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at vokse sig endnu større, inden der bliver

1952

brug for den.

1953

vil se frem til med stor forventning, er

En begivenhed som vore sejlere sikkert

7

Sundby Sejl-Forenings deltagelse i sejlad
serne om Larchmondpokalen. Det er glæde

Vi har bedt
vor populære
formand
Erik Nilsson
om en
udtalelse til
medlemsbladet
ved årsskiftet.

pressen fremkommet meddelelser om kom ligt, at vi herigennem yderligere kan udvide
munens planer om at bygge en stor ny lyst samarbejdet med de andre klubbers bedste
badehavn i stedet for vor nuværende. Man folk. De senere års udvikling indenfor kap
skal dog lægge mærke til, at det stadig sejladserne, hvor man går mere og mere
fremhæves, at det ikke er noget nært fore går bort fra NL-bådene og hvor interessen
stående. Bevidstheden om disse planers samler sig om de få store klasser, har be

eksistens må ikke på nogen måde fratage virket, at konkurrencen er blevet meget
os
lysten til at arbejde videre med vor nu- hård, og det er ikke enhver beskåret nogen
Når man ved årsskiftet ser tilbage på den
1 værende havn, men vi kan træffe visse for
sinde at nå op i førerfeltet. Derfor er man
forløbne sæson, er der enkelte ting, der
holdsregler
således,
at
de
større
arbejder
i
den senere tid kommet ind på tanken at
huskes fremfor andre. Som for eksempel
vi
udfører,
såsom
masteskur,
motorskur
og
opdele de større klasser i a og b eventuelt
det elendige vejr, sejlernes vilje til at få en
sæson ud af det trods vejret, olympiade så videre, bliver bygget på en sådan måde, c rækker, dette problem vil muligvis finde
sejladserne med Povl Elvstrøms triumfer, at vi kan tage dem med, hvis vi skal flytte. sin løsning i det kommende år.
Bygning af et nyt klubhus kan der sik
Sluttelig vil jeg gerne ønske alle med
de mange mesterskabssejladser, piratjoller
kert
ikke
blive
tale
om,
førend
de
omtalte
lemmerne et godt nytår med en god og ud
nes indtog i Sundby Sejl-Forening, og før
ste sæson på vore kapsejladsbaner. En af

planer engang realiseres. Byggefonden, der bytterig sæson.

vore piratjoller kvalificerede sig til delta nu andrager ca. 56,000 kr., kan således nå

Erik Nilsson.

gelse i københavnsmesterskabet.
Af de mere lokale begivenheder vil erin
dres: fuldførelse af det store bolværksarbejde og senere på året skinnelegemet, de
nye vogne og masteskuret og ikke mindst
det store oprensningsarbejde i havn og
rende, som jo desværre er en stadig tilbage
vendende begivenhed. Kommunen har stillet

I L M S fF T E R M I D D A G
d'
Søndag den 25. januar kl. 16 til ca. 18 i Aulaen, Ungarnsgade.

BILLET-PRIS 1 KK.
Billetter hos bestyrelsen og i klubhuset.

sig forstående overfor vore vanskeligheder
på dette punkt, og der er stor sandsynlighed
for, at man vil bevilge os et fast årligt be
løb til dette arbejde. Medens vi er i gang
med fremtidsudsigterne, skal jeg prøve at
løfte sløret lidt for Sundby Sejl-Forenings
fremtidsudsigter. I den senere tid er der i

Der vises farvefilmen:

„Med Stella Maris i norske fjorde"
samt tegnefilm for børn — store og små.

Benyt lejligheden til en billig familietur eu sur vintersøndag,
men bestem dig hurtig —• hele foreningen kan ikke være der!

SS F
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NR. I
Også vore sejlerpiger har nytårsønsker.
Fru Ingeborg Christensen ønsker:
1)

At vi må blive fri for sodplagen fra
Vølunds fabriker, så vi ikke behøver at
vente på østenvind for at få malet og
lakeret vore Fartøjer.

2)
vejr og meget solskin, mange gode
week-end-ture og en rigtig god som
merferie.
1)
Kapsejladschefen Alf Andersen:

Som alle andre: Masser af sol og frisk
luft.
Fru Erna Larsen:

\ y t åisønsker
• ANLEDNING AF ÅRSSKIFTET
har vi rettet en henvendelse til nogle tilfæl
digt valgte medlemmer for at høre om
stemning og ønsker ved årsskiftet. — Vi
havde formet vore spørgsmål således:
1)
1) Hvad er dit ønske for Sundby
Sejl-Forening i 1953?
2)

Hvad er dit private ønske for
sejlsport i 1953?

Her bringer vi nogle af svarene:
Vor næstformand og sekretær
Tanggård Rasmussen:
1)

2)

At vi i 1953 kan få fuldendt de arbej
der, der er påbegyndt i havn og på
plads, og at foreningens økonomi ma
blive sådan, at vi kan arbejde videre
med de mange problemer af enhver art,
der stadig opstår.
At det må lykkes dansk og ikke mindst
københavnsk sejlsports ledelse at gøre
myndighederne, at det er NU! sejlerne
1)
mangler havne og vinterpladser. — E1"
tillægsønske, at jeg må få godt vejr i
MIN ferie.
Vort nye havneudvalgsmedlem
Magnus Madsen:

"l)
2)

2)

At vi kunne få nogle gode og hyggelige
fester i vort klubhus, som jeg husker
dem i gamle dage.

