trekant, vi havde set i kikkerten,
var lidt efter lidt blevet til et helt fartøj,
såvidt vi kunne se en spidsgatter, der sty
rede en noget lavere kurs end os, og den
var efterhånden kommet et godt stykke ind
i Skålder Viken. Vi nærmere os nu gennem
sejlingen mellem Torekov og Vingaskår, et
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mærkeligt øde farvand. Det eneste fartøj,
vi havde set siden Molle, var spidsgatteren,
der nu var gået over stag og sejlede på
styrbords halse ud mod os, vi måtte falde
lidt for at gå klar agten om. Det viste sig
at være en svensk kosterbåd, ca. 35 kv.-m.
sejl og mindst 3 m bred. Vi vinkede venska
beligt til hinanden. Han har muligvis følt
samme glæde som vi ved at møde en anden
sejler i dette øde farvand, kort efter vendte
han og gik samme vej som os, men for
svandt lidt efter i skumringen. Kl. 22 havde
vi Vingaskår fyr tværs om bagbord. Lidt
senere døde vinden hen. Kl. 22,50 kom der
en smule vind fra øst, ca. 1 m, kurs NNV.
Ved døgnets slutning var vi lige akkurat
kommet klar af Hallands Vadero. Vel var
det ikke noget særligt strålende resultat
efter 24 timers sejlads, men dog heller ikke
så helt galt de sløje vindforhold taget i
betragtning. Alene det, at vi var nået til
et sted, hvor vi ikke havde været før, frem
til noget os ukendt, var en meget stor til
fredsstillelse. Det var, som om vi nu op
levede lidt af den eventyrlige stemning, der
gør sejlsporten så tillokkende.
Søndag den 17. juli. Nattens sejlads havde
ikke bragt os meget nærmere målet. Kl. 6
lå vi ca. 3 sømil nord for Hallands Vadero,
uden så meget vind, at røgen fra en af
brændt tændstik kunne finde nogen bestemt
retning. De svære sejl, som vi for nemheds
skyld kaldte portiererne, hang slapt ned i
store folder, og båden lå og drejede rundt,
sommetider med stævnen mod syd. Kl. ca.
6,30, kurs NNV, kom der lidt vind fra syd,
ca. 1 m. Vi bandt en ende fra bomnokken og
frem til stævnen for at holde bommen ude.
Bortset fra den altfor svage vind var det en
vidunderlig morgen. En masse fisk havde
hele tiden stået i vandet omkring os, og
pludselig lå vi midt i en stime delfiner. De
store dyr sprang i hundredvis i kåde legen
de spring rundt om os. Kourt var der natur
ligvis straks med fotografiapparatet, men
delfiner er nu ikke nemme at forevige, man
ved aldrig, hvor de dukker op, og inden man
får set sig om, er de væk. Hallands Vadero
blev trods alt godt agterudsejlet, og da
vinden kl. 10,30 sprang til vest og friskede
til 3—4 m, syntes vi, at vi fløj afsted. Med
kursen NNV var vi efterhånden kommet
godt til søs og skønnede vor position til et
sted 10 sømil vest for Tylo.
Pludselig mødte der os et mærkeligt syn.
Det var Kourt der først så det. Langt forude
så vi en række kæmpemæssige radiomaster,
der strakte sig langt ud i Kattegat. De teg
nede sig ikke helt skarpt, men dog så tyde
ligt, at vi alle tre kunne se dem uden van
skelighed. Efter at have kigget på kortet
endnu engang og kontrolleret vor kurs, blev
vi enige om, at det måtte være en luftspelling. Efter en halv times forløb forsvandt
synet. Kort forinden havde vi fået fyret på
Morup Tånge i sigte i kikkerten. Solen, der
nådesløst havde stegt os i to dage, havde
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efterhånden gjort os det så hedt, at vi
måtte oprette en badeanstalt på fordækket,
hvor vi skiftedes til at hælde en pøs af
Kattegats kølige vand over hovedet på hin
anden. Kl. 13,20 fik vi Morup Tånges fyr
og Skorren lys- og fløjtetønde over et i en
afstand af ca. 6,5 sømil fra fyret, vind vest,
5 m, sejlføring: storsejl og genuafok, kurs
NNV. I kikkerten så vi inde under land en
svensk folkebåd, der meget hurtigt blev
agterudsejlet, og selv om vi skulle sejle en
del hurtigere end en folkebåd, gav det os
vished for, at der ikke stod mere luft under
land. Det var iøvrigt det eneste fartøj, vi
så i lange tider, bortset fra nogle enkelte
dampers længere til søs.
Efterhånden dukkede Varbergs karaktiristiske fæstning frem. Samtidig kom vore
gamle bekendte fra om formiddagen i sigte.
Allerede da vi så dem som luftspejling, hav
de vi i den svenske lods genkendt dem som
radiomasterne i Varberg. De var nu blevet
mange gange mindre, og stod på deres
naturlige plads inde i land. Kl. 15,25 Var
bergs fæstning tværs, vind NNV 3 m, kurs
mod Klåback fyr. Men det gode kunne jo
ikke vare ved. Vinden var gået mere nord
lig og flovede til tider helt af. Efter et lang
sommeligt kryds, nøjagtigt som vi havde
haft det dagen før på samme tid, dukkede
Niddingens gamle og ny fyr op. Vinden gik
lidt efter lidt mere vestlig igen. Kl. 19,40
Niddingen fyr tværs, afstand ca. 1 sømil,
vind vest 2 m, sønden vande, kurs NNV.
På skærene ved Niddingen lå der til
skræk og advarsel for søfarende et rustent
vrag af en damper, der var slynget så højt
op, at det lå helt tørt. Kl. 20,45 fyret på
Hallands Svartskår tværs, vind 2—3 m,
kurs NNV. Kl. 20,57 solnedgang. Kl. 21,30
V. Ron og O. Ron tværs ca. 2 sømil om
styrbord, kurs NNV. Vinden var nu ved at
dø hen. Skulle vi havde endnu en nat med
vindstille? Blev det sådan ved, var vi klare
over, at vi kunne blive tvunget til at opgive
vort mål trods al stædighed og udholden
hed.
Mandag den 18. juli. Kl. 0,00, Kourt har
her i logbogen skrevet totalt stille udfor
dette klokkeslet, positionen ca. 4 sømil syd
vest for Tistlarna fyr, kl. 1,55 passerer
"Kronprins Olav" for sydgående i en af
stand af ca. 500 m om bagbord. En anden
damper styrer lige mod os nordfra, jeg ser
både den røde og grønne lanterne. Vinden
er ca. 1 m SV. Vi driver ganske langsomt
af sted, dårlig nok med styrefart. Lidt efter
ser jeg kun den røde lanterne på damperen
og ånder lettet op; men ak, den glæde varer
kun kort, for et øjeblik efter ser jeg atter
lanterne og dennegang selvfølgelig betydelig
nærmere. Efter et øjebliks tøven purrer jeg
Age, der alligevel snart skal overtage vag
ten. Vi havde nemlig den aftale, at den, der
havde vagten, under ingen omstændigheder
måtte gå op af cockpittet om natten, samt
at han skulle purre, såsnart der var den
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mindste fare på færde. Det blev hurtigt
konstateret, at vore lanterner brændte upå
klageligt. Vi førte styrbords og bagbords
samt en klar lanterne agter. Altimedens
kom damperen nærmere, stadig styrbords
lige på os, indtil en afstand af ca. 150 m,
da drejede den brat af til bagbord og pas
serede forbi os på vor styrbord side. Kl.
3,20 Tistlarna fyr tværs, ca. 2,5 sømil om
styrbord, kurs NNV mod Vinga fyrskib. Kl.
3,45 står solen op. Kl. 4,25 Vinga fyrskib
tværs.
Så var vi da omsider nået til Goteborgs
indsejling. Tidligt om morgenen så vi Gote-

Op gennem Oslofjord.
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kurs, NtV^V, sejlføring: storsejl og genua
fok. Kl. 14,15 passerede 2 svenske torpedo
jagere. Kl. 14,45 Måseskår tværs, afstand
ca. 2—5 sømil, vinden skraller, vor kurs
peger betænkelig nær de undersøiske skær
Tovas Unger udfor Lysekil. Kl. 17,30 Ljudboj Tovas Unger tværs, afstand ca. % sømil
om styrbord, vind NVtN, 2 m, kurs NtØ.
Vi overvejede at gå over stag, da vinden
rummede, og vi kunne holde en kurs på
NtV^V, akkurat nok til at gå klar af Hålo
fyr. Kl. 19,05 fyret på Hålo tværs, ca. Vå
sømil om styrbord. Dette er det nærmeste
vi længe havde været land, hvis man da
kunne kalde disse nøgne stenkolosser for
land. Herfra var der 6 sømil ind til selve
fastlandet. Det var igen blevet sløjt med
vinden, den var flovet af til 1—2 m svingen
de omkring SV. Kl. 19,25 dør vinden hen,
sønden vande. Kl. 20,20 let vind fra SSV,
kurs NNV. Våderobodfyr var dukket op
forude. Kl. 22,00 Våderobodfyr tværs, ca. 1
sømil om styrbord, vind 4 m SSV, kurs
NtV^V.
Tirsdag den 19. juli. Kl. 0,50 Ramskår
fyr tværs, ca. 3,5 sømil om styrbord. Lyset
fra fyret skifter rødt til grønt for os, vind
6—7 m SSV, kurs Ntvy 2 v mod Grisbådarne. Endelig fik vi da en nat med vind. På
nattehimlen tegnede der sig en lang sort
skybanke fra SV agten om os og ind over
land. Vinden friskede stadig, og jeg halede
genuafokken ind for at erstatte det ganske
tynde skøde, der havde trukket os det meste
af vejen herop, med et kraftigere. Kl. 1,20
brød der et kraftigt tordenvejr løs inde over
land. Kraftige lyn forvandlede i brøkdele
af sekunder nat til dag. Vi gik lige på kan
ten af uvejret, og fik ikke en dråbe regn,
men derimod en dejlig frisk blæst, der i
denne nat måtte bringe os lige op i gabet
på Oslofjorden, hvis vi ellers ramte rigtigt.
Af og til så jeg mig tilbage. Ramskår lyste
stadig agterude. Efter i lang tid at have
sejlet i det hvide lys, lå vi nu lige på græn
sen mellem hvidt og rødt lys. Kl. 2,10 lys
bøjen ved Grisbådarne tværs, ca. % sømil
om styrbord, vind 7—9 m SSV, kurs NNV.
Vi var n u ca. 12 sømil fra den svenske kyst
og havde fået tordenvejret mere på afstand.
Søen var begyndt at rejse sig, og for første
gang på turen mærkede vi bevægelse i ski
bet. Vi var nu sejlet ud af specialkortet og
måtte et stykke tid sejle på oversejlingskortet for Skagerak, indtil det svenske kort
nr. 76 over Oslofjorden snart kunne træde
i kraft. Klokken nærmede sig 3, ikke et
fartøj så jeg i denne nat, hverken fjern
eller nær. Vinden var løjet af til ca. 6—7 m.
På det sidste stykke vej var det, som om
jeg pludselig blev bange for, at vi sejlede
forkert kurs. Jeg så på kortet, kontrollerede
gang på gang og fik til sidst overbevist mig
selv om, at alt var, som det skulle være.

borgs store fiskerflåde stå til søs. Farvandet
her var i det hele taget meget befærdet.
Efter 52 timers sejlads var vi nu kun nået
halvvejen til Oslo. Under gunstige vindfo*hold kunne vi have gjort hele turen på sam
me tid. Noget kunne imidlertid tyde på, at
vi nu skulle have vejrforandring. Himlen
var mere skyet end de foregående dage. Kl.
9,11 Stora Polsan fyr tvært, ca. 2,5 sømil
om styrbord, vind SSØ, 2 m, I NV var him
len kulsort, muligvis en tordenbyge. Kl.
10,00 kom der vind fra NV. Krusningerne
på vandet kom hastigt nærmere. Vi bjer
gede genuafokken for en sikkerheds skyld.
Der kom dog kun 6—7 m. Kl. 10,15 flovede
vinden af igen, og vi satte atter genuafok
ken. Kl. 11,15 Marstrands fæstning tværs
om styrbord, afstand ca. 6 sømil, kurs
NtV^V, vinden gik til syd og friskede til
ca. 4 m. Genuafokken blev spilet. Kl. 12
Pater Noster fyr tværs om styrbord, af
stand 3 sømil, kurs NtV^V, vinden syd,
3—4 m. Middagen bestod den dag af hakke
bøf og rødgrød ligesom de foregående dage.
Vi gik systematisk tilværks og udryddede
een ting ad gangen, og vi frydede os over
den gode plads, der efterhånden blev i ski
bet. Denne tur op gennem Kattegat og Ska
gerak var på sin vis ganske enestående. Vi
havde ikke på noget tidspunkt haft nogensomhelst sø eller dønning. Vort kombinerede
kort- og spisebord stod i cockpittet på hele
turen. Vi tilberedte vor mad uden vanskelig
hed og spiste den, som om vi sad hjemme
i vor stue.
Efter en kortere periode med næsten vind
Det første lys fra den nye dag var så
stille kom der vind fra omkring VNV 4—5 småt begyndt at bryde frem. Var det den
m. Med denne vind kunne vi lige holde vor norske kyst jeg kunne skimte forude i det
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endnu svage lys eller måske nogle fjerne
skyer? Jeg fik ikke klarhed på spørgsmålet.
Kourt afløste kl. 3, og jeg tørnede ind. Kl.
5. En hvid streg var kommet til syne langt
forude, sigtbarheden var ikke særlig god,
men noget efter kunne det dog ses i kikker
ten, at det var toppen af et højt fyrtårn.
Det kunne ikke være andet end Færderfyr.
Lidt efter dukkede også Thorbjørnskjær fyr
frem af regndisen. Dette karakteristiske
fyr tog man ikke let fejl af. Det lignede
herude fra mere en gammel ridderborg, der
var anbragt på en klippe, som rejste sig
lodret op af vandet, tilsyneladende ikke
større end fyret lige kunne få plads på den.
Kl. 6,10. Thorbjørnskjær tværs om styr
bord. Søen var her ret grov og ubehagelig,
da vinden var flovet af til 3—4 m. Det reg
nede lidt. Vi holdt over mod Færder, dels
for om muligt at få læ for søen, dels for at
se den vestlige side af fjorden på turen op.
Kl. 7,00 Færder fyr tværs, ca. 1,5 sømil om
bagbord, vind 3 m, SSV, kurs N. Vi var
endnu ikke kommet i læ for søen, men det
var dog ikke værre, end at primussen kunne
sættes igang med at producere havregrød.
Imedens gjorde vi nattens høst op, 5 søkort
havde vi slidt op siden i går aftes. Vi rul
lede alle kortene, undtagen Oslofjorden,
sammen i den rækkefølge, de skulle bruges
til hjemturen og stuvede dem afvejen. Vi
sejlede langs de mange nøgne skær, der dan
nede indsejlingen til Oslofjorden, de var
alle i tidens løb blevet pænt afrundede af
vand og is. Det syn, der mødte os, når vi
så fremefter, var alt andet hyggeligt. Det
var som om, vi sejlede ind imod en kulsort
mur. Sandsynligvis var det uvejrsskyerne
fra i nat, der nu havde lagt sig tilrette midt
i Oslofjorden.
Kl. 10,15 Fulehug fyr tværs, ca. 150 m
om bagbord, vind 3 m S, kurs N, smult vand.
Genuafokken blev spilet. Solen var kommet
frem, og de mørke skyer var trukket langt
nordpå. Fulehug fyr, der nærmest lignede
et almindeligt hus med en smule tårn på,
lå på det yderste af en lang række skær,
der hed Bolærene. Vi sejlede ganske tæt
forbi skæret; det var ganske lavt og fuld
stændig glat og bart. I en sydlig storm
ville søerne sikkert gå helt hen over det.
Kl. 12,14 lysbøje Mefjordsboen tværs,
vind StØ, 7—8 m, kurs nord, sejlføring:
storsejl, genuafok samt den store krydsfok
spilet. Kl. 13,10 Guldholmen fyr tværs om
bagbord. Vinden var frisket til 8—9 m.
Oven på 3 dages driversejlads, havde vi nu
den herlige fornemmelse, at vi fløj afsted,
dog ikke hurtigere end vi fik tid til at nyde
det betagende og særprægede billede, der
gled forbi os. Landskabet havde efterhånden
skiftet karakter. Kysten var blevet højere
og var nu skovbevokset. Kl. 14,30 Filtvet
fyr tværs, vind syd 8—9 m, kurs NV2Ø.
Her blev fjorden meget smallere. Det var
en mærkelig fornemmelse at sejle nede mel
lem de høje fjeldsider. Vinden fulgte fjor

SSF
den i dens forskellige drejninger, således at
vi stadig kunne føre fokken spilet. På denne
del af fjorden mødte vi en mængde lystfar
tøjer, deriblandt typer, som vi ikke kendte
hjemmefra. En del både var på kryds ud af
fjorden, bl. a. så vi den norske 19,5 kv.-m.
spidsgatter, et par International One Design
samt flere drager. På deres temmelig store
krængninger bedømte vi vindstyrken til
mindst 9 m. Flere ældre både havde rebet
ned.
Langt oppe ad fjorden mødte der os et
syn, der voldte lidt spekulation. For os så
det ud som om, det var en lille tomastet

Fulehuk fyr, Oslofjord.
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Liste over slettede medlemmer
Aktive:
2 Poul Bonde Hansen, Turesensgade 12.
82 R. Lodberg Jacobsen, Englandsvej 8.
104 A. M. Persson, Tingvej 20, 1.
145 Jens Christensen Madsen, Bådsmands
stræde 9.
149 Gottlieb Andersen, Lerfosgade 5, st.
166 E. O. Schmidt, Dublinvej 7.
179 Ernst Lund, Neapelvej 10.
180 N. M. Sørensen, Smyrnavej 32, st.
183 Jørgen E. Østerbye Petersen, Windsor
vej 34, st.
186 Carlo Børge Olsen, Holmbladsg. 107 H.
189 Jørgen Erik Hansen, P. Huitfeldtsstræde 13.
192 M. Fonsholt, Rødegård 3, 3.
208 Albert V. Madsen, Ingolfs Allé 25, st.
211 Poul F. E. Andersen, Borgergade 96.
220 Knud Nordved Hansen, Rømersg. 20 B.
226 Anker J. Møller Madsen, Liflandsg. 4.
236 V. Rasmussen, Østrigsgade 2.
312 C. E. Sørensen, Lemberggade 22, 1.
336 Johan C. Schwartz Nielsen, Furesøvej
40, Holte.
343 H. C. Pedersen, Chr.havns Voldg. 9 B.
352 Erik Marsling, Vanløse Allé 46, 2.
354 Verner Andersen, Amg. Boulevard 132.
394 Poul Skouv, Englandsvej 47, 3.
402 Poul Sørensen, St. Møllevej 4, 3.
406 L. Nordved Hansen, Sorrentovej 14, 1.
419 Poul Hansen, Biens Allé 10, 1.
432 Johan Henrik Olsen, Skyttegade 12, 4.
442 Irma Christiansen, Slotsgade 31.
443 Svend Lohmann, Moldaugade 1.
445 C. R. A. Bengtsen, Polensgade 2, 4.
456 Peter T. O. Hansen, Lybækgade 5, 4.
478 Otto Calundan, Solitudevej 9, 4.
496 Børge G. P. Larsen, Chresten Kolds
Allé 19, Tårnby.
508 Erik Viggo Holst, Struensegade 33, 2.
535 Kaj M. Simonsen, Grækenlandsvej 9.
541 Sv. Nikolaj Rasmussen, Halgrensg. 1.
564 Kay Leo Jensen, Øresundsvej 124, 3.
568 Kjeld V. Nielsen, Holmbladsg. 107 G.
577 Asger W. Hansen, Bogøvej 2, 4.
579 Karl Emil Bech, Moldaugade 9, 4.
588 Harry Ungermann, Strandlodsvej 96.
590 Gerhardt Simonsen, Nikolaj Plads 24.
596 S. C. Andersen Westermann, Amager
brogade 95, 3.
597 John E. Christensen, P. Bangsvej 125.
612 Godtfred I. Hansen, Oxford Allé 21.
616 Gerda Kisbye Hansen, Nørre Allé 41.

skonnert, der stod næsten lodret op ad fjel
det, men hvordan var den kommet derop?
Vi blev hurtig enige om, at der umuligt
kiinne blive så meget sø i denne del af fjor
den-, at et fartøj kunne kastes så højt op
ad fjeldet. Efterhånden som vi kom nær
mere måtte vor opfattelse af det strandede
fartøj revideres. Det vi så var forskibet af
et meget stort 4 mastet transportskib. De
forreste master ragede højt i vejret, medens
toppen af den tredie mast var synlig i vand
overfladen. Først da vi var lige ud for den
og i kikkerten så nogle bitte små mennesker
bevæge sig på den, blev vi rigtig klar over,
hvor stor den var. Senere blev det os fortalt,
at den var på 16,000 tons. Vi fra det flade
Amagerland havde vanskeligt ved at be
dømme størrelse og afstande i disse uvante
omgivelser.
Kl. 15,29 klokken ved Drøbak tværs, vind
6—7 m syd. Et stykke forbi Drøbak snæv
rede fjorden ind og blev ganske smal og
kun 115 m dyb. Længere nede i fjorden var
der dybder op til 430 m. Kl. 17,00 Steilene
fyr tværs om styrbord, vind 5 m syd. Oslo
var nu dukket op forude, og vi fik pludselig
travlt med at barbere os, noget vi helt havde Passive:
glemt i de næsten 4 døgn, vi havde været
8 Inga Strand, Spartavej 7.
til søs.
(Fortsættes). 10 B. Jansen Vesterbye, Mjøsensgade 14.
11 V. Tjåder, Frederiksstadsgade 5, 4.
19 Johanne Rasmussen, Holmbladsg. 80.
Kassererens hontortid
32 Karen Petersen, Amg. Strandvej 62, 1.
1. oktober til 1. april: 1. søndag i hver 68 E. V. Nielsen, Nærumvej 32, Nærum.
måned kl. 10—12 i klubhuset, og hver fre 87 Gunner Gersel, Overgaden o. V. 100.
dag kl. 19,00—20,30 Højdevej 39, 3., telf. 88 Elly Larsen, GI. Kongevej 35 B, 1.
Sundby 5673.
91 O. H. Lund, Neapelvej 10.
Postkonto nr. 56516, ved alle indbetalin 105 N. Søgaard, Egilsgade 62, 4.
ger bedes medlems nr. opgivet.
111 R. Ustrup, Badensgade 28.
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Juniorer:
6 John Petersen, Bjørneklovej 5, st.
18 Emil Haugsted, ?
26 Richardt Hansen, Finlandsgade 19.
6. august 1949.
35 Frode E. Jensen, Agnetevej 6.
Vi begynder dagen med et bad, thi det
77 Benny B. Ludvigsen, Bredegrund 19.
79 Poul Dahl Hansen, Brigadegården 1. smukke vejr vedvarer uforandret. Igen lurer
84 Gert Chr. Svendsen, Chr.havns Vold vi som røvere på en slæbebåd, som kan brin
ge os til Antwerpen. Adskillige fiskerbåde
gade 9 C, 4.
vinker os af, hvilket dog ikke gør os særlig
Passive B:
deprimerede. Ved 9-tiden ror vi henimod en
5 Karl Olsen, Middelgrundsvej 13, 2.
samling kanal- og rhinskibe, som bruser
8 Sigfred Poulsen, Brønshøj vej 43, 1.
forbi
os i fuld fart. Vi kaster vore tove til
9 A. V. Petersen, Bogfinkevej 9.
11 Helmer Edm. Sørensen, Moselgade 22. "N. S. 108" af Antwerpen. Smidigt og uden
13 Jørgen Bjerring, H. C. Lumbyesk. 45. ryk bliver vi taget på slæb af den, hvilket
vidner om dygtighed hos skipperen på "N.
23 Finn Petersen, Set. Annæ Plads 10.
S. 108". Henning påstår oven i købet, at
28 Axel Fritz Møller, ?
30 Johannes Madsen, Hessensgade 17, 2. han aldrig i sit liv har set et dobbelt halv
stik opstå i en sådan fart. Ti minutter sene
re står Henning og jeg ved roret på "N. S.
108", medens skipperen barberer sig ved
Det er dyrt at være fattig, siger et gam siden af.
Hurtigt og uden store formaliteter kom
melt ordsprog.
Har man af forskellige grunde intet vin vi gennem den belgiske told, og inden længe
tertag over sin båd, bør man iagttage stor sejler vi langs Antwerpens kajer, som ingen
forsigtighed, når man færdes i båden under ende synes at tage. Gennem en sluse kom
mer vi ind i en af de mange sidekanaler.
oplægningen.
Betræd aldrig lærred, hvorover der ligger Her er vi virkeligt godt placeret uden at
islag, da man risikerer, at lærredet brækker blive besværet af ebbe og flod.
sammen med islaget.
7. august 1949.
Der har allerede været isdannelser iår på
alle udækkede fartøjer, men De hører vil til Søndag morgen beser vi først Antwerpens
dem, der har kittet alle revner og fuger i domkirke. Den er vel nok et pragtfuld arki
al træværket for at hindre fugtighed og tektonisk mesterværk. Selv en ukyndig føler
især vand i at fryse og derved forårsage dette ved synet af den. I det indre lyser over
sidealtrene to kæmpestore malerier, ca. 4
større ravage.
Det er så sandelig dyrt at være fattig, X 6 m, os i møde. Det ene forestiller Kristi
for har man intet vintertag, får man store korsfæstelse, og det andet nedtagelsen af
reparationer på træværk, lak og maling til korset. Begge malerier er fuldendt realisti
foråret, — hvis man ikke har taget alle ske, hvilket særligt viser sig i den døde
Kristus' -farve. Desværre kender jeg ikke
sikkerhedsforanstaltninger.
E. E. N. navnet på skaberen af disse to fascinerende
kunstværker.
P. S. Er der forresten ikke nogle hvide
Træprædikestolen i domkirken er livsglad
pletter på det lakerede træværk ? Disse og udskåret meget originalt, når stedet ta
pletter bør straks afskrabes, så træet kan ges i betragtning. Dyr og frugter i munter
tørre. For at hindre ny fugtigheds indtræn blanding viser, at dette arbejde ikke er ud
gen stryges der over det afskrabede med rå ført af et surt, men nærmere et meget livs
linolie, da træet kan ånde igennem dette. glad menneske.
Hvor mange glæder og lidelser har vel
denne domkirkes bygmestre måttet opleve
og bære! — Mon de anede, at deres værk
Vi søgte i sidste nummer forbindelse med
i den grad ville blive beundret af menneske
en fotograf, og har nu opnået kontakt med
heden i det 20. århundrede og endnu senere ?
hr. Jørgen Larsen, Per Døversvej 6, der vil
Hvor mange storme er vel ikke gået hen
bistå med råd og dåd.
over kirken, og hvor ofte har man vel efter
Er der et og andet, medlemmerne synes
hårde tider måttet udbedre dette storslåede
der burde foreviges, bedes man sætte sig i
bygningsværk. Vi ved kun, at dette byg
forbindelse med redaktøren.
E. E. N.
ningsværk blev fuldendt i året 1399. Hvad
dog menneskehænder alt kan skabe!

På langtur med „AW

Har frosten tag?
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foran os den sødygtige "Ann", med hvilken
man atter kan manøvrere uden årer, d. v. s.
for såvidt man har vind og sejl. Her betaler
vi 15 belgiske franc i havnepenge, de første
på rejsen.
9. august 1949:
Om morgenen kl. 4,30 bliver vi sluset ud
i Schelde. Med ebben og nogen modvind går
det mod Vlissingen. 5 km fra Antwerpen
passerer vi den belgiske grænse. Embeds
mændene er meget venlige, så meget det er
dem muligt med deres forsovede ansigter.
Overhovedet er den belgiske told meget
storhjertet og venlig.
Kl. 10,30 mærkes det langsomt, at det
bliver flod. Dog har vinden til gengæld
vendt sig til vor fordel. Vi er bundet til en
smal sejlrende, så at vi her og der må kryd
se. Stadig møder vi kanalskibe, hvilket
giver afveksling på turen.
Flodstrømningen stiger indtil 3 sømil i
timen, så vi når først Vlissingen om aftenen
kl. 18,00. Vlissingen på øen Walcheren har
i sin tid været en del af atlanterhavsvolden.
Havnen er fuld af rester af tidligere fæst
ningsværker, som er blevet sprængt efter
krigen. Byen fremviser den dag i dag tyde
ligt sine krigssår. Alt er her forfærdeligt
beskadiget og tildels fuldstændig ødelagt.
Talrige barakker står som nødboliger på
gamle husfundamenter. Havnens indre er
en eneste ruinhob; banegården er nedbrændt
til grunden. I dokkerne har tyskerne sæn
ket over 250 skibe af alle typer, af hvilke
dog indtil nu de fleste er blevet hævet eller
bortsprængt. I det store skibsværft bliver
der arbejdet på højtryk.

10. august 1949:
Ved middagstid forlader vi Vlissingen og
krydser til ca. kl. 17,00 om aftenen i Scheldemundingen. Ebben sætter ind og vi bliver
drevet ud i havet, bag os forsvinder den
hollandske kyst med sine venlige menne
sker. Mange tak for din gæstfrihed, du
arbejdsomme Holland!
Da mørket bryder frem sejler vi mod syd
vest langs den belgiske kyst. Her ligger
utallige vrag, på et sted endog syv ved siden
af hinanden. Da de befinder sig langs sejl
ruten, danner de, selv om de er godt af
mærkede, en stadig fare for de skibe, der
skal til eller fra Antwerpen.
Store dønninger sinker stadig farten, og
det er en stadig krydsen, indtil vi om nat
ten kl. 12 ser lyshavet fra Zeebrugge. Vi
sejler indtil 100 m fra kysten, dog kan vi i
de brogede lysreklamer ikke få øje på hav
nens positionslys. Intet er at høre, så at
byen virker som uddød, trods lysskinnet.
Vi vender tilbage til havets mørke, og snart
8. august 1949.
forsvinder lysspøgelset i horisonten.
LEDSAGET AF LYSBILLEDER
Forskellige grunde tvinger os til at ændre
(Fortsættes).
KAPSEJLADSREGLER
vore planer. I stedet for at nå Svejts ad
OG TAKTIK
indlandsvandvejen, beslutter vi os til at
af Th. Eyvin Scheøttz.
sejle videre syd på.
Ved hjælp af en kran sætter vi masten i
Den 31. marts afholder S.S.F. forårsfest.
Tirsdag den 30. januar kl. 19,30
Program i næste nummer.
E. E. N.
i Københavns Amatør Sejlklubs klubhus. og får båden sejlklar. Snart svømmer atter

FOTOGRAF

FOREDRAG

Reserver d. 31. marts
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EMBLEMER OG OVERTRÆK

GRØN&AVTTZKE
Assurance
Kongens Nytorv 6

BROZEK
AMAGERBROGADE 124
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København K.

SU. 866

BRDR. RASMUSSEN

WUufraWA „Wladu"

Blikkenslager
Centralvarme
O X F O R D A L L E 3 7
TELF. SUNDBY 7649

HAR ALT
TIL
BÅDEN

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

MALERUDSALGET

A S S U R A N C E
Aktive:
Sporvejsfunktionær Mogens Mansing, Elme
CENTRAL 14575 - LØGSTØRGADE 9
lundevej 28. — Motorbåd "Erik".
Skibstømrer Knud Munch Holm, c/o Smyrnavej 12. — Motorbåd "Ohkay".
Chr. A. Christensen, Lyneborggade 1.
Jolle uden navn.
Skibskonstruktør H. Mejlgård-Mortensen,
Formand: Erik Nilsson, Milanovej 25, S.
Hans Bogbinders Allé 3. — Spidsgat
Sundby 4381.
ter "Beth".
Næstformand og sekretær: W. Tanggård
Passive B:
Rasmussen, Grækenlandsvej 140, 1., S.
Faktor Georg Wiedemann, Gimles Allé 7.

HAVNEPLADSEN — SU. 8770
Privat adresse: Østrigsgade 17, 1.

|

Søborg 777
Søborg 3568

H V E M og H V O R

Motorbåd "Pjevs".
Kasserer: Th. Sparre, Højdevej 39, 3., S.
Befragter Torben V. Egenfeldt Nielsen,
Sundby 5673.
Strandvej 112. — Spidsgatter "Brus".
Havneudvalg: O. Fiitterer, Middelgrundsvej
(Ifølge lovenes paragraf 3: nyt medlems
39„ S., Amager 8739 y. E. E. Nilsson,
ansøgning om optagelse aftrykkes i først
Hveensvej 1, S.
udkomne nr. af »SSF«. Protest skal skrift
lig tilstillet bestyrelsen senest 14 dage
efter offentliggørelsen).
Marketenderi- og festudvalg: Arne Johan
NB! Ifølge foreningens love skal aktive med
lemmers fartøjer godkendes af havneudvalget før
medlemskortet kan udstedes.

nesen, Amagerbrogade 97, S. E. Lorent
zen, Albaniensgade 2, S, Amager 7117 y.

Det påhviler derfor nye medlemmer at opsøge Sejladschef: A. Maj Jørgensen, Italiensvej
d'hrr., som kvitterer på den udleverede optagel76, S., Amager 5568.
sesblanket, såfremt fartøjet kan optages i for
eningen. — Uden denne Kvittering for godkendt
fartøj, kan der ikke påregnes plads i havnen for Kapsejladschef: Alf. Andersen, Ulvefodsvej
2, S.
sommerhal våret.

Ballast jern
henvendelse hos pladsmand og havnefoged

<&

1
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Dyssegårdsvej 68

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

E. Madsen, Malerudsalget, Havnepladsen.
Afleveret til postvæsnet den 11. januar 1951.

BRANDÆSSURAHCE
Lad Deres fartøj brandforsikre. — Den bedste og billigste forsikring
får De hos BALTICA, Amagerbrogade 4, Amg. 6262. (Fr. V. Brems),
løvrigt tegnes alle arter af forsikringer.

Udgiver: Sundby Sejl-Forening.
Ansvarhavende redaktør:
Einar E. Nilsson, Hveensvej 1,1. TIf. amg. 1699 x
Ekspedition: E. Nilsson, Milanovej 25, sundby 4381
Annoncer: E. Lorentzen, Albaniensgade 2. Amg. 7118 y
Foto: Jørgen Larsen, Per Døversvej 6.
Tryk: A inager 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 SEJ L- FO R E N I N G

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

BRDR. RASMUSSEN

FILMSAFTES

Blikkenslager
Centralvarme
O X F O R D A L L E 3 3
TELF. SUNDBY 7649
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Fredag 16. februar 1951 kl. 19,00

SEJLSPORTSHUER
EMBLEMER OG OVERTRÆK

fremvises forskellige underholdende film i
SPEJLSALEN — MARKMANDSGADE 11

BR0ZEK
AMAGERBROGADE 124

A F T E N E N S L U T T E R M E D

BAL
Festudvalget

SU. 866

FREYTAG SEJL
N Y H A V N 5 3
P A L Æ 3 9 4 3

Billetter a 1 kr. fås hos bestyrelsen og restauratøren i klubhuset.