2)

1)

At se en kasse, så sprængfuld af penge,
at man for at se bunden skal stirre
længe.
Kan en kasserer sig ønske et skønnere
2)
syn,
end en helt usandsynlig mængde af
gryn.
En forhåbentlig vejrmæssig bedre sæ
son end 1952, med deraf følgende større
udnyttelse af fartøjerne til glæde for
sportens udøvere såvel tur- som kapsejladsmæssigt.
Sejladschefen Harakl Hansen:

1)

2)

Et godt, indbringende og resultatrigt
år for vore kapsejlere.

Vor kasserer Thorkild Sparre:
1)

2)

Mit ønske for S.S.F. går i retning af
kapsejlads, at der stadig må være lige
så stor interesse for denne som der har 2)
været de sidste år, ved alle arrangemente vi har lavet, god vind til ønsker
jeg også.
Mit private ønske, at der også var lidt I
1)
interesse for præmieuddelingen. Det |
ville efter min mening skabe et bedre
forhold og virke i retning af gamle
dage, som vi i den sidste tid har læst
sa meget om her i bladet det er jo efter 2)
sejladsen den store herlige diskussion
og sammenrysten af sejlerne skal ske
i rygende diskussion, hvad enten man
har vundet eller tabt.
Havneudvalgsmedl. O. Fiitterer:
At vor havneplads stadig må føres frem
efter et målbevidst arbejde, således at 1)
der efterhånden fremkommer et tække
ligt udseende.
2)
At 1953 må blive et ar, hvor sol og
vind deles ligeligt, så vi alle fuldt ud
kan udnytte vor hobby — sejlsporten,
og indånde den herlige søluft, endvide
1)
re at vore kapsejlere stadig må skabe
respekt om navnet Sundby Sejl-For
ening.
Pladsmand Madsen:
At man stadig og fremover må kunne
finde et fristed, hvor man kan kaste
hverdagens åg af sig og mødes i god
2)
forståelse til lands og til vands.
At juniorerne må holdes lidt mere i
ørene, samt at fartøjsejerne vil komme
ned og betale mig, det jeg har tilgode
for at tage deres båd op og at S.S.F.
standeren altid må vaje over pæne og
velholdte fartøjer. — Støt vor annon
cører. —
1)
Foreningens revisor gennem
mange år, Gunnar Østergaard:

1)

Jeg ønsker alt muligt godt for S.S.F.
For sejlerskolen ønsker jeg, i min egen
skab af skolechef, at alle elever møder,
når de bliver tilsagt til at klargøre
øvelsesbåden, og skulle de endelig blive 2)
forhindret, da at give besked ved tele
fon eller sende et kort. Det samme
ønske dækker sejladsen om sommeren
En rigtig god sommer med meget godt

j

At vore fremtidige generalforsamlinger
2)
ma blive fri for smålige, personlige
divergenser og intriger og i stedet præ
gede af sund fornuft og saglig behand
ling af problemerne.
En vejrmæssig — og dermed sejlermæssig — set betydelig bedre sæson
end den foregående og at brændselsolie
rationeringen må blive ophævet inden
sæsonens begyndelse.

Ingen hernede er særlig glad for til
"Numsen" at bruge et skræppeblad,
:,: derfor mit ønske til året bli'r:
Giv os mere papir.
At vejret må blive til damesejlads med
damer!
En kendt sejler i havnen,
"Klokkemageren":
At der bli'r opsat et skab med en for
niklet skarp økse til fri afbenyttelse,
beregnet til overhugning af alle de for
tøjninger, der anbringes over broerne.
At de vandrepræmier, der er i S.S.F.,
stadig bli'r udsat og ikke står hos en
mand 3 år ad gangen. Det er ikke stå
præmier, men vandrepræmier, der er
skænket.
Vor ihærdige annonceagent
E. Lorentzen ønsker:
At arbejdet på havn og plads må gå
fremad i 1953 som det gjorde i 1952.
At det må lykkes for Sejlforeningerne
at holde udgifterne så langt nede, at
den lille mand stadig kan være med.
Brødr. Thomsen v. P. Thomsen:
At den gode økonomiske udvikling og
rolige ledelse af S.S.F. må fortsætte i
det nye år, således at man kommer en
tak nærmere den ideelle klub med nyt
klubhus og bedre broer, endvidere fjer
nelse af misholdte både, såsom "Maritza" og lign.
At enighed kan skabe en bibeholdelse
af de 3 fællessejladser, med tilslutning
af både fra alle de københavnske klub
ber. En fortsat god udvikling af jolle
sporten, dog med bestemte regler for
redningsudstyr. Endelig at S.S.F. må
deltage med ære om Larchmondpokalen.
Spidsgattermanden Aage Sejrbo:
Opførelse af et nyt klubhus og derefter
mere samling af vore medlemmer til
og glæde, også for vore damer.
Mange dejlige solskinsdage på vandet
med det kære "skiv", og ingen penge
fra S.S.F. til fælleskapsejladserne.
Vi takker for de mange morsom
me og interessante indlæg, der
kom ud af dette. Det blev jo et
helt punkt "Eventuelt", som vi
kender det fra generalforsamlin
gen.
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„Så gik..."
JZAL Ictjnet Sif rettetIlet . . .
Utroligt sa stort "skivet" altid forekom

SIDE 3

den til. Gloede os triste på den røde kost, dybe dam, rodede lidt rundt dernede og
scm stak op af vandet ikke langt fra os og halede den sa op: "Sådan tre fyre?" spurg
regnede ud, at vi — med lidt held — ville te han og holdt ketcherens net ned mod
kunne drive ned til den i løbet af somme- dækket, sa de tre, sprællende rødspætter
fik lejlighed til at foretage deres sidste
/

/

mer på land, — især nar man kommer til

rejse hen over det hårde dæk, knaldende
hoved og hale mod dets planker, medens

at tænke på, at man nu snart skal til at

drengen, som ikke var gammel nok til at

gøre det istand. Dengang vi lå nede i Koge

interessere sig for fyldte ølflasker, blev sat

bugt og væltede os i en masse sø og sloges

til at flå fiskene.

med et sejl, som hverken ville op eller ned

Fiskeskipperen klukkede øllet ned gen

efter at vi havde rullet det halve af det om

nem halsen, smed den tomme flaske fra sig
og sprang op: "Har du noget imod at for
hale ud på siden af ham den sorte der, —

bommen, og en motor, som ikke var til at
få igang, syntes vi, det var alt for lille...

jeg ville helvedes gerne ind at ligge dér,
hvor du ligger. Jeg skal lige have hevet mit

De første fire-fem dage vi er tilsøs går
både min "faste mand" og jeg rundt i en

grej op og have det tørret. Vil du så med

konstant bimmelim, da hverken hun eller

til Vejrø i morgen, søndag — vi tager selv
jeg husker på, at dækket befinder sig en
ren, blive sat på grund ved højvande, og øl og piger med — bare over og se fyret,
halv meter over vore hoveder. Vi får bulen
forstår du, vi sejler med "Dorthe" her, nå,
få lov til at ligge der og rådne op...
allerede den første morgen, vi rejser os fra
nu kan du se, hvad du vil, — husk dine
Vi drev sidelæns ud af Præstø havn, fik
rødspætter..."
styr på skuden og gled så stille og roligt
ud gennem fjorden.
En stedlig fisker havde fortalt os om de
mange, vilde svaner oppe ved Fedet, og
han havde også forklaret os, at vi sagtens
kunne luske rundt om Jungshovedskovene
en femhundrede meter ude. Kun skulle vi
passe på nogle store sten, som lå der et eller
andet sted, — men det måtte nærmest be
tragtes som et enestående held, hvis vi lige
skulle ramme dem.
Vi har altid været forbistret heldige, så
vi besluttede ikke at misbruge vor lykke
stjerne, men holdt helt op til den hvide
spidstønde ud for Fedskoven, inden vi vove
de os tilhavs, — og så havde vi endda den
køjen, og vi holder den vedlige i lang tid. hvide sandbund grinende op til os kun et
Føler pa den, bader den, kæler for den — par meter under kølen...
og synes vi, den er ved at forsvinde, venter
vi blot til næste morgen, så er den der igen.
Nøjagtigt på samme sted og lige neder
drægtig øm...
"Umbrella", sagde min kone, da vi lå
nede i Smålandshavet og ikke kunne kom
me gennem den skov af regntove, som hang
fra himlen til vandoverfladen, — og egent
lig havde hun ganske ret. Det havde været
helt rart med en paraply...
Karburatoren var fuld af vand, sejlene
hang meningsløst, pjaskvåde og fuldstæn
dig nyttesløse uden evne til at drive båden
bare en halv meter frem. De lignede et
brædt, — en krydsfinerplade uden liv og
sjæl, og vi sad og fløjtede for at kalde vin