URE

Ordinær
generalforsamling

der ønsker at sejle til sommer, bedes

afholdes den 20. marts 1951 kl. 19 pr.

meddele dette pr. brevkort til

OPTIK

»Klohhemageren«
Amagerbrogade 101

A. MAY JØRGENSEN
ITALIENSVEJ 76
inden 20. februar.
Amager Selskabslokaler,
Markmandsgade 11

OG

Prisen for sommersejlads er 15 kr.

Amager 2719 u.

Kassererens hontortid
1. oktober til 1. april:
1. søndag i hver måned kl. 10—12
i klubhuset, og hver fredag kl.
19,00—20,30 Højdevej 39, 3., telf.
Sundby 5673, postkonto nr. 56516,
ved alle indbetalinger bedes med
lems nr. opgivet.
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sejler idag over stedet uden vanskeligheder.
En norsk dykker, der var nede ved vraget,
overvandt aldrig det frygtelige syn, der
mødte ham dernede.
De fortalte os også om det 16,000 tons sto
re tyske transportskib "Donau", som vi
dagen efter, der skulle være den sidste i
Oslo, gik ud på at besøge Holmenkollen,
Vigelands museum i Frognerparken samt
en tur rundt i byen på indkøb.

ved ERIK NILSSON
(Fortsat beretning).

Onsdag den 20. juli. Dagen begyndte med
silende regn. Turen til Holmenkollen blev
strøget. Senere på dagen, da det klarede
lidt op, besøgte vi Vigelands museum, et
storstilet anlæg udelukkende bygget over
billedhugger Vigelands produktion. Man
kommer uvilkårlig til at tænke på Thor
valdsen, selvom deres arbejder, bortset fra
omfanget, ikke tåler sammenligning. Thor
valdsens figurer er skønne og formfuldend
te, men uden særlig bevægelse, medens
Vigelands figurer er undersætsige og grove,
og alle er de midt i en eller anden voldsom
handling, der skal symbolisere noget be
stemt.

Kl. 18,00 fortøjede vi ved Kongen i Oslo
havn, 90 timer efter vor start fra Sundby
Sejlforening. Denne tur blev for os tre en
stor oplevelse, navnlig det sidste stræk op
gennem Oslofjorden i strålende sol, ville vi
sikkert aldrig glemme. Vor første handling
i Oslo var at sende et iltelegram til vore tre
græsenker. Derefter måtte vi rundt og
kigge lidt på byen. Oslo ligger på et lille
stykke lavland ved bunden af fjorden og er
omgivet af høje fjelde. Overalt hvor man
færdes, ser man fjeldet stikke frem. Skal
der bygges et hus med kælder, må kælde
ren sprænges ud i fjeldet. Byen har ikke
særlig stor udstrækning sammenlignet med
andre storbyer. Det er dyrt og vanskeligt
at bygge, og bolignøden er endnu større end
vi kender den herhjemme. I det hele taget
bliver man snart klar over, at nordmændene
har det lidet misundelsesværdigt. Når man
blot har været i Oslo et par timer, set på
priserne, smagt pølserne fra pølsevognene,
så er man klar over, hvor godt vi har det
hjemme. I Kristiania roklubs restaurant
"Kongen", hvor vi aflagde et besøg, inden
vi gik til køjs, var livet stærkt præget af
Drøbak.
det store amerikanske marinebesøg, en
ting, der iøvrigt gjorde sig gældende overalt,
Efter at have foretaget nogle få indkøb
hvor man færdedes i Oslo. Vore planer for gjorde vi klar til afsejling. Vi syntes alle
rede, at vi havde været for længe i havn og
længtes efter at komme videre. Kl. 16,25
afsejling fra Oslo, vind NNØ, 5—6 m, kurs
ud af fjorden til Drøbak.

Dronningen, Oslo.

Solnedgang, Drøbak.
havde set lidt længere nede i fjorden. Det lå
fuldtlastet i Oslo havn, da den norske sabo
tør Manus anbragte sine bomber i den. Af
rejsen fra Oslo blev imidlertid forsinket,
således at bomberne sprang i fjorden og
ikke som beregnet ude i Skagerak. Den
tyske kaptajn forsøgte at sejle skibet på
grund og løb med fuld fart stævnen op ad
klippen. Men det var ikke sådan at sætte
et skib på grund i Oslofjorden, for agter
enden gik ned på 80 m vand, og bare et
lille stykke ude i fjorden var der over 200
m dybt.

En norsk sejlsportsmand, vi kom i snak
med, havde været i København i 1917, og
det, der gjorde det dybeste indtryk på ham
dengang, var gammel Carlsberg øl. Han
blev henrykt, da han hørte, at vi havde
Gammel Carlsberg om bord. Han var en
gemytlig fyr, og vi tilbragte en fornøjelig
aften sammen. Vi udtalte vor beundring for
den storslåede natur, vi befandt os i, men
den regnede han dog nærmest for et blidt
bakkelandskab, da han havde tilbragt det
meste af sin tid ved den 1200 m dybe Sogne
fjord, hvor fjeldsiderne rejser sig lodret 1000
Kl. 20,00 ankom vi til Drøbak, vind NNØ,
m over havet. Det svandt bravt i skibets
2 m. Det var en hyggelig lille havn, der lå
beholdning af Gammel Carlsberg den aften,
på et af de smukkeste steder i fjorden over
og det blev sent, inden vi kom til køjs.
for det lille fort Oscarsborg. Bag det lå der
Torsdag den 21. juli. Kl. 12,30 afsejling
en vældig kuppelformet sten vel ca. 150 m
høj. Her delte fjorden sig øst og vest om fra Drøbak, vind 2—3 m NV, kurs syd.
Håø. Vi fik lyst til at se alt dette lidt fra Bortset fra den svage vind var det et her
oven og begav os til fjelds. Efter en ikke ligt vejr. Vi lod solen stege og fordrev tiden
helt ufarlig tur, nåede vi op til et højtlig med fiskeri uden dog at fange noget. Denne
gende punkt, hvorfra der var en vidunderlig gang gik vi ganske tæt på vraget af "Do
udsigt. Neden for os lå fjorden med nogle nau" og tog en del billeder. Kl. 15,10. Vinden
bittesmå sejlere, der næsten ikke rørte sig flovede næsten helt af 0—1. Vi nød det
af stedet i den stille sommeraften. På en skønne vejr og den smukke natur, men en
lille ø lå fortet Oscarsborg. Nogle norske frisk brise ville dog have forhøjet nydelsen.
soldater fortalte os med stolthed, hvordan Lidt sydgående strøm hjalp os imidlertid
den tyske krydser "Bliicher", da den sejlede den rigtige vej. Langt om længe lykkedes
op gennem fjorden den 9. april 1940, var det os at komme forbi den 11 km lange
blevet beskudt herfra og var sunket lidt Jælø, hvor byen Moss kom til syne inde
højere oppe i den smallere del af fjorden. bag ved.
Den ligger der endnu, og de største skibe
(Fortsættes).
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ØNSKEBÅD
Motorbådsinteresserede mennesker over
hele landet leder efter nye konstruktioner,
men finder ingen. Vi har også søgt med en
lup i såvel hjemlige som i udenlandets sejlsportsblade, men de forsømmer ganske de
motorbådsinteresserede læsere, vel at mær
ke hvad brugsfartøjer angår. Fantasiprojek
ter er undtaget, denne kategori er for de
udenlandske sejlblade den gængse art. Vore
hjemlige sejlerblade har specialiseret sig i
"Millionær konstruktioner", som dog ikke
er uden interesse, men de tilfredsstiller ikke

SIDE 3

8 m motorbåd konstrueret af
bådebygger NIELS NILSSON

med suger sig fast i vandet. Bådebyggeren
har tillige gjort en del tankforsøg, uden at
disse har været laboratoriemæssig og viden
skabelig udførte, men blot har haft prakti
kerens håndgribelige tilsnit. Vi vil forsøge
i en senere artikel eller ved et interview at
bringe nyt fra bådebyggerens værksted.
I fartøjet, der har fire faste køjer, er der
såvel for- som agterkahyt, der for den sid
stes vedkommende er uundværlig i en tids
svarende båd, hvor det gælder om at have
plads til køjetøjet om dagen, uden at dette

iyw, nu.
landets voksende sejlerskare, der ifølge
tidernes tilstand er henvist til det jævne
fartøj, der tillige skal være hensigtsmæssigt
indrettet, og med et nutids-ydre — den
elegante linjeføring.
I medlemsbladets nytårsnummer for 1949
bragte vi en tegning af en 7,5 m motorbåd,
som satte tankerne i bevægelse hos sejlere
landet over, og for mange blev den inspira
tionen til "deres egen båd". Sådan er det
nu engang, sejlerne har altid specielle øn
sker, en tendens man skal se at komme bort
fra, da man ellers aldrig når frem til den
billige båd.
Bådebygger Niels Nilsson, hvis tegning
det var, vi bragte i 1949, har atter tegnet
en båd, der har bud til motorbådsfolkene. I
den mellemliggende tid har han tegnet flere
både, som vi ikke vil omtale, da vi mener,
de kun har interesse for den enkelte. Nu da
bådebyggeren igen har tegnet en allemandsbåd, med en moderne særpræget linjeføring,
har vi bedt om tilladelse til offentliggørelse,
hvilket han beredvilligt har tilladt.

er stuvet bort bag garneringen eller ryglæn.
Det har erfaringsmæssigt vist sig, at ilde
lugtende bundvand afgiver dunster til køje
tøjet, der tillige bliver fugtigt og klamt,
forårsaget af kondensvandet fra dæk og
skibsside.
Bådebyggeren, der er praktiker inden for
sit fag, må bøje sig for den praktiske sejlerhustru. Dette har resulteret i, at han har
måttet tage en god bid af bådens bedste
plads til kabys. Her er plads til flaskegas
og en rummelig vask, ligesom et mindre
køleskab er vist på detailtegningen. Apro
pos køleskabe! Hvorfor findes det ikke i
flere både ?
Båden, hvis hoveddimensioner er længde
8 m, største bredde 2,282 m, forbords højde
midtskibs 0,923 m og dybtgående 0,537 m,
er beregnet til at fremdrives af en B. H. K.
marinemotor, model A.

Konstruktionen er ligesom den tidligere
omtalte ideel for amatørbyggere, der med
en moderat arbejdsydelse vil kunne fuldføre
arbejdet på et par år og så have et nyt
Båden, der har meget tilfælles med sin fartøj, i modsætning til den, der køber et
forgænger, blot mere rummelig, d. v. s. gammelt skrog, som de reparerer på år
bredere og dermed mindre "kilden", hvilket efter år, uden at komme videre.
ikke skulle bevirke, at båden skyder en
Vi og flere med os venter spændt på at
langsommere fart med samme maskinkraft, se fartøjet i vandet, og det vil sikkert ikke
da man dels har modvirket dette ved at vare længe, da et af vore medlemmer, kedel
forlænge båden y2 m, dels ved at undersøge passer J. P. Andersen allerede har båden
de hvirveldannelser, skroget danner og der- under bygning.
E. E. N.
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NIELS NILSSON
Bådebygger
Kløvervænget 3

Kastrup

På langtur med „MN"
(Fortsat beretning).
11. august 1949:
Henimod morgen begynder det at regne.
Vindstyrken og dønningerne forstærkes. Vi
er glade for at vide, at vi er i nærheden af
Ostende, som vi når om morgenen kl. 8.
Først får vi øje på fyrtårnet og den ende
løst virkende træmole, som rager ud i havet.
Hus ved hus dukker frem, og det, som vi
tidligere anså for en fjeldkyst, viser sig nu
at være en by, der bliver bevogtet af utal
lige forter. Velfortøjet i havnen sover vi
foreløbig rigtig ud til langt hen på efter
middagen.
12. august 1949.
Her i Ostende Yachtklubbens havn er der
en stadig ankomst og afgang. Både fra Eng
land, Holland og Frankrig holder stævne
møde her. — Luksusyachter på 100 fod og
derover er ingen sjældenhed her. Sejlsporten
her er en kostbar skønhedskonkurrence, thi
her ligger både, som jeg vurderer til y2
million kroner.
Men Ostende har også en fiskerihavn. De
kuttere, der ligger her, er alle på ca. 20
tons. Fiskerne har specialiseret sig som
reje- og hummerfangere. Allerede på hjem
rejsen koger de fangsten. Når de så sejler
ind i deres havn kan de sælge den spisefær
dige vare, hvilket sker uden auktion til de
højstbydende.
13. august 1949.
Imorges kl. 8 forlod vi Ostende. Strømmen
er efter almanakken 2,8 km og driver os i
retning af Dunkerque. Naturligvis har vi
bidevind, og hvad det vil sige at øse ved
vi allerede slet ikke mere. Vi krydser langs
den belgiske kyst mellem andre sejl- og
fisker-både. Alle ligger i solen og bader sig
i de varme stråler i modsætning til det plud
selige uvejr, der i går fejede hen over
Ostende.
Det er et broget billede, kysten viser os
hele dagen igennem. Badesæson! Hoteller
med badegæster, ridende, sejlende, svøm
mende og nu også hvilende mennesker, store
og små børn, som leger i vandet. Alle tum
ler sig her på stranden. Brogede badehuse
og mangefarvede badedragter båret af livs
glade, solbrændte mennesker. Hvad får man
ikke at se! Som en amerikansk farvefilm
drager det hele forbi os, medens vi sejler
langs kysten.
Men kontrasten mangler heller ikke. —
Frygteligt ligger hotelruinerne langs kysten.
Murrester, som engang var landsbyer, sønderflængede og udbrændte bunkers. Dog,
dette er fortiden. Beboerne på disse hårdt
hjemsøgte steder vil glemme alt det tunge,
med alle forhåndenværende midler gør de
deres bedste for at skaffe alt det ødelagte
bort.
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Og igen er kysten broget og fredelig.
Badesæson. Vi passerer byen Vunport, der
med sine hotelpaladser er omgivet af en
menneskemængde, hvis tal er over 10,000.
Snart er det store massesamlinger, snart
kun enkelte mennesker, som vi møder på
vor fart. Kl. 16,00 får vi ved den vestlige
horisont øje på en by. Det er vort mål for
i dag. Dunkerque. Hurtigt kommer vi byen
på nærmere hold.
Denne bys nordøstlige del byder samme
muntre billede som Ostende. Men det æn
drer sig pludseligt, når man nærmer sig
havneindløbet. Dette er spærret halvvejs af
sænkede skibe. Den store træmole er gen
nembrudt af huller. Kajen er mange steder
kun pulveriseret beton, og armeringen hæn
ger sørgeligt nøgen op i luften. Havnekvar
teret består af en øde strækning, hvor der
intet tåles over kælderhøjde. Sky står en
kelte grå murrester tilbage, som bevis for,
at der her i vid omkreds har levet og boet
mennesker. Dette trøstesløse billede bliver
afbrudt af enkelte ensomme træbarakker,
hvori der findes kafeer. I denne triste havn
ligger kun enkelte sejlyachter, og også vi
forlader tidlig søndag morgen atter den
hårdt omkæmpede havn.
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Assurance
Kongens Nytorv 6

København K.

er befolket med ca. 50,000 mennesker, som
kommer valfartende hertil fra den nærme
ste eller fjernere omegn, på alle mulige og
umulige køretøjer. Men heden er også ræd
som, hvorfor havet virker som en magnet
på menneskene.
Fiskeriet er ubetydeligt her. Man slås om
de få rejer og krabber, muslinger og krebs.
De fisk, man fanger her, bliver bragt hjem
i alle størrelser, i modsætning til Danmark,
hvor det er strengt forbudt at hjembringe
småfisk.
(Fortsættes).
• Xye medlemmer
Hermed har vi fornøjelsen
at anmelde følgende nye
medlemmer til optagelse i
foreningen.

Aktive:
14. august 1949.
Maskinmester Henry Samsing, Tønnesvej
Vi sejler med strømmen til Caiais, 2 sømil
16, 3. — Motorbåd "Kikijava".
fra målet vender den, og vi har ingen anden
Oliemøller Ove Jørn Pedersen, Gunløgsgade
udvej, end at kaste anker og vente, til van
14, 4. — Kragejolle "Birthe".
det vender igen. Efter at vi i 5 timer har
badet og fisket, det sidste ganske vist uden
resultat, indtræder endelig den længe ven
SLETTET
tede vending. Ved 22-tiden kan vi med
Ved sætternissens hjælp var nedenstående
strømmens hjælp løbe ind i Caiais' havn.
udgået af slettelisten i forrige nummer:
Snart sidder vi fast midt i havnen, i stedet
J 63. Leisa Pedersen, Bachersvej 132.
for at sove, forsøger vi alle tricks for at få
båden klar. Ved hjælp af en damper, hvis
bølger bringer os flot, kan vi ved 23-tiden
fortøje.
15. august 1949.
I dag er det helligdag i Frankrig. Alle
forretninger er lukket. Derfor går vi tom
hændede rundt i byen. I dag vil jo ingen
veksle danske kroner. Vi går ud og kigger
på Rodins mindesmærke "Borgerne fra Ca
iais", som står foran rådhuset, som ved et
mirakel er ganske uskadt. Nord og vest for
rådhuset ned mod havnen, er der ikke sten
på sten tilbage. Alt er jævnet med jorden.
I denne bydel er man nu begyndt med anlæg
af nye gader. Langsomt skrider genopbyg
ningen frem her, selv om 3000 par hænder
venter på arbejde, thi der mangler bygher
rer til at financiere dette arbejde.
Trods alt lever man let her. Badestranden

.
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halvårlig generalforsamling
afholdes
tirsdag den 20. marts 1951 kl. 19,30
i Amager Selskabslokaler,
Mjarkmandsgade 9—11.

Dagsorden:
Pimkt
1.
p:2.
"
"
"
"

Valg af dirigent.
a) Protokol,
b) Beretning.
3. Årsregnskabet.
4. Lovændringsforslag. £
5. Andre Forslag.
6. Valg.
7. Eventuelt.

Følgende poster er på valg:
a) Kassereren (T. Sparre).
b) Formanden for kapsejladsudvalget
(Alf Andersen modtager ikke
genvalg).
c) Formanden for øvelsesudvalget.
(A. May Jørgensen).

På vej mod forår

Resolut handling
5 mennesker
reddet fra druknedøden
Sommer og vinter boltrer "Tumleren" sig
i Sundet, og for den sags skyld i de øvrige
danske farvande. Lystsejlads går i flæng
med jagt og fiskeri. De utallige jagt- og
fisketure har skærpet ejeren Preben Ras-

Foto: Erik Kemp.

mussens blik, hvilket kom 5 forliste lyst
fiskere tilgode en grå januardag i Sundet.
De nærmere omstændigheder vil være alle
bekendt fra dagspressen, derfor skal be
givenheden ikke her rekonstrueres. Men
for den resolutte handling, en bedrift uden
lige det er, ene mand at trække 5 forkomne
mennesker indenbords samtidig med en
behændig manurering med fartøjet, udtaler
bestyrelsen sin anerkendelse.
Bestyrelsen.

d) 3 repræsentanter. (W. Tanggaard
Rasmussen, O. Futterer og E.
Lorentzen).
e) 1 revisor (G. Østergaard).
f) 2 målere. (O. Futterer og E. Kob
bel tvedt).
g) 2 suppleanter til bestyrelsen.
h) 2 revisorsuppleanter.
Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, må være for
manden i hænde senest 12. marts d. å.
Bestyrelsen.
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DE KAN DERES KRAM Tovværkskursus' afslutning
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Formålet med turen.
Erfarne langturssejlere vil med det sam
me se, at det er en lang tur med et ret
anspændt program, men det er gjort med
fuldt overlæg, idet den egentlige tanke med
disse ture er, at lade de unge mennesker
fra sejlerskolerne prøve langturenes "stra
badser" med de lange ophold i et fartøj
under skiftende vejrforhold i fremmede far
vande. Det er altså ligeså meget en undervisningstur som en ferietur.
Turens program.
Der afsejles fra København lørdag den
7. juli ved aftenstid med Vordingborg som
første mål. Fra Vordingborg fortsættes til
Fejø havn i Smålandsfarvandet, derfra sej
les til Lundeborg på Fyn, derfra videre til
Svendborg, hvor der gøres ophold. Fra
Svendborg fortsættes til Ballebro i Sønder
jylland og derfra til Sønderborg. I Sønder
borg bliver der 2 dages ophold, den ene
bliver helt fridag, og den anden bruges til
en udflugt i turistbiler om muligt til Tysk
land. Mandag den 16. juli påbegyndes hjem
turen, og der sejles fra Sønderborg til
Ærøskøbing, derfra til Rudkøbing på Lange
land, fra Rudkøbing til Fænø, videre til
Nyord havn, videre igen til Rødvig, og turen
slutter om lørdagen i Dragør.

Et ualmindeligt flinkt hold på 26 med
lemmer kunne mønstre 23 til den afsluttende
prøve, hvor vinterens arbejde blev bedømt
af navigationslærer Bentsen.

Tilmelding til turen.
Tilmelding foregår til de respektive skolechefer. Ved tilmeldelsen skal der betales 20
kr. Til orientering kan det oplyses, at turen
i 1950 kostede ca. 75 kr. pr. deltager for 14
dages mad og drikke.
Private fartøjsejere.

Dette kursus i tovværksarbejde har atter
vist sin berettigelse. Man undres blot over,
at ikke flere af foreningens — især yngre
— medlemmer benytter dette enestående
kursus til at dygtiggøre sig i tovværks rette
behandling. Men «t er givet, de 23 medlem

mer, der bestod prøven, vil påkalde sig
respekt blandt deres kammerater, der ikke
vil kunne undgå at bemærke, at dette og
hint tovværksarbejde er udført hurtigt og
korrekt af behændige fingre og ikke de
gængse 10 tommelfingre.

Der bliver i begrænset omfang mulighed
for deltagelse af private fartøjer, og eskadreledelsen vil være disse fartøjsejere tak
nemlig for en håndsrækning med hensyn til
at tage en eller flere elever med. Skolernes
materiel bliver desværre alt for hurtigt
overtegnet. Henvendelse og oplysninger om
private bådes deltagelse bedes rettet til
Lauritz Andersen, Sejlklubben Frem, telf.
Nora 545 y, kl. 10—17, eller til klubbernes
skolechefer.

ture med deltagelse af 14 skolefartøjer.
Turen gik rundt Sjælland og Fyn med be
Praktiske oplysninger om turen.
søg i Kolding. Det blev en meget vellykket
Hver
af eleverne skal medføre:
tur, og det stod klart, at turen måtte gen
Københavns Amatør Sejlklub, Frem, Sundet, tages.
Spisebestik - Tallerkener (dyb og flad) Sundby, Øst, Kvindelig Sejlklub
I 1950 gik turen så for anden gang, denne Kop - Sæbe - Tandbørste - Håndklæde indbyder til
gang med 27 fartøjer og 148 deltagere. — Viskestykke - Køjetøj - Olietøj - Badetøj
F Æ L L E S - F E R I E S E J L A D S Ruten gik syd om Sjælland, op gennem - Rationeringsmærker.
fra lørdag den 7. juli til søndag den 22. juli. Storebælt med besøg i Aarhus og Æbeltoft.
Søkort (skal findes i skolefartøjerne):
Også denne tur var meget vellykket.
Kort nr. 132. Sundet syd.
Begyndelsen til fællessejladserne.
- 190. Faxe bugt.
Turen i år 1951.
Efter indbydelse af Frems sejlerskole
- 161. Bøgestrømmen.
samledes i året 1948 skolecheferne for de
I år startes turen så for tredie gang. Den
- 160. Smålandsfarvandet vest.
københavnske sejlerskoler til et møde, hvor skulle om muligt blive endnu bedre end de
- 142. Storebælt syd.
der drøftedes et forslag om en fælles ferie tidligere, idet den vil passere igennem alle
- 171. Svendborg Sund.
sejlads med skolefartøjerne. Der opnåedes de smukkeste farvande i Danmark: Bøge
- 170. Farvandet syd for Fyn.
stor tilslutning til et sådant arrangement, strømmen, Svendborg Sund, farvandet syd
- 152. Lillebælt syd.
og i juli 1949 startedes den første af disse for Fyn og Als Sund ved Sønderborg.
- 155. Als-sund.

De Københavnske
Sejlerskoler

SSF

NR. 3

SIDE 3

Kapsejladschefen træder af
Som man vil erindre ønskede Alf Ander
sen ved oktobergeneralforsamlingen at fra
træde som kapsejladschef. Den gang lykke
des det ikke, fordi man ikke havde formået
et andet medlem til at lade sig opstille.
Sådan forholdt sagen sig i oktober, og
sådan forholder den sig igen i marts. Be
styrelsen har søgt efter en afløser for Alf.
Andersen, men desværre forgæves.
Stillingen er herefter: Ingen kapsejlads
chef, ingen kapsejladser, og vi siger det så
tydeligt, at det ikke er til at misforstå: Alf
Andersen vil ikke mere.
Når Alf Andersen trækker sig tilbage, er
det af tungt vejende grunde, men uden bit
terhed. Arbejdet for kapsejladsen har glæ
det ham, og han gik ind for sagen med en
ildhu uden sidestykke. Han ofrede hele sin
sommer, og han gjorde det gerne. Medlem
merne krævede flere løb. Alf Andersen ar
rangerede flere løb, men ofte måtte de af
lyses på grund af manglende tilslutning. Et
stort arbejde var gjort forgæves.
Alf Andersen, vi siger dig tak for dit
store uegennyttige arbejde for vor forening.
Bestyrelsen.

Deling af sejlerskolen
Da arbejdet med ledelsen af foreningens
sejlerskole efterhånden kræver for meget
af sejladschefens tid, idet han både skal
tage sig af sejlerskolen og af juniorerne,
agter bestyrelsen på generalforsamlingen
den 20. marts at fremsætte forslag om
deling af posten som sejladschef, således at
der fremtidig bliver en skolechef, der tager
sig af sejlerskolen, og en juniorleder, der
tager sig af juniorafdelingen.
Vi mener i bestyrelsen, at denne ændring
vil medvirke til en tiltrængt forbedring af
uddannelsen af sejlere, og vi anbefaler med
lemmerne at stemme for dette forslag, ikke
mindst under hensyn til den på sidste gene
ralforsamling fremførte kritik af sejler
skolen.
Forslaget vil ikke betyde en udvidelse af
bestyrelsen, idet man vil foreslå, at marke
tenderiudvalget, der nu består af 2 mand,
indskrænkes, således at der fremtidig kun
bliver en tilsynsførende med marketenderiet.
Vi kan endelig anføre, at vi — såfremt
forslaget bliver vedtaget — agter at fore
slå vort udmærkede medlem, hr. Harald
Hansen — "Bente" — til posten som skole
chef.
Sekr.
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LØRDAG DEN 31. MARTS 1951 KL. 19,30
afholder
S.S.F. SIN STORE FORÅRSFEST
i Amager Selskabslokaler,
Markmandsgade 9—11.

Aftenen indledes med et stort

STJERNEPROGRAM

PETER KITTER
MOGENS DAVIDSEN
AASE VERRILD

med sine aktuelle parodier.
vil overraske publikum.
vil synge sine bedste viser.

Efter underholdningen er der dans til toner fra

GAMDYES store orkester
Billetter a kr. 2,00 fås hos bestyrelsen.
Baltegn a kr. 1.

Aftenkapsejladserne B e m æ r k !
I følge foreningens vedtægter skal alle
Aftenkapsejladserne begynder d. 22. maj.
joller og pramme være forsynet med nr.
Lukket kapsejlads d. 17. juni.
Sidste frist for nummerering er den
Lukket kapsejlads d. 5. august.
Distancesejlads d. 16. september.
31• marts
Indskud som sædvanlig kr. 3,00.
Havneudvalget.
Indskud skal betales forud ved hv. sejlads.
Der kan ikke startes til en sejlads, så

Diskussionsmøde

fremt indskud for den foregående sejlads
Københavns Sejl Union indbyder herved
ikke er betalt.
alle kapsejlere og kapsejladsdommere til en
hyggelig diskussion om kapsejladsproble
Fra sæsonens begyndelse går vi bort fra
mer. Mødet finder sted i "Frem"s klubhus,
startkuglen. Der anvendes fremtidig den
Strandvænget, fredag den 16. marts kl.
nye internationale startmetode.
19,30 præcis.
Vi opfordrer indtrængende vore kapsejlere
om at møde op.
Kapsejladschefen.
KIELS NILSSON
Bådebygger
Indni. til sejlerskolen
Kløvervænget 3
Kastrup
finder sted søndag den 11. marts kl. 10—12
i klubhuset.
Hillers.
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R E G N S K A B
for tiden 1.-1. til 31.-12. 1950
Transport

Indtægter:
487,43
437,10
900,48

Kassebeholdning pr. 1. januar 1950 ...
Indestående i bank pr. 1. januar 1950
Postgirokonto pr. 1. januar 1950
Ydelser fra medlemmer:
Indskud
Kontingenter :
Aktive
Passive
Juniorer
Passive b
Indgåede restancer...
Ekstrakontg. f. 1949

11,873,00
192,50
260,50
226,00
826,00
149,00

Pladsleje:
Aktive
Passive b
Indgåede restancer...

18,934,00
1,308,50
19,25

Navigationskursus:
Lærerhonorar
Lokale m. m

3,615,00

indg. fra elever ...
Tovværkskursus :
Lærerhonorar
Lokale
Materialer

13,527,00

indg. fra elever...
313,00

37,716,75
16,06

Indvundne renter

39,557,82

Kr.

Udgifter:

Driftsomkostninger:
Lejeafgift til kommunen
Pladsmand
Kontorart., porto, tryks., tlf. etc.
Skatter og vandafgift
Renovation
Kontingent K.S.U. m. fl
Nøgler
Telefonautomaten
Forsikringer
Blomster og telegrammer
Abonnement på Falck
Andel i landsabonnement på Falck
Emblemer til jubilarer
Elektricitet etc
Budkørsel
Diverse
Reparationer og vedligeholdelser:
Klubhus og inventar
Drejeskiver, vogne og skinner ...
Spil
348,69
-f- Salg af gi. spil etc.
150,00
Pladsen
Bøjer m. m
Broer, bolværker og plankeværker
Flag og standere
Udgravning af havn
Diverse
-f- Salg af gi. jern

643,00

1,261,80

550,00
219,53
769,53
500,00

269,53

129,00
61,41
75,00
265,41
250,00

15,41
278,40

Kapsejladser:
Præmier
Andel i udg. v. fælleskapsejladser
Tryksager
Fortæring

8,900,00
6,000,00
1,085,47
710,50
658,50
536,10
125,00
78,93
219,89
62,00
43,75
200,22
87,50
54.69
41.70
98,95

3,611,53

1,825,14

2,327,60
497,01
138,00
65,45

Startpenge
2,144,00
347,83
1,001,70
118,00

30,518,31

1,904,80

Udg. v. aflæggelse af prøver

20,261,75

Salg af emblemer og nøgler

Administrationsomkostninger:
Administration
Repræsentation
Generalforsamlinger og møder ...
Revision

Sejlerskolen:
Vedl. af øvelsesfart.
Udi. af fart. 103,00
Indg. f. elev. 540,00

3,028,06
1,042,00

1,986,06

199,12
321,55
113,90
309,75

944,32

Fester:
Revy
Stande rhe jsning
Pinsetur
Stiftelsesfest ....
Bankkonto:
Saldo pr. 1. januar 1950
Indsat

437,10
9,579,76

10,016,86
9,984,52

Hævet
Girokonto:
Saldo pr. 1. januar 1950
Indsat

900,48
5,353,26
6,253,74"
3,523,50

Hævet
Kassebeholdning, 31. december 1950
18,903,20

719,65
878,00

Kr.

BYGGEFONDET:
Indestående i bank pr. 1. januar 1950
Ekstrakontingenter
Salg af byggefondsmærker
Forpagtningsafgift, klubhus
Indvundne renter

198,69
2,012,98
112,54
852,89
255,00

Indestående i bank, 31. december 1950

660,00

32,34

2,730,24
1,521,41
39,557,82

34,395,10
5,355,00

121,00
1,000,00
418,32
41,289,42

75,09
5,764,84
105,00

Bladet:
Trykning, clicheer, porto etc
3,923,74
h- indg. for annoncer
384,00
1,580,00
-f- indg. fra medl....
1,196,00
Transport.

5,659,84

2,343,74
30,518,31

ØVELSESFONDET:
Indestående i bank pr. 1. januar 1950
Bidrag: E. Madsen
Bidrag: C. C. Christensen
"Nordkaperen"s indsamlingsbøsse
Indvundne renter
;>.....
Indestående i bank, 31. december 1950

1,526,35
60,00

25,00
175,65
2,68
1,789,68

NR. 3
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Pinsetur den 27. maj:
Servering for medlemmer ...
Udgifter ved arrangementet

Status pr. 1. januar 1951
A k t i v e r :

89,90
24,00
Kr.

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

4,283,99
1,00

1,00
1,00
5,000,00
1,00
1,00

1,00

113,90

Stiftelsesfest den 4. november:
Leje af lokale etc
Musik
Underholdning
Kontrol
Tryksager

155,00
296,00
375,00
36,25
28,00

150,00

Deposita:
Københavns kommune
Københavns belysningsvæsen

3,000,00
600,00

3,600,00

890,25
Salg af billetter
Salg af baltegn
Salg af amerikansk lotteri
Ekstratime

Restancer:

388,00
106,50
47,50
38,50

580,50

Kr.

Kontingenter
Pladsleje

1,097,00
129,00

Præmier i behold, anslået ca
Øvelsesfond, bankbog
Byggefond, bankbog
Depositum, bankbog

309,75

1,226,00
1,100,00

r.

1,789,68
41,289,42

..

800,00

t

59,245,09

Kr.
Passiver:

800,00

Depositum, A. Johansen
Reservefond
Øvelsesfond
Byggefond
Foreningens formue

5,000,00
1,789,68
41,289,42
10,365,99
Kr.

59,245,09

Medlemstal:
aktive 593; passive 53; passive b 27; juniores 67.
T. SPARRE
kasserer.
Aftrykte regnskaber er reviderede og fundet rigtige.
De anførte beholdninger var til stede.

Af indtægterne kr. 37,716,— er anvendt ca. 9,6 pet. til
administration, ca. 50,1 pet. til driftsomkostninger, ca. 15,1 pet.
til reparationer og vedligeholdelse, ca. 6,2 pet. til bladet, ca.
4,8 pet. til sejlerskolen, ca. 5,3 til kapsejladser og ca. 2,5 pet.
til fester, medens de resterende 6,4 pet. er anvendt til op
sparing. Til enkelte poster på regnskabet knyttes følgende
kommentarer:
Indtægter:
Indskud kr. 3,615,00 fremkommer således:
Nyindmeldelser:
aktive 10 stk. a kr. 25,00
aktive 86 stk. a kr. 35,00
passive 5 stk. a kr. 5,00
passive b 7 stk. a kr. 5,00
juniores 25 stk. a kr. 5,00
Overflyttet:
juniores 2 stk. a kr. 20,00
juniores 6 stk. a kr. 30,00

3,665,00
50,00
Kr

EGON RYEFELT
revisor.

250,00
3,010,00
25,00
35,00
125,00
40,00
180,00

Refunderet indskud

København i februar 1951.
G. ØSTERGAARD
revisor.

Kassererens kommentarer

3,615,00

Udgifter:
Driftsomkostningerne er i det væsentlige formindsket med
den i forrige års regnskab opførte post: emblemer og nøgler,
kr. 1,848,00.

Festregnskaber 1950
Revy den 25. marts:
Leje af lokale etc
Musik
Traktement, optrædende
Kontrol, garderobe
Kostumer etc
Blomster
Tryksager
Instruktør

200,00
403,00
415,63
52,28
70,40
40,00
145,00
200,00

Den reelle udgift til kapsejladser har kun været ca. kr. 800,,
idet der pr. 1. januar 1951 (jævnfør status) fandtes en behold
ning af præmier på ca. kr. 1,100,00.
De øvrige udgifter viser i det store og hele ingen unormale
forskydninger.
På bygge- og øvelsesfondet skal det bemærkes, at renterne
i år er væsentlig mindre end sidste år, og forklaringen er den,
at vor bankforbindelse fremtidig kun tilskriver renter een
gang årlig (i marts) mod tidligere både i marts og november.
Der er således kun tilskrevet renter i marts 1950.

1,526,31
978,00
254,00
95,19

-f- Salg af billetter ..
Salg af baltegn
Ekstratime
Kr
Standerhejsning den 7. maj:
Servering for gæster o. a.
Musik .

1,327,19
199,12

221,55
100,00
Kr

321,55

Der var pr. 1. januar 1950 et medlemstal på ialt
Tilgang (aktive 94, passive 5, passive b 7, juniores 25)

734
131

Afgang, udmeldte 38, dødsfald-2, slettede 85

865
125

Medlemstal pr. 1. januar 19§§

740

Hermed anbefaler jeg regnskabet til generalforsamlingens
velvillige behandling.
T. SPARRE

,Mllow"s
IV
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IV

ved ERIK NILSSON
(Fortsat beretning).

Hankø er meget kantede og forrevne, mange
steder rager de store klippeblokke ud om
givet af dybe revner. Man er betænkelig
ved at gå under dem, da de ser ud, som om
de ville falde ned hvert øjeblik. Men der
skal vel en bagatel af et par tusind år til,
over Hankø. Langsomt og forsigtigt fik vi før der sker noget.
lusket båden ind imellem stenkolosserne og
Besøget i Hankø blev desværre altfor
fortøjede kl. 6 ved en lille bro udfor et kort, men skulle vi engang komme forbi,
bådeværft. Nu da vi var kommet ind og så vil vi tage derind igen.
det hele uden at være blændet af solen, så
Lørdag den 23. juli. Kl. 7 afsejling fra
det hele ud til at være så nemt og ligetil. Hankø med Marstrand som næste mål, vind
Hvis vi en anden gang skulle komme til
Hankø, skal indsejlingen ikke volde os nogen
vanskelighed. Hankø er et internationalt
sejlsportscentrum, og det vrimler med
r-både her, lige fra 6 til 12 m.

Kl. 20,45. Revlingen tværs, ca. 1 sømil om
bagbord, skiftende vinde omkring 1 m i
styrke. Vort håb om at nå Hankø inden
aften var forlængst opgivet. Dels sejlende
Blandt andre så vi kronprins Olavs 8 m
og dels drivende fortsattes turen ned gen
"Sira". Men det er som om sæsonen allerede
nem fjorden. Det var vor plan at gå inden
er forbi her, man ser næsten ingen menne
om Elø, de tre Sletter øer og Rauø, men
sker i havnen, og bådene ligger øde og for
det blev nat, inden vi nåede så langt.
ladte. Foruden at være samlingspunktet for
Fredag den 22. juli. Uendelig langsomt sejlsporten er Hankø et meget søgt turist
gled vi ned langs rækken af øer. Passagen sted, en ting der forklares ved den skønne
mellem disse og land var nogle steder gan natur, der er stærkt afvekslende. Det er en
ske smal, men der var ingen vanskeligheder ejendommelig oplevelse at komme sejlende
ved at sejle her om natten, dels havde vi ind imellem de kolde stenmasser for et øje
fyrlinierne fra Veslekalv og dels var der blik efter at befinde sig i det smalle sund
ingen undersøiske skær. Kl. 3,15 Veslekalv mellem selve øen Hankø og det stykke fast
på Rauøs nordspids tværs om styrbord, vind land på den anden side, der bærer samme
ØNØ, 2 m. Det begyndte så småt at lysne,
navn. Landskabet her er smilende og ven
Rauø blev synlig. Det var en lang smal ø
ligt.
med høje stejle klippesider. Kl. 4,10 FlateVi var så heldige, at det var det skønne
guri tværs om bagbord. Her begyndte
ste sommervejr den ene dag vi tilbragte på
kysten at blive mere uregelmæssig, og der
Hankø. Ved en stor flad sten, der gik et
var mange skær både over og under vandet.
stykke ud i vandet, var der en lille trekant
Efter at have passeret Garnholm fyr ændre
med sandstrand og her udfoldede der sig et
de vi kurs og styrede ØNØ ind mod Hankøbroget badeliv. Man er jo ikke forvænt med
bugten. Vi sejlede ind mellem store nøgne
sandstrand i Norge. Vi chartrede en af de
sten, på en af dem så vi startmasterne til
mange små motorbåde, der udlejes med
de store kapsejladser, der bliver sejlet i
fører. Skipperen på vor båd var en dreng
Oslofjorden ud for Hankø.
på 10—12 år. Han sejlede os en tur over til
Kl. 5,35. Vind N, ca. 3 m. På vej ind til Hankø og senere ned langs øen, hvis lave
Hankø blev vi fuldstændig blændet af den bred dels er græsklædt, dels bevokset med
opgående sol. Vi kunne overhovedet ikke lave træer, der læner sig ud over vandet.
se, hvad vi sejlede ind imod. Sejlene lod vi Har man sejlet på de små kanaler, der for
blafre for at vinde tid. På det svenske kort binder idylliske søer i Nordsjælland, kan
man et øjeblik fristes til at drage sammen
ligning og dog — et sted kigger grundfjel
det frem og danner en lille platform i van
det, og der står en lille nøgen unge og
pjasker, medens moderen ligger inde på
bredden og tager solbad. Et par meter læn
gere ude går bunden brat ned til en halv
snes meter.
Vi sejler videre og kommer til havnen,
hvor vort fartøj ligger fortøjet. På den ene
side af en stor stenknold, der rager op af
havnen, har man anbragt mastekranen til
de mange kapsejlere. Helt ned til havnen,
hvor vi ligger, rejser der sig en lodret fjeld
Hankø.
væg, og selv om man ikke bruger denne
over Oslofjorden var indsejlingen til Hankø side til opstigning, er det dog en besværlig
ret utydelig, men i Halfdans Hansens bog tur, men er man først kommet derop, er
"Yachtsejlads", der iøvrigt har været os til belønningen en udsigt med hele indsejlingen
stor gavn på turen, fandt vi et bedre kort il Oslofjorden. Klippeformationerne ved

Udsigte over Hankø.
NtV, 3—4 m, kurs StØ^Ø, sejlføring: stor
sejl og genuafok. Kl. 10,15 havde vi Thorbjørnskær tværs om bagbord, vind VNV,
2—3 m. Kl. 12,10 passerede vi grænsen. —
Efterhånden forsvandt Norge for os, og be
søget der var kun et minde, men vi vil altid
huske den hjertelighed og venlighed, vi
mødte overalt. Det var dejligt at komme til
Norge og være dansker. Lidt efter lidt
friskede vinden og det gik rask sydover.
Kl. 14,30 Ramskår tværs om bagbord, vind
V, 6 m, kurs StØ. Der var endnu ingen
videre sø og farten var god. Kl. 15,50 stagen
ved "Kilen" tværs om bagbord, vind 9—10
m vest. Søen begyndte at rejse sig så småt.
Kl. 16,25 Våderobod tværs, vind 9 m V,
fart 8 knob. Beregnet fra stagen ved "Kilen"
til Våderobod den hidtil største beregnede
fart på turen. Kl. 20,50 gik solen ned. Kl.
21,10 Måseskår tværs om bagbord, vind 8—9
m V, høj sø. Kl. 23,05 Pater Noster tværs
om bagbord, vind 7—8 m V. Kl. 23,15 run
dede vi Dynan og sejlede mod Marstrand i
fyrlinierne. Vi var kommet klar af de far
lige Pater Noster skær uden at se dem. Alt
klappede, som det skulle. Indsejlingsfyrene
dukkede op i den rigtige rækkefølge, og vi
sendte en venlig tanke til den pålidelige
svenske fyrafmærkning. Efter at have pas
seret de sidste indsejlingsfyr og strøget

BRYSTMÆRKER
med S.S.F.s stander
kan nu leveres i vævet udførelse. Sol-,
vaske- og kogeægte. Behøver ikke at
sprættes af tøjet ved vask. Pris kr. 1,50
pr. stk.
Flagfabrikken, E. Dahl, Nørrevoldg. 96.

NR. 3

genuafokken, sejlede vi så langsomt som
muligt ind mod noget, vi ikke rigtigt kunne
se. Men pludselig dukkede der huse og bol
værker op, og vi befandt os i Marstrand
havn, hvor vi fortøjede kl. 24,00 efter 17
timers sejlads fra Hankø.
Søndag den 24. juli. Ingen af os havde
været i Marstrand før, og da vi var kom
met ind i bælgmørke, var det med en vis
spænding, vi stak hovedet op om morgenen,
for at orientere os om, hvordan der i grun
den så ud.
I havnen lå der en mængde store lystfar
tøjer, bl. a. 12 m, 10 m og 8 m samt mange
moderne havkrydsere. En nordisk krydser
fylder jo ikke ret meget i dette selskab.
Marstrand er ligesom Hankø et samlings
sted for sejlsport, men der er et ganske
anderledes liv her, havnen dannes af det
smalle sund imellem Koon og Marstrand og
består hovedsagelig af et langt bolværk.
Den lille by Marstrand med sine mange
hoteller, forretninger og pensionater ligger
helt ned til havnen, så kajen samtidig bliver
byens hovedgade, hvad der giver det hele
et særligt livligt præg.

SSF

stærkt ned. I havnen og i de indenskærs far
• ]\ye medlemmer
vande er vandet ganske roligt, men går
man en tur over på den anden side af øen,
Hermed har vi fornøjelsen
at anmelde følgende nye
møder der en et ganske andet syn. Det er
medlemmer til optagelse i
imponerende at se brændingen ude ved
foreningen.
Pater Noster skærene, og selv om MarAktive:
strand skulle ligge i læ af disse, går den
Filminstruktør Jørgen Roos, Ved Amager
ikke fri af nogle vældige skumsprøjt.
port 5. — Uden båd.
Er man kommet til denne by, må man
Bådebygger Wagn Kromann, Korsikavej r \
aflægge et besøg i dens berømte fæstning,
Helsingørjolle uden navn.
Passive b:
Frisør Børge Hansen, Dr. Albildgårds Allé
8. — Folkebåd "Hudibras".

På

langtur med „AM"
(Fortsat beretning).

Marstrand

som Tordenskjold i sin tid skal have inter
esseret sig for. Manden, der viser os rundt,
bl. a. i de frygtelige slimede fangekældre,
fortæller os fæstningens historie, dog uden
at nævne Tordenskjold. Nå, det kan nu også
være det samme, men det er uhyggeligt at
høre om, hvordan man også dengang be
handlede mennesker. Fæstningstårnet ser
ganske omfangsrigt ud, men man bliver for
bavset, når man kommer ind i det, for der
findes kun en ganske smal og stejl trappe
inde i midten. Af en eller anden grund har
man i sin tid bygget murene 4 m tykke, så
det er næsten helt massivt. Det bedste ved
fæstningen er iøvrigt udsigten fra toppen
af tårnet.
Mandag den 25. juli. Formiddagen gik
med indkøb og forberedelser til afsejling.
Storsejlsfaldet, der røg til tops den nat vi
kom ind, blev hentet ned. Næste mål var
Goteborg og ruten indenskær gennem
Albrektsunds kanalen og inden om Bjorko
blev tegnet ind på kortet og kurserne påført
fra punkt til punkt. Kl. 13,30 afsejling fra
Marstrand, vind 10—12 m NV, sejlføring:
lille krydsfok og storsejl, 3 omgange rebet.
Normalt plejede vi ikke at rebe i denne
vindstyrke, men da sejladsen skulle foregå
i et meget smalt og vanskeligt farvand,
hvor man uafbrudt skulle følge med på
kortet, fandt vi det klogest at rulle 3 om
gange på bommen og sætte den lille kryds
fok. Sejladsen gennem Albrektsunds kana
len blev rent ud sagt eventyrlig. Med vinden
plat agtenind fløj vi igennem den smalle
kanal, der ifølge den svenske lods kun har
en bundbredde på 20 m med lodrette klip
pevægge på begge sider. Jeg aner ikke, hvad
AMAGER AFD.: AMAGERBROGADE 4
vi skulle have gjort, hvis vi havde mødt en
AMAGER 6262
af de små skærgårdsdampere for mod
(Fr. V. Brems: Sundby 7422 v).
gående.
(Fortsættes).

Man skal heller ikke blive forskrækket,
hvis man ude i havnen pludselig ser en spor
vogn, det vil nemlig ved en nøjere under
søgelse vise sig at være en af de små færger,
der besørger trafikken mellem Marstrand
og Arvidsvik. De er bygget i samme facon
som en moderne sporvogn. I havnen er der
også en livlig trafik af små skærgårdsdampere , der besørger trafikken til de utallige
småøer. Det blæser en stiv kuling, og sejl
bådene, der kommer ind, har alle rebet
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16. august 1949.
I dag har vi hjemsøgt forskellige banker
uden dog at kunne få vekslet hollandske
gylden eller danske kroner. Vi vil forsøge
dette i Paris. Typisk fransk! De første er
næringsproblemer dukker op. Disse løses,
idet vi får noget at spise på danske og nor
ske fragtskibe — og det er ingen dårlig
mad. Det danske køkken!!! Der kan vi også
veksle vore penge og skylle os indvendig
med akvavit, hvilket sker hyppigt.
17. august 1949.
På grund af de "indvendige skylninger",
må notaterne opgives i dag.
18. august 1949.
Danske, norske og finske fragtskibe los
ser her ca. 4 m lange træstammer, som bli
ver losset med stor behændighed af sveden
de havnearbejdere. Deres fortjeneste er ca.
8000—9000 franske frc. om ugen. I år har
de, i modsætning til i fjor, arbejde hele
året. — Ved den blodrøde solnedgang kan
vi se den stejle Dover-kyst, der tegner sig
som en silhuet mod den nedadgående sol.
19. august 1949.
Da vor finansielle situation lader noget
tilbage at ønske, giver vi afkald på en rejse
til Middelhavet, og beslutter os til en fart
til England.
Overfarten begynder om middagen med
stiv halvvind, som giver os god fart. Stræk
ningen Caiais—Dover måler 21 sømil, d.v.s.
ca. 40 km. Vi har dog til hensigt at anløbe
Ramsgate, der ligger 34 sømil borte. Efter
2 timers sejlads, får vi øje på en i tågen
dårligt skjult kyst, kysten ved Dover, Eng
land! Ca. 3 sømil i vestlig retning knitrer
et tordenvejr over havet. Vi får det at føle
i form af en kraftig bølgegang. Vandet er
sort som blæk. Store, hvide skumtoppe dan
ser på bølgerne. Vi dækker pressenningen
over cockpittet, for at være bedre væbnet
mod alle eventualiteter. Vi synes her at
mærke Atlanterhavets åndedrag, thi bølge
bjergene bliver længere og højere.

Disse gør det behageligere at sejle, selv
om dette op og ned i bølgerne kraftigt ryster
mavevæggene. Her krydser vi en velbesejlet
rute. Undertegnede havde næsten for fulde
sejl ramt en engelsk fragter. Såvidt vi har
kunnet se på vor rejse, er motorskibene altid
sejlet til side for sejlskibene. Her i de en
gelske farvande synes dette ikke at blive
håndhævet, thi vor englænder ændrer ikke
sin kurs. Kun i sidste minut drejer jeg
båden mod vinden, og i en afstand af 8 m
bruser jernkolossen forbi os, kraftigt gen
nemrystende os med sit kølvand.
Idet vi sejler forbi nogle vrag lader vi
Dover-kystens klinter drage forbi os om
bagbord. I læ af disse klinter bliver havet
roligere. Jo nordligere vi kommer, desto
bedre bliver vejret. Snart er det alene solen,
der regerer på himlen. Om aftenen kl. 19,00
løber vi ind i havnen i Ramsgate. Inde i
havnen bliver vi modtaget af en tolder.
Toldformaliteterne varer forfærdelig længe.
Næste dag er skriveriet endnu i gang. Sta
dig bliver der fundet et nyt spørgsmål.
20. august 1949.
Ramsgate hører til den engelske Riviera
og er for tiden beboet af engelske bade
gæster. En 40 m høj stejl kyst løfter sig
lodret op fra havet og adskilles kun fra
havet ved en 30—50 m bred strand. Oppe
på den stejle kyst, der krones af en prome
nade, har man en vidunderlig udsigt over
havet, som taber sig i det uendelige, fjerne,
ned mod kridtklinterne ved Dover. Her oppe
ligger også byen med sine talrige hoteller
og forretninger. Stranden selv er indram
met af et utal af forlystelseslokaler, spise
restauranter, teboder, rulleskøjtebaner, lop
pecirkus o.s.v. Alle mulige og umulige er her
repræsenteret, og her veksler man let pennies og shillings.

GRØN&WZKE
Assurance

Kongens Nytorv 6

i Harwich, der ligger 30 sømil borte, kl.
17,00. Efter en halv times sejlads kan vi
skimte havnen i Ramsgate, som vi har for
ladt, da der indtræder vindstille. Vi lader os
drive fremad af strømmen, og da denne
vender ved 16,00 tiden, har vi ingen anden
udvej end at kaste anker. Dette sker 500 m
fra kysten, for ikke at drive ned i nærheden
af Dover. Ved 22-tiden var det atter ved
den tid, da vi kunne lade os drive fremad.
Dette umuliggøres dog af en tæt tåge. Der
er ikke den mindste luftning. Havet er så
blankt som vandet i et ubenyttet svømme
bassin. Ikke engang dønninger mærker vi.
Havet ligger dødt, begravet under de grå
ligklæder.
(Fortsættes).

22. august 1949
"Ann" løber gennemsnitlig 5 sømil i
timen. Den kan yde mere; men også mindre,
alt efter vindens og bådens luner. På hele
rejsen har vi begået den samme fejl — vi
regner med 5 sømil i timen, altså i 10 timer
50 sømil. At denne beregning ikke stemmer,
beviser dagen i dag og også de kommende
dage.
Om middagen kl. 12 forlader vi havnen i
Ramsgate med den hensigt at være i havnen
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21. august 1949.
I dag er det søndag, familiens dag i Eng
land. Tusinder af familier ligger i dag ved
stranden. Lykkelige mennesker i det sol
fattige Englands varme. Selv ligger vi en
liggestol, som af byen er stillet til gratis
disposition, og hvoraf der står mange langs
stranden. Vi lader vor dovne hud gennem
varme af solen, inden den fugtige tåge igen
stryger hen over landet om aftenen. Vi lader
os brune af gløden fra den skyløse himmel,
hvoraf englænderne aldrig får nok.
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HAVNEPLADSEN — SU. 8770
Privat adresse: Østrigsgade 17, 1.

Kassererens kontortid
1. oktober til 1. april:
1. søndag i hver måned kl. 10—12
i klubhuset, og hver fredag kl.
19,00—20,30 Højdevej 39, 3., telf.
Sundby 5673, postkonto nr. 56516,
ved alle indbetalinger bedes med
lems nr. opgivet.
Afleveret til postvæsenet den 1. marts 1951.
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LØRDAG DEN 26. AUGUST 1950 MED 5.S.F. 1
Denne beretning er skrevet for at bevare
minderne fra denne første store sejlads, for
deltagerne fra Sundby Sejlforenings sejler
skole. Starten fandt sted fra Svanemølle
bugten lørdag eftermiddag kl. 17,00. Vinden
var sydost, styrke 4—5, og høj sø. Da vi
først fik papirerne udleveret 10 minutter før
tid, lagde vi kursen nordost over og passe
rede Tårbæk rev kl. 17,50 og Lous Flak kl.
18,15, derefter rettede vi kursen mere nord
lig og passerede Haken fyr på Hveen kl.
19,05. På den tid skaffede vi og fik et ud
mærket humør efter et godt måltid. Vi fort
satte mod nord og holdt mod Kronborg, som
vi passerede kl. 20,30, og kl. 20,40 Lappegrunden. Vinden holdt sig stadig i sydost
til syd, men var løjet lidt af, og gav derfor
ikke så høj sø under land. Vi holdt stadig
mod nord og kom forbi Crollegrunden kl.
21,10 og Svinbådan kl. 21,45 (det var et
reservefyrskib).
Kl. 23,00 havde vi Kullen fyr retvisende
ost i en afstand af 0,5 sømil, og det var vor
hensigt at gå videre nordpå mod Store Mid
delgrund, men da vi var kommet fri af Kul
len, friskede vinden meget kraftigt op fra
ost-sydost, og der stod temmelig høj sø ud
fra Skålderviken, da der samtidig trak et
uvejr op fra sydvest, måtte vi nødtvungent
bestemme os til at gå sydpå igen for at
være i nærheden af land. På grund af den
høje voldte det os en del besvær at få vendt.
Søen slog os stadig tilbage, og først efter
at vi havde løbet i vinden 5 gange, lykkedes

det os at få vendt fartøjet, under disse
manøvrer var fokken havareret, så vi holdt
ind under Kullen igen.
Vi passerede en lysbøje, som det dog på
grund af vejret ikke lykkedes os at be

stemme, og kl. 24,00 havde vi igen Kullen
fyr tværs, men denne gang om bagbord. I
læ af landet rullede vi 2 omgange på bom
men, da vejret så truende ud, og vi var ikke
kommet fri af landet, førend vi kom ud i
uvejret, vinden friskede fra sydost, torden
vejret kom og regnen styrtede ned, vi lagde
kursen mod Hakkehoved fyr, og sejlede
bidevind. Vi fik en del vand ind over fra
søen, men det var kun lidt ved siden af de
vandmasser vi fik ovenfra, vi var to mand i
cockpittet, medens den øvrige besætning
måtte opholde sig under presenningen.
På vejen passerede vi DFDS's Aarhusdamper, og vi belyste storsejlet, da vi ikke

var sikker på, at vore lanterner brændte
klart, det blev bemærket af damperen og
den girede lidt ,og fortsatte sin kurs, nord
på. Vinden løjede lidt, og det friskede igen,
store lyn oplyste himmelen, og regnen styr
tede ned, og vi syntes, at det var en slem
omgang vejr.
Men hen på Morgenstunden kom månen
frem, og vi holdt mod Gilleleje, under kysten
løb der dog en kraftig strøm, og vi måtte
krydse nogle gange, førend vi løb ind i hav
nen kl. 4,30 søndag morgen — i tørvejr.
Vi gik straks i gang med at reparere fok
ken og grejede op m. m., der var ikke meget
tørt indenbords, så vi måtte lufte godt ud.
Kl. 6,00 afgik vi fra Gilleleje igen. Vin
den var løjet af, og vi nåede først Svinbådan
kl. 8,50, og derefter havde vi næsten vinden
imod og strømmen løb også nordpå, så vi
nåede først Kronborg kl. 13,00, efter talrige
lange kryds, som kun gav lidt fremgang
mod syd. Kort før Kronborg friskede vinden
pludselig op fra vest, og vi sprang til skø
derne og rettede kursen sydpå, passerede
Kronborg tæt under land og holdt kursen
ned gennem Sundet, og kl. 13,00 havde vi
god fart. Kl. 14,30 havde vi Hveen N.V. rev
om bagbord, og kl. 18,00 var vi i mål.
En anstrengende, men meget lærerig tur
var overstået, og vi gav hinanden håndslag
på, at sådan en tur måtte vi gøre igen.
Udsejlet distance: ca. 90 sømil.
Sundby Sejlforenings øvelsesbåd S.S.F. 1.
Som fører: Poul Brock Pedersen.
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Generalforsamlingen
20. marts 1951
Ordinær halvårlig generalforsamling af
holdtes den 20. marts i Amager Selskabs
lokaler.
Jørgen Nielsen valgtes til dirigent, sekre
tæren
oplæste
forhandlingsprotokollen,
hvorefter formanden fik ordet for at af
lægge beretning.
Formanden omtalte de arbejder, der er
udført i havnen og på pladsen, og de, som
forestår. Disse er alle knyttet til "benzin
pengene", af hvilke S.S.F. har ansøgt om ca.
40,000 kr. Det har knebet med at holde
retningen og målene på de nye skure. Det
store vandspild ved spuling med slange på
taltes. Det er forbudt at anvende slange.
Tyverierne på pladsen omtaltes, bl. a. tyve
riet af "JASDA".
En sag om optagelse af et ekskluderet
medlem drøftedes.
Der fremsattes ønske om endnu en vogn
til søndre plads — der blev dog ikke givet
oplysning om, hvorfra pengene hertil skulle
skaffes.
Bestyrelsens forslag om nyordning af
sejlerskolen vedtoges med 100 stemmer mod
3 — 1 stemmeseddel var blank.
Forsamlingen hyldede T. Sparre og G.
Østergaard i anledning af d'herrers 10-års
jubilæum som henholdsvis kasserer og re
visor.
Man gik herefter over til valg af besty
relse m. v.

Skolechef Harald Hansen.
Harald Hansen valgtes som skolechef og
Alfred May Jørgensen som juniorleder.
På grund af den vedtagne nyordning af
sejlerskolen, skulle een af de 3 på valg
værende repræsentanter udtræde af besty
relsen.
Ved skriftlig afstemning blev resultatet
følgende:

W. Tanggaard Rasmussen ... 95 stemmer sige et kuk — men så var også ideen der
O. Futterer
91 stemmer til en "Sailorradio".
E. Lorentzen
17 stemmer
Den skulle være vandtæt, den skulle være
Lorentzen udtræder herefter af bestyrel lille og helst se ordentlig ud, den skulle have
sen og betragtes som suppleant sammen en god tonekvalitet, og den skulle have så
stor en følsomhed, at den kunne arbejde til
med Niels Erik Knudsen.
Under "Eventuelt" fremsattes ønske om fredsstillende med de forhåndenværende
en ordning, hvorefter spillene kan betjenes antenneforhold. A propos antenneforhold,
under pladsmandens fraværelse. Chr. Olsen der har jeg gjort en del erfaringer. Selve
ønskede kollektiv brandforsikring. De gamle dette at skabe en god antenne lader sig let
vrag på pladsen ønskes fjernet. Endelig gøre. I sejlbåden bruger jeg selv masteskin
bragte formanden en tak til Carl Hillers for nen. Men så må også alle vant og stag være
klare af hinanden, eller også må der etable
hans arbejde for sejlerskolen.
res solid metalforbindelse imellem; for be
Dirigenten beklagede den ringe tilslutning
rører 2 uafhængige dele af metalrig hin
til generalforsamlingen (kan man nøjes med
anden, får man knas i modtageren. I en
een om året — sekr. anm.) — takkede for
motorbåd uden mast kan man udmærket
god ro og orden og udbragte et leve S.S.F.
anvende et stykke gummikabel, udlagt
sekr.
langs en liste på dækket.
Jeg satte så en ingeniør i gang med at
konstruere en sådan modtager, og for at
prøve konstruktionen blev det første ekspl.
monteret i cockpittet i min juniorbåd. Der
har modtageren fået masser af sprøjt og
Som det sikkert vil være de fleste motortålt det altsammen. To andre eksemplarer
bådsfolk bekendt, har en fabrik i Aalborg
blev monterede i to små fiskerbåde af den
— S. P. Radio — bragt en lille fiks marine
slags, som fisker fra åben båd på Vendsys
modtager på markedet, en modtager, der
sels vestkyst. I forstavnen var der et lille
specielt er beregnet til installation i mindre
aflukke, hvori apparaterne kunne sidde.
fartøjer, navnlig lystbåde, hvor den størst
Men da bådene hele året rundt ligger på
mulige sparsommelighed med pladsen må
stranden, har apparaterne faktisk været
udvises.
drivvåde lige fra den dag, de blev monte
Når man gennem årene har været vidne rede for IV2 år siden. De funktionerer per
til, hvorledes der udvises al mulig opfind fekt; men det kan ikke nægtes, at saltvan
somhed for at installere en almindelig radio, det har været lidt hård ved det kønne ud
snart en autoradio og snart en rejseradio, seende. De forcromede knapper er helt grøn
i kahyt eller cockpit — og ser de mere eller ne af ir. Nu sidder der i snesevis af "Sailor"s
mindre gode resultater, da ingen almindelig i vestkystens fiskerbåde.
radio er bygget til at modstå saltvand eller
En københavns langturssejler har i den
blot søluftens påvirkning.
sidste sommer været i Middelhavet og på
Jeg henvendte mig sidste efterår til inde hele turen holdt fin kontakt med Danmarks
haveren af firmaet S. P. Radio, hr. ingeniør Radio. Spørger man os nu, hvorfor vi har
Simon Petersen, Aalborg, for at få rede på, fremstillet en batteridreven modtager, kan
hvorledes man får ideen og får den realise vi dertil svare: Det har vi gjort, fordi elekret. "Det er såmænd altsammen ganske lige tricitetskilden i små fartøjer, hvis en sådan
til," siger ingeniøren. "Jeg har alle mine i det hele taget findes, i almindelighed ikke
dage drevet lidt sport, men et dårligt ben er tilstrækkelig til at forsyne en 6 eller en
gjorde en ende herpå, og derfor måtte jeg 12 volts modtager, som vil forbruge 5—6
se mig om efter en anden sportlig hobby, ampere. Desuden er batteri den mest drifts
som jeg kunne klare, og det blev så sejl sikre strømforsyning, og da et anodebatteri
sporten. Jeg startede med en ruffed junior under alle omstændigheder holder en sæson,
båd, og det har jeg aldrig fortrudt. Jeg var betyder driftsomkostningerne så lidt.
ikke ret gammel i denne sport, inden jeg
Denne modtager er — lige som mange
opdagede betydningen af pålidelige vejrmel
andre gode danske produkter — ved at blive
dinger. Dertil riggede jeg mig en radio op,
en eksportartikel. Der er leveret små par
som var mig til stor nytte — indtil jeg en
tier til flere lande; men navnlig har sven
dag kom ud i lidt hårdt vejr, hvor "Mariane"
skerne fået kig på den. Dér venter vi ærlig
tog en sø indenbords. Og så var den radio
talt et godt marked."
E. N.
forvandlet til en våd kasse, som ikke kunne

Radionqt fra Aalborg

MOTORBÅDSKONSTRUKTIONER

NIELS NILSSON
Bådebygger
Kløvervænget 3

Kastrup

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.
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passets indretning og nævner på kvartstre
ger alle stregerne fra nord til øst. På sko
len siger man blot ikke øst, men ost, f. eks.
nord til ost, % ost, det er maritimt det mest
korrekte.
Resten af undervisningstiden går med, at
læreren, styrmand Bendtsen forklarer om
længde- og breddegrader, om den magneti
<^vnevt t
ske nordpol og den geografiske ditto, om
misvisninger og pejleapparater, og før man
aner det, er to timer fløjet af sted. Der
"rigges
af vejen", d. v. s. modelskibe, sø
Ikke alle læg"ger op, når båden om efter
kort, kompasser m. v. lukkes ind i et skab,
året står tørt på land, solidt opklodset med
og så "skejes der ud", hvilket på landkrab
bukke og støtter. Dog er det således for
langt de flestes vedkommende, at de er til tage pejling eller landkending, og at afsætte besproget vil sige, at man har fri til næste
bøjelige til at tro, at med landsætningen er en kurs på søkortet. Små modelskibe af undervisningsaften.
det raske sejlerliv forbi for denne sæson. lystsejlere, skonnerter og dampskibe samt
af klokkebøjer, vragbøjer, midtvandsbøjer
samt koste og sømærker illustrerer under
visningen.

VINTERENS UNDERVISNING OPHØRT

Her er et glimt fra en undervisnings
aften:
Her på katederet kommer to sejlfartøjer
ned imod hinanden, og en lyshåret junior,
15 år, med en uregerlig lok ned i panden,
forklarer sagkyndigt, at "hende" spidsgat
teren dér har sejlret, for hun kommer
"bidevind med vinden på styrbords halse",
medens den anden derimod "holder fuldt",
men, tilføjer han — jeg er alligevel vaks
ved rorpinden, for det er jo ikke sikkert,
at den anden er stiv i søfartsreglerne eller
respekterer dem.
En jævnaldrende ung dame kommer op
Navigationslærer A. P. Bendtsen.
i lanterneføringen. Alt lys i klassen sluk
Det er en meget stor fejltagelse, man kunne kes, og på en sort træplade tændes i stedet
næsten fristes til at sige, at det først nu nogle farvede lommelygtepærer, hvide
rigtig tager sin begyndelse, for nu begynder
sejlerskolen. Til dette gavnlige teoretiske
kursus var der da også god søgning.
En søndag morgen her i foråret blev del
tagerne fra vinterens arbejde eksamineret
af skolens lærer, styrmand A. P. Bendtsen.
Censorer var kaptajn Hansen, foreningens
formand Erik Nilsson og juniorchefen A.
Maj Jørgensen. De S elever, der gik op til
eksamen, bestod alle, det samme var tilfæl
det for de 22 juniores.