Det kneb med at holde de to yderste
bundgarnspæle op. Vi gik så tæt til vinden,

Skipperen stak ketcheren ned i "Dorthe-s at sejlene sjævrede, og vi ville passere så
nær ved, at vi skulle passe på sejlet.
"Hvorfor slår du ikke meget hellere et
slag?" spurgte "forgasten".
"Det er der da ikke noget ved," svarede
jeg drenget.
"Næh, — men få flænget storsejlet eller
rende på en rådden pælestump —."
"Åh — du ved da, at heldet følger fjol
set—
Man kunne blive ved at lytte til de man
ge, mingerige eventyr, båden fortæller fra
året der gik. Om mange slags sejlads, i al
slags vejr, — i hvert fald kan man sige det
gamle år farvel og tak, og ønske der må
blive lidt flere solskinstimer i det ny.
Godt nytår!
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PÅ LANGTUR
TIL DEN SVENSKE SKÆRGÅRD
med Karl Hillers
og 45 m 2 spidsgatteren »Holliday«
Denne gang hører vi om, horledes Hillers efter meget dårligt vejr
endelig slipper afsted fra Sverige og når hjem på sin kære Limfjord.
— Vi må efter Hillers beretning lære, at også forhen blæste man inde.
Søndag den 24. juni.
Bar. 762. Vind V.S.V., ca. 2 m. Kl. 3tø
tørner vi ud, men midsommerfesten er
øjensynlig ikke forbi endnu, da flere både
kommer ind med glade mennesker om bord.
Kl. sætter vi storsejl og spiler og forlader
Langedrag. Sejladsen går op forbi Svinhundeskår, Stockholm og Hundeskår efter Els
borg færstning. Vejret er nu rigtig sommer
ligt, så vi driver hele dagen rundt mellem
skærene, en uforglemmelig tur, hvor bille
det veksler mellem turistdampere, lystfar
tøjer og sma, lækre sommerhuse spredt
rundt mellem klipperne. Kl. 18,15 er vi
tværs af Vinga fyrskib. 1 sømil i læ har vi
en stor, klinkbygget svensk kragejolle af
den gaffelriggede, blankskrabte, svære
type, vi har set flere af på vor tur. Vi sæt
ter kursen S.V.t.V. V2 V. efter "Læsø trin
del". Vinden er S.O. ca. 2 m. Vi fører stor
sejl og spiler. Med andre ord, vi glæder os
til en rigtig havtur i nat, og sidder alle
mand i cockpittet og betragter svenske
kysten, der forsvinder i horisonten agter
ude. Efter et kort skibsråd bliver vi enige
om at anduve Sæby, da ingen af os har
været der før, men har hørt den smukke
Sæbygård skov så rosende omtalt. Kl. 24 er
vi tværs af Læsø trindel fyrskib og sætter
kursen V.t.S. Den ene store lasttramp efter
den anden passerer os, og vi ser efter, at
vore lanterner brænder klart, for mage til
trafik har vi aldrig set før, og hver gang,
vagten skifter, lyder parolen: "Hold godt
udkik!" Han kom sgu lige foran eller agten
for os. Vor svenske makker er efterhånden
forsvundet, skønt han holdt samme kurs
som os fra Vinga. Det frisker nu, og vi
løber ca. 2 m fart. På Eriks vagt hører han
agterude en ejendommelig snøftende lyd,
og ser knap 2 meter fra båden en sæl bol
tre sig. Han forsøger at purre frivagten,
men denne reagerer overhovedet ikke.
Vinden holder sig i S.O. ca. 3 m, Kattegat
ligger udbredt for os i den smukke sommernatsbelysning. Hvor få mennesker i
vort havomkransede land har set havet i
alle dets ejendommelige stemninger. En så

dan lys sommernat må man beklage, at
ikke flere dyrker sejlsporten. — Kl. 6%
pejler vi Hirtsholmene fyr i N.V. % V. og
Nordre rønner fyr i S.t.O. V., O. Vi løber
en 4 mils fart, og snart dukker Frederiks
havn og Bangsbostrand op for os. Samtidig
passerer vi en stor, bermudarigget kutter
for nordgående. Sæby kan endnu ikke se,
men vi stoler på, at vor kurs passer, og
styrer væk, medens den lille by snart duk
ker op forude, og vi får travlt med at kon
ferere med havnelodsen, der viser, at hav
nen er en lang smal tarm med åbenbart
ikke megen plads i. Kl. 8V2 mandag mor
gen går vi til bolværket, udsejlet distance
fra Gøteborg 55 sømil. Vi sender omgående
en stafet i land efter kaffe og 20 friskbagte
rundstykker, men han må i tre bagerforret
ninger, før han kan få ordren effektueret.
Vi dækker bordet i cockpittet, og det sma
ger herligt med dansk kaffe og morgenbrød
over på al den svenske kaffe og knækbrød,
så vi spiser rub og stub. Vi tilbringer dagen
med lange strejfture i den smukke skov.
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os, og vi holder skarp udkik, da vi hele
tiden hører en motors stønnen. Vi holder nu
loddet gående, og da det viser 3 favne vand,
vender vi og star til søs, idet vi dog stadig
holder os under land på loddet. Ved 12-tiden
begynder solen at bryde igennem, og tagen
letter lidt, så vi får en pejling af Lyngså
kirke og mølle i V.S.V. Vi vender og lidt
efter har vi den røde 1 lkost på Lvalegrundene. Atter over stag, og da vinden rummer
og frisker, kan vi snart lægge 3 kosten
Dvalegrunde op. Kl. 13 passerer vi denne,
og ned gennem Landdybet går det fint, sa
vi paasserer snart lys- og fløjtetønden
"Aså rende". Efterhånden frisker vinden og
går om i O.S.O., så vi kan lægge op til Hov,
hvor vi gør en vending til søs, for kort efter
at stå ind mod land, men her står en mæng
de bundgarn ,og da vi ikke ønsker at stifte
nærmere bekendtskab hverken med disse
eller Nordmandshage, bliver vi ved udefter,
til vi kan lægge 2 kosten på Hals barre op.
Efter rundingen af denne sættes spileren
ind gennem renden. Kl. 18 anløber vi Hals
havn for at give Aage lejlighed til at hilse
på sin barndomsven, der er lods der. Hav
nen er som sædvanlig overfyldt med fiske
fartøjer, og lystfartøjer gør klogest i ikke
at anløbe den, uden det er nødvendigt; der
imod er der en glimrende ankerplads på
sydsiden af fjorden.