Snmrt lyder det
første startskud
Alf Andersen vil — trods alt — igen være
at finde i dommerbåden, når sæsonen be
gynder .
Programmet ser foreløbig sådan ud:
Aftenkapseiladserne begynder d. 22. maj.
Lukket kapsejlads d. 17. juni.
Lukket kapsejlads d. 5. august.
Distancesejlads d. 16. september.
Indskud som sædvanlig kr. 3,00.
Indskud skal betales forud ved hv. sejlads.

grønne, røde. Illusionen om et skib, der
stævner lige mod én, er fuldkommen. Lyse
ne blinker i forskellige variationer, og den
unge dame forklarer flydende, at den spe
cielle lanterneføring betyder en kabeldamDer kan ikke startes til en sejlads, så
| p e r , d e r e r v e d a t u d l æ g g e k a b l e r , d e n fremt indskud for den foregående sejlads
|— at en slæbebåd har to lægtere på slæb, ikke er betalt.
denne igen: en ankerligger, og denne, at
et skib er uden kommando, måske på grund
af maskinskade eller grundstødning.
En grånende herre, der til daglig er inde
Vinterens undervisning har iøvrigt formet haver af en blomstrende købmandsforret
sig sådan, at læreren har undervist i alt, ning, men som nu i fremrykket alder har
lige fra intei nationale søfartsregler til at slået sig på sejlsport, forklarer om kom

Pladslejen

pr. 1. april skal være betalt
senest den 15. april.
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„MloWs sommertogt
kom tøffende i en lille motorbåd og hjalp
os at fortøje. Efter ca. 20 min. sporvognskørsel kom man ind til selve Goteborg, der
straks
gav os det indtryk, at man var i en
ved ERIK NILSSON
storby. Byen har ca. 350,000 indbyggere. Vi
(Sluttet). tilbragte aftenen med at kigge på byen og
aflægge et besøg på E lisenborg, et stort
Kourt var iøvrist optaget af at fotogra forlystelsesetablissement, der mindede en
fere dette mærkelige landskab, medens Åge hel del om Tivoli.
havde nok at gøre med at følge med kortet
og krydse kostene af, efterhånden som vi
passerede dem. Omsider nåede vi ud af dette
smalle farvand, og da vi kl. 15,45 kom klar
af Bjorko og ud i åbent farvand, satte vi
igen fuldt storsejl.
Kl. 16,35 ankomst til Långedrag. Denne
havn, der ejer af Goteborg Kungliga Segelsållskap, er sikkert en af de bedste lyst
bådehavne, der findes. Næppe havde vi vist
os inden for havnen, førend havnefogeden

Albrektsunds kanal.
Tirsdag den 26. juli. Det var egentlig ikke
vor mening at blive ret længe i Goteborg,
men af en eller anden grund gik hele tirs
dagen, uden at vi kom af sted. Selv om vi
havde nok af storby til daglig, mente vi
godt at kunne ofre en enkelt dag til at gå
rundt og kigge på byen. En af de ting man
lagde mærke til, var broen over Gotaelven,
den havde en meget lang opkørsel og en
gennemsejlingshøjde på ca. 20 m. Fra broen
havde man en glimrende oversigt over hav
nen og Gotaværket.

NR. 4

indenskærs, storsejl og stor krydsfok. Kl.
11,10 Rodskår tværs, genuafok sættes.
Målet for sejladsen var foreløbig at nå så
langt sydover som muligt, og så hen under
aften at gå til den nærmeste havn, dersom
vinden skulle flove af for natten. Kl. 13,04
Kungen tværs om styrbord, vind VNV, 5—6
m. Vi sejlede endnu indenskærs, men efter
hånden forsvandt skærgården mere og mere
og ved Hallands Svartskår kom vi ud i helt
åbent farvand, kl. 13,48 Hallands Svartskår
tværs om styrbord. Kl. 14,35 Lilleland fyr
tværs om styrbord, vind VNV, 6—7 m, kurs
SØØ. Kl. 16,37 Klåback tværs, vind 5 m V.
Ankomst til Varberg kl. 18,05.
Torsdag den 28. juli. Denne dag var alt
andet end opmuntrende at vågne op til, hvis
der i det hele taget kunne blive tale om at
vågne op efter en omtrent søvnløs nat, hvor
regnen i timevis lavede et øredøvende spek
takel på dæk og ruftag. Lidt op ad dagen
lyttede vi til den svenske vejrmelding i håb
om, at den kunne give os lidt opmuntring.
Den fortalte bl. a., at Varberg var den sven
ske station, hvor der var faldet mest regn
den nat. Nå, det kunne vi jo næsten selv
have regnet ud, derimod var det en vigtig
nyhed for os, at der var stormvarsel for
Kattegat og Skagerak. Lidt op ad dagen
klarede det op og vinden friskede mere og
mere, uden at man dog kunne kalde det
storm. Først hen under aften kom stormen
i al sin magt og vælde, så skumsprøjtet
uafbrudt stod ind over de 4 m høje sten
moler, og det til trods for, at Varberg ligger
beskyttet af det lange rev, der går ud fra
Gettero. Vi gik til køjs medens stormen
fløjtede i riggen og sprøjtet fra molerne
regelmæssig sendte små byger ned over
dækket, et par ting, der godt kunne volde
lidt spekulation, når man vidste, at man
skulle afsted næste morgen for at nå hjem
rettidig.

Fredag den 29. juli. Det første man gør,
Onsdag den 27. juli. Afsejling kl. 10,45
fra Långedrag, vind 4 m V, kurs sydover, når man vågner en morgen, hvor man skal
sejle, er at lytte spændt til musikken fra
riggen. Hver vindstyrke har sin melodi. Det
kunne lyde som om stormen havde kulmi
neret i løbet af natten. Efter en kort råd
slagning. besluttede vi at sejle. Vindstyrken
bedømte vi til ca. 14—15 m. Erfaringerne
fra flere års brug af vindmålere ved kap
sejladser var os til gavn ved bedømmelse
af vindstyrken. Der lå i havnen flere danske
lystsejlere, der skulle hjemad. De havde
vedtaget, at vi skulle være de første, der
tog afsted, men da de hørte, at vi havde
besluttet at starte med det samme, spurgte
de rent ud ,om vi var rigtig kloge, om vi
havde spist søm og lignende.
Kl. 10,00 afsejling fra Varberg, fulgt af
hovedrystende sejlere og fiskere inde på
molen, vind 14 m VtS, sejlføring: lille kryds
fok, storsejl rebet 3% omgang. Vi havde
kryds ud af renden fra Varberg. Båden
avancerede fint, søen her var indenfor revet
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eller en gammel, svagtbygget båd, ville det
have været hasard at starte på denne tur.
Men vi vidste, at vort fartøj var nyt og
stærkt, at vi havde 2 stel nye sejl af svær
dug. Derfor tillod vi os at overhøre advars
lerne, noget man ellers skal være forsigtig
med.

Kl. 16,00. Efter at have sejlet i lang tid
uden land i sigte, kunne vi fra toppen af
søerne se Hallandsåsen dukke op lidt efter
lidt. Ligeledes var Kullen også kommet til
syne. Den tegnede sig herude fra som tre
høje toppe helt omgivet af vand. Kl. 16,32
Drobak.
lysbøje udfor Hallands Vådero i sigte ca.
kort og krap omtrent som i Sundet, men så iy 2 sømil om bagbord, kurs StØ, vindstyr
snart vi kom klar af grunden, skiftede søen ken var aftaget til 12—14 m. Vi var sejlet
karakter og blev meget højere og længere.
Vi var skiftevis dybt nede og højt oppe, af
og til skar båden toppen af en sø og smed
den hen i hovedet på os i cockpitet, så i
løbet af få minutter var vi gennemblødte
til skindet. Klar af grunden ved Varberg
skulle vi med en kurs på stik syd ramme
spidsen af Kullen. Men vi sejlede bidevind
og kom langt til søs, dels for at have driv
rum til at udbedre et eventuelt havari, dels
for at imødegå den mulighed, at vinden
skulle gå mere sydvestlig.
Kl. 11,55. Fyret på Morups tange tværs,
ca. 9 sømil om bagbord, vind 14—-16 m
Op gennem Oslofjord.
VtS, kurs StV^V. Vinden friskede yderli
gere, vi havde for meget sejl i denne vold- i en stor bue udfra Varberg og langt til søs,

SIDE 5

Lørdag den 30. juli. Til al held begyndte
dagen med tørvejr, så det varede ikke længe
før vi havde fået dekoreret kajen og båden
med alt, hvad vi havde af vådt. Det var ikke
ret meget, der blev tilbage i skibet. Da vi
kom tilbage efter en tur i byen, havde
blæsten tørret godt på det hele, og vi gjorde
klar til at tage det sidste stræk hjem til
København.
Kl. ca. 16,00 afsejling fra Helsingborg,
vind V, 6 m, kurs syd, sejlføring storsejl og
lille krydsfok, kl. 17,15 Hagen fyr tværs
om styrbord, vind 4 m NNV, kurs Sti^V.
Idet vi kom syd for Hveen, gik vinden atter
til vest og friskede. Sydfra kom der flere
sejlere, der havde rebet stærkt ned. Der
måtte have stået en del mere luft længere
nede i Sundet, kl. 17,30 vinden gik til V og
friskede til 8 m.
Kl. 18,55 Middelgrundsfortet tværs om
bagbord, vind V, 12—14 m. Der var næsten
ingen sø, vi lå med skandækket i vandet og
for af sted med omtrent 9 sømil fart, men
vi havde også travlt, for Kourt, der altid
skal have alting med, havde lovet sig ud
til gilde denne aften. Kl. 19,17 Prøvestensbøjen tværs om bagbord, vind V, 9 m.
Kl. 19,30 ankomst til Sundby Sejlfor
enings havn. Turen var slut.
Turens varighed: 355 timer 30 minutter,
heraf 152 timer 35 minutter under sejl, —
gennemsejlet distance ca. 590 sømil, opgivne
kurser er misvisende.

men som vi nærmede os Kullen vovede vi at
falde mere ind mod kysten. Søen og vinden
var desuden også aftaget en del.
Kl. 18,00. Kullen fyr tværs om bagbord,
kurs SØtS, vind V 10 m. Nu var også den
søndag den 6. maj kl. 14,00.
danske kyst dukket op, og det var helt rart
at se den ovenpå sådan en tur. Der kunne
jo være sket så meget. Kl. 19,15 Svinbåden
fyrskib tværs om bagbord, kurs SØtS, vind
Selvbyggere, der anvender åbent lys,
V 8 m. Noget efter satte vi atter fuldt stor
skal have brandslukningsmateriale i
sejl og fok. Efter at have passeret Lappeumiddelbar nærhed.
grundens fyrskib, flovede vinden af til ca.
4 m, men friskede atter lidt, da der kom en
Selvbyggere skal fjerne spåner og
regnbyge. Kl. 20,45 ankom vi til Helsing
andet affald.
Solnedgang, Drøbak.
borg havn i øsende regnvejr, som om det
Selvbyggere må kun stå under halv
somme sø. Storsejlet skulle egentlig være hele ikke var vådt nok i forvejen. Sejlet
tag, alle vægge skal være fjernet
rebet noget mere, men da forstærkningen distance fra Varberg ca. 76 sømil, gennem
inden
den 15. april.
på agterliget næsten var rullet helt ind, snitlig fart ca. 7 sømil i timen.
besluttede vi i stedet for at bjerg fokken.
Til underretning skal anføres, at
Den var på 8,6 kv.-m. En lille stormfok på
ovennævnte bestemmelser er blevet
ca. 4 kv.-m. ville have passet i dette tilfælde.
foreholdt hver enkelt, inden bygge
Vi stirrede imponeret på de kolossale
tilladelsen blev givet, derfor skal de
søer, der kom rullende. Vi følte det som om
overholdes.
vi sejlede i bjerge af vand, ingen af os
P. H. V.
havde oplevet noget tilsvarende før. Med
E. E. Nilsson.
fare for at ødelægge apparatet tog Kourt
en del billeder af vandmasserne. Båden bjer
PRAMME OG JOLLER
gede sig udmærket, men havde dog een fejl,
skal mærkes med nr.
nemlig det af klassebestemmelserne fordre
de altfor smalle sidedæk, der resulterer i et
MOTORBADEN "NAP"
stort åbent cockpit. 2 mand havde da også
ligger uheldig. Ejeren bør omgående sørge
regelmæssig beskæftigelse med at lænse
for den bliver flyttet.
båden for vand. Med en mindre sødygtig
Havneudvalget.
Hankø.

TIL SELVBYGGERE
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dfAt ad CA cm asmcmd'(
De fleste mænd, der har valgt søen som
deres levevej, har sikkert nok hørt udtryk
ket, "han er en dårlig sømand". Mange har
nok hørt det om sig selv, men nok mest om
andre, og har sikkert nok spekuleret over,
hvad eller hvor meget skal man være for
at blive sømand ? Det er blevet sagt, at der
ikke mere er søfolk nutildags, men det er en
temmeligt affejende fremstilling og bør
A
ikke tages alvorligt.
Utvivlsomt bliver der hentydet til de gam
le søhunde fra sejlskibene, og selvfølgelig
var de gode søfolk, for en mand, der kunne
sejle de store windjammers over de syv
have, måtte være sømand i ordets egentlig
ste forstand. Men sejlskibene er væk og
kommer aldrig igen, men er sømanden også
blevet borte ? 'Selvfølgelig nej.
Hvad med de mænd, der sejler i de min
dre damp- og motorskibe, er de sømænd?
Vi har set dem på Nordsøen og i Kanalen
en fin sommerdag og misundt dem deres
fine liv, tænk, i havn måske hver anden
aften, men de er der stadig i oktober og
november rullende i en sydvestlig storm,
mens skibet tager vand ind overalt, og
knapt mere end bro og skorsten er over
vandet — ok, jo, de er sømænd.
Hvad med de mænd, der en stormende
vinternat på Nordatlanten kæmper med en
dækslast, der er ved at rive sig løs, fordi
der ikke var tid til at surre den, inden ski
bet skulle ud? Kan det gøres af "ikke sø
folk" ? Kan en mand, der ikke er sømand,
være klar til at benytte hver eneste chance
for at få lasten surret igen? Eller også få
den over bord og derved bjerge både skib
og sig selv? Afgjort nej.

om bord; han ville sikkert nok klare sig,
men ikke så godt som den mand, der var
vant til det.
Heraf kan man slutte, at hvis en mand
skal være sømand helt igennem, skal han
kunne klare et hvilken som helst skib lige
fra en windjammer til en liner, og da det er
givet til meget få af os at blive en ekspert
i alle brancher af vort kald, må vi se at
gøre os så nyttige som muligt i de særskilte
skibe, vi gør tjeneste i og være ligeglade,
om vi er "sailors" eller almindelige sømænd.

Nå, lad os gå om bord i en passagerliner
og kikke på dem der. Kan fyren, der være
sømand, siger vi til os selv; ham med de
hvide handsker, opstadset med messing
knapper og måske med en teleskopkikkert
over skuldrene — en skygge af Nelson, jo,
utvivlsomt, han er nok sømand og lige så
velegnet til sit job som enhver anden.
Hvad med vore fiskere, der mange gange
i dagevis må ligge underdrejede med deres
(Art. fra Nautisk Forenings medlemsbl.)
små både langt ude tilsøs? De kender søen
med alle dens forskellige luner, selvfølgelig
er de også søfolk.
Skabene.
Nå, lad os prøve at blande dem lidt sam
Medlemmer, som har materialeskab
men, "søhunden" fra sejlskibene, fiskeren
på pladsen, skal forsyne dette med
eller sømanden fra tramperen og linersø
medlems nr., påskrevet med kridt. —
manden. — Først er vi ombord i et stort
Havneudvalget.
postskib, der hvor de har messingknapper og
hvide handsker. Sikke et fint liv, ville man
tænke, medens skibet sejler langs den sol
Motor.
beskinnede kyst, men hvad er det, der er
Alle motorer skal være fjernet fra
forude, en sky? Nej, det er en tågebanke,
festpladsen senest den 15. april, da disse
vi, der skulle være inde til fastsat tid —
ellers vil blive fjernet for ejerens regning
hvad nu? Vi er i tågen, farten bliver sat
og risiko.
Bestyrelsen.
ned, men skibet sejler stadig med ret pæn
fart. — Det er for megen fart, ville sejlskibssømanden sige, det er bedre at lægge
i Ejer efterlyses!
hende til med næsen fra land. Hold hende
En prismekikkert og et barometer, der er
gående, siger Linersømanden med øjne og
øren vidtåbne, tag radiopejling og brug fjernet fra en motorbåd i Sundby havn den
loddet hele tiden. Og ved at presse hende 14. januar 1950, søger sin ejermand, der
op, efter at tågen er lettet, når skibet allige bedes henvende sig hos foreningens for
E. E. N.
vel havn til fastsat tid, hvad alle, både pas mand.
sagerer, reder og alle andre havde ventet.
Dad en linerofficer tage en tur med en
fiskerbåd eller et lille motorskib, hvor der Havneudvalget meddeler:
ikke er radiopejler eller ekkolod, men hvor
De faste spor skal være farbare den 15.
kompasset er næsten det eneste instrument april.
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S . P . Marinemodtager type ^

4 foølgeområder:
19—2000 meter

(incl. kutterområde).

r
En elegant udført
radiomodtager,
der kan anbringes —
og pynte —
i ethvert, selv det mindste
fartøj.
Kabinettet er udført i vandtæt, helsvejset, rustbeskyttet stål, lakeret i cremefarve.
Alle beslag ,knapper, skruer og lignende er udført i matforcromet messing. Tilslut
ning af ledninger ved en stikprop. Dele, som er påvirkelige af fugt, er vacuumimprægnerede. Mekanisk opbygning i messing og rustbeskyttet stål. Konstruktionen
er modstandsdygtig overfor vibrationer. Alle kontakter er belagt med rent sølv.
Dimensioner: Højde 21 cm, bredde 24 cm, dybde 12 cm, vægt 4 kg.
21 cm "sea proof" højttaler leveres med forchromet messingring og gitter for
indbygning i forhåndenværende skot, skabsdør eller lignende.
414 rørs super. Minimalt strømforbrug.

Eneforhandler
for København og
Sjælland:

Edgar Nielsen,
Nakskovvej 130
Valby 6710.
M/B Happy Days.
Motorbådsklubben
"West".
Modtageren
demonstreres gerne
efter aftale.

.J
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Ja, I ser rigtigt, den er her igen, men
under ny ledelse, nemlig Aage og Flemming.
Vi vil begynde med at takke Ole Ander
sen, der tidligere har ledet juniorspalten, for
den store interesse han har lagt i arbejdet.
Grunden til, at vi har genoprettet junior
spalten, er den, at vi synes at der har været
for lidt forbindelse mellem juniorerne og
ledelsen af sejlerskolen i den tid spalten har
stået tom.

Juniorafdeling 1951.
Det viser sig, at der i år er lige så stor
interesse for juniorafdelingen som i de fore
gående år, og vi håber, at den holder sig
hele sæsonen igennem. Der er tilmeldt ca.
25 juniorer, så der er endnu en chance for
tilmelding til sejladschefen.
Forslag.
Vi tillader os herved at komme med et
forslag med hensyn til klargøring og sejlads.
Forslaget er følgende:
Hele juniorstyrken deles i tre hold, et
hold for hver båd. Vi mener, det hold, der
f. eks. klargører J117, sejler med J117.
Da vi har talt med adskillige juniorer om
sagen, og de viser stor interesse for den,
håber vi, at sejladschefen vil tage stilling
til forslaget.
Vi modtager gerne andre forslag.
Forslag og spørgsmål til juniorspalten
bedes stilet til:
Aage Henriksen, Øresundsvej 120, 3. th.,
Amager 3764 ulla. — S. eller
Flemming Jensen, Parmagade 29, 1. — S.
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i anmarch igen. Det er i denne nat forbun
det med nogen vanskelighed at komme til
at sove. For at skåne storsejlet, har vi
9?
taget det ned. Derved er båden blevet en
(Fortsat beretning). kastebold for bølgerne. Og sikke disse bøl
23. august 1949.
ger forstår den leg. Liggende på ryggen,
Om morgenen kl. 8! Tågen viger langsomt fastholdende os et sted i køjen med arme og
for en let brise. Snart svulmer også vore ben, forsøger vi at sove.
sejl. Det går fint ind i Themsmundingen,
som her er 60 km bred. To timer senere be
finder vi os på højde med fyrskibet "TonINDENBORDSMOTOREN
gue", i hvis nærhed et luftværnstårn rejser
sig op af havet. Bredt, men noget skævt står
betonklodsen med sine kanoner og synes at
være viet til undergang.
Omkring middagstid strejker vinden igen.
3—4 HK.
Vi bader og sover, hvortil man altid har

På langtur med

„KOMET"

lyst til søs. Mod aften mærkes en let land
brise, der bringer os frem til ca. 500 m fra
fyrskibet "Sunk". Her lader den os ligge
med sovende sejl midt i en sejlrute. Vi for
søger at nå fyrskibet roende. Men strøm
men er stærkere end vore stakkels åretag.
Derfor kaster vi anker og sætter vagt ud,
fordi der her kommer mange skibe forbi.
Min tørn er fra 2—4 om morgenen. Jeg har
endnu knapt åbnet de søvnige øjne, før en
fragtbåd i ca. 60 meters afstand styrer
direkte hen mod os. Jeg svinger som en vild
med storlanternen, dog ændrer den ikke
kurs. Hvad vil der ske, hvis styrmanden
sover? Det løber mig hedt og koldt ned ad
ryggen på samme tid. Mit hjerte banker som
rasende. Sort og kæmpestort kommer ski
bet i den mørke nat nærmere og nærmere.
Endelig! Eller er det indbildning? Den sorte
kæmpe drejer bagbord. Det var et 2000 t
kystfartøj. I stor pine regner jeg ud, om
ulykken endnu kan undgås. 5 m fra os bru
ser stålkolossen forbi. Med den mindst mu
lige afstand undgår vi dens skrue, som sen
der en høj bølge hen over vor båd, så jeg
står der og ligner en, der lige er trukket op
af vandet.
Først må jeg nu sætte mig, for at tørre
sveden og det bidende saltvand af ansigtet.
Mine to venner sover. Ingen motorstøj eller
slingringer af skibet kan forstyrre dem.
Tågen er en farlig ting for skibsfarten. —
Alligevel elsker jeg dette grå "Noget", fordi
det giver en levende fantasi stof til at
spinde en ende.
24. august 1949.
Da dagslyset bryder frem, sejler vi videre
med en svag vind. Ved 11-tiden sejler vi ind
til Harwich. Fylder vor vandtank, og ved
12-tiden om middagen går det videre forbi
marinestationen Parkestone, hvor store 4motors clippers er gået ned på vandet.
Ude i Nordsøen er vinden sprunget over
til kuling. Snart gynger vi på høje bølger,
der brydes. Alligevel er halv vind en behage
lig sejlads. Bølgerne er lange og giver båden
tid til at arbejde. Ved nattens frembrud
lader vi ankeret falde i nærheden af kysten
på grund af nordstrømmen. Også tågen er

kan beses hos N. I. Nielskov A/S,
Ny Adelgade 4 — København K.
Central 7196
•
Købs- og salgskontor for
lystfartøjer, — joller — bådeudstyr
m. m.

Ras
Køber gammel Jern - Metal - Klude
Flasker og Aviser.

Amg. 6313
P. RASMUSSEN - HESSENSGADE 25
Medlem af S.S.F.

Autotean
ved SVEND HANSEN

1. Kl.s
Autoreparationsværksted
(Speciale: Hovedreparation)
H E J R E V E J

TA

9900
9965

35

GA

Privat: Sundby 9542
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HALLANOSMOt

GRØN&WTZKE

RYKKER!

TLF. AMAGEP

Assurance

Kongens Nytorv 6

BRYSTMÆRKER
med S.S.F.s stander
kan nu leveres i vævet udførelse. Sol-,
vaske- og kogeægte. Behøver ikke at
sprættes af tøjet ved vask. Pris kr. 1,50
pr. stk.
Flagfabrikken, E. Dahl, Nørrevoldg. 96.

København K.

H V E M og H V O R
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.

„Jorden rundt med Nordkaperen"
indbinding
smukt håndarbejde med ægte skindryg
og hjørner. Pris kr. 14,00. — Prøve på
arbejdet kan beses og bestilling mod
tages hos E. Lorentzen, Albaniensgade
2, 4., telf. Amager 7118 y.. — løvrigt alt
bogbinderarbejde udf. smukt og billigt.

Havneudvalg: O. Fiitterer, Middelgrundsvej
39, S., Amager 8739 y. E. E. Nilsson,
Hveensvej 1, S.
Klubhusforvalter: Arne Johannesen, Ama
gerbrogade 97.
Juniorchef: A. Maj Jørgensen. Italiensvej
76, S., Amager 5568.
Kapsejladschef: Alf. Andersen, Ulvefodsvej
2, S.

BRDR. RASMUSSEN
Blikkenslager
Centralvarme
O X F O R D A L L E 3 3
TELF. SUNDBY 7649

Annonceekspedition: E. Lorentzen, Albani
ensgade 2, S., Amager 7118 y.

Sørg for at fortøjninger og affendringer
er forsvarlige. Husk mangler bliver påtalt.

HAVNEPLADSEN — SU. 8770
Privat adresse: Østrigsgade 17, 1.

SU. 866
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»Klohhemayeren«
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Amager 2719 u.
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Vær foregangsmand.

EMBLEMER OG OVERTRÆK

FREYTAG SEJL

CENTRAL 14575 - LØGSTØRGADE 9

Skolechef: Harald Hansen.

SEJLSPORTSHUER
AMAGERBROGADE 124

A S S U R A N C E

Kassererens Uontortid
1. april til 1. oktober:
1. og 3. søndag i hver måned kl.
10-12 og hver fredag kl. 19-20,30 i
klubhuset, Amager Strandvej, telf.
Sundby 35,016. Postkonto nr. 56516.
Ved alle indbetalinger bedes medlemsnr. opgivet. — Juni, juli og
august er der ingen indbetaling i
klubhuset om søndagen.
Afleveret til postvæsenet den 6. april 1951.

AMAGER AFD.: AMAGERBROGADE
AMAGER 6262
(Fr. V. Brems: Sundby 7422 ulla).

Udgiver: Sundby Sejl-Forening.
Ansvarhavende redaktør:
Einar E. Nilsson, Hveensvej 1,1. Tlf. amg. 1699 x
Ekspedition: E. Nilsson, Milanovej 25, sundby 4381
Tryk: Amager Bogtrykkeri, Hallandsgade 11 - S.
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M E D L E M A F D A N S K I D R Æ T S F O R B U N D

O G D A N S K S E J L U N I O N

Fartøjets vedligeholdelse

strøm, der frembringer en fordybning i
malingens overflade, så er den for tynd.
Løber malingen langsomt af pinden med
tunge dråber, der frembringer en forhøjning
i overfladen, er den for tyk.

Løber malingen derimod af pinden i hur
er linolie eller lioliefernis. Farvestoffet er
tige dråber, der straks udglattes, når de
forskelligt alt efter malingens farve.
En stor del af et fartøjs vedligeholdelse
Oliemaling kan købes færdigt i dåser, rammer overfladen, er den som regel tilpas.
består i, at man maler det, og derved im
Husk: man kan altid fortynde en maling,
prægnerer det mod angreb fra luft og vand eller man kan købe de ingredienser, der
men det er mange gange vanskeligere at
skal
bruges
og
selv
blande
dem
op.
Da
pri
(forrådnelse), samt fra dyr og planter. —
gøre den tykkere. Maling kan bl. a. for
Ligeledes forskønner malingen fartøjets sen er så godt som den samme, kan det
tyndes med terpentin.
anbefales
at
tage
den
færdigrørte,
da
denne
udseende.
For at få en oliefarve til at tørre hurtigt,
Enhver maling består af et farvestof og et maling som oftest er den mest holdbare og
tilsætter man undertiden siccativer (tør
har
den
største
dækkeevne,
selv
om
den
bindemiddel, som skal fastholde farvestof
relse), som er stærkt bly- eller manganholfet. Bindemidlet er det vigtigste, fordi det fremstilles af de samme materialer.
dige fernisser. Man bør dog være forsigtig
De
fleste
farvestoffer
er
betydeligt
tun
kendetegner malingens egenskaber, og de
hermed, da en hurtigtørrende maling aldrig
forskellige malinger er derfor som oftest gere end olien og vil derfor synke til bunds.
er
så holdbar som en langsom tørrende.
Åbner man en dåse maling, der har stået
opkaldt efter det benyttede bindemiddel.
i lang tid, vil man se, at der øverst findes
BLACK VARNISH
en tynd maling og under den et bundfald,
LINOLIE
Black Varnish eller tjærefernis, som det
der kan være mere eller mindre hårdt.
Linolie er det hyppigst anvendte binde Malingen må ikke benyttes, før den er ud også kaldes, er asfalt opløst i linolie. Den
middel. Den udpresses af hørfrø, og når rørt til en helt jævn blanding, og skal den er rusthindrende, men angriber lak og ma
den påsmurt i et tyndt lag udsættes for have den ganske bestemte farve, som står ling. Black Varnish må som regel opvarmes
luftens påvirkning, tørrer den på 3—5 dage. uden på dåsen, må man ikke, for at lette før brugen, for at den kan blive tilstrække
Da dette er temmelig lang tid, kan man omrøringen, tilsætte noget som helst, da lig tyndt flydende. Den kan i stedet fortyn
des med stenkulsnafta eller petroleum, men
omdanne linolien til linoliefernis, idet lin malingen derved får en afvisende farve.
opvarmningen må i så fald ikke finde sted,
olien bliver opvarmet til ca. 160 grader C.
En maling må ikke være for tyk, men
under tilsætning af bly eller manganforbin heller ikke for tynd. Tykkelsen af malingen da den er meget brandfarlig.
delser. Linoliefernissen tørrer i løbet af kan bestemmes på følgende måde:
PATENT-BUNDFARVER
12—14 timer.
Man tager den pind, man har rørt rundt
En for både ganske speciel maling er
i
malingen
med,
dypper
den
i
malingen
og
patent-bundfarverne.
Deres sammensæt
OLIEMALING
holder den derefter et stykke over over- ning hemmeligholder fabrikerne meget nøje
Den hyppigst benyttede maling er olie fladeu.
— og man skal ikke prøve på at blande
maling, hvor bindemidlet, som navnet viser,
Løber malingen af pinden i en jævn malingen op. Man kan dog sige om dem,
MALING

PINSETWR
...SE OPSLAQET I KLUBHUSET
i
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SIDE 2
at de for en stor del indeholder kobber
(kobberforilte),
kviksølv
(kviksølvilte)
eller arsenik, alle meget giftige stoffer.
Denne giftige bundfarve virker ved sin
opløsning under sejladsen, dræbende på de
larver og planter, der nærmer sig båden.
Har derimod en larve først sat sig fast, kan
selv den bedste bundfarve ikke gøre den
noget, da de organer, hvormed dyret holder
sig fast, ikke har nogen forbindelse med
dens indre.
Der findes røde, brune, grønne, grå, sorte
og hvide patent-bundfarver. Fælles for dem
alle er, hvad man nøje må bemærke, at de
kun beskytter mod begroning. Rust eller
råddenskab hjælper de ikke det ringeste
imod.

NYE FARTØJER

NR. 5
Arkitekt Karl Erik Sand-Kirk, Bremensgade 21. Motorbåd "Birgit".
Passive:
Fru Reidiin Elise Hansen, Handelsvej 7, st.
Ani Hass, Njalsgade 8, st.
Winni Eja Olsen, Birmavej 2.
Bobo Ethel Nybo Krogh, Lombardigade 7.
Hans Liebech Hansen, Handelsvej 7.
Ifølge lovenes paragraf 3: nyt medlems
ansøgning om optagelse aftrykkes i først
udkomne numre af S. S. F. Protest skal
skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14
dage efter offentliggørelsen.

NYE MEDLEMMER

uniOR

Ansøgning om optagelse i foreningen
er modtaget fra
Aktive:

LAK
Lak kan fremstilles af harpiks, syntetisk
harpiks samt linolie, terpentin og tørrelse.
Jo mere olie, der er i lakken, desto federe
og langsommere tørrende bliver lakken,
men samtidig bliver den mere modstands
dygtig overfor vind og vejr.
Lak er næsten farveløs og kan blandes i
hvide og lyse malinger. Yacht- eller både
lak stryges direkte på træet. Den er særlig
modstandsdygtig over for vind og vejr, og
kan godt tåle saltvand.
Lakkens tørringstid ligger omkring 6—8
timer, og afpudsning kan som regel finde
sted efter 24 timers forløb.
Af andre lakker end olielak kan nævnes
cellulose- og spritlak. Det er 2 meget hur
tigt tørrende lakker, men de er ikke mod
standsdygtige overfor vejrligets indflydelse
og har derfor ikke nogen praktisk betyd
ning for sejlsportsfolk.

Boy Nilsson, Polensgade 21. Kutter "Fidus"
Arne Hansen, Burmeistergade 23, Ud. båd.
Oskar Lund Nielsen, Tingvej 8. Kutter
"Sinclair".
Chauffør Hans Jørgen Petersen, Kastrup
krogen 28. Kragejolle "Dana".
Fabrikant Erling Skovhave Sørensen, Parosvej 19. Motorbåd "Jena".
Sv. Å. A. Petersen, Kastrupvej 1. Ud. båd.
Vulkanisør Svend Johs. Larsen, Bremensgade 23. Jolle u. navn.
Fabrikant Erik Chr. Mogensen, Amager
brogade 30. Jolle u. navn.
Snedker Bernt L. Hansen, Byglandsgade 6.
Ud. båd.

\
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JUNIORRAD

Er juniorsagen — trods så ny — ved at
gå til grunde ? eller er den gået i vinterhi ?
Skyldes dødvandet sejladschefen eller juni
orerne ? Spørgsmålet vil stå ubesvaret, men
fakta er, vi må spytte i næverne og tage fat
påny. Vi må have et juniorråd. Ved at op
rette et sådant, frigører man juniorchefen
for en mængde mindre betydeligt arbejde,
og giver ham derved mulighed for helt at
hellige sig den virkelige sejlsportsopdragende gerning.
Juniorrådet skal kun bestå af juniorer,
som skal drøfte forslag og ideer, som der
Cigarmager Henry B. Jensen, Bredagervej
efter forelægges juniorchefen, og hvis de
47. Ud. båd.
bliver godkendt, bliver bragt til udførelse.
Arkitekt Erik Dahl, Haregade 11, Nyboder. I juniorrådet skal samtidig vælges en kas
Motorbåd "Pan".
serer, som tager sig af såvel kontingent
Børge P. J. Månsson, Sølvgade 40. Motor som betaling til sejlerskolen, og han vil
båd "Anni I".
derefter gøre regnskab til hr. Sparre.

SAILOR"

S. P. Iflarinemodtager type ^

4 bølgeområder: {
19—2000 meter

(incl. kutterområde).

(
En elegant udfort
radiomodtager,
der kan anbringes —
og pynte —
i ethvert, selv det mindste
fartøj.
Kabinettet er udført i vandtæt, helsvejset, rustbeskyttet stål, lakeret i cremefarve.
Alle beslag .knapper, skruer og lignende er udført i matforcromet messing. Tilslut
ning af ledninger ved en stikprop. Dele, som er påvirkelige af fugt, er vacuumimprægnerede. Mekanisk opbygning i messing og rustbeskyttet stål. Konstruktionen
er modstandsdygtig overfor vibrationer. Alle kontakter er belagt med rent sølv.
Dimensioner: Højde 21 cm, bredde 24 cm, dybde 12 cm, vægt 4 kg.
21 cm "sea proof" højttaler leveres med forchromet messingring og gitter for
indbygning i forhåndenværende skot, skabsdør eller lignende.
1
4L 2 rørs super. Minimalt strømforbrug.

V

Eneforhandler
for København og
Sjælland:

Edgar Nielsen,
Nakskovvej 130
Valby 6710.
M/B Happy Days.
Motorbådsklubben
"West".
Modtageren
demonstreres gerne
efter aftale.

NR. 5

SSF

Til juniorrået kan alle medlemmer og
juniorer komme med spørgsmål og klager,
som så vil blive drøftet, forelagt sejlads
chefen og om nødvendigt bestyrelsen. På
denne måde skulle alt kunne blive ordnet
uden for mange gnidninger.
Juniorrådets "tråd" vil være "Junior
spalten", her vil alle vigtige spørgsmål,
som er blevet drøftet i rådet blive trykt og
på den måde stå til overvejelse for alle
medlemmerne.
Forbedring af dette eller andre forslag
angående juniorrådet bedes stilet til en af
redaktørerne.
I næste nummer vil resultaterne af denne
artikel foreligge.
Fl. Aa.

foreningen et medlem, der har en idé til
et juniormærke? Hvis dette er tilfældet,
bedes det eller disse forslag venligst sendt
til en af redaktørerne, helst inden den 20.
maj. De indsendte forslag vil blive gennem
set af samtlige juniorer en dag, når vi alle
er samlet. Vi glæder os meget til et godt
resultat.
Fl. Aa.

med håbet om en god sejlsportssæson.
Fl. Aa.

Flemming Jensen, Parmagade 29, 1. — S.

SIDE 3

Henad aften frisker vinden, og jeg kan
omtrent holde trit med de kuttere, jeg kan
skimte forude. Klokken 8 aften surrer jeg
roret, efterser skøder og fald og laver en
kop te, som jeg sammen med et stykke loaf
nyder ved rorpinden. Det begynder at mørk
ne, og efter at have trimmet og tændt kom
paslampen, fået båden lænset og alt efter
set, er jeg klar til at gå natten i møde. Da
"JUNIORJOLLEN' 4
vinden flover lidt efter lidt, og det tegner
Efter aftale med Hellerup Sejlklubs Juni til at blive en rolig nat, binder jeg roret og
orafdeling vil vi få deres blad "Juniorjol tager et par timers blund.
len" tilsendt hver måned, mod at de får
Klokken nærmer sig 11,30, da jeg tørner
"Sejl og Skrue" tilsendt. Bladene vil blive ud og indtager min plads ved roret. Vinden
fremlagt i klubhuset, men husk vi skal alle er frisket lidt til styrke 3—4 og drejet mere
have glæde af dem, så behandel dem godt. vestlig, omtrent agten for tværs. Det skri
Fl. Aa. der nu godt fremad, med skum for boven
FORÅRSFESTEN 1951.
og morilden gnistrende i kølvendet.
Det var en fest man kan huske. Fuld af
BETALING
"Ann" har nu styret sig selv den sidste
godt humør. Revuen var fin-fin helt igen
Bestyrelsen har i år, på grund af de dyre time, og da der hverken er lys eller skib at
nem, man lo så det klukkede som bølge
skvulp. Til det efterfølgende bal var der materialer til brug ved klargøring af både se i mørket, har jeg tænkt mig at tage en
ikke så stor tilslutning, som foreningen ne, set sig nødsaget til at forhøje kontin lille lur igen. Efter at have tændt en "Caphavde ventet. Når man tager i betragtning, gentet for deltagelse i øvelsessejladserne stan", lægger jeg mig på kistebænken for
Fl. Aa. at "lave mig lang", som Heinrich sagde,
at det er ungdommen, der skal sætte deres fra 10 kr. til 15 kr. om året.
når han skulle sove. Da jeg vågner igen,
præg på sådan en aften, var det et magert
kan jeg lige skimte en kant af solen i øst.
resultat, når der kun var mødt ca. en halv LEJE AF BADE
Betalingen for leje af bådene er som sæd Kursen er stadig fin og farten er ca. 5 mil
snes stykker af ca. 60 juniorer.
måske lidt mere, hvilket jeg ikke kan sige
Vel mødt næste gang, når foreningen vanlig 3 kr. for en week-end.
kalder til fest.
Fl. Aa.
Forslag og spørgsmål til juniorspalten
EN HILSEN
bedes stilet til:
Vi har modtaget en frisk hilsen fra Jør
Aage Henriksen, Øresundsvej 120, 3. th.,
gen Danris, som er på togt med "Gaiathea".
Amager 3764 ulla. — S. eller
Han beder os hilse alle medlemmer i S.S.F.

PINSETUR 1951
Vi har gennem sejladschefen erfaret, at
bestyrelsen har vedtaget, at juniorbådene
ikke må deltage i den fælles pinsetur i år.
Grunden hertil er, at bestyrelsen mener,
det vil blive for koldt for juniorerne at
sove i bådene så tidligt på sæsonen. Fl. Aa.
VORT FORSLAG
i april-nummeret af "Sejl og Skrue" an
gående klargøring og sejlads af juniorbåde
ne, er ikke blevet modtaget godt af sejlads
chefen, der mener, at det vil være umuligt
at gennemføre i praksis. Det er meget kede
ligt, at juniorerne og sejladschefen ikke
har kunnet finde hinanden.
Fl. Aa.
JUNIORMÆRKE
Ja, det har været på tapetet før, men nu
er tiden inde til et resultat. Findes der i

P. WINTHER
M A S K I N S N E D K E R I
L A P L A N D S G A D E 6
Salg af alt træ til bådebyg
gere samt træforarbejdning.
TLF. CENTRAL 14237

Ras

Køber gammel Jern - Metal - Klude
Flasker og Aviser.

På langtur med „ASS"
(Fortsat beretning).

Amg. 6313

Single^hand over Nordsøen
Efter ankomsten til Grimsby, var
"Ann"s besætning svundet ind, og
Bent Aage Larsen stod alene med
"Ann" og kun ganske få penge. Han
besluttede da at sejle alene hjem over
Nordsøen — en handling, der i mange
år vil stå som en enestående bedrift
indenfor sejlsporten i Esbjerg, og som
vidner om godt kendskab til at tumle
en båd under vanskelige forhold.
VESTKAJ's medarbejder har haft
en samtale med Bent Aage Larsen,
og han fortæller selv følgende om
turen over Nordsøen:
"Jeg startede fra Grimsby lørdag den 3.
september kl. 16,00. Vejret er fint, vinden er
god, og jeg har strømmen med ned ad Humberen. I begyndelsen er jeg i følgeskab med
en del trawlere og fiskekuttere, men efter
hånden glider de forbi. Da jeg er kommet
klar af Humberen og den skrappe sø, øges
farten til ca. 4 mil og kursen er o. t. y2 n.

P. RASMUSSEN - HESSENSGADE 25
Medlem af S.S.F.

Autohan
ved SVEND HANSEN

1. Kl.s
Autoreparationsværksted
(Speciale: Hovedreparation)
H E J R E V E J 3 5

TA

9900
9965
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Privat: Sundby 9542
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BRYSTMÆRKER
med S.S.F.s stunder
kan nu leveres i vævet udførelse. Sol-,
vaske- og kogeægte. Behøver ikke at
sprættes af tøjet ved vask. Pris kr. 1,50
pr. stk.
Flagfabrikken, E. Dahl, Nørrevoldg. 96.

„Jorden rundt med Nordkaperen"
indbinding
smukt håndarbejde med ægte skindryg
og hjørner. Pris kr. 14,00. — Prøve på
arbejdet kan beses og bestilling mod
tages hos E. Lorentzen, Albaniensgade
2, 4., telf. Amager 7118 y.. — løvrigt alt
bogbinderarbejde udf. smukt og billigt.

BRDR. RASMUSSEN
Blikkenslager
Centralvarme
O X F O R D A L L E 3 3
TELF. SUNDBY 7649

SEJLSPORTSHUER
EMBLEMER OG OVERTRÆK

bestemt, da jeg ingen log har. Da jeg har
strakt benene og afsøgt hele horisonten
uden at se hverken kuttere eller dampere,
går jeg ned i cockpittet og laver te, hvor
efter jeg sætter mig ved rorpinden med cn
cigaret, for at skrive i min bog, men efter
som det ikke er min stærke side, varer det
ikke længe, før bogen med et knald ender
i salonen. Da det er søndag i dag, giver jeg
hende derefter en omgang over det hele ved
hjælp af en pøs og en svaber.
Klokken 14,00 ser jeg ret forude en fiske
kutter, som jeg kommer på prajehold to
timer senere, lige nøjagtig et døgn efter, at
jeg er startet fra Grimsby. Det er kutteren
"Berberis", som fortæller mig, at jeg o. t. n.
y2 n. 128 mil af Humberen, så det var et
godt stykke, det havde givet det første
døgn. Skipperen tilbyder mig en ende, som
jeg afslår, da jeg har travlt og gerne vil
benytte mig af det gode vejr.
Da jeg har spist min sammenmiksede
aftensmad, tager jeg en tørn ved roret igen.
Vinden skraller nu i syd, men det skrider
godt frem. Jeg regner med at være ca.
halvvejs hjemme, da der er lige knap 300
mil fra Humberen til Esbjerg. To timer se
nere er vinden i øst sydøst ,så der er tottet
ind til en skrap bidevind, hvad der passer
"Ann" udmærket.
(Fortsættes).

A S S U R A N C E
CENTRAL 14575 - LØGSTØRGADE 9

WLafyaUfo „Wladi"

HAR ALT
TIL
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BROZEK
AMAGERBROGADE 124

SU. 866

MALERUDSALGET
HAVNEPLADSEN — SU. 8770
Privat adresse: Østrigsgade 17, 1.

FREYTAG SEJL
N Y H A V N 5 3
P A L Æ

Kassererens kontortid

3 9 4 3

1. april til 1. oktober:
1. og 3. søndag i hver måned kl.
10-12 og hver fredag kl. 19-20,30 i
klubhuset, Amager Strandvej, telf.
Sundby 35,016. Postkonto nr. 56516.
Ved alle indbetalinger bedes medlemsnr. opgivet. — Juni, juli og
august er der ingen indbetaling i
klubhuset om søndagen.

HUSK STOPURET
til hapsejladsen
STARTKUGLEN er forsvundet.
KLOKKEMAGEREN har det til den
rigtige pris.

Afleveret til postvæsenet den 9. maj 1951.

Alt i ure og optik.

»Klohkemageren«
Amagerbrogade 101

Amager 2719 u.
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8EJL OG SKRUE
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

fis TOLERANCE og det bliver en bedre sæson
Netop nu, hvor verdenssituationen til
spidses og uroen vokser dag for dag, føler
man endnu stærkere, hvor velgørende det
er at have et fristed at ty til, som vi sund
bysejlere har i Sundby havn. Her kan man
slappe af, glemme hverdagens kiv og strid,
og her har man trods forår og forårstravlhed tid til at snakke "skiv" med naboen og
fremhæve alle dens gode og dårlige sider.
Foråret kom sent, og vi kom alle sent i
gang med klargøringen. De gamle proble
mer dukker op, man nikker genkendende til
dem. Arbejdet med istandgørelsen skal
gøres, og det bliver gjort, lige så grundigt
som før trods det fremskredne tidspunkt.
Som følge af det sene forår var man
belavet på, at udsætningen af fartøjerne
ville samle sig over en forholdsvis kort tid,
men til trods herfor har udsætningen gået
systemastisk og i fordragelighed.

Sætte sin kurs og holde på, betaler sig
ikke altid, for selv om man er stiv i søvejs
reglerne, kan det ofte være klogt at falde
af. — Husk, der findes mange "søndagssejlere".
Det prekære spørgsmål er lystsejlads
over for erhvervsfart. På Dansk Sejlunions
årsmøde kom formanden, direktør Bøgelund
Jensen i sin redegørelse for forhandlingerne
indenfor søfartskommissionen af 1947, også
ind på dette spørgsmål, og det fremgik af
disse udtalelser, at man indenfor erhvervsfarten lægger stærkt mærke til, hvorledes
lystsejlere opfører sig til søs, og der er
nævnt uhyggelige eksempler på, hvorledes
sejlerne har forbrudt sig mod de mest ele
mentære søvejsregler. I sandhedens inter
esse skal det dog tilføjes, at det kun i få
tilfælde har kunnet henføres til sejlere, der
var medlemmer af sejlklubber. I denne for
Sæsonen er indledt i tolerancens tegn, og bindelse vil vi lige minde om S. S. F.s or
vi vil slå et slag for, at den kan fortsætte densreglement, paragraf 11, der siger: "Far
således. Så vil de danske sunde og bælter tøjer, som har fast havneplads i Sundby
og havnene blive et stort fristed for alle Sejlforening, bør føre foreningens stander",
Som tiden går ændres mangt og meget.
sejlere. Vi vil være forstående overfor hav
nefogederne, og vi når måske dertil, at den Et tydeligt tidens tegn er den økonomiske
sidste bidske havnefoged må lægge ansigtet udjævning, der har givet et tydeligt udslag
i andre folder. "For — husk på havnefoged, inden for sejlsporten, hvor tendensen går
du er den, der giver os din bys og din havns mod små fartøjer. Små fartøjer ændrer
igen billedet, nu kan man tumle fartøjet
første indtryk".
På søen er der også muligheder for den med kone og børn og glædeligt er det at se
ædle. Først er der hjælpen i form af en den stærkt voksende familiesejlads-tendens.
ende til den sejler, der mangler vind, for Vi er godt på vej til at gøre sejlsporten til
selv en sejler kan få nok af søen, og hvor "Danmarks nationale idræt".
er det trist at ligge en hel søndag nat og ' Nu som før, standeren forpligter!
E. E. N.
vente på vind og en køje for at få en
lur inden arbejdsdagen.

GOD TVR!
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Fortøjningerne.
Det er meget lidt hensynsfuldt at hen
kaste fortøjningerne på broerne. Ved ulyk
kestilfælde vil ejerne blive draget til ansvar.
Havneudvalget.
Fart — Fart.
Det er rart med tempo, men sejl langsom
i havnen, og for den sags skyld også i alle
andre havne.
Bestyrelsen.

Jorden rundt med lordkaperen
Beretningen om Carl Nielsen og hans to
kammeraters eventyrlige togt jorden rundt
med "Nordkaperen" fik så god modtagelse

NR. 6

laboratorieforsøg og praktiske prøver med
dobbelte ruder. Vi har i mange år kendt
dobbelte vinduer, selv om det hidtil kun
har været anvendt i bedre byggeri. Men de
dobbelte vinduer har visse mangler, som
endnu ikke er helt tilfredsstillende løst. Der
sker meget let dugdannelse mellem de to
vinduer, og den kan kun fjernes ved ven
tilation udefra — og det nedsætter varme
isolationen. Så er man desuden altid nødt
til at have to selvstændige vinduesrammer,
det er dyrt, og det vanskeliggør vindues
pudsningen. Det er derfor ikke så mærke
ligt, at man har eksperimenteret med frem
stillingen af en rude, der bestod af to lag
glas med et luftmellemrum, og det er nu
lykkedes for Pilkington Brothers at finde
frem til en brugbar metode. De nye ruder
— som allerede kan leveres herhjemme —
består af to lag hermetisk samlede omkring
en kobberprofil, som giver et 6,35 mm ind
byrdes mellemrum med kemisk udtørret
luft. De nye ruder er derfor helt dugfri, og
de skal naturligvis aldrig pudses på de
indvendige sider.
AMAGER AFD.: AMAGERBROGADE 4

Dødsfald

AMAGER 6262
(Fr. V. Brems: Sundby 7422 ulla).

En af sejlsportens første mænd
er ikke mere

Ras

hos danske sejlere, at bogen i løbet af kort
tid måtte meldes udsolgt fra forlaget.
Nu har Carl Nielsens forlægger, Branner
og Korch, udsendt den interessante beret
ning i nyt oplag, der foreligger i boghande
len i disse dage.
Hermed foreligger bogen i 6500 eksem
plarer, men vi vover at påstå, at også 2.
oplag hurtigt vil blive afsat, skriver "Sejl
og Motor".

Køber gammel Jern - Metal - Klude
Flasker og Aviser.

Amg. 6313
P. RASMUSSEN - HESSENSGADE 25

Dobbelte ruder
i stedet for dobbelte vinduer
Der findes vist ikke den bådeejer,
der ikke på et eller andet tidspunkt
har ærgret sig over kondensvandets
dryppen fra sit skylight. Her fortæl
les, hvordan man har løst problemet
inden for bygningsindustrien. Den
metode er lige til at overføre til
bådebrug.
Efter adskillige års eksperimenter har
man i England for kort tid siden afsluttet

P. WINTHER
M A S K I N S N E D K E R I
L A P L A N D S G A D E 6
Salg af alt træ til bådebyg
gere samt træforarbejdning.
TLF. CENTRAL 14237

Medlem af S.S.F.

Bagermester Georg Jørgensen.
Den 22. maj mistede dansk sejlsport en
af sine populæreste skikkelser, formanden
for "Københavns Sejlunion" og "Frem":
bagermester Georg Jørgensen. I en alder af
54 år er han gået bort, en al for tidlig død,
vil man synes. Georg Jørgensen, der har
betydet så meget for dansk sejlsport, stod
midt i arbejdet for at føre denne videre
frem.
Vi, og ikke mindst "Frem"s sejlere, er
Georg Jørgensen megen tak skyldig for
hans utrolige energi i sin agitation for spor
ten og hans utrættelige anstrengelser for
at skabe sejlerne bedre kår. Han var i sand
hed et samlingsmærke for dansk sejlsport.
E. E. N.

Autohan
ved SVEND HANSEN

1. Kl.S
Autoreparationsværksted
(Speciale: Hovedreparation)
H E J R E V E J 3 5

TA

9900
9965

GA

Privat: Sundby 9542
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hele Furesøen kun er 2 piratjoller og 2
internationale.
Under krigen, da al lystsejlads var for
budt i Øresund, var der liv i Furesøen. —
-O/LcclteiA*
Hellerup juniorafdeling havde 4 af deres
både
liggende i Furesøen, og mange private
YACHTKLUBBEN FURE SØEN
fl. aa.
Vi har besøgt Yachtklubben Furesøen, ejere fik deres båd kørt derud.
der jo hovesagelig er en juniorafdeling. —
Furesøen har ca. 100 aktive medlemmer, og PIRATJOLLER
deraf er ca. 50 junior. Den råder over 5 helt
Der er efterhånden kommet gang i byg
nye juniorbåde, der alle er åbne både, d.v.s. geriet af piratjoller i S.S.F. Disse smukke
uden ruf. De 5 både, der henholdsvis hedder og sejldygtige joller har der før kun været
Dumbo, Bambi, Bongo, Sus og Pluto, blev nogle enkelte stykker af, men i år vil an
bygget i vinteren 1949—50 i Nyborg og tallet af dem nå op på en halv snes stykker.
sejlede til København i påsken i 1950. Der
Sidste år tog fem gamle juniorer, efter
fra blev de kørt til Fruresøen, hvor junio at have iagttaget Dragør Sejlforeningens
rerne nu hvert år har stor glæde af de dej ca. 50 smukke piratjoller, initiativet til at
lige både.
bygge en sådan jolle hver.
Juniorafdelingen har engang udsat en
Lysten holt sig resten af sæsonen ud og
vandrepokal, kaldet "Furesøpokalen". De i begyndelsen af november havde de samlet
indbyder hvert år 3 juniorførere fra samt materialer, værktøj og energi nok til at
lige Øresunds-sejlforeninger til sejlads om starte byggeriet. Noget af det vigtigste er
denne pokal, som K. D. Y. for øjeblikket er i energien, for når man tager et sådant
besiddelse af.
skridt, må man give afkald på alle andre
Juniorerne er inddelt i hold, således at de fornøjelser, men byggeriet var for Grethe,
juniorer, der klargører f. eks. "Bongo", sej Bent, Henning, John og Kurt fornøjelse nok.
ler med denne. — Når man ser på de 5
I et skur på Kløvermarken gik de nu i
både, er man også straks klar over, at det gang med den første af bådene, men Bent,
er både, der bliver holdt, man kan se, at som er snedker, og derfor var selv
juniorerne ligefrem kappes om, at deres båd skreven til at lede arbejdet, var så uheldig
bliver den flotteste, og det er jo også det, at brække benet. Det kostede ham et
der har været meningen med denne anord hospitalsophold og arbejdet blev derved for
ning. I foråret prøvede vi her i S.S.F. at sinket en måned. Da han endelig var frisk
få samme ordning, men sejladschefen men igen, gik de i gang med fornyet mod, men
te ikke ordningen lod sig overføre til vore nu måtte de ofre hele deres fritid på bå
forhold.
dene, og hver eneste dag blev der arbejdet

V.

juiir

Foruden klubbens både
juniorbåde i havnen, og 7
ved forskellige småbroer.
holdt mange kapsejladser
både. Men mellem andre
ikke til meget, idet der

er der 2 private
rundt om i søen
Der bliver også
mellem disse 14
både bliver det
af klassebåde i

SIDE 3
skred arbejdet hurtigt frem. Da alle fem
både var klædt op, trak de lod om dem, og
de arbejder nu på hver sin båd.
Bådene er bygget af Kalmar på Eg, og
hver båd vil komme til at stå i ca. 1000
kr., men det kan den ikke bygges for mere,
idet træpriserne er steget 40 pet. i den sid
ste tid og sejldugen er også blevet dyrere.
De fem, der nu snart er færdige med deres
både, vil herigennem give eventuelle andre
selvbyggere et par gode råd, forinden de
går i gang. Målene for piratjollerne er
meget strenge, og den højeste afvigelse er
plus og minus 2 cm, i de fleste tilfælde kun
1 cm. Bygningen af bådene kræver stor tål
modighed, men tegningerne, som forøvrigt
kan købes i K. D. Y.s sekretariat, pris 16
kr., er meget lette at arbejde efter, og hvis
man retter sig efter disse, er man sikker
på et godt resultat.
Til sidst vil vi håbe, at Grethe, Kurt,
Henning, John og Bent vil få stor glæde
af deres fartøjer, og at andre vil følge efter
med den samme vilje til at gennemføre
arbejdet.
fl. a..

NATSEJLADS
De juniorer, der i vinterens løb har gået
på navigations-kursus, vil sikkert interes
sere sig en del for at udføre deres lærdom
i praksis, og derfor foreslår vi, om der
ikke kan blive arrangeret nogle natsejlad
ser, f. eks. fra S.S.F. til Dragør, efter fyr,
søkort og kompas. Selvfølgelig skal der
være en kvalificeret mand med (eller even
tuelt et følgeskib) de første par gange. Om
vinteren har vi teori og om sommeren prak
fl. aa.
til sen aften og mangen en lørdag til langt sis med undtagelse af natsejlads.
ud på natten. Efter at Bent havde fået sat
Forslag og spørgsmål til juniors-palten
de to kleinsmede (Kurt og Henning), elek bedes stilet til:
tromekanikeren (John) og ekspeditricen
Aage Henriksen, Øresundsvej 120, 3. th.,
(Grethe), der ikke stod tilbage for nogle
Amager 3764 ulla, — eller
af de andre, ind i værktøjets håndtering,
Flemming Jensen, Parmagade 29, 1. — S.

SAILOR"

S. P. Marinemodtager type ^

4 bølgeområder:
19—2000 meter
(incl. kutterområde).
r

En elegant udfort
radiomodtager,
der kan anbringes —
og pynte —
i ethvert, selv det mindste
fartøj.
Kabinettet er udført i vandtæt, helsvejset, rustbeskyttet stål, lakeret i cremefarve.
Alle beslag .knapper, skruer og lignende er udført i matforcromet messing. Tilslut
ning af ledninger ved en stikprop. Dele, som er påvirkelige af fugt, er vacuumimprægnerede. Mekanisk opbygning i messing og rustbeskyttet stål. Konstruktionen
er modstandsdygtig overfor vibrationer. Alle kontakter er belagt med rent sølv.
Dimensioner: Højde 21 cm, bredde 24 cm, dybde 12 cm, vægt 4 kg.
21 cm "sea proof" højttaler leveres med forchromet messingring og gitter for
indbygning i forhåndenværende skot, skabsdør eller lignende.
4 V2 rørs super. Minimalt strømforbrug.

Eneforhandler
for København og
Sjælland:

Edgar Nielsen,
Nakskovvej 130
Valby 6710.
M/B Happy Days.
Motorbådsklubben
"West".
Modtageren
demonstreres gerne
efter aftale.

J
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GRØNvWTZKE
Assurance
Kongens Nytorv 6

BRYSTMÆRKER
med S.S.F.s stander

N Y E

F A R T Ø J E R

kan nu leveres i vævet udførelse. Sol-,
vaske- og kogeægte. Behøver ikke at
sprættes af tøjet ved vask. Pris kr. 1,50
pr. stk.
Flagfabrikken, E. Dahl, Nørrevoldg. 96.

[Å

fat«#-.

„Jorden rundt med Nordkaperen"
indbinding
smukt håndarbejde med ægte skindryg
og hjørner. Pris kr. 14,00. — Prøve på
arbejdet kan beses og bestilling mod
tages hos E. Lorentzen, Albaniensgade
2, 4., telf. Amager 7118 y.. — løvrigt alt
bogbinderarbejde udf. smukt og billigt.

NYE MEDLEMMER
Ansøgning om optagelse i foreningen
er modtaget fra

BRDR. RASMUSSEN
Blikkenslager
Centralvarme
O X F O R D A L L E 3 3
TELF. SUNDBY 7649

SEJLSPORTSHUER
EMBLEMER OG OVERTRÆK

BROZEK
AMAGERBROGADE 124

SU. 866

FREYTAG SEJL
N Y H A V N 5 5
P A L Æ

5 9 4 5

i

HUSK STOPURET
til hapsejladsen
STARTKUGLEN er forsvundet.
KLOKKEMAGEREN har det til den
rigtige pris.
Alt i ure og optik.

»Klohhemageren«
Amagerbrogade 101

Amager 2719 u.

København K.

Aktive:
Smed Knud Echstrøm, Sværtegade 5, 2.
Uden båd.
Elektrikerlærling Egon Hviid Jensen, Leifsgade 13. Uden båd.
Alf Rudolf Petersen, Keplersgade 2.
Jolle uden navn.
Mekaniker Chr. Eliott, Maltagade 2.
Uden båd.
Lagerarbejder Leo M. Andersen, Grækenlandsvej 88 B. Uden båd.
Trykker O. V. Pedersen, Kastrupvej 52.
Motorbåd "Runkedoren".
Møbenhdl. Børge J. Birch, Liflandsgade 9.
Motorbåd "Speedboat".
Einar E. Nielsen, Parmagade 32. Uden båd.
Jørgen Herbst Heinrichsen, Lodivej 3.
Uden båd.
Frk. Karen Emborg, Ungarnsgade 27.
Uden båd.
Maskinpasser Jens P. Hansen, Rumæniensgade 6. Uden båd.
Montør Svend P. Petersen, Lergravsvej 39.
Uden båd.
Skibstømrer Georg Petersen, Bremensgade
43. Piratjolle "Pierette".
Passive:
Janna F. Echstrøm, Sværtegade 5.
Juniores:
Ketty Christensen, Bredegrund 42.
Freddy H. Breek, Tingvej 2.
Erling Jensen, Højdevej 27 A.
Ifølge lovenes paragraf 3: nyt medlems
ansøgning om optagelse aftrykkes i først
udkomne numre af S. S. F. Protest skal
skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14
dage efter offentliggørelsen.

A S S U R A N C E
CENTRAL 14575 - LØGSXØRGADE 9

HAR ALT

BADEN

MALERUDSALGET
HAVNEPLADSEN — SU. 8770
Privat adresse: Østrigsgade 17, 1.

Kassererens Uontortid
i juni, juli og august:
Hver fredag kl. 19—20,30 i klubhuset
Amager Strandvej, tlf. SU. 35016,
postkonto nr. 56516. Ved alle ind
betalinger bedes medlemsnr. opgivet.
Husk ingen kontortid om søndagen.
Afleveret til postvæsenet den 31. maj 1951.
Udgiver: Sundby Sejl-Forening.
Ansvarhavende redaktør:
Einar E. Nilsson, Hveensvej 1,1. Tlf. amg. 1699 x
Ekspedition: E. Nilsson, Milanovej 25, sundby 4381
Tryk: Amiger Bojtrykkeri, Hallandsgade 11 - S.
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SEJL OG SKRUE
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

STIK IND TIL

O G D A N S K S E J L U N I O N

PRÆSTØ

Fra en kollega har jeg modtaget
nedenstående feriebrev, som giver
en forsmag på feriens herlige tid.
E. E. N.

ind. Men hvorfor nu tage Dragør på de
travleste dage for havnen, hvorfor ikke
gemme Dragør til den stille tid, og så se
på byen efter en rask sejlads en efterårs
dag.

Min kalender viser, at det er den 23. i
Rødvig er også en sikker station på vejen.
dag. Kl. 13 begyndte min ferie. Nu i aften
Det
skal indrømmes, at den ligger bekvemt
er jeg på vej op langs kysten. Det er en
dejlig frisk aften. Det ene bål tændes efter på vejen sydover. Men lad gå, hvis Rødvig
det andet, gnisterne flyver for vinden. Som kun bruges for at have en sikker havn,
jeg står her ved rattet og ser ud i skumrin medens man skaffer og overnatter, for der
gen, forekommer aftenen mig nærmest udover er der ingen grund til at gøre op
stille, motorens monotome summen ænses hold her. Alligevel mindes jeg engang, Rød
ikke, benzin- og olielugten fra den varme vig var anderledes end vanligt, men det var
motor, bemærker jeg kun nu og da. Netop en flok sejlere, der spredte hygge, og det
som jeg står og betragter en af sundets er straks en anden sag.
"hvide svaner", der kommer glidende gen
Da vi, godt udhvilede, er stukket fra Rød
nem vandet, rinder den tanke mig i hu, at vig og tager videre sydover, gør vi ikke
jeg havde lovet redaktøren af S. S. F. at som normalt, nemlig at lade turen gå til
sende en frisk hilsen fra den sommersmi- Nyord eller Vordingborg, men hvorfor jage,
lende danske kyst. Faktisk skal turen ikke det gælder jo ikke om at tilbagelægge den
gå mod nord, men vi syntes lige, vi skulle længst mulige distance, men at få det størst
have en festlig start. Jeg får fat i min mulige udbytte af turen. Kursen holdes
notesbog og prenter de første indtryk og mod Roneklint og GI. Hestehaveskoven. Vi
tanker om turen, der ikke skal forme sig holder os godt klar af land, da Fedet, der
som de gængse. En slagplan er lagt, men I som en bristefærdig dråbe hænger på kor
den vil ikke blive fulgt slavisk. Et sus og tet og deler Fakse bugt og Præstø fjord,
en guldregn fra raketterne får mig for en strækker sin lange flade strand ud til
stund bort fra drømmene.
siderne. Snart har vi indsejlingen Den lange
Når de hundrede af fartøjer i år stævner smalle rende går noget ud og ind, nu har
sydpå som de foregående år, kan jeg her vi Måderne om bagbord. Om styrbord inde
på denne aften fortælle ruten ganske nøje: på Fedet løber en flok heste henover den
Dragør, som første havn på vejen, dog alt flade eng, — hvor de strækker ud, hejsa
efter hvilket tidspunkt af dagen man er og hop.
startet, eller om uheldigt vejr spiller
Vi har en stiv østen, så en sejler på vej

På grund af ferie

ud må krydse i det uendelige, det er ikke
meget han avancerer, men hvad — han og
vi har den bedst tænkelige udsigt. — Helt
inde, hvor der er læ, ligger vist en fisker og
stanger ål. En skonnert på 2—300 tons er
for udgående. Den har sikkert været inde
og losse til den lokale stor-grosserer, et
træk vi kender fra næsten alle småhavnene,
hvor en enkelt mand dominerer hele hande
len, det være sig brændsel, tømmer, korn
og foderstoffer o. s. v.
Her i sejlrenden er ingen trængsel, godt
vi smuttede ind her. Mens jeg holdt øje
med kostene, som man skal være mere op
mærksom på, efterhånden som vi nærmer
os havnen, glider blikket mod de høje,
slanke fyr- og grantræer, der duver for
vinden. Om styrbord har vi nu Storeholm
og Lilleholm med deres rige fugleliv. Her
har vi den lokale kapsejladsbane, og vi ser
et par piratjoller i en rask dyst.
Midt i min iver efter at berette om syns
indtrykkene, har jeg glemt at fortælle, at
vi i år har taget cyklerne med. I al den
tid jeg har sejlet, har det altid ærgret mig,
at jeg, når vi var i havn, ikke eller næsten
aldrig er kommet uden for havneområdet.
Ideen til en afstikker fra havnen, fik jeg
en sommer vi var i Stege, der tog vi for en
gangs skyld med bus, og det er vel over
flødigt at fortælle, at turen gik til Klinten.
Nu i år skal vi på landevejen på cykel, af
hvilken grund vi har anskaffet 2 lette cyk
ler. Ideen skal realiseres første gang her
i Præstø.
Motoren går nu for mindst mulig kraft,
vi glider forbi sejlklubbens bådebro, og vi
glider ind til den gamle Præstø havn. Vi
kan se på de mennesker, der går over den

HUSK

afholdes ingen aftenkapsejladser

vor lukkede kapsejlads d. 5. august

de første 3 tirsdage i juli

Se opslag i klubhuset

SIDE 2

toppede havneplads, at de undrer sig, for
det er sjældent, her kommer gæster, hvad
vi senere får bekræftet under en passiar
med en af byens borgere. "Jo," siger vor
"borger", "københavnerne haster bare forbi
derude, og hvorfor gør de det?" Jeg blev
ham svar skyldig.

SSF
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Efter endt brug skal det forskellige, som
er benyttet, bringes på plads. Alt hvad der
henstår eller henligger på pladsen, såvel
fartøjer som grejer, skal af de enkelte med
lemmer behandles skånsomt og med re
spekt for ejendomsretten. Eventuelle glem
te eller tabte ting, herunder alle arter af
værktøj, skal afleveres til pladsmanden,
som ved opslag vil søge ejeren fundet.
Al unødvendig brug af ferskvand skal
undgås, vandhanerne skal lukkes efter
brugen.