Efter en tur gennem byen letter vi kl.
20 J /i2 med frisk O.S.O. vind og med ballonen
til går det raske op gennem det flodlignende Langerak. Farvandet her er stærkt tra
fikeret, sa vi sætter lanterne i god ttid og
håber sa småt at na Aalborg, da farvandet
er fortrinligt fyrbelyst. Imidlertid flover
vinden, sa vi kl. 22 må ankre på Kanal
hagen i ca. 3 favne vand, og fuldstændigt
stille. Distance Sæby-Kanalhagen 42 sømil.
I den lune sommeraften rigger vi bordet
Tirsdag den 26. juni.
ud i cockpittet, hvor vi nyder kaffen og
Bar. 750. Vi tørner ud i en pibende storm betragter de mange skibe, der sejler forbi,
af S.O. og øsende regnvejr, så vi ma pænt navnlig københavnerdamperen, der er op
blive, hvor vi er, og benytte, iført olietøj, lyst som et reklameskilt, er pragtfuld, og
dagen til at bese byen ,og på vejen om bord
køber vi tre herlige rødspætter, næsten lige
så fine som dem, vi fik på Læsø.
Onsdag den 27. juni.
Bar. 756, vind S.S.O., ca. 3 m. Vi letter
kl. 6 3 i. Vejret er diset, og da vinden flover,
bliver det tæt tage . Vi lusker ud gennem
bundgarnene og styrer klods bidevind, men
kan ikke holde højere end øst, og gør flit
tigt brug af tågehornet, da trafiken er liv
lig. Strømmen er ret hård nordgående, og
efter et par timers sejlads gisner vi vor
afstand fra kysten til 4 sømil, hvorfor vi
vender og står indad, hvor vi mener, strøm
men er mindre hård. Mellem de mange
tågesignaler skelner vi Læsø rende med et
stød hvert minut; vi pejler det og får en
nogenlunde stedbestemmelse. Det er spæn
dende sejlads, tågen svøber sit tæppe om

vi kunne næsten ønske, passagererne kunne
se deres skib pa afstand. Kl. 24 sættes
ankerlanternen, og vi tørner ind, — godt
trætte.
Torsdag den 28. juni.
Vind S.O., ca. 1 m. Bar. 756. Kl. 6 tørner
vi ud og ser en lille spidsgatter med en
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mægtig genuafok komme op imod os, og
hvem skildrer vor forbavselse, da vi opda
ger, at det er vor gode ven, havnefoged
Madsen med "Servo" fra Thisted, på vej til
jubilæumskapsejladserne i Aarhus. Han
kommer på siden af os, og vi konstaterer at
have ankret ikke *4 sømil fra hinanden,
uden at vi nattens mørke har opdaget det.
Vi snakker skiv, hvorpå han sejler videre
ud af fjorden, og vi letter kl. 6V2 med svag
medgående strøm. Vinden er stadig flov, og
fra Bredhage til Aalborg er det stille, så vi
driver med strømmen. Ud for østre havn
sætter vi Carl i land, da han skal telefonere
og afvente os i lystbådehavnen vest for bro
erne. For en gangs skyld går det imidlertid
rask gennem broerne, og "Holiday" ligger
allerede ved hovedet i lystbådehavnen, da
Carl kommer. Efter frokost kl. 12*2 letter
vi igen. Vinden er imidlertid frisket til ca.
4 m og stadig fra S.O. Det er ganske mær
keligt at få slædetur vestpå i Limfjorden,
det er kun sket ganske få gange i alle de
år, vi har befaret den. Men vi glæder os
over den friske sejlads gennem det skønne
farvand. Nu begynder fjorden først at blive
smuk med dens ejendommelige krogede og
snævre løb, først Egholm, hvor en sidearm
fører op til Ftyå, men denne kan kun befares
af fartøjer af ringe dybtgående. Hovedløbet
går vest om Egholm, hvor der er vand nok,
når man holder sig i renden. Kl.
passe
rer vi Dynen, og så går det langs op forbi
Gjøl med sin karakteristiske kirke og Gjøl
bjerg. Vi må hele tiden have vor opmærk
somhed henledt på de mange koste, der
hurtigt sejles af. Imidlertid far frivagten
lejlighed til et forfriskende styrtebad ved
hjælp af adskillige pøse vand. Et stykke
inden for grundkanten står en fiskekutter
på græs; den har varp ude og fuld kraft på
maskinen, men står øjensynligt hårdt. Ved
3-tiden passerer vi den gravede rende gen
nem Draget; vi har tit undret os over,
hvorfor den er gravet i zig-zag, men det
må sikkert være fra sejlskibenes tid, for at
de lettere kunne krydse den af med de hyp
pige vestlige vinde. Vi passerer nu Nibe
bredning, og byen af samme navn skimter
vi i syd, omgivet af skov. Fuglelivet pa
bredningens mange småholme er over
ordentlig rigt. Mod nord har vi Øland med
Oksholm slot, hvis tårn vi skimter over
parkens træer. Det begynder at trække
med byger fra S.O., men da vinden er rum,
lader vi alt stå, og løber en 6 mils fart
gennem et ejendommeligt landskab. Mod
syd de udstrakte Vår enge med Marbjerg
skov i baggrunden, hvor man næppe ser et
hus, mod nord dukker den ene landsby op
efter den anden, samlet omkring respektive
kirker. — Men nu har vi bygen over os, og
rorgængeren far oliekappen pa, medens be
sætningen kryber under dæk. Rorgængeren
holder nu båkerne på Marbjerg tunge over
et op gennem løbet. I det hele taget gør