Efterhånden som jeg har samlet brud
stykkerne til denne hilsen, som just ikke
bevæger sig i kronologisk orden, er jeg
nået til et springende punkt: økonomien.
Her i Præstø, der ikke lever en feriebys
hektiske liv, går alt på normal vis. Det
mærkede vi, da vi handlede. Her har hver FORTØJNINGERNE
ken slagter, grønthandler eller købmand
Det er en uskik at kaste fortøjningerne
feriegæstepriser.
op på broen, når man lægger fra. Selvfølge
Et par dage er nu gået. Om dagen har lig er det heller ikke rart med våde fortøj
vi daset på den kunstige badestrand, og om ninger efter endt sejlads. Find en løsning,
aftenen har vi spadseret i det lille idylliske så vi undgår såvel fortøjninger på broen
anlæg. En formiddag var vi i Nysø for at som de våde på fartøjet.
se Thorvaldsensssamlingen.
Den gamle toldbygning står midt på OG FARTEN —
Ja, sæt farten ned ved sejlads i havnen.
havnepladsen, kornkranen hænger ud over
vandet, alt er stille, vi skal til køjs.
I morgen går turen videre.

LO OS REPETERE

r
v.

juniOR

JUNIORMÆRKET
Vi har efter vor opfordring i maj-nummeret af "Sejl og Skrue" om forslag til et
nyt juniormærke modtaget en god idé fra
Erling Jensen.

Flere af juniorerne synes, at dette er det
helt ideelle juniormærke, på grund af sin
størrelse og sin enkle udførelse.
flå.
PIRATJOLLER
Fra artiklen om piratjoller i det sidste
nummer fik vi desværre ikke dette billede

-tyaltebr

NATSEJLADS

NATIONALFLAGET

I juni-nummeret af "Sejl og Skrue" stil
lede vi et forslag om et arrangement af en
natsejlads. En lærer fra øvelsesbåden er
gået ind for forslaget og har indhentet til
ladelse fra formanden, juniorchefen og
sejladschefen for S. S. I., således at S. S. I.
med omtalte lærer som leder vil stå til
rådighed for ca. 10 juniorer lørdag den 11.
Fra 1748 har koffardiflaget haft følgen august 1951.
Selve turens omfang vil vind og vejr be
de forhold imellem selve den røde dug og
det hvide kors: Lodret 12:4:12, vandret stemme, men der er ikke tvivl om, at det
vil blive en meget lærerig tur, hvor vi vil
12:4:18:3 (de sidste 3 er til slid).
Fra 1939 har orlogsflaget, der er et få lejlighed til at udfolde vor viden om
splitflag, haft forholdene: Lodret 24:8:24, navigation efter fyr, søkort og kompas. —
Turen starter fra S. S. F. og slutter samme
vandret 24:8:30:45.
sted omkring midnat. Juniorer, der har del
Flaget sættes kl. 08,00 og forbliver vajen
taget i vinterens navigationskursus, vil
de til solnedgang. Står solen op efter kl.
blive foretrukket, idet disse kundskaber er
08,00 sættes flaget ved solopgang.
nødvendige for at få det mest mulige ud
Skal flaget udtrykke sorg, sættes det
af det. Der vil i god tid blive ophængt en
"på halv". Flaget sættes i top for derefter
tegningsliste i klubhuset.
at fires ned til lidt over midten af flag
Lederen af turen, som jo påtager sig et
stangen. Ved solnedgang føres flaget til
stort ansvar, henstiller til juniorerne om at
tops, for derefter at bjærges.
Ved begravelser går flaget til tops efter medtage en skriftlig tilladelse fra forældre.
flå.
højtideligheden.
Dannebrog dalede efter sagnet ned fra
himmelen i slaget ved Lyndanise år 1219,
idet en røst lovede de danske sejren, når de
holdt dette mærke højt. Lige fra middel
alderen (Valdemar Sejer) til vore dage har
Dannebrog været de danskes kendetegn
til søs.

Man kipper for orlogsskibe ved at hale
sit flag to trediedele ned og beholde det
der, til det andet skib har sænket sit til
svarende og har sat det i top igen. Først
da sætter man sit eget.
ORDENSREGLEMENT
Alt foreningen tilhørende inventar, værk
tøj og lignende skal behandles med omhu.

med, men her er det. I mellemtiden er de
fem piratjoller godt på vej til at være sejl
klare, og på billedet ses de første resulta
ter.
flå.
Alle spørgsmål og forslag til
juniorspalten bedes stilet til:
Åge Henriksen,
Øresundsvej 120, Amg. 3764 u,
eller Flemming Jensen,
Parmagade 29.

AutoUan
ved SVEND HANSEN

1. Kl.s
Autoreparationsværksted
(Speciale: Hovedreparation)
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P. WINTHER
M A S K I N S N E D K E R I
L A P L A N D S G A D E 6
Salg af alt træ til bådebyg
gere samt træforarbejdning.
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På langtur med
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Singleshand over Nordsøen
(Sluttes).
Natten forløber vel, og mandag morgen
er vinden frisk, og det giver lidt vand over;
men det hører op af sig selv, da søerne bli
ver længere og længere. Det frisker nu så
meget, at jeg må tage et par tørn på bom
men, hvorefter jeg surrer pinden og tager
lidt morgenmad, vinden frisker stadigvæk,
så jeg tager et par tørn mere og sætter mig
et par timer ved roret, men vinden stiver
stadig af øst sydøst, så jeg tager endnu et
par tørn (det er ialt 6 tørn). Hun stamper
godt i det, men her hjælper ingen kære mor.
Hun skal fremad! Men farten er ikke stor,
da båden er meget langhåret i bunden. Hele
mandagen og mandag nat forløber vel.
Tirsdag morgen er jeg ca. 100 mil fra
Esbjerg, men med den fart, jeg har i øje
blikket, kan jeg regne ud, at der vil gå lang
tir, før jeg ser Esbjerg. Da vinden frisker
yderligere, beslutter jeg at tage 3 tørn
mere, hvorefter jeg efterser alt og går til
køjs. Jeg vågner igen ved middagstid, det
blæser godt, og vinden er stadig øst sydøst,
hvilket ikke er så godt, da jeg får en skrap
bidevind, og kan lige holde kursen, som er
o. t. n. Vn n. Hvis vinden holder sig i samme
hjørne, kan jeg regne med en mægtig af
drift, inden jeg ser land. Resten af tirsdagen
forløber uden særlige hændelser.
Onsdag er vinden temmelig stiv (ca. 5—6)
og jeg tager 3 tørn mere, så der er 12 ialt
samt en lille fok. Søen er høj, så farten er
ikke ret stor. "Ann" arbejder hårdt og tager
en del vand over. Onsdag eftermiddag snak

ker jeg med en Lemvig-kutter, der opgiver
positionen til 125 syd sydvest af Thyborøn
kanal. Da jeg får det stukket ud på kortet,
kan jeg se, at jeg har haft en stor afdrift
og med samme kurs og vind, vil jeg se land
langt nord for Esbjerg.
Onsdag nat ser jeg et lys ret forude, men
det er for langt væk til at jeg kan bestem
me, hvad det er for et. Jeg slår op i min
årbog over fyrfortegnelser, for at se, hvor
dan de forskellige fyr langs kysten blinker,
og finder ud af, at det er Bovbjerg fyr. Her
er jeg godt kendt med kysten, så jeg går
helt ind under land og begynder at krydse
sønderpå. Her er smult vand og strømmen
er med, og jeg kan rulle yderligere to tørn
ud, da der ikke er megen sø. Det skrider
godt hjemad, men vinden slår mere sydpå,
så jeg må til at krydse langs med land.
Henunder aften er jeg ud for Lyngvig fyr,
men nu flover vinden helt af, så jeg beslut
ter at smide anker for natten.

Ras
Køber gammel Jern - Metal - Klude
Flasker og Aviser.

Amg. 6313
P. RASMUSSEN - HESSENSGADE 25

Torsdag morgen haler jeg ankeret op og
sætter alt, hvad der kan sættes op, og kryd
ser sønderpå. Ved middagstid er jeg lige
sønden for Hvide Sande, hvor der ligger
mange kuttere og fiskere. Det skrider ikke
ret meget fremad, da vinden stadig er flov.
— Torsdag nat er jeg tværs af Blaavand,
strømmen er med, så jeg regner med at
være ved Grådyb ved dagningen. På vej ind
gennem dybet klarer jeg op og anløber
toldvagten kl. 12,30 og får papirerne i orden.
Derefter bugserer Carl Steen mig til den
plads på Vestkaj, hvorfra vi startede for 52
dage siden."
Bent Aage

Medlem af S.S.F.

Smilende
sommer

Vi siger "Vestkaj" tak, fordi vi måtte
optrykke den spændende beretning for vore
medlemmer.
E. E. N.

SAILOR"

8 . P . Marinemodtager type ^

4 bølgeområder:
19—2000 meter
(incl. kutterområde).

r
En elegant udfort
radiomodtager,
der kan anbringes —
og pynte —
i ethvert, selv det mindste
fartøj.
Kabinettet er udført i vandtæt, helsvejset, rustbeskyttet stål, lakeret i cremefarve.
Alle beslag .knapper, skruer og lignende er udført i matforcromet messing. Tilslut
ning af ledninger ved en stikprop. Dele, som er påvirkelige af fugt, er vacuumimprægnerede. Mekanisk opbygning i messing og rustbeskyttet stål. Konstruktionen
er modstandsdygtig overfor vibrationer. Alle kontakter er belagt med rent sølv.
Dimensioner: Højde 21 cm, bredde 24 cm, dybde 12 cm, vægt 4 kg.
21 cm "sea proof" højttaler leveres med forchromet messingring og gitter for
indbygning i forhåndenværende skot, skabsdør eller lignende.
4 tø rørs super. Minimalt strømforbrug.

Eneforhandler
for København og
Sjælland:

Edgar Nielsen,
Nakskovvej 130
Valby 6710.
M/B Happy Days.
Motorbådsklubben
"West".
Modtageren
demonstreres gerne
efter aftale.

.J
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GRØN&WTZKE
Assurance

Kongens Nytorv 6

SEJLSPORTSHUER
EMBLEMER OG OVERTRÆK

BROZEK
AMAGERBROGADE 124

SU. 866

FREYTAG SEJL
N Y H A V N 5 3
P A L Æ

3 9 4 3

HUSK STOPURET
til hapsejladsen
STARTKUGLEN er forsvundet.
KLOKKEMAGEREN har det til den
rigtige pris.
Alt i ure og optik.

»Klokkemageren«
Amagerbrogade 101

Amager 2719 u.

Er båden

Hvis båden på en eller anden måde har
fået en læk, så træk ikke straks båden på
land, men se om lækagen kan klares på
den her omtalte måde.
Få fat på en spand og et langt skaft,
bind det sammen, og fyld så spanden med
savsmuld. Slå så spanden raskt mod vandet
med bunden i vejret. (Det skal være med et
virkeligt snuptag). Så snart spanden er
under kølen vendes den lidt samtidig med
den føres langskibs. Savsmulden vil flyde
op under bunden og trænge ind og tætne
utætheden.
Midlet skal være probat. En af de virke
lige gamle sejlskibssømænd har fortalt, at
han har været med på en tur over Atlanten,
hvor man sejlede på savsmuld.
Under alle omstændigheder, tag ikke
båden på land straks, og skulle det allige
vel blive uomgængelig nødvendigt, så husk,
at man ikke kan kalfatre (slå bomuld i) i
en våd klædning eller i et vådt dæk.
Forinden man tænker på at kalfatre, bør
man undersøge, om man ikke kan klare sig
med at tætne med talg. Men også i dette
tilfælde bør bunden være tør. Det opnås
lettest ved at lægge en asbestplade over
træet og varme den op med en blæselampe.
E. E. N.

Formand: Erik Nilsson, Milanovej 25, S.
Sundby 4381.

A S S U R A N C E
CENTRAL 14575 - LØGSTØRGADE 9

Wlofyaåifo „Wladi"

HAR ALT
TIL
BÅDEN

MALERUDSALGET
HAVNEPLADSEN — SU. 8770
Privat adresse: Østrigsgade 17, 1.

Næstformand og sekretær: W. Tanggård
Rasmussen, Grækenlandsvej 140, 1., S.
Kasserer: Th. Sparre, Højdevej 39, 3., S.
Sundby 5673.

/>

København K.

Kj /E K ?

HVEM og HVOR

c*

.

Kassererens kontortid
i juni, juli og august:
Hver fredag kl. 19—20,30 i klubhuset

Havneudvalg: O. Fiitterer, Middelgrundsvej
39, S., Amager 8739 y. E. E. Nilsson,
Hveensvej 1, S.

Amager Strandvej, tlf. SU. 35016,

Klubhusforvalter: Arne Johannesen, Ama
gerbrogade 97.

betalinger bedes medlemsnr. opgivet.

Juniorchef: A. Maj Jørgensen, Italiensvej
76, S., Amager 5568.

postkonto nr. 56516. Ved alle ind
Husk ingen kontortid om søndagen.
Afleveret til postvæsenet den 4. juli 1951.

Kapsejladschef: Alf. Andersen, Ulvefodsvej
2, S.
Skolechef: Harald Hansen.
AMAGER AFD.: AMAGERBROGADE 4
AMAGER 6262
Annonceekspedition: E. Lorentzen, Albani(Fr. V. Brems: Sundby 7422 ulla).
ensgade 2, S., Amager 7118 y.

Udgiver: Sundby Sejl-Forening.
Ansvarhavende redaktør:
Einar E. Nilsson, Hveensvej 1,1. Tlf. amg. 1699 x
Ekspedition: E. Nilsson, Milanovej 25, sundby 4381
Tryk: Ainager Bogtrykkeri, Hallandsgade 11 — S.
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SEJLADSER - V

O G D A N S K S E J L U N I O N

isterens

Her skal vi for en stund kalde på med
lemmernes samvittighed. Er den i orden,
når vi spørger, hvor langt kendskabet ræk
ker til søvejsreglerne? Noget man bør og
skal kunne, når man er i rum sø. For alle
gælder det, hvordan tovværket betjenes i
havn, for hvor er det nedslående at vandre
langs molen i sundhavnene og se de ube
hjælpelige knuder. Hvordan er det fat ? Kan
alle deres kram, hvor de end befinder sig?
Sommerens sejladser er ikke forbi, og
netop derfor vil vi i år prøve, om vi ikke
skulle kunne få flere i tale, enten fordi nogle
har lavet en bommert og endnu har den i

HIIRITISIHC

at den anden er stiv i søfartsreglerne eller
respekterer dem.
En jævnaldrende ung dame kommer op
i lanterneføringen. Alt lys i klassen sluk
kes, og på en sort træplade tændes i stedet
nogle farvede lommelygtepærer, hvide
grønne, røde. Illusionen om et skib, der
stævner lige mod én, er fulkommen. Lyse
ne blinker i forskellige variationer, og den
unge dame forklarer flydende, at den spe
cielle lanterneføring betyder en kabeldam
per, der er ved a t udlægge kabler, d e n
— at en slæbebåd har to lægtere på slæb,
denne igen: en ankerligger, og denne, at
Af sidste vinters hold gik 30 op til eksa
men og alle bestod, et resultat, der ikke
undrer, når man hører lidt om, hvor levende
undervisningen former sig. Her er et glimt
fra en undervisningsaften:
Her på katederet kommer to sejlfartøjer
ned imod hinanden, og en lyshåret junior,
15 år, med en uregerlig lok ned i panden,
forklarer sagkyndigt, at "hende" spidsgat
teren dér har sejlret, for hun kommer
"bidevind med vinden på styrbords halse",
medens den anden derimod "holder fuldt",
men, tilføjer han — jeg er alligevel vaks
ved rorpinden, for det er jo ikke sikkert,

erindring, eller fordi man har været i en
situation, hvor man kunne have tænkt sig
at være bedre orienteret.
Ved sidste års tovværkskursus' afslutning
havde vi den glæde at se 23 medlemmer
bestå prøven, og vi var af den mening, at
bedre kunne en serie af vinteraftener ikke
være blevet anvendt. Her var et hold, der
kunne deres kram, hurtigt og korrekt af
behændige fingre og ikke de gængse 10
tommelfingre.
Den anden og ikke mindre interessante
del af vinterens undervisning er naviga
tionslæren.

et skib er uden kommando, måske på grund
af maskinskade eller grundstødning.
En grånende herre, der til daglig er inde
haver af en blomstrende købmandsforret
ning, men som nu i fremrykket alder har
slået sig på sejlsport, forklarer om kom
passets indretning og nævner på kvartstre
ger alle stregerne fra nord til øst. På sko
len siger man blot ikke øst, men ost, f. eks.
nord til ost, % ost, det er maritimt det mest
korrekte.
Resten af undervisningstiden går med, at
læreren forklarer om længde- og bredde
grader, om den magnetiske nordpol og den
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geografiske ditto, om misvisninger og pejleapparater, og før man aner det, er to timer
fløjet af sted. Der "rigges af vejen", d. v. s.
modelskibe, søkort, kompasser m. v. luk
kes ind i et skab, og så "skejes der ud",
hvilket på landkrabbesproget vil sige, at Provinskapsejladserne ved Svendborg.
man har fri til næste undervisningsaften.
Formanden for Dansk Sejlunion, direktør
Endnu har man i bestyrelsen ikke fået Sv. Bøgelund Jensen fulgte stævnets sejlad
ser fra sin nye, store ketch "Akela", der
for kort tid siden blev søsat fra bådebygger
A. Jensen og Søns værft i Roskilde. Far
tøjet har kostet omkring en halv mill. kr.
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LUKKET KAPSEJLADS
AFHOLDES DEN 5. AUGUST
Se endvidere opslag med nærme
re oplysninger i klubhuset.

IV ¥ E

F A R T Ø J E R

Bemærk.
Al sejlads i havnen skal ske med mindst
mulig drivkraft, ligesom der skal udvises
størst mulig forsigtighed af hensyn til an
dre fartøjer og til fortøjninger.

fastlagt programmet for vinteren, men man
vil, så snart ferierne er overstået, udarbejde
den endelige plan, så at medlemmerne, der
søger anden aftenskoleundervisning, kan
tilrettelægge denne undervisning udfra vore
mødeaftener.
Alle oplysninger vedrørende undervisnin
gen vil blive aftrykt her i bladet, men for
en sikkerheds skyld: følg opslagstavlen i
klubhuset.

Møde i K. S. U.
I anledning af bagermester Georg Jør
gensens død afholdt Københavns Sejlunion
møde den 31. maj, hvor formanden for Sejl
klubben Sundet, grosserer Axel Olsen, holdt
en mindetale og i varmtfølte ord skildrede
NYE MEDLEMMER
Georg Jørgensens arbejde for sejlsporten
og for Københavns Sejlunion i særdeleshed.
Ansøgning om optagelse i foreningen
De tilstedeværende tilsluttede sig talen ved
er modtaget fra
at rejse sig.
Juniorer:
Til formand for Københavns Sejlunion
Ove Larsen, Øresundsvej 114.
valgtes derefter enstemmigt formanden for
Ove Nielsen, Sæterdalsgade 15.
Sejlklubben Sundet, grosserer Axel Olsen.
Ivan Frisch, Nyrnberggade 24.
Aktive:
Husk!
Leif Henning Larsen, Blekingegade 4.
Fællesturen til Vedbæk lørdag den 25.
Kragejolle "Ann".
august.
Frantz Egon Anthonsen, Stenbergg. 6.
Nok er amerikanerne smarte,
Uden båd.
når de udstyrer deres køkkener med alle
Christen Gylling, Kastrupvej 212.
tænkelige finesser, men de er endnu smar
Kutter "Vita".
tere, hvor det gælder om at opfinde gode
Jørgen Jørgensen, Guldbergsgade 72.
køkkenting til hæren og navnlig flåden. —
Uden båd.
Hvad mener De om tændstikker, der kan
Ifølge lovenes paragraf 3: nyt medlems
brænde, selv om de er dyngvåde, eller om
ansøgning om optagelse aftrykkes i først
knive, der kan flyde på vandet?
udkomne numre af S. S. F. Protest skål
skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14
Svensk hurtigbåd.
I Stockholm er demonstreret en ny dage efter offentliggørelsen.
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1. Kl.s
Autoreparationsværksted
(Speciale: Hovedreparation)
H E J R E V E J

TA

9900
9965

3 5

GA

Privat: Sundby 9542

svensk hurtigbåd, der gør 35 kn., og hvis
byggemateriale er en aluminiumslegering.
Båden, der har plads til 80 passagerer, bæ
res på vandet af dens vingelignende bund,
når den har fået en vis fart, og efterlader
derfor ingen dønninger. Den er allerede
patenteret i flere lande.
Dårligt nyt fra vor nabo.
Den af Kastrup sogneråd projekterede og
godkendte lystbådehavn må lade vente på
sig, da sognerådet fra boligministeriet har
fået afslag på materialeansøgningen. Man
havde her i Sundby ellers regnet med en
lettelse af de hårdt spændte pladsforhold
ved kaj, når den nye Kastrup lystbådehavn
var en realitet, idet man formodede, at en
del Kastrup-sejlere ville flytte til deres egen
havn.

Ras
Køber gammel Jern - Metal - Klude
Flasker og Aviser.
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Medlem af S.S.F.
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FÆLLESTUR
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LØRDAG DEN 25. AUGUST afholdes FÆLLESTUR til Vedbæk.

Udturen vil for sejlere, der vil deltage, forme sig som en handicapsejlads til Vedbæk
havn. Angående denne sejlads bedes sejlerne orientere sig ved at læse opslaget i
klubhuset.
Såfremt fornøden tilslutning opnås, vil der blive mulighed for en svingom lørag aften

i

i junior j

Kender du det en tidlig morgen at stikke
hovedet op fra kahytten og opdage, at solen
skinner og får alt til at smile venligt og
indbydende til en ? Ja, så ved du også, hvad
drengene følte, da de trak presenningen

Ferie i en jolle
Efter en længere pause, som des
værre har været nødvendigt af
hensyn til pladsen i bladet, forts,
vi her beretningen om en "vikinge
færd", som to af S.S.F.s juniorer
har foretaget i en lille sejljolle. —
Drengene foretog turen i august 1945.
Jollen var 12 fod lang og 5 fod bred og for
synet med et 9 kv.-meter latinersejl. Fra
Sundby havn gik turen til Aflandshage og
derfra efter en smut ind i Køge bugt direk
te til Bøgeskov, et idyllisk lille sted på
nordøst-spidsen af Stevns klint. Så Rødvig,
Faxe Ladeplads og derpå ind til Præstø.
Videre rundt om Jungshoved, gennem Bøge
strømmen til Kallehave havn, hvor gutterne
lagde til ved kajen en vindstille nat ved
midnatstid, og her var det, vi sidst hørte
fra dem.

bort tidlig om morgenen. Mønbroen stråle
de i solskinnet, som var den gjort af det
fineste sølv. For enden af broen dukkede
Møn op igennem morgendisen iført en klæ
delig grøn og gul dragt, og bagerst rejste
kirketårnet i Stege sig. Det var ganske be
tagende, så det varede lidt før drengene
kom i gang med "morgensyslerne". Som

Bestyrelsen.

mertiden ophørte den morgen, men drenge
ne besluttede sig til at bibeholde sommer
tiden, indtil de kom hjem. Provianten i rum
met under agtertoften blev gennemgået.
Der var nok til et par dage til, blev de
enige om, thi skulle de købe ind, måtte de
vente nogle timer endnu, før de kunne kaste
los, og det var de ikke meget for. Marme
ladekrukken var som altid fuld lige til ran
den til trods for, at de daglig spiste godt
af den. Drengene kaldte derfor krukken for
"Særimmer" efter galten i Valhal, som
aldrig kan spises op, for hver gang der
skæres et stykke af dens kød, voksede det
ud igen.
Himlen var blå uden een eneste plet og
ikke een vind. Fortøjningerne blev taget
ind og jollen skubbet ud fra kajen. Årerne
ud og så stod drengene ud gennem havne
løbet, ud midt i sejlrenden, hvor der gik en
svag strøm. Her blev årerne taget ind og
latinersejlet sat. Det hang ganske slapt ned.
Langsomt førte strømmen jollen ind under
broen og videre gennem Ulvsund, sønden
om Langø, der strakte sig over den spejl
blanke havflade, og videre næsten helt ind
til kysten ved Petersværft, der ligger lige
i skellet mellem Langebæk skov og Stensby

SAILOR"

S. P. Marinemodtager type ^

4 bølgeområder:
19—2000 meter
(incl. kutterområde).
f

En elegant udført
radiomodtager,
der kan anbringes —
og pynte —
i ethvert, selv det mindste
fartøj.
Kabinettet er udført i vandtæt, helsvejset, rustbeskyttet stål, lakeret i cremefarve.
Alle beslag .knapper, skruer og lignende er udført i matforcromet messing. Tilslut
ning af ledninger ved en stikprop. Dele, som er påvirkelige af fugt, er vacuumimprægnerede. Mekanisk opbygning i messing og rustbeskyttet stål. Konstruktionen
er modstandsdygtig overfor vibrationer. Alle kontakter er belagt med rent sølv.
Dimensioner: Højde 21 cm, bredde 24 cm, dybde 12 cm, vægt 4 kg.
21 cm "sea proof" højttaler leveres med forchromet messingring og gitter for
indbygning i forhåndenværende skot, skabsdør eller lignende.
4% rørs super. Minimalt strømforbrug.

Eneforhandler
for København og
Sjælland:

Edgar Nielsen,
Nakskowej 130
Valby 6710.
M/B Happy Days.
Motorbådsklubben
"West".
Modtageren
demonstreres gerne
efter aftale.
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København K.

skov. I sidstnævnte findes flere stendysser
langdysser, som nok er et besøg værd.
Fra Petersværft gik de ind under land
ned til Stammenakke, Sjællands sydligste
pynt. Her lå vraget af den gamle torpedo
båd Havørnen. Havørnen lå den 29. august
1943 i Stubbekøbing havn og forsøgte her

FREYTAG SEJL
N Y H A V N 5 3
P A L Æ

3 9 4 3
A S S U R A N C E
CENTRAL 14575 - LØGSTØRGADE 9

HUSK STOPURET
til hapsejladsen
STARTKUGLEN er forsvundet.
KLOKKEMAGEREN har det til den
rigtige pris.
Alt i ure og optik.

»Klohhemageren«
Amagerbrogade 101

+

+

Amager 2719 u.

+

C*

fra at gå til Sverige. Ud for Grønsund blev
den af en tysk torpedobåd tvunget til at gå
tilbage, og da chefen ikke så nogen mulig
hed for at undslippe, satte han Havørnen
på land og sprængte den, efter at besætnin
gen havde reddet sig i land.
Og videre gled jollen. Drengene lå begge
på agtertoften med benene ud over skibs
siden så tæerne af og til blev dyppet i det
friske vand. Storstrømsbroen havde længe
været i sigte ude om bagbord, men antog
nu tydeligere form. Om styrbord dukkede
gåsetårnets kendte kontur op og under
det husene i Vordingborg.
Ud på eftermiddagen kom, der lidt vind,
så jollen begyndte at gøre fart. Gennem
kikkerten så drengene, at havnen i Vording
borg var flagsmykket, hvorfor de fandt
landgangstøjet frem og klædte sig om. Så
gjorde de klart skib og snart efter var de
i Vordingborg og lagde til ved broen ud for
sejlforeningens klubhus. "Hvorfor er der
flag oppe?" spurgte drengene. "Japan har
kapituleret," var svaret. Det var den 15.
august 1945.
(Fortsættes).

MatyaiitÆ „Wladi

HAR ALT
TIL
BÅDEN

MALERUDSALGET
HAVNEPLADSEN — SU. 8770
Privat adresse: Østrigsgade 17, 1.

Kassererens kontortid
i juni, juli og august:
Hver fredag kl. 19—20,30 i klubhuset
Amager Strandvej, tlf. SU. 35016,
postkonto nr. 56516. Ved alle ind
betalinger bedes medlemsnr. opgivet.
Husk ingen kontortid om søndagen.

P. WINTHER
M A S K I N S N E D K E R I
L A P L A N D S G A D E 6
AMAGER AFD.: AMAGERBROGADE 4
AMAGER 6262
(Fr. V. Brems: Sundby 7422 ulla).

Salg af alt træ til bådebyg
gere samt træforarbejdning.
TLF. CENTRAL 14237
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Tipsoverskud — Benzinpenge — Kommuneforpligtelser

A T T G S E N G VMG
Mange store ord er der blevet sagt om
tipsmillionerne, den tilbagebetalte benzin
afgift og om kommunens tilskud til spor
ten. Ord og talemåder i en sand overdådig
hed. Klicheer som denne: hellere forebygge
end at helbrede. Sandt at sige er der gjort
en del, men ikke nok. Midlerne er stillet til
disposition, men smuldret bort i sandet. —
Måske midlerne har været for små, eller
de er blevet bortødet til ubetydeligt formål
i stedet for at blive samlet om det primære.
Et er givet, vil vi nå videre fremover, må
der koncentration til frem for noget andet.
Nu tipsmillionerne. Hele systemet, der er
bygget op hermed, havde oprindelig til for
mål at skaffe idrætten hjælp til selvhjælp.
Men af alle millionerne bliver der nu kun et
latterligt lille beløb til idrætten. Når
"Dansk Idrætsforbund" så fordeler til en

kelte forbund, bliver der, som vi så sidste
år, nogle få tusinde kroner til "Dansk SejlUnion", som afholdt et lederkursus for be
løbet. Nu vel, vi godtager dispositionen,
men kunne en udsendt tryksag ikke have
gjort det samme, og måske mere, for de
ledere, der var på kursus, bliver jo ikke —
eller sandsynligvis ikke — ledere resten af
deres tid. En tryksag kunne have vandret
med lederposten. I denne forbindelse kan
argumentet: styrkelse af kammeratskabet
blandt sejlerne ved ledermøderne, ikke
akcepteres. Den styrkelse og tolerance
kunne opnås ved, at man aktiverer sejl
sportspressen og ikke mindst den officielle,
hvis man virkelig ønskede at gøre noget for
samhørigheden.
Benzinafgiftens
tilbagebetalingssystem
har også slået en brist i vore illusioner. —

KURSUS
Undervisningsplanen er end
nu ikke fastlagt. Interesse
rede medlemmer bedes se
efter nyt på tavlen i klub
huset.
Undervisningen forestås i
år ligesom tidligere år af
foreningens populære navi
gationslærer, styrmand A.
P. Bendtsen.

Netop som man havde forsonet sig med
tanken om at tilbagebetalingen ikke kom
forbrugerne direkte tilgode, faldt dråben,
som fik bægeret til at flyde over, fordi man
erfarede, at af de bevilgede 150,000 kr. for
finansåret 1950—51 og de 150,000 kr. for
finansåret 1951—52 er slået sammen i en
pulje og nu fordelt, og fordelt i dette ords
sande betydning. Det er blevet til en
række mikroskopiske beløb. Man undres
over, at man ikke havde sigtet ansøgninger
ne nøjere og fundet frem til de virkelige
ansøgninger, der hjalp sporten og ikke bare
lappede. Nu for S.S.F.s vedkommende,
havde man virkelig konstruktive forslag
at gøre: bl. a. et nyt elektrisk spil for at
kunne forøge ophalerkapaciteten, hvilket i
forbindelse med andre planer kunne have
sikret fremmede sejlere oplæggerplads for

XwiMlC&Uv/h
ku't/ui/,)
Mandag den 1. okotber kl. 19,00
begynder

undervisningen i tov-

værksarbejde på Sundpark skolen
i Wittenberggade.
^

Tovværkslærer

Indtegningsgebyr: Kroner 10,00.

H. Hansen.
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vinteren, noget der som bekendt er stor skal have et sted at parkere. Vi kræver
mangel på.
ikke luksus, end ikke komfortable vilkår
Endvidere ønskede man midler til at re for vore havne, vi ønsker blot en sikker
parere bolværk ved slæbestedet, og tanken havneplads for vore fartøjer. Ønsket kan
om at forhindre, at de af kommunen i hav ikke være mere beskedent, det står ikke i
nen investerede penge ikke gik til ved sim forhold til den indsats, de fleste af os har
pelt forfald. Ligeledes havde man søgt om ydet, før vi havde midler til at erhverve
midler til et motorreparationsværksted for vore fartøjer. I denne forbindelse skal vi
foreningens medlemmer. Men at dette i til orientering for udenforstående fortælle,
første omgang ikke kunne lade sig gøre, at fartøjer kun handles kontant, afbetaling
kunne man i og for sig bære over med, eller veksler bruges ikke, ligesom ejeren af
når man havde sikret, at såvel bolværk og en båd ikke kan optage banklån i denne.
overvintringspladserne var blevet sikret for Disse er årsagerne til, at vi ønsker en sik
et så stort antal sejlere som overhovedet ker havn, hvor vi trygt kan forlade vore
fartøjer.
muligt.
Når man tænker på det store arbejde,
der siden 1927 er udført af Dansk Motor
båds Unions formand, sagfører Arnold
Andersen for at få den urimelige benzin
afgift for motordrevne fartøjer ophævet,
er det uden større begjstring man ser resul
tatet med de mange små bevillinger.
Havde det ikke været den store sag og
dens mand mere værdig, om man havde
stillet et større beløb til rådighed for en
forening (en kommune) et sted i landet,
hvor man trængte til en havn, og hvor der
evt. kunne skabes et sted, hvor tur-sejlere
søgte til, velvidende om god modtagelse?
Et beløb kunne stilles til rådighed for en
hytte med en tilpas beliggenhed. Her skulle
så være stationeret nogle sejljoller. Mon
der ikke ville blive søgning af landets unge
sejlere. Det ville ikke komme benzinfolkene
tilgode, nej, men vi bør i dansk sejlsport
se at komme udover de snæversynede ego
istiske tilbøjeligheder. Kunne vi nå så langt,
måtte det i sandhed være en smuk tak for
et stort uegennyttigt arbejde med benzin
afgiften for dansk sejlsport.
Kommunetilskud eller ikke? Her er ikke
noget spørgsmål om tilskud. Man beder
ikke om tilskud til parkeringspladser. Dem
sørger kommunen for slet og ret. Hvornår
må vi så nå så vidt, at de kommunale myn
digheder gør sig klart, at søens folk også

Autohan
ved SVEND HANSEN

1. Kl.s
Autoreparationsværksted
(Speciale: Hovedreparation)
H E J R E V E J

TA

9900
9965

3 5

GA

Privat: Sundby 9542

I første start fik vi en 6te plads efter en
meget dårlig start som næstsidste båd.
Hvis vi har været uheldige i første sejlads,
var uheldet langt mere ude efter os i anden,
idet føreren af båden J 60 ikke var vagtsom
nok over for et "pust", skødet klemte på
klampen og båden bordfyldte. 5—10 minut
ter efter blev vi samlet op af 2 motorbåde,
hvoraf den ene slæbte juniorbåden ind. For
at gøre uheldet større var den forreste luft
tank i båden utæt, så da vi tog slæbeenden
af sank stævnen, så kun lige hækskinnen
var synlig over vandet. Efter mange be
sværligheder fik vi hævet den, så vi kunne
få den lænset. 3. sejlads deltog vi ikke i,
Sikkerhed for enhver pris ønsker vi ikke. fordi en fra vort hold tog hjem ovenpå
Sikker havn bygget for private midler hel vandgangen.
ler ikke. Det offentlige (Københavns kom
Resultaterne blev således, at "Kongelig
mune) må investere midlerne, kun og alene Dansk Yachtklub" vandt pokalen for tredie
herigennem kan vi få havnepladsen for en gang, altså til ejendom. Arrangørerne
overkommelig pris, målet for alle køben "Sejlklubben Sundet" blev nr. 2, og "Mal
havnske sejlerønsker.
E. E. N. mø Segelselskab" nr. 3.
Næste års kammeratskabspokalsejlads
vil blive afholdt i Helsingborg.
Åge.

, junior;
Natsejladsen:
Der var blevet spået forholdsvis stor til
slutning til denne sejlads, men hvorfor der
kun kom 2 — to — af samtlige tilmeldte
juniorer bliver vist aldrig opklaret, sejlad
sen blev derfor ikke til noget, men hvorfor
denne natsejlads blev arrangeret, var for
at juniorerne kunne få deres teori fra navi
gationen genopfrisket i praksis.
At sejle om natten efter søkort, kompas
og fyr vil I alle sikkert opleve, og det er
derfor meget beklageligt, at juniorerne ikke
kan indse, hvor nyttig og lærerig en sådan
sejlads ville være. Samtidig fik lederen af
sejladsen, hr. Broch Petersen sin week-end
ødelagt. Dette udfald har givet anledning
til, at hr. Petersens store interesse for
"juniorsagen" har fået et alvorligt knæk.
Således at lignende arrangementer vil være
udelukket i fremtiden.
Vi vil herigennem søge at rette en und
skyldning til hr. Broch Petersen, og vi hå
ber han vil modtage den på alle juniorernes
vegne, og forstå, at vi er kede af det skete.
Kammeratskabspokalen:
Kammeratskabspokalsejlads 1951 blev af
holdt af "Sundet" søndag d. 12. august 1951.
Det blev lidt af en fiasko for S.S.F.s junio
rer, idet vi kun blev nr. 12 af 13 sejlfor
eninger.
Vinden var frisk fra syd, lidt for frisk
for juniorbådene, men alligevel var der
ingen der rebede sejlene før i tredie sejlads,
da der blev givet ordre fra dommerskibet
i til 2 omgange på bommen.

Venskabspokalen:
Den af skolebetjent Jensen med "No
Name" udsatte venskabspokal, vil der blive
sejlet om i september måned, så hold øje
med opslagstavlen i klubhuset, da der vil
komme meddelelse om dato og klokkeslet
her.
Enhver fører kan deltage, og sejladserne
vil foregå således, at hver fører vil sejle
3 omgange, en omgang med hver båd, og
det sammenlagte pointantal vil være det
afgørende.
Sven Malm vandt pokalen sidste år, og
har selvfølgelig lov til at forsvare den, selv
om han er selvejer nu.
flå.
Spørgsmål og forslag bedes stilet til
Flemming Jensen, Parmagade 39,
ell. Åge Henriksen, Øresundsvej 120,
tlf. Amager 3764 ulla.

Ras
Køber gammel Jern - Metal - Klude
Flasker og Aviser.

Amg. 6313
P. RASMUSSEN - HESSENSGADE 25
Medlem af S.S.F.
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GENERALFORSAMLING
MANDAG den 22. oktober 1951 kl. 19,00 afholdes den ordinære generalforsamling
i Amager Selskabslokaler, Markmandsgade 9—11.

Fælleskapsejladsen
ved Bragør
Den største kapsejlads, der hidtil har
været afholdt i Danmark, fandt sted i far
vandet ud for Dragør den 17. august. Hav
nen var sort af mennesker, som interesseret
betragtede de mange starter. En frisk vind
gjorde sit til at øge dramatiken over de
245 fartøjers sejlads. Mange piratjoller

13. løb: No Name. H. H. Werner. 14. løb: olympiaden for de store både ved Harmaja
Fri. Aage Sejrbo. 15. løb: Vagabond. M. og for de små både ved Liuskasaari.
Knudsen. 16. løb: Frem 1. 0. S. Frem. 17.
Sejladserne fortsættes derefter den 21.
løb: Snuller. S. Sandersen. 18. løb: Bras. juli til og med den 27. juli.
Preben Paulsen. 19. løb: Fisyv. H. Søvndahl.
20. løb: Aloha. Ib Olsen. 21. løb: Hallo.
Børge Malm, nr. 2 Why not. E. og K. Wess
N Y E F A R T Ø J E R
Hansen, nr. 3 Chubby. Karin Peetz. (22. løb
udgik). 23. løb: Kalorius. P. Lichtenberg.
24. løb: Leif. Ernst Jensen. 25. løb: Svend
O. Torp Steffensen. 26. løb: Jan. Hellerup
Sejlklub, nr. 2 Knud. Hellerup Sejlklub, nr.
3 Gryden. Carl Vilh. Reimers.
Olympiabane: 1. løb blev vundet af Bess,
sejlet af Poul Elvstrøm. 2. løb: Day Dream.
Hans Berthelsen. 3. løb: Too Late. Poul
Petersen.
I piratjollesejladsen vandt Dres, sejlet af
Jørgen Rørly med 6469 points. Nr. 2 blev
Peter Plys, H. Petersen med 5785 points og
nr. 3 blev See, J. Stork, med 5780 pointå.
NYE MEDLEMMER
Ansøgning om optagelse i foreningen
er modtaget fra

Nær og fjern

kuldsejlede, hvilket der ikke var noget at
sige til, da vinden en overgang blæste helt
op til 7—8 meter i sekundet.
Det var de københavnske sejlklubbers
fælleskapsejlads, og ikke færre end 800
aktive sejlsportsfolk deltog. Den hidtidige
hjemlige rekord på 200 deltagende fartøjer
blev sat ved fælleskapsej'adsen i august
1950 ved Dragør.
Dagens resultater blev:
1. løb: Ambition. Den danske Marine. 2.
løb: Fortuna. A. Eisenhardt. 8. løb: II. Carl
G. V. Carlsen. 4. løb: Can III. Chr. Nielsen,
nr. 2 Drot. Kaj Nielsen, nr. 3 Skjoldungen.
Einar Olsen. 5. løb: Josephine. Henning Jen
sen, nr. 2 Krudt. S. A. Bendtsen, nr. 3
Lurifax. Tilling og Asnov. 6. løb: Tumleren.
Aage Hempel. 7. løb: Get Away. Ove Ahlstrand. 8. løb: Delfinen. Jørgen Bang. 9.
løb: Aloma. E. Svendsen. 10. løb: Anur. T.
V. Rasmussen. 11. løb: Korsar. H. Skov
Nielsen. 12. løb: Grethe. E. Berg Petersen.

Første gasturbineskib.
Mens der i Danmark ligesom i flere andre
lande arbejdes inden for værftsindustrien
på at udvikle gasturbinens tekniske egen
skaber, således at den kan anvendes til
fremdrivning af skibe, vil der ifølge "Sø
fartens Fremme" i nær fremtid finde et
interessant eksperiment sted i England
inden for dette område, idet et dieselelek
trisk tankskib "Auris" på 12,000 TDW, til
hørende Anglo Saxon Petr. C., for tiden er
ved at få installeret en gasturbine til frem
drivning. Skibet vil dog ikke udelukkende
blive afhængig af gasturbinen, idet denne
kun vil komme til drive den ene af skibets
fire dynamoer, mens de tre andre fortsat
vil blive drevet af dieselmotorer.
Porte og døre.
Når havneområdet forlades efter endt be
søg påse da, at porte og døre er lukkede.
De olympiske sejladser.
Ifølge den olympiske komites organ er
programmet for olympiaden i Finland nu
fastlagt.
Lørdag den 19. juli finder de olympiske
leges åbning sted.
Søndag den 20. juli indledes sejlsports-

Aktive:
Formand Villum Sjølte Jørgensen, Ejbyevej
44. Kutter "Hera".
Lokomotivfører Arnold Chr. Jacobsen,
Greisvej 86. Uden båd.
Snedker Willy Stelziz, Brigadevej 16.
Motorbåd "Bitten".
Glarmester Odin Bøgevang, Italiensvej 67.
Motorbåd "Sawo".
Maskinarbejder Ib H. Rønne, Ulvefodsvej 2.
Jolle "Tumleren".
Maskinarbejder Arne C. Christensen, Røde
Mellemvej 144. Kutter "Puk".
Chauffør Poul B. A. Petersen, Saxogade
43 B. Motorbåd "Lise".
Arbejdsmand Hans Chr. Johnsen, Brolæg
gerstræde 8. Motorbåd "Anne-Lise".
Ingeniør Orla Norup, Amager Strandvej
224. Kutter "Sus".
Ministerialbetjent A. Th. Mikkelsen, Obdams Allé 2. Motorbåd "Eia".
Kasserer Erik Henriksen, Willumsvej 10.
Kutter "Rio".
Former Esben S. Nielsen, Kastrupvej 54.
Kutter "Lotten".
Maler G. K. Hansen, Kirkegårdsvej 12.
Uden båd.
Ifølge lovenes paragraf 3: nyt medlems
ansøgning om optagelse aftrykkes i først
udkomne numre af S. S. F. Protest skal
skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14
dage efter offentliggørelsen.
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HUSK STOPURET
til hapsejladsen
STARTKUGLEN er forsvundet.
KLOKKEMAGEREN har det til den
rigtige pris.
Alt i ure og optik.

Fra skibsfarten har vi modtaget en an
modning om at erindre sejlerne om, at det
er tvingende nødvendigt og påbudt at føre
lanterner. Nu er vi nået ind i september
måned med de mørke aftener, og sejlerne
bør undersøge, om lanternerne er i orden,
så de kan sættes, hvis man en aften på
grund af svigtende vind skulle blive forsin
ket og overfaldet af mørket.
For sejlsporten er det nødvendigt at stå
sig godt med søfarten, og derfor må enhver
tage tilbørligt hensyn, så vi kan undgå en
ubehagelig kritik, der kun stiller sejlspor
ten i et dårligt lys i søfartskredse.
Sejlerne bør heller ikke slå sig til tåls
med, at en elektrisk lommelygte til at be
lyse sejlene med er tilstrækkelig, det kan
være meget godt som en ekstra foranstalt
ning, men det er ikke i overensstemmelse
med sølovens forskrifter, så sørg for, at
lanternerne er i orden.

Amager 2719 u.

Orientering
for motorbådsejere

•

•+

+

Bestyrelsen har nedsat et udvalg, hvis
opgave det er at tage det ømme spørgsmål
op, der hedder motorbådspålidelighedsløb.

+
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ASSURANCE

ØBRO 7515

CENTRAL 14575 - LØGSTØRGADE 9

Mccg&AiH- „MaM

//

HAR ALT

»Klolkhemageren«
Amagerbrogade 101

København K.

TIL
BÅDEN

MALERUDSALGET

Udvalget undersøger i øjeblikket de reg
HAVNEPLADSEN — SU. 8770
ler, der bliver anvendt ved Københavns
Privat adresse: Østrigsgade 17, 1.
Motorbådsklubs pålidelighedsløb søndag d.
12. august. Som det måske vil være enkelte
bekendt sluttede dette løb med en lille sam
menkomst i S.S.F.s klubhus. Det røber, at Kassererens kontortid i september:
det ikke er den hidtil anvendte form vi er
1. og 3. søndag kl. 10—12 og hver fredag
så bekendte med, derfor venter vi dobbelt kl. 19—20,30 i klubhuset.
på resultatet af undersøgelserne. E. E. N.
1. oktober til 1. april: 1. søndag i hver
måned kl. 10—12 i klubhuset, og hver fre
dag kl. 19—20 Højdevej 39, 3., Sundby 5673.
Vis hensyn.
Postkonto nr. 56516. Ved alle indbetalinger
Den rigtige motorsejler lader aldrig sin bedes medlems nr. opgivet.
skrue arbejde mod spundsvæggen. — Husk
det iøvrigt er forbudt.

AMAGER AFD.: AMAGERBROGADE 4
AMAGER 6262
(Fr. V. Brems: Sundby 7422 ulla).

ANNONCEEKSPEDITION ved
E. LORENTZEN
ALBANIENSGADE 2 — S.
AMAGER 7118 Y

Afleveret til postvæsenet den 3. sept. 1951.

Udgiver: Sundby Sejl-Forening.
Ansvarhavende redaktør:
Einar E. Nilsson, Hveensvej 1,1. Tlf. amg. 169? x
Ekspedition: E. Nilsson, Milanovej 25, sundby 4381
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

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

S E J L - F O R E N I N G

J

O G D A N S K S E J L U N I O N

MENINGSLØSHED
OVER AL MÅDE

HVORFOR
A F R I GG E R G I L D E ?

KUN ET FORSLAG
. . . MEN -

I denne sommer har vi gennem dagspres
sen været vidne til den ene meningsløse
ulykke efter den anden på søen. Disse uheld
kunne for en stor del af tilfældenes ved
kommende være undgået, såfremt man i
tide havde vist agtpågivenhed og brugt
sund dømmekraft.
Sejlerne over hele landet bør være på
vagt over for letsindigheder, og ikke fore
tage sig noget overilet, thi man bør erindre
sig, at et lille uheld slået op i den samlede
dagspresse, skader sporten mere i befolk
ningens dømmekraft end nok så mange
sejre ved olympiader og internationale kap
sejladser.
Den stadig stigning af ulykker på søen,
der kræver menneskeliv, skærper også myn
dighedernes interesse, der som altid giver
sig mærkbare udslag i forordninger m. m.
Vi fra sejlernes side må frabede os enhver
offentlig indblanding for vor færden til søs,
udover de allerede givne regler. For et må
man gøre sig klart, at såfremt man når
dertil, at samtlige fartøjer bliver registreret
med nummer og hjemsted, da opstår faren
for, at fartøjsværdien skal figurere på
skattebilletten.
Det frie liv på søen må bevares, alle bør
drages ind i arbejdet herfor, og på et punkt
og det ikke uvæsenligste kan alle hjælpe,
og det er, at man aldrig udlåner sit fartøj
til ukyndige personer, herved kunne mange
af de i denne sommer forulykkede menne
skers liv være reddet.
For at ingen skal være uvidende om det
arbejde, man fra foreningens side gør, dels
for at forebygge ulykker, dels for at med
lemmerne gennem erfarenhed kan få det
fulde udbytte af livet til søs, skal vi her
genopfriske, at vi i vor sejlerskole har en
garanti for, at alle, der selv vil, kan lære
at sejle under kyndig instruktion. De helt
unge har juniorafdeling, der sørger for
deres maritime uddannelse.
Nu i oktober måned begynder undervis
ningen i navigation og søvejsregler, som vi
på det mest indtrængende må anbefale vore
medlemmer at deltage i. Sideløbende her
med har vi undervisning i tovværksarbejde,
også denne undervisning begynder i okto
ber.
E. E. N.

I år har man på opfordring taget den
gamle skik op med afholdelse af afriggergilde. Tilsyneladende skulle der også være
alle betingelser for, at sådan en gildeaften
ville vække genklang langt ud i medlem
mernes rækker, så vi håber arrangørerne vil
få glæde af deres anstrengelser.

Tro mig, der går sikkert flere korpulente
sejlere og tumler med problemet, hvordan
de holder sig adræt, så de stadig kan tumle
sig med deres fartøjer, uden at skulle være
afhængige af besætning.

Nu ved vi jo alle, at gymnastik er et af
de mest probate midler til at bevare smi
Store anstrengelser koster det, når man dighed og ellers holde sit legeme i form.
Problemet er blot for mange, al den
kalder en forenings medlemmer til samling,
omstændelighed
for at få lejlighed til at
og hvorfor gør man nu det, man taler om
træne
sit
legeme.
Man er heller ikke meget
styrkelse af kammeratskabet, og det er
for at melde sig ind i en klub, for man skal
godt for noget, om man ad den vej kunne
passe gevaldig på her i det foreningsglade
nå så langt, at man bedre forstod sin side
land. Nu da jeg i flæng skal tælle de
mands problemer. Efter nu i nogle år at foreninger op, jeg i øjeblikket direkte er
have tumlet med vedligeholdelsesarbejdet tilsluttet, beløber det sig til 12, og tænk
på foreningens område, er det store frem så på dem, jeg igennem disse 12 indirekte
herskende ønske blevet, at medlemmerne er tilsluttet. Sådan går det med de fleste,
ville behandle alt foreningen tilhørende grej og jeg forstår så godt, at man vægrer sig
på en lige så omhyggelig måde, som man ved flere indmeldelser.
behandler sit fartøj.

Det var så ganske nærliggende at fore
slå, at S. S. F. hvert vinterhalvår afholdt
gymnastiktimer for interesserede medlem
mer. Mon man ikke på denne måde kunne
bringe medlemmerne i endnu større kon
takt, end ved f. eks. vinterfesterne. Er
lavinen først kommet i skred, mon så dan
nelsen af et håndbold-hold ikke var inden
for mulighedernes rækker. Lader vi tan
kerne gå videre med lidt håndbold-træning
om sommeren. Hertil har vi det grønne
område på søndre plads, og det ville pynte
på pladsen, om her blev indrettet en træ
Her i efterårsmånederne er der dobbelt
ningsbane.
grund til at vise forståelse. Først overfor
Hvad om der ad åre kunne skabes et helt
pladsmanden, der ikke kan tage alle både
idrætsanlæg uden om det centrale, for et
op på een gang. Dernæst overfor naboerne er givet, sejlsporten maa være kærnen i
ved broen. Sørg for at fortøjningerne er i den med tiden kommende Sundby havn.
orden og hæng tilstrækkeligt med fendere
Det var kun et forslag, men jeg håber
på begge sider af båden.
E. E.N. og tror, det kan lade sig realisere. E. E. N.

Men selv til dem, der vil kaste kamme
ratskabet, eller skal vi kalde det "toleran
cen for næsten", bort, har vi et manende
ord. Betragt blot havnen som en parke
ringsplads, hvad mange jo gør — se blot
på de fremmede standere eller hjemstedsbetegnelser på hækken, som mange fastlig
gende Sundby både skilter med. Nu vel, en
parkeringsplads, men vis hensyn, så det
bliver en billig parkeringsplads for os alle.

SIDE 2
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ORDINÆR

GENERALFORSAMLING
afholdes
mandag den 22. oktober 1951 kl. 19,30 i
Amager Selskabslokaler, Marltmandsg. 9-11
D a g s o r d e n :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent.
a) Protokol.
b) Beretning.
Lovændringsforslag.
Andre forslag.
Valg.
Eventuelt.

Følgende poster er på valg:
a) formanden (Erik Nilsson).
b) formanden for kapsejladsudvalget
(Alf Andersen).
c) juniorlederen (Alfr. May Jørgensen).
d) 1 repræsentant (Arne Johannesen,
modtager ikke genvalg).
Forslag, der ønskes behandlet på general
forsamlingen, må være formanden i hænde
senest den 14. oktober d. å.
Bestyrelsen.

TROEN på MENNESKER!
Nedenstående artikel har vi fundet
i "Lænsepumpen" og bringer den
her, fordi den har bud til alle, der
er tilsluttet en forening under en
eller anden form.
Den meneskelige erfarenhed har lært os,
at mennesker altid skal oplives for at støtte
en sag og nå et mål. Det samme kendes
indenfor sporten, hvis der skal ydes top
præstationer. Denne stadige entusiasme og
forståelse af et arbejdes værd, meningen
med dispositionerne, skal erstatte slaphed,
ensformighed og dumhed. Det må være ker
nen i en klubs ledelse. Det skal skænke os
alle ny kraft og nyt mod. Det skal indgyde
os opfriskende og fornyede folelser. —
Intet arbejde i en klubs bestyrelse må
være rent rutinearbejde, men frem for alt
afvekslende og dermed individuelt af dens
medlemmer. Vi må have fornyelser, impul
ser og forståelse for at forstå arbejdets
betydning. Der må være en fornuftbetonet
og logisk tankegang i al ting.
Medlemmerne må tro på samarbejdets
værdi, ellers kan man ikke deltage i sam
været med noget udbytte. Hvis en professor
ikke troede på sandheden i den videnskab,
han repræsenterer, kan han aldrig blive en
god lærer. Vi må tro på de mennesker, vi
sætter til at styre og lede os, og denne tro
skal lyse gennem hver handling og udtalel

se. Men ve den bestyrelse eller et af dens
medlemmer, som svigter os.
Nu er der måske pessimister, der vil
spørge: Skal vi da gå rundt som begejstre
de, blåøjede idealister ? Det er naturligvis
ikke meningen. Men det er nødvendigt, at
man tror på, at menneskelige anstrengelser
giver resultat. Man kan ikke leve imod,
men må leve i harmoni med de skabende
kræfter.
Der er dem, der svinger sig højt op og
taler imod deres egen overbevisning og
samvittighed, undertiden andres talerør.
Det er ingen religion, men tag det væk,
ellers er alt arbejde meningsløst. Kommer
vi nogen vej fremover ved at være hårdkogt
og skeptisk uden grundlag? Nej!
Ordet "tro" har ikke altid en god klang
i en sportsklub, fordi man forbinder andre
ting dermed. Lad os derfor hellere spørge:
"Hvad skal vi tro på?"
Man må tro på mennesker — tro på, at
deres tankegang i almindelighed er sund.
Tro på, at det gode trods alt udøver en
større tiltrækningskraft end det onde. Tro
på betydningen af erfarenhed og indsigt.
At håbet er mere populær end tvivlen. At
skabeviljen sidder i bestyrelsen — højere
end viljen til at ødelægge. Vi er alle men
nesker med visse karaktertræk. Men skal
man arbejde med en sag eller mod et mål,
må selve sagen være "god" i den dybeste
betydning. Så vil man føle, at bestyrelsen
må og skal gøre sig gældende ved præsta
tioner af høj rang. Vi venter os noget af
den, og derfor skal det være vor pligt at
hjælpe og støtte den. En skabertrang kan
ikke næres af pessimisme og forfængelig
hed. — —
Lad os bevare troen på mennesker og
prøve at opnå den harmoni, der giver sam
følelse i klublivet og den sejlerglæde, vi
alle ønsker.
Viggo Rasmussen.

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. Ftitterer, Middelgrundsvej
39, S., Amager 8739 y. E. E. Nilsson,
Hveensvej 1, S.
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Folkebådene ønsker topvant.
Under sejladserne i Svendborg holdt
Dansk Folkebådsklub et møde torsdag
aften, hvor sekretæren Kjeld Petersen i
den megen diskussion, der var opstået om
formanden Palle Maags fravær redegjorde
for de aktuelle folkebådsproblemer, navnlig
folkebådenes rigning.
Det blev oplyst, at der var mange for
skellige rigninger i folkebådene, men det
vedtoges at bevare dem uændrede resten af
sæsonen. Samtidig blev det pålagt bestyrel
sen at arbejde hen til at få godkendt en
virkelig effektiv rigning, som skulle gælde
for alle folkebåde i hele Norden, og navnlig
blev der udtalt ønske om godkendelse af
topvantet, idet det havde vist sig at være
særdeles velegnet til at sikre masten. En
enkelt af bådene i landsstævnet havde efter
kritiken af folkebådsrigningen i Fåborg,
fjernet topstaget, og resultatet var blevet,
at masten røg overbord ved torsdagens
hårde sejladser.
På mødet oplystes det iøvrigt, at der nu
var 169 folkebåde i Danmark, og kun 75
af ejerne var i folkebådsforeningen. Man
håbede, alle folkebådsejere ville slutte op
om klubben.
Så er vi her igen.
Al sejlads i havnen skal ske med mindst
mulig drivkraft, ligesom der skal udvises
størst mulig forsigtighed af hensyn til an
dre fartøjer og til fortøjninger.
Når man udmønstrer som tømmermand.
Der har overfor søfartsministeriet gen
tagne gange været rejst spørgsmål om,
hvorvidt personer, der udmønstrer som
tømmermænd, skal have gennemgået sømandsuddannelse under en eller anden form
Ministeriet har i den anledning nu ud
sendt en officiel meddelelse om, at tømmer
mænd ikke falder ind under bestemmelserne
i loven af 23. marts 1949 om sømandsuddannelse og således ikke inden den første
udmønstring som tømmermand behøver at
have gennemgået noget kursus på en sømandsskole eller på anden måde været ud
dannet særlig som sømand.

Klubhusforvalter: Arne Johannesen, Ama Den er helt rigtig.
gerbrogade 97.
En lille skruenøgle, der kan anbringes på
Juniorchef: A. Maj Jørgensen, Italiensvej fingerspidsen som et fingerbøl, er bragt på
markedet af et engelsk firma. Denne skrue
76, S., Amager 5568.
nøgle, der kan anvendes såvel til møtrikker
Kapsejladschef: Alf. Andersen, Ulvefodsvej
som til kærvskruer op til %", kan være til
2, S.
stor hjælp ved at holde imod under mon
Skolechef: Harald Hansen.
tagearbejde.
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SIDE 3

Bundfortøjninger
LØRDAG DEN 3. NOVEMBER 1951 KL. 18 PRÆCIS
i "Karnappen", Niels Hemmingsensgade 10.

Alle bådeejere skal i år tage deres
bundfortøjning på land, da såvel
havn som sejlløb skal renses (ud
dybes).

Bestyrelsen.

Middagen består af:
GULE ÆRTER med flæsk, sprængt karbonade og pølse,
derefter PANDEKAGER og KAFFE

N Y E

F A R T Ø J E R

Efter middagen, der slutter kl. ca. 20,30,
spiller EDW. ØST's ORKESTER op til dans til kl. 24.
Billetprisen, alt incl. også betjeningen, er kr. 10,00 pr. person.
For medlemmer, der kun ønsker at deltage i ballet, er billetprisen 1,50 pr. stk.
Af hensyn til arrangementet er onsdag den 31. oktober sidste dag for køb af
billetter til spisningen. Billetterne købes hos bestyrelsen og i klubhuset. —

NYE MEDLEMMER
OBS.: ABSOLUT INTET BILLETSALG VED INDGANGEN

SMÅPLUK
På generalforsamlingen.
Bestyrelsen vil på efterårsgeneralforsamlingen foreslå en mindre kontingentfor
højelse.
USA's olieindustri
vil i det nærmeste år bruge 3 milliarder
dollars til investeringer og en milliard til
vedligeholdelse af de nuværende anlæg.
Gratis byggetegninger,
lige til at bygge efter, fås nu igen ved
henvendelse til Motorbådsforeningen, GI.
Strand 42, st., København K.
NB: Tegningerne må afhentes eller porto
vedlægges.
Fisk i Sundet.

Ansøgning om optagelse i foreningen
er modtaget fra

Aktive:
ret. Samtidig er det en betingelse, at såvel Snedkermester Viggo Andersen, Højdevangs
mast som bom er tydeligt mærket.
Allé 6 A. — Uden båd.
Overportør H. C. A. Christensen, SternJern fra vrag.
berggade 2. — Uden båd.
Fra DFDS's "Frigga", der blev mine
sprængt ved Hals Barre, er leveret store Juniores:
mængder materialer til nye skibe. Krigs- Ole Becher, Svinget 26.
forsikringen, som ejer vraget, har ladet det Birthe Pedersen, Lyongade 8.
bortsprænge, og man mener, at der vil blive Flemming Nielsen, Lyongade 8.
ca. 300 tons gammelt jern, som Det danske Niels Erik Jensen, Wittenberggade 4.
Stålvalseværk i Frederiksværk kan omfor Benny Svendsen, Hessensgade 7.
me til nye skibsplader.
Ifølge lovenes paragraf 3: nyt medlems
ansøgning om optagelse aftrykkes i først
Hundested.
udkomne numre af S. S. F. Protest skal
Havnemyndighederne i Hundested har nu skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14
besluttet, at der skal gøres noget for at dage efter offentliggørelsen.
trække turister til byen ad søvejen. Havnen
skal udvides ved en omlægning af molen,
så der skabes større plads.
Vandspild.

Det er på det strengeste forbudt at an
Den største ål, som nogen sinde er fan
get i Øresund, bragtes for nylig i land af vende vandslange ved spuling af fartøjer.
to erhvervsfiskere, Harry og John Svan- Ingen form for vandspilde må forekomme.
tesson fra Hoganås. Vægten var 9,5 kg og
Selvbyggere.
længden var 1,5 m.
Man skal henlede opmærksomheden på
Masteskuret.
foreningens ordensreglement, der forbyder
Det er hver bådejer tilladt at have et ophobning af spåner og andet letfængeligt
sæt rundholter og k u n et sæt i mastesku materiale.

Brandforsikring
Man henstiller herved til medlem
merne, at de lader deres fartøjer
brandforsikre for vinteren.
Bestyrelsen.

SIDE 4
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AMAGER

Assurance

Kongens Nytorv 6

.

København K.

SEJLSPORTSHUER
EMBLEMER OG OVERTRÆK

BROZEK
AMAGERBROGADE 124

SU. 866

Ras
Køber gammel Jern - Metal - Klude

P. WINTHER
M A S K I N S N E D K E R I
L A P L A N D S G A D E 6
Salg af alt træ til bådebyg
gere samt træforarbejdning.
TLF. CENTRAL 14237

Flasker og Aviser.

Amg. 6313
P. RASMUSSEN - HESSENSGADE 25
ASSURANCE

Medlem af S.S.F.

CENTRAL 14575 - LØGSTØRGADE 9

HUSK STOPURET
til hapsejladsen
STARTKUGLEN er forsvundet.
KLOKKEMAGEREN har det til den
rigtige pris.
Alt i ure og optik.

FREYTAG SEJL
N Y H A V N 5 3
P A L Æ

3 9 4 3
HAR ALT

»Klokkemageren«
Amagerbrogade 101

ØBRO 7515

TIL

Amager 2719 u.

Autokan

BÅDEN

ved SVEND HANSEN
•+

+

+

1. Kl.s
Autoreparationsværksted
(Speciale: Hovedreparation)

<C> /
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MALERUDSALGET
HAVNEPLADSEN — SU. 8770
Privat adresse: Østrigsgade 17, 1.

3 5

9900
9965

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

GA

Privat: Sundby 9542

ANNONCEEKSPEDITION ved

måned kl. 10—12 i klubhuset, og hver fre
dag kl. 19—20 Højdevej 39, 3., Sundby 5673.
Postkonto nr. 56516. Ved alle indbetalinger
bedes medlems nr. opgivet.

Afleveret til postvæsenet den 3. okt. 1951.

E. LORENTZEN
Udgiver: Sundby Sejl-Forening.

ALBANIENSGADE 2 — S.
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INDBYDELSE
til
1951

1951

NOVEMBER

3

LØRDAG DEN 3. NOVEMBER 1951 KL. 18 PRÆCIS
i "Karnappen", Niels Hemmingsensgade 10.