man klogt i sa vidt muligt at sejle efter
bakerne, da kostene undertiden kan være
upålidelige. — Bygen er snart ovre. og hov
mesteren får rortørn, og Aage viser sin
kunst som barber, sæber Carl ind og fore
tager eksekutionen efter alle kunstens reg
ler. Betalingen bliver efter nogen diskus
sion sat til en times ekstra rortørn. Vi pas
serer nu Aggersund og opdager, at primus
sen er løbet tør, så vi må anløbe Løgstør
og skaffe os det ædle fluidum, men letter
straks efter og fortsætter ud over grunde
ne. Ude i renden arbejder muddermaskinen,
og der er hejst signal for passage om bag
bord, men da vi kommer nærmere, opdager
vi pludselig hans ankerkæde forude; den
bliver dog hurtigt slækket af, så vi kan
slippe forbi. Ved anduvningstønden sætter
vi kursen V.t.N. % N. efter 2 kosten pa
Fæggerøn. Vi har 5 m vind af S.O., sa det
går rask frem. Livø bredning er den største
af Limfjordens indvande. Mod syd den
smukke Livø, længere borte hæver sig Furs
lyngklædte bakker, og mod vest Ejerslev
molerklinter. Vi har nu kosten på Holmentange tværs, så nu går det mod hjemmet.
Kl. 8 j 4 passerer vi Fæggerøn-kosten, og
gennem det smalle Fæggesund står vi ind
i Thisted bredning, forbi den høje Fæggeklit, opkaldt efter kong Fægge, som ligger
begravet her. — Fæggesund-kromanden har
forresten de mest gevaldige stegte ål, som
vi sender en venlig tanke. — Det flover lidt,
men går alligevel pænt fremover, og snart
sejler vi ganske tæt under Eshøjhage og
har fyrene på de hjemlige havnehoveder
forude, og da toldboduret slar 22, tager vi
bøje i lystbådehavnen. — "Holiday" er snart
gjort klar, men det kniber os at forlade
denne vor gode ven, der har haft sin store
andel i, at turen er geennemført program
mæssigt og uden uheld af nogen art.
Hvor er langturssejladsen dog herlig. —
Man lærer at stole på sig selv og sin bad,
kommer i berøring med nye forhold, nye
mennesker, samtidig med, at man tilbringer
herlige feriedage i intimt samkvem med
naturen under sådanne former, som livet i
land aldrig kan byde pa.
Limfjordsgast — lyt mit rad:
Mens du er i ungdomsalder
lyt til søen, nar den kalder.
Glæden venter i din båd,
havets stolthed fængsler sindet,
og når issen bliver gra,
da vil mindet
frisk som bølgen for dig stå.

SIDE 5

KØBENHAVNS
NYE VARTEGN
Vort medlem Louis Andersen, der er
maskinmester pa Dansk Sojakage
fabrik, fortæller i det følgende om
fabrikens nye vartegn, der har stor
interesse for sejlsporten i Sundet.
Som det maske vil være en del medlem
mer bekendt, har København faet et nyt
vartegn, idet Dansk Sojakagefabrik A/S på
Islands Brygge har rejst et sådant over sine
fabriker. Da det foruden at være vartegn
også, ifølge udtalelser fra søfartsorganisa-

tioner o. 1., må kunne påregne at være af
betydning for søfarten, og herunder selv
følgelig sejlsporten, skal det nærmere om
tales her.
Forhistorien er kort fortalt denne, at et
af fabrikernes anlæg skulle forsynes med
et nyt anlæg, hvis apparatur krævede en
meget høj bygning, og for anlægets sik
kerhedsmæssige betjening en hurtiggående
elevator med omliggende trappe. Derved
opstod et tarn på ca. 29 m højde. For at få
en hensigtsmæssig afslutning på dette
blev det bestemt at anbringe et neonbelyst
vartegn bygget op pa en jernkonstruktion
således at vartegnets top blev ca. 53 m
over havoverfladen. Af servitutmæssige
grunde er større højder ikke tilladt af hen
syn til luftfarten. I denne højde vil varteg
net kunne ses i øjehøjde i en afstand af ca.
25 km. Jordkrumningen hindrer, at det ses
på længere afstand.
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Vartegnet begtår øverst af en kugle ca.
3,5 m i diameter, der kan lyse grøn, rød
eller begge dele, derunder en vindfløj 15 m
lang, bestående af en hvid isbjørn, der vej
rer vinden, medens vindfløjens fane i rødt
neonlys viser fabrikkernes bomærker D. S.
og NOMA. Nederst angiver en grøn pi!
nord-sydretningen. Kuglen lyser hele døg
net, vindfløj og pil fra solopgang til sol
nedgang.
Den forskelligt lysende kugle skal sa
være stormvarsel, idet den farve, der skal
lyse, bestemmes af det danske meteorologi
ske institut gennem en direkte ledning fra
instituttet til kuglen. Følgende forskellige
farver varsler vindstyrken efter Beauforts
skala indenfor de nærmeste 6—12 timer for
den centrale del af Øresund:
Grøn kugle varsler vindstyrke 0—6,
grøn og rød kugle varsler vindstyrke 6—8
og rød kugle varsler vindstyrke 8—12.
Vartegnet, der samtidigt tjener som tri
gonometrisk station for Dansk geodætisk
institut, ligger ca. 1 km syd for Langebro.
og dets nøjagtige position er 55° 39' 45" N,
12° 34' 28" E.
Foruden at det smukke vartegn falder
godt ind i omgivelserne og indgår som et
smukt hele med "de skønne tårne", som vi
lystsejlere ser det ude fra søen, håber vi,
at det også vil gøre gavn som meddelelses
middel til dem, der færdes på Sundet, er
hvervs- såvel som lystsejlere.
L. A.
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i en knivskarp konkurrence, og
KAPSEJLADS-DISKUSSIONEN ;I føler
kanonerne på tænderne.

hvor man

DRAGESEJLEREN D/D 97
HENNING NIELSENS INDLÆG

For 3 sæsoner siden udskiftede jeg min
j NL-båd med en type-båd, og startede i den
Jeg har med interesse fulgt de indlæg, første store sejlads med den. Den dag blev
der er debatteret her i bladet angående fæl- J jeg klar over, at det ikke var båden, men
lessejladser kontra klubsejladser. Sejrboe's | mig og mine kammerater, der havde meget
tanke, at vi skulle få flere præmier ved at : at lære endnu angående kapsejlads (specielt
afholde kapsejladserne på vore hjemlige dragesejlads). Hillers skriver, at det er et
baner, synes mig at smage lidt usportsligt, spørgsmål om at købe sejl for at placere
for mig vil en 7.-8. placering på fremmed | sig, det vil jeg ikke give ham helt ret i,
bane være mere værd, end en 2.—3. præmie | når brødrene Berntsen den ene gang efter
vundet på hjemlige fiduser. Vi kapsejlere den anden placerer sig som nogle af de
har luftet tanken overfor vore sportskam- bedste sejlere vi har inden for dragerne, så
merater om at mødes på hjemlige baner på er det fordi de kender deres fartøj, og har
genvisit og har kun mødt interesse for sa kendt den fra drageklassen blev startet og
gen. Jeg ved, at Otto Larsen (Ormen) sid som sådan selvfølgelig sidder inde med
ste år gennem vor kapsejladschef har invi mere viden, end vi andre på dragernes om
teret bådene fra Dragør herned til vore råde. Hillers berører også et andet emne,
aftenmatcher, jeg selv har talt med sejlere klassernes levetid. Jeg er også uenig med
fra Hellerup om den samme idé, de var ham på dette punkt, hvis en bådtype uddør
interesseret i tanken, men det kneb med at som klasse, er det sikkert ikke fordi, at
få bådene herned til tiden, men hvis vi konkurrencen inden for klassen er for hård,
kunne lave vore 2 store sejladser åbne for tværtimod, det vii nærmere stimulere inter
fremmede både, var knuden jo løst.
essen for båden den dag, at konstruktørerne
Carl Hillers efterlyser kapsejleres mening kan fremvise en båd, der er hurtigere, bedre
angående opdelinger af klassestarterne i en og i samme prisniveau som dragen, ja da
eventuelt a og b klasse, jeg kan for min vil interessen for båden måske falde. De
part sige, at Drageklubben sidste år lance første drager blev bygget i 1929, i dag, 23
rede ideen i et 2 dages dragestævne, det ar efter, er interessen så stor som aldrig
blev en stor skuffelse for mig, jeg følte ikke før. Den er internationalt anerkendt som
den spænding, der er ved de store stævner, I klasse- og olympiadebåd, det beviser, at
hvor alle bådene kæmper for at placere sig båden i sin konstruktion er levedygtig.

s.s.f. oc, f æ l l e s s e ] U 6 s e R n e
Nu må samarbejdet holde op, nu sejler vi
R e t ! j ikke mere sammen med kammeraterne i
! fællessejladsen!
Ved Martin Jørgensen.
Det er rart med nogen konkurrence fra
Som gammel og stadig aktiv kapsejler, andre klubber, og hvis vi selv skulle afholde
vil jeg gerne svare Sejrbo på hans indlæg åben kapsejlads, hvem skulle så komme
i vort blad og andre steder.
med ærespræmier, når først alle Køben
Jeg vil give Sejrbo ret i, at det var gode havns klubber gik rundt for at tigge til
sejladser, vi havde i gamle dage, men tider deres private stævne. Nogle klubber har
ne har jo forandret sig.
selvfølgelig lettere ved det, idet de har haft
Jeg forstår godt Sejrbo's harme, at stå medlemmer, der var villige til at punge ud,
inde på molen og se på kapsejlads, fordi men S.S.F. har da ikke haft så let ved det.
der ingen konkurrenter er til hans fartøj,
Sejrbo har skrevet, at hvis vi selv arran
det har jeg selv prøvet. Men det er en dår gerede åbne sejladser, og der ingen frem
lig tak at give de folk, som gør et stort mede kom, så blev præmierne da i S.S.F.,
stykke arbejde for os, at forsøge at splitte , men det synes jeg ikke er god sejlsportssammenhold og mere, ved f. eks. at ophæve j moral. En præmie er ikke meget værd, hvis
fællessejladserne, det bliver der ikke flere • man skal sejle banen rundt alene. En plads
spidsgattere af, for du ved jo godt, Sejrbo, : i en præmieliste, hvori der er stor deltagelse
at de fleste spidsgattere har fået maskine, 1 og stor konkurrence, se det er sport.
Jeg tror stadig, at der er interesse for
og det har intet at gøre med deltagelsen i I
fællessejladserne, på den måde du mener. | kapsejladser — og fællessejladsen ikke
Det er jo blevet et pengespørgsmål efter i mindst, — men det er pengene til nye sejl,
i
hånden, hvor meget man vil ofre, og hvor der mangler.
Der er nogle bestemte, der løber med
meget man kan ofre på sejlsport. 36 kr.
pr. kvadratmeter sejl er ikke for manges præmien hver gang, og så er der mange,
pengepung hvert år, men af den grund som sætter motor i, hvis de har én båd, der
.
kunne jeg da aldrig komme med et forslag: egner sig, og séjler tursejlads.
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AFTENMØDER
om Uapsejladstehnih
Efter opfordring arrangeres 5 aften
møder om kapsejladsteknik m. m. på
skolen ved Sundparken.
Første møde:
Onsdag den 28. januar kl. 19,15,
derefter
onsdag den 11. februar og
onsdag den 25. februar.
Interesserede bedes af h. t. lokalets
. størrelse. tegne sig på liste i klub
huset eller henvende sig pr. kort eller
telefon hos Formanden. Ved møderne,
som ledes af formanden, vil der også
blive lejlighed til diskussion om klas
sedeling og andre aktuelle spørgsmål
om sejlads.-;
,
-
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er da noget, der hedder respit for mindre
fartøjer, men han ved godt, at den dækker
Æ L L E S S E J L A D S E R
ham ikke for det handikap det er at skulle
sejle imod konkurrenter, der skifter sejl i
C»»r C^'lCCV
Ved Redakt. hver sejlads.
w7
/
Måske får vor gode ven nu til sidst kor
Pa foranledning af vor klubkammerat
tene lagt på bordet af onkel, — er du ikke
Sejrbo og flere har nu været ført en debat
klar over, min dreng, at i et fartøj er det
om spørgsmålet, skal S.S.F. forlade fællesførst og sidst maskinen, sejlene kalder I
sejladserne til fordel for den gamle form,
den, derefter fartøj og grej, så kommer
hvor hver klub selv arrangerer abne sejlad
mandskab og rorgænger, men uden mulig
ser. På grundlag af den førte debat og
hed for at holde det første i samme stand
samtaler sejlerne imellem kan man tydelig
som dem, du vil konkurrere med, har du
se, hvori utilfredsheden ligger. Chancerne
ingen chance, overhovedet ingen. Du er blot
er alt for små i forhold til indsatsen under
med til at gøre indsatsen lidt større for
de nuværende store stævner.
dem, som konkurrerer om den, men det er
Et kapsejladsfartøj, der skal kunne gøre aldrig dig selv, bliv du hjemme i din klub
sig gældende, kræver sejl, mange sejl, og og konkurrer med dine ligemænd.
det skal være nye sejl, hertil kommer så
Men alle tilhængere af store stævner øn
vedligeholdelse af fartøj og startpenge. —
sker den deltagelse de kan få, for at gøre
Mærkelig nok er det altid kun de dyre
stævnet så stort som muligt, hvad mon de
startpenge, der tales om. — Startpengene,
siger til det gode råd vor sejler får ? Den
siger arrangørerne, er man bestandig tvun
store sejlsportspresse kan vi vist ikke vente
get til at sætte i vejret, fordi de sejlere,
vil røre ved