LØRDAG
Middagen består af:
GULE ÆRTER med flæsk, sprængt karbonade og pølse,

ALLE SEJLERE HAR
RESERVERET DENNE DAG

derefter PANDEKAGER og KAFFE
Efter middagen, der slutter kl. ca. 20,30,
spiller EDW. ØST's ORKESTER op til dans til kl. 24.
Billetprisen, alt incl. også betjeningen, er kr. 10,00 pr. person.
For medlemmer, der kun ønsker at deltage i ballet, er billetprisen 1,50 pr. stk.
Af hensyn til arrangementet er onsdag den 31. oktober sidste dag for køb af
billetter til spisningen. Billetterne købes hos bestyrelsen og i klubhuset. —
Se adressefortegnelsen bag i bladet.
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OBS.: ABSOLUT INTET BILLETSALG VED INDGANGEN
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SANGENE

SSF

SIDE 2

Kend din MOTOR
Fra "Lænsepumpen" har vi hentet
denne artikel, som også har bud
til vore medlemmer.
Hvis din motor går i stå på søen, vil det
naturligvis være rart, hvis du selv var i
stand til at finde og reparere fejlen, så du
kan sejle til nærmeste havn. Ulemperne
ved et maskinstop behøver ikke her at om
tales, dem kender vi alle; men lær din mo
tor at kende, sæt dig ind i dens rytme, thi
ofte kan du alene med øret opdage, at noget
er galt, så det kan rettes, inden større
skade er sket.
De oftest forekommende fejl er tændingsog karburatorfejl. Jeg skal her fortælle
lidt om de mest almindelige af disse.
Tændingssystemet består — som tegnin
gen viser — af 2 strømkredse: den primære
(lavspændt) og den sekundære (højspændt).
Den primære kreds går fra batteriets +pol til amperementer, derfra gennem tændingskontakten, videre gennem spolen og
til strømfordeleren, gennem afbrydermeka
nismen (hammeren) over i motoren og til
bage til batteriets -=--pol. Denne strøm, der
i afbrydermekanismen afbrydes i takt med
eksplosionerne, bevirker, at der i spolens
sekundære vindinger opstår en højspændt
impuls, hver gang den primære kreds af
brydes.
Denne højspændte impuls føres gennem
et gummikabel fra midten af spolen til mid
ten af strømfordelerdækslet, går gennem et
kul ned til fordelerarmen, der drejer sig i
strømfordeleren, springer fra fordelerarmen
over til en af kontaktstifterne, hvoraf der
findes lige så mange, som der er tændrør,
og derfra videre gennem tændrørskablet
til tændrørets elektroder, der sidder i kompressionsrummet. Her springer gnisten, og
strømmen fortsætter gennem motoren til
spolens metalhylster, hvortil spolens led
ning indvendig er fastgjort. — Kredsen er
her sluttet. Hvis gnisten, der springer mel
lem tændrørets elektroder, udlades, sam
tidig med at kompressionen omtrent er af
sluttet, antændes den sammenpressede gas
blanding, og stemplet drives herved nedad.
Er motoren gået i stå, og stoppet skyldes
tændingsfejl, så kan fejlen naturligvis ligge
i begge strømkredse. Vi undersøger først
den primære.
Aftag fordelerdækslet, undersøg — ved
at tørre maskinen — om piatonerne i af
bryderen har den rette afstand. Denne skal
være ca. 0,4 mm, når åbningen er størst —
d. v. s. når fiberknasten står på et af hjør
nerne af rotoren. Denne har naturligvis lige
så mange kanter, som der er cylindre i mo
toren, og der vil derfor opstå en højspændt
impuls til hvert tændrør, hver gang rotoren
har drejet sig en omgang. Platinerne skal
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være rene og blanke på berøringsstedet, og
der må ikke være brændt spidser på dem;
i så fald tyder det på, at kondensatoren er
i uorden. Kondensatoren, der er vist på teg
ningen, virker — populært sagt — nærmest
som en reservebeholder for strømmen.
Er afstanden mellem platinerne ikke rig
tig, så må disse indstilles. Dette sker med
specielle smånøgler og et specielt søgerblad,
og disse ting bør altid findes i værktøjskas
sen. En speciel fil til at affile brændte pla
tiner med bør heller ikke savnes. Har man
ikke noget søgerblad, kan man hjælpe sig
med en strimmel af en af de gule mærke
sedler, som vi kender så godt, de har om
trent tykkelsen. Man stiller platinerne på
fuld åbning, klemmer dem sammen med
fingrene, og kan søgeren nu gå imellem,
så den lige klemmer, er indstillingen god.
Nu tørner man maskinen, så platinerne
rører hinanden. Adskiller man dem nu hur

tigt med fingrene, skal der springe en lille
blå gnist mellem platinerne. Gør der ikke
det, er den primære kreds i uorden, og den
må eftergås i h. t. tegningen. Tændingskontakten må naturligvis være sluttet; men
husk, at en fejl godt kan findes i kontak
ten. Gnisten mellem platinerne må være blå
og ikke stå og "syde" som en lille lysbue.
Gør den det, er der noget i vejen med kon
densatoren eller ledningen derfra.
Har man ikke fundet nogen fejl i den pri
mære kreds, må vi i gang med den sekun
dære kreds. Aftag kablet, der går til mid
ten af strømfordelerdækslet, og hold kabel
skoen — der må være ren og fri for ir —
hen i nærheden af en motordel. En afstand
på fra 2 til 4 mm er passende. Adskil der
næst platinerne fra hinanden med fingeren,
og der skal for hver adskillelse springe en
gnist fra kabelskoen til motoren. Er dette
ikke tilfældet, er spolen i uorden, og må
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udskiftes. Hvis der springer en kraftig • stof i reserve. Aftag røret ved karburatoren
gnist, må fejlen derimod søges i fordeleren, og pust igennem det. Herved blæses snav
i tændrørskabler eller i tændrør. Er der set nok tilbage i tanken, og det vil før eller
overgang i fordelerdækslet eller fordeler- senere give ny forstopning; men så måske
armen, kan man som regel se det, da der på et mere belejligt tidspunkt. Er stråledanner sig en lynlignende sodrand. Indven spidserne forstoppede, så blæses disse lige
dige overgange kan derimod ikke ses. Kul ledes igennem. Brug aldrig ståltråd til rens
let i dækslet kan være snavset, og dækslet ningen; thi derved ødelægges de ømfindt
lige spidser. Vær altid klar over, hvorledes
kan være fugtigt indvendig.
Fandtes der ingen fejl her, så samles din karburator er indrettet — der findes
fordeleren igen, og et af tændrørene skrues flere hundrede modeller — og hav altid i
af og lægges oven på topstykket. Gevind værktøjskassen de nødvendige topnøgler
stykket skal røre godset, medens kabelsko til udtagelse af strålespidser, dysser o. 1.
Har du magnettænding, og magneten
og tændrørsmøtrik skal være fri. Tørn så
maskinen. Der skal nu springe en gnist trækkes af en kæde, kan det ske, at kæden
mellem tændrørets elektroder, og denne springer af. Der må derfor foretages en ny
gnist skal springe, når stemplet er i kom- indstilling, og denne foretages let på føl
pressionsstop. (Ved lav tænding i top — gende måde:
Aftag et tændrør. Tørn motoren, indtil
ved høj tænding en smule før top).
Er tændrørene snavsede, skyldes dette den er i kompressionsstop. Dette kan fin
som regel dårlige stempelringe, idet olien des ved at holde tommelfingeren for tændslynges op i kompressionsrummet og sviner rørshullet, og når motoren tørnes, kan man
elektroderne til. Dette sker naturligvis let mærke, når kompressionen begynder. Stik
test, når motoren og olien er varm. Det kan nu en skruetrækker eller et stykke ståltråd
dog også ligge i for "kolde" tændrør, d. v. s. ind gennem tændrørshullet, så det rører ved
at elektroderne ikke bliver så varme, at de stemplet, du kan nu følge stemplets bevæ
kan brænde sig rene. Tændrørene må ren gelse. Tørn med forsigtighed motoren, ind
ses, afstanden mellem elektroderne juste til stemplet er i top; men pas på, at skrue
res, og afstanden skal være den samme, trækkeren ikke kommer i klemme. Læg
som den er mellem platinerne i fordeleren. tændrøret på topstykket, så gevindstykket
Ved justeringen må man altid bøje den rører godset, medens kabelsko og tændrørselektrode, der sidder fast i gevindstykket, møtrik er fri. Drej så kædehjulet på mag
ellers risikerer man let at knække porce neten, indtil der er sprunget en gnist i det
aftagne tændrør. Magneten skal være ind
lænet, og derved ødelægge tændrøret.
Motoren skal nu kunne starte. Går den stillet på lav tænding. Du vil mærke lige
ujævnt, kan man let prøve med en hammer som nogle "hårde" punkter under omdrej
eller en skruetrækker om alle tændrørene ningen. Disse opstår ved, at gnisten "rives"
arbejder. Sæt hammerhovedets ene ende af. Når gnisten lige er sprunget, og stemp
imod kabelsko eller tændmøtrik og nærm let er i kompressionsstop, lægges kæden på,
den anden ende til topstykket. Der springer uden at hjulene drejes i forhold til hinanden.
nu en gnist fra hammerhovedet til topstyk Nu skulle tændingsindstillingen være rigtig
ket; er tændrøret godt, kan man straks og motoren kunne starte. Drejes hjulet på
høre det på gangen, da cylinderen så vil magneten fremad i forhold til motoren,
sætte ud. Giver det ingen forskel, er tænd giver dette højere tænding — modsat vej
røret i uorden og må renses og justeres. På giver lav tænding.
Jeg har med dette søgt at redegøre en
samme måde prøves alle tændrør; men pas
på ikke at røre ved nogen strømførende smule for fejl, der kan opstå i en motor.
del, thi den sekundære stcøm slår forbandet. Som sagt, kan de fleste rettes igen straks,
Det fremgår af ovenstående, at man helst hvis man bare har en smule forudsætning
skal vide nøje besked med sine elektriske herfor. Jeg tror dog ikke, læserne med
ledninger; vær klar over forbindelserne, så denne artikel bliver udlærte motormekani
du hurtigt kan gennemgå dem og uden kere; men lige som det motorkursus, der
tegning, thi denne er som regel glemt eller afholdes i vinter, kan den måske bidrage til
forlagt. Værktøjskassen må indeholde det lidt bedre indsigt, — og dermed muligheder
nødvendige værktøj, herunder små faste for bedre at klare sig selv i en snæver
Johs. Larsen.
nøgler til indstilling af platiner og søger vending.
blad, ligesom spole, kondensator og tænd
rør må være i reserve. Sørg for at alle
reservedele er tilpasset lige til at montere.
Er dette tilfældet, og du tænker dig om, Husk!
skulle de bedste muligheder for at klare
Ingen fartøjer må henligge i havnen efter
sig hjem være til stede.
15. december, dog kan medlemmer, som
Karburatoren, der til vort brug skal være (! skriftligt anmoder bestyrelsen derom, få
så enkelt som mulig, kan praktisk talt kun |j tilladelse til fortsat at have deres båd ligforstoppes. Undersøg dog altid, om der er i gende i havnen efter denne dato, når særnoget i tanken og hav altid en smule brænd- I lige omstændigheder foreligger.
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SIDE 3

Bundfortøjninger
•#################################^

Alle bådeejere skal i år tage deres
bundfortøjning på land, da såvel
havn som sejlløb skal renses (ud
dybes).
Bestyrelsen.
P. S.
Man kan dog nøjes med at slæbe
bundfortøjningen op under broen, da
man af hensyn til spundsvæggen ikke
kommer nærmere end 3 meter til
den ved uddybningen.

Brand ?
Når båden "brændes af", bør man i egen
interesse forinden fjerne alt brændbart,
som henligger under båden.
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 perso
ner og spørger, om de kan blive medlem af
foreningen, da de har købt båd med havne
plads. Desværre må man oplyse de nye far
tøjsejere om, at båden ikke kan blive lig
gende, da der er mange "gamle" medlem
mer, der venter på plads i havnen.
Forholdsregel.
Alt brandfarligt affald skal fjernes efter
arbejdets ophør af hensyn til brandfare.

Påsejling af sporvogn
og postkasse
I Fakse Ladeplads findes der en sømand,
der kan prale af, at han er den eneste
danske skipper, der har påsejlet en spor
vogn.
Som skipper havde han lagt til med sin
skude på et sted i Kiel havn, hvorfra en
tysk havnefoged med meget bulder beor
drede ham væk. Under manøvreringen kom
han til at slå fuld fart frem i stedet for
bak — med det resultat, at bovsprydet røg
ind over bolværket og ind gennem ruderne
på en sporvogn, der netop kom kørende på
et spor langs havnen.
Sporvognen måtte pænt vente, indtil
bovsprydet var kommet ud igen, mens pas
sagererne havde travlt med at børste glas
skår af sig.
For år tilbage har en fisker i Esbjerg
under stærkt højvande påsejlet en post
kasse, som var ophængt på havnepladsen.
Den havarerede postkasse er nu udstillet
på Post- og Telegrafmuseet i København.
("Under Dannebrog".)
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Amage
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.YKKERI

Assurance

Kongens Nytorv 6

København K.

SEJLSPORTSHUER
EMBLEMER OG OVERTRÆK

BROZEK
AMAGERBROGADE 124

SU. 866

Ras
Køber gammel Jern - Metal - Klude

P. WINTHER
M A S K I N S N E D K E R I
L A P L A N D S G A D E 6
Salg af alt træ til bådebyg
gere samt træforarbejdning.
TLF. CENTRAL 14237

Flasker og Aviser.

Amg. 6313
P. RASMUSSEN - HESSENSGADE 25
Medlem af S.S.F.

HUSK STOPURET
til hapsejladsen
STARTKUGLEN er forsvundet.
KLOKKEMAGEREN har det til den
rigtige pris.
Alt i ure og optik.

»Klokkemageren«
Amagerbrogade 101

Amager 2719 u.

ASSURANCE

ØBRO 7515

CENTRAL 14575 - LØGSTØRGADE 9

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,
Hveensvej 1, S.

Mofrauia „Mads"
HAR ALT
TIL
BADEN

Klubhusforvalter: Arne Johannesen, Ama
gerbrogade 97.
+

+

•

+

C*

Juniorchef: A. Maj Jørgensen, Italiensvej
76, S., Amager 5568.
Kapsejladschef: Alf. Andersen, Ulvefodsvej
2, S.
Skolechef: Harald Hansen.

MALERUDSALGET
HAVNEPLADSEN — SU. 8770
Privat adresse: Østrigsgade 17, 1.

ANNONCEEKSPEDITION ved

AutoUan
ved SVEND HANSEN

AMAGER 7118 Y

1. Kl.S
Autoreparationsværksted

Kassererens kontortid i vinterhalvåret:
1. oktober til 1. april: 1. søndag i hver
måned kl. 10—12 i klubhuset, og hver fre
dag kl. 19—20 Højdevej 39, 3., Sundby 5673.
Postkonto nr. 56516. Ved alle indbetalinger
bedes medlems nr. opgivet.

(Speciale: Hovedreparation)
H E J R E V E J

TA
AMAGER AFD.: AMAGERBROGADE 4
AMAGER 6262
(Fr. V. Brems: Sundby 7422 ulla).

E. LORENTZEN
ALBANIENSGADE 2 — S.

9900
9965

3 5

Afleveret til postvæsenet den 22. okt. 1951.
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Privat: Sundby 9542

Udgiver: Sundby Sejl-Forening.
Ansvarhavende redaktør:
Einar E. Nilsson, Hveensvej 1,1. Tlf. amg. 1699 x
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Indregistrering
af lystfartøjer
Brug vinteren til at ordne for
maliteterne, hvis de ikke allerede
er i orden.

OG D A N S K S E J L U N I O N
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Medlemmerne og bladets læsere

Ethvert dansk lystfartøj, der måles til
4 tons brutto og1 derover, er registrerings
pligtigt.
Når man vil have sit fartøj indregistreret,
henvender man sig — når man bor i Køben foretaget med fartøjet. Der skal desuden
havn og omegn — til Skibsregistrerings- indføres i tilsynsbogen: Fartøjet sat i van
kontoret, Kristiansgade 12, tlf. Central det, forinden er bund, ror m. v., motor,
9631, kontortid kl. 10—16,30, (lørdag må søforbindelser m. v. eftergået og fundet i
dog påregnes week-end lukning). I provin orden (eller det er anskaffet eller repare
sen rettes henvendelse til det toldkammer, ret), lænsemidler, ildslukningsmidler, red
til hvis distrikt byen, hvori man bor, hører. ningsmidler eftersete og fundet i orden.
Er det et nybygget fartøj, medbringer Når fartøjet er på land: Bund efterset,
man som adkomstbevis det bilbrev, både intet at bemærke. Det er sikkert på sin
byggeren har udstedt på nybygningen. plads at gøre opmærksom på, at mange
Derefter henvender man sig til Skibstil lystsejlere forsømmer disse punkter i ud
synet for syn og måling. Til hovedsyn hører strakt grad, og det kan ikke indskærpes
bundsyn (kan evt. udskydes efter ansøg nok, at en fartøjsejer gør sig selv en dårlig
tjeneste ved ikke at føre en skriftlig kon
ning).
Har man købt et brugt fartøj, medbrin trol over sit fartøj. Rent bortset fra, at
ger man adkomsten, som skal være for I man skal føre tilsynsbogen, vil det altid
synet med fartøjets data. Ejerskifte være tilfredsstillende, efter års forløb, at
anmeldelse påhviler såvel sælger som kunne tidsbestemme data for nyanskaffel
køber. Ejerskifte skal anmeldes inden 30 ser, ombygninger og ændringer af enhver
dage, når det drejer sig om et indregistret art — en ting, som ligeledes er af stor be
tydning ved fartøjets ejerskifte og til be
fartøj.
I skibsregistreringen eller toldkammeret tryggelse for den nye ejer.
Skibstilsynet kan til enhver tid forlange
udfyldes trykt anmeldelse og ansøgning om
førelse af splitflaget. Ejeren skal have syn afholdt, men ændringer, som skal an
dansk indfødsret samt have en myndig be meldes af ejer til nyt syn, er følgende:
fuldmægtiget, som er bemyndiget til at Større ombygninger og udskiften af motor
optræde på ejerens vegne overfor registre- samt reparation efter havari (der berører
ringsmyndighederne. Ejeren er pligtig at sødygtighed). En båd under 4 tons, der
holde fartøjet i yachtmæssig stand og til e r indregistreret, er fortsat pligtig til ind
ikke at bruge det i erhvervsmæssig øjemed. registrering, indtil udtrykkelig skriftlig
Endvidere skal tilsynsbogen føres for begæring om udslettelse af registreringen
skriftsmæssig, og enhver ændring indføres foreligger.
i denne, således at tilsyn til enhver tid kan
Ved syn af fartøjet forlanges af skibstil
holdes a jour med de ændringer, som er synet følgende: Et anker af passende stør

relse, fortøjninger, ankerlanterne, sidelan
terner (eller en sammensat lanterne), tåge
horn, lænsegrejer, ildslukningsmateriale
(art kan ikke opgives på forhånd — af
hænger af motorrummets indretning, om
åbent eller lukket o .s. v.). Redningsmateriel
er ikke lovbefalet, men det henstilles, at
man har det. Brændselstanke skal tryk
prøves og have attest, og påfyldning skal
have direkte forbindelse med dæksel, som
er påskruet i dæk. Har man elektriske lan
terner, forlanges kontrollamper inde i far
tøjet.
Navngivning til lystfartøjer er fri. Man
må give fartøjet det navn, man har lyst
til, blot må det ikke tangere det uanstæn
dige. Navneskifte kan kun ske efter ansøg
ning. Fordelen ved indregistreringen er til
ladelsen til at føre yachtflag samt besejlin
gen af udenlandske havne, hvor man ikke
risikerer at blivei afvist, når man har far
tøjets papirer i orden.
De for tiden gældende takster er for tilsynsbog kr. 1,75, for nationalitetsbevis kr.
1,00, for yachtflagandragende kr. 1,00,
stempelmærke kr. 2,00.

BEMÆRK!
Det henstilles herved til medlemmerne,
at de ordner deres kontingent for 1951
inden årets udgang, da kassereren skal
udskifte samtlige kartotekskort.
Bestyrelsen.

SIDE 2

Generalforsamlingen
Ordinær halvårlig generalforsamling af
holdtes mandag den 22. oktober i Amager
Selskabslokaler.
Jørgen Nielsen valgtes til dirigent, hvor
efter sekretæren oplæste protokollen.
Herefter fik formanden ordet for at af
lægge beretning, hvorunder oplystes, at
Sundby Sejl-Forening af benzinpengene
havde fået tildelt indtil 20,000 kr. til for
skellige arbejder på pladsen. Det er atter
galt med renden, og det kniber også med
dybden i selve havnen. Vi må bygge nyt
masteskur næste år. Formanden omtalte
de fordækte køb og salg af fartøjer uden
om havneudvalget. Forsamlingen gav sin
fulde tilslutning til en skarpere kurs i så
danne sager.
Fra forsamlingen fremsattes ønske om
optrykning i bladet af protokollen.
Protokol og beretning godkendtes.
Et forslag fra bestyrelsen om en kontin
gentforhøjelse samt en forhøjelse af ind
skuddet vedtoges. Et forslag fra bestyrel
sen om proponering af nye medlemmer for
kastedes. Samme skæbne led Madsens for
slag om kollektiv brandforsikring og Lindemanns forslag om abonnement på "Sejl og
Motor".
Ved de påfølgende valg blev Hans Jensen
(Pedellen) indvalgt i bestyrelsen i stedet
for Arne Johannesen, der ønskede at træde
tilbage. De øvrige valg var genvalg.
Under "Eventuelt" fremførtes ønske om,
at forslag til generalforsamlingen optryk
kes i medlemsbladet. Dette kan med de
nuværende love ikke lade sig gøre, men
bestyrelsen vil på næste generalforsamling
fremsætte et forslag om ændring i lovene
i overensstemmelse hermed.
Efter endnu et par indlæg takkede diri
genten for god ro og orden og motiverede
et leve SSF, hvorefter han erklærede gene
ralforsamlingen for hævet.
Sekr.

Kontingent og Indskud
For A-medlemmer er kontingentet fra 1.
januar 1952 10 kr. pr. kvartal plus det
sædvanlige ekstrakontingent til byggefonden (5 kr. i april og oktober).
For B-medlemmer og juniores er kontin
gentet fra 1. januar 1952 5 kr. pr. kvartal.
Fra samme dato er indskuddet for Amedlemmer forhøjet til 50 kr. og for Bmedlemmer og juniores til 10 kr.
Sekr.

_SSF
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Øresunds Sejlklub „FREM" r
I anledning af vor formand bagermester
Georg Jørgensens død, har Øresunds Sejl
klub "Frem" tænkt at rejse en mindesten
på hans grav, i taknemmelighed for det
store og betydningsfulde arbejde han har
udført for vor klub og for dansk sejlsport.
Da der fra sejlsportsvenner udenfor vor
klub er fremsat ønske om at være med til
at gennemføre denne sag, og da vi finder
det naturligt at give en større kreds lejlig
hed til at deltage i rejsning af et sådant
minde — der skulle rejses i danske sejleres
navn — beder vi Dem derfor om, såfremt
der indenfor Deres klub skulle være med
lemmer, der ønsker at yde et bidrag, at
indsamle sådanne bidrag og indsende be
løbet til Øresunds Sejlklub "Frem"s kasse
rer E. Libner, Dyvekes Allé 8, Sundby,
eller på klubbens postgirokonto nr. 1788,
bidrag kan også sendes direkte til oven
stående andresse, af de eventuelle sejlere,
der ønsker at være med.
ØRESUNDS SEJLKLUB "FREM"
Lauritz Andersen,
Formand.
Da Georg Jørgensen havde venner i alle
sejlerkredse, er der sikkert mange, der vil
tilslutte sig ønsket om at rejse ham et
varigt minde, hvorfor vi giver ovenstående
vor fulde tilslutning.
Kaj Middelboe.
Hellerup Sejlklub.
S. Bøgelund Jensen.
Kongelig dansk Yachtklub.
K. Lindberg.
Københavns Amatør Sejlklub.
Aksel Olsen.
Sejlklubben Sundet.
J. Jespersen.
Kastrup Sejlklub.
W. Wieder.
Dragør Sejlklub.
Johs. Nielsen.
Sejlklubben Øst.
Bent Jessen.
Sejlforeningen Enigheden.
Erik Nilsson.
Sundby Sejl-Forening.

S k a b e n e
Da det kniber for enkelte at finde frem
til andre medlemmer, der ønsker at bygge
Sejler-nyt
skabe, så man kan bygge i blok, har man
På sejlerdagen d. 17. november meddelte besluttet, at der kan bygges enkeltvis. Det
formanden for Dansk Sejlunion, at unionen indskærpes, at her gælder det dobbelt, at
nu tæller 73 klubber, repræsenterende ca. målene overholdes, overskridelse vil ikke
blive tolereret.
Havneudvalget.
15,000 sejlere.

V.

Venskabspokalen.
Sejladserne, om den af hr. skolebetjent
Jensen udsatte vandrepokal, begyndte lør
dag den 2. oktober, men da der ikke var
ret meget luft, blev der kun sejlet 3 sejlad
ser den dag. Først blev der sejlet på en
retlinet bane fra SSF til 1. kosten ud for
havnen, men efter første sejlads syntes
dommerne, at banen var for lang og øvelsesbåden blev derfor lagt ud som mærke.
Næste dag, søndag, blev det det helt
ideelle vejr for sejladserne. Solen stod højt
på himlen med frisk vind fra sydost og kl.
12 var der allerede sejlet 6 sejladser på en
bane udlagt syd for "Helgoland" med øvelsesbåden som dommerskib. Der indkom to
protester, som begge blev taget til følge,
da det var brud på vigereglerne.
Efter frokost var vinden frisket mere op,
og dommerne mente derfor, at det var bedst
at lægge dommerskibet op i læ af Prøve
stenen, så det blev nemmere at skifte
mandskab i bådene. Banen blev lagt ud om
Prøvestens-bøjen. Her afvikledes i løbet af
eftermiddagen resten af sejladserne, så
ledes at der kun var to udtagelsessejladser
samt finalen tilbage. Finalen, som skulle
stå mellem Jørgen Hillers og Albert Ter
kelskov, blev sejlet på en bane udlagt med
startlinie ved SSF til et mærke lidt syd
for Kilometerbroen. Vinden var sydlig,
styrke 3—5. Sejladserne forløb uden pro
tester og Jørgen vandt begge sejladserne
samt de to startpoint. Resultatet af dette
års sejladser om venskabspokalen blev så
ledes: Jørgen Hillers 1. præmie (pokalen),
Albert Terkelskov 2. præmie (ske). Age.
Juniorsammenkomst.
I forbindelse med sejladserne om ven
skabspokalen blev der arrangeret et møde
mellem alle juniorerne, der samtidig var
det første af en række møder i løbet af
vinteren.
Juniorerne samledes på Sundpark skole,
hvor hr. skolebetjent Jensen havde stillet
lokaler til rådighed. Tovværkslæreren hr.
rigger H. Hansen og navigationslæreren
hr. styrmand A. P. Bendtsen var indbudt.
Mødet indledtes med præmieuddeling,
hvor Jørgen Hillers modtog 1. præmien og
Albert Terkelskov 2. præmien, derefter
takkede Jørgen Hillers på juniorernes vegne
hr. skolebetjent Jensen for udsættelsen af
venskabspokalen samt det store arrange
ment omkring den og udbragte derpå et
leve for Sundby Sejl-Forening.
Hr. styrmand Bendtsen talte derefter om
sejlsportens store betydning for ungdom
men og om de ældres indsats for den, her
fremhævede han hr. Jensen, som i særde
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leshed har vist stor interesse for juniorerne.
Tilsidst udbragte han et leve for hr. Jensen.
Hr. rigger Hansen talte om betydningen
af teoriundervisningen, navigations- som
tovværkskundskaber, og bemærkede sin
glæde over at se SSF's juniorernes dygtig
hed på dette felt.
Derefter holdt hr. Kobelwet et foredrag
om sit liv om bord på skoleskibet "Dan
mark", i forbindelse med nogle smukke
lysbilleder fra togtet.
Mødet fortsattes med forevisning af tre
film. Den ene var en smuk farvefilm med
titlen "Med krydserklubben til Hangø", den
anden var en amerikansk sejlsportsfilm
fra forskellige store kapsejladser, bl. a. et
par glimt fra en kapsejlads mellem de
meget overriggede australske joller, samt
en kapsejlads mellem nogle store havkryd
sere, strækningen var St. Petersburg—
Havana. Stillingen mellem krydserne blev
til stadighed kontrolleret og rapporteret til
land fra flyvemaskiner, som hele tiden
fulgte krydserne.
Det var alt i alt en begivenhedsfuld aften,
der lover godt for de følgende sammen
komster mellem juniorerne.
Næste emne for en mødeaften bliver
bådekonstruktion.
Age.

SSF
Elektromekaniker Helge O. G. Helsfeldt,
Norgesgade 54. — Motorbåd "Tanja".
Martin Anker Ilsøe, Classensgade 24, 3.
Motorbåd "Louise".
Vicevært Ingemann Andersen, Strandgade
5 C. — Motorbåd "Arkla".
Arbm. Aksel Andersen, Ungarnsgade 18, 2.
Uden båd.
Skibsingeniør Ivan Knudsen, Overgaden o.
V. 102, st. - Motorbåd "Lone".
Maskinarbejder Benny Kjølhede, Albaniensgade 1, 2. — Ny båd uden navn.
S:
Aloycius Henner Jensen, Nørresøgade 19.
Motorbåd "Anne I."
Joh. P. Thomsen Kofoed, Overgaden o. V. 4.
Uden båd.
Simon Petersen, Vejrøgade 13.
Kutter "Go-on".
Carl Thyge Frannek, Augustagade 26.
Uden båd.
Passive:
Fru Elin Jensen, Følfodvej 22.
Johanne Kirstine Kier, Roskildevej 145.

NYE FARTØJER
NYE MEDLEMMER

P a s s i v e B:
Dekoratør Bent Kuntze, Nørrebrogade 12.
22 kv.-meteren "Colibri".
Tandtekniker Poul Kreiberg Larsen, Sdr.
Boulevard 34. — 5-meteren "Vixi".
Montør Carl Silberg, Chr. d. lO.s Allé 1.
Kutter "Irmelin".
Læge J. Chr. Rasmussen, Dr. Olgasvej 32.
Drage "Alpa".
Viktualiehandler Harald Oemig, Dybbølsgade 28, 3. — Motorbåd "Fenris".
Lagerforvalter Erik Nielsen, Jacobys Allé
14, 5. — Sejljolle "Basker".
Gas- og vandmester Engelstedt Jonasen,
Ærtevej 15, 1. — Motorbåd "Jette".
Richard Nielsen, Rømersgade 25.
Motorbåd "Calli".

Ansøgning om optagelse i foreningen
er modtaget fra

Juniores:
Sonja E. K. Krarup Jensen, Moselgade 15.

Aktive:
Prokurist Rich. Glud, Teglstrupvej 5.
Kutter "Ca-Va".
Metalsliber Vilh. Y. Hansen, Haraldsgade 3.
Uden båd.
Bådebygger Hans Chr. Nielsen, Gullandsgade 18. — Uden båd.
Maskinarb. Finn E. von Mehren, Ågerupvej
42. — Kutter "Trix".
Cyklehandler Alfred V. Nielsen, Prinsesse
gade 50. — Motorbåd "Tom".
Dekoratør Jørgen Frølund, Hessensgade 31.
Uden båd.
Tekn. leder Gunnar M. Illum, Smedegade 8.
Kutter "Ita".
Chauffør Bent Chr. Villadsen, Gyldenlakvej
29. — Kragejolle "Boy".
Montør Einar Erik Christiansen, Hessens
gade 6. — Uden båd.
Civilingeniør Hans E. Clausen, Grøndals
Parkvej 16. — Motorbåd "Bamse".

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

På juniorledelsens
og egne vegne sender jeg her de bedste
ønsker om en glædelig jul og et godt nytår!
Age.
Spørgsmaal og forslag bedes stilet til:
Aage Henriksen, Øresundsvej 120, 3.
Telefon Amager 3764 u.

Forskelligt
Nyt middel mod rust og begroning
på jernkøl.
Alt besværet med at banke gammel rust
af jernkølen hvert forår er nu forbi. Kølen
renses omhyggeligt med stålbørste for gi.
maling, rust og specielt for olie og påsmøres derefter en bly-metalmaling, der består
af ca. 92 pet. bly og resten et bindemiddel.
Blyet indgår en intim forbindelse med
underlaget og danner derved et metalover
træk, der er stød- og slagbestandigt, ube
tinget vejr- og saltvandsbestandigt og for
hindrer tillige hurtig begroning. Behandlin
gen er forlængst anerkendt af skibsfarten.

SIDE 3
Med et sådant underlag er det let at få en
fuldkommen glat køl, da eventuel spartling
ovenpå holder. Betydningen heraf ses let,
specielt når det drejer sig om fartøjer til
kapsejlads. Ovenpå træ binder malingen
også fortrinligt, ligeledes på cement.
Da prisen er rimelig, ca. 5,00 kr. pr. kv.meter, og påsmøringen er let at foretage,
vil denne kølbehandling sikkert blive revo
lutionerende.
Bly malingen forhandles af Dansk YachtService, Kronprinsessegade 22, København
K., indehaveren, yachtmægler Løvstrand,
giver alle yderligere oplysninger.
En lystkutter fra Aalborg
har været på en dramatisk Limfjordssejlads. Ejeren havde lånt båden ud til
nogle venner, som havde det uheld flere
gange at gå på grund på vej til Løgstør.
Tilsidst tabte fartøjet sin blykøl, der vejer
600 kilo, og båden måtte slæbes hjem til
Aalborg.
Når man betænker priserne på bly, vil
man forstå, at det ikke var nogen billig
tur, de pågældende var ude på.
Flaskegas.
De sejlere, der har flaskegas om bord i
skibet, ved, at dette brændstof har mange
fordele. Det er meget renligt og nemt at
have med at gøre. Ved madlavningen om
bord føler man sig i kabyssen næsten som
husmoderen i sit køkken.
Der er ingen tvivl om, at Kosan-gassen,
når den anvendes rigtigt, er det bedste
brændstof til brug om bord i et skib. Hvis
man vil være helt sikker på at handle rig
tigt ved brugen af gas til søs, gør man
klogt i at gøre sig bekendt med og nøje
følge de regler, som skibstilsynet har ud
formet i dette øjemed.
Kosan-gassen er tungere end luften,
hvorfor den mindste utæthed må undgås.
Flasken skal stå op og ikke ligge. Den skal
stå i et godt ventileret rum, hvorfra der
ingen åbning er ned til selve bådens indre.
Forbindelserne skal helst være lavet af
kobberrør, og der må ikke benyttes gas
slanger af den gængse art, som bruges i
land. Slangerne skal bestå af syntetisk
gummi og være godkendt af skibstilsynet,
hvis reglement sejlerne bør studere.

»Set fra udkikstønden«
- atter engang
Under denne rubrik bragte vi i vort
oktobernummer en notits fra Dansk Folkebådsklubs møde i Svendborg. I denne hed
det sig, at der var opstået diskussion om
formanden Palle Maags fravær fra mødet.
Vi beklager dybt, men det beror på en
fejltagelse, der var ingen diskussion om
Palle Maags fravær, men dette blev kun
nævnt indledningsvis af brevunderskrive
ren.
E. E. N.

SSF

SIDE 4
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GRØN&MTZKE

AAmGERBé
H A L L A N O M J I O©TRYKKERI
EAMAGER

Assurance

Kongens Nytorv 6

København K.

SEJLSPORTSHUER
EMBLEMER OG OVERTRÆK

BROZEK
AMAGERBROGADE 124

SU. 866

Ras
Køber gammel Jern - Metal - Klude
Flasker og Aviser.

P. WINTHER
M A S K I N S N E D K E R I
L A P L A N D S G A D E 6
Salg af alt træ til bådebyg
gere samt træforarbejdning.

Amg. 6313
P. RASMUSSEN - HESSENSGADE 25

TLF. CENTRAL 14237

ASSURANCE

Medlem af S.S.F.

ØBRO 7515

CENTRAL 14575 - LØGSTØRGADE 9

HUSK STOPURET
til kapsejladsen
STARTKUGLEN er forsvundet.
KLOKKEMAGEREN har det til den
rigtige pris.
Alt i ure og optik.

»Klokkemageren«
Amagerbrogade 101

Amager 2719 u.

FORBERED ALLEREDE

NV
DEN NYE SEJLSÆSON

Wlafyadvi „ IfllacU"

Forny Deres hynder.
^ Alt møbelpolstrerarbejde udføres.
Solsejl syes.
Trænger Deres aptering til at udskiftes ?
Alt træarbejde udføres.
Nyt lærred på dæk.
Indhent tilbud.

HAR ALT
TIL
BÅDEN

N I E L S E N & S V E N D S E N
(Medlemmer af S. S. F.)
Hessensgade 7 o. g. — Sundby 1417 v.
•

•

+

Kassererens kontortid i vinterhalvåret:
1. oktober til 1. april: 1. søndag i hver
måned kl. 10—12 i klubhuset, og hver fre
dag kl. 19—20,30, Højdevej 39, 3., SU 5673.
Postkonto nr. 56516. Ved alle indbetalinger
bedes medlems nr. opgivet.

MALERUDSALGET
HAVNEPLADSEN — SU. 8770
Privat adresse: Østrigsgade 17, 1.
ANNONCEEKSPEDITION ved
E. LORENTZEN

Autokan

ALBANIEN SGADE 2 — S.
AMAGER 7118 Y

ved SVEND HANSEN

1. Kl.S
Autoreparationsværksted
(Speciale: Hovedreparation)

FREYTAG SEJL
N Y H A V N 5 3

H E J R E V E J

TA
AMAGER AFD.: AMAGERBROGADE 4
AMAGER 6262
(Fr. V. Brems: Sundby 7422 ulla).

9900
9965

3 5

GA

Privat: Sundby 9542

P A L Æ

3 9 4 3
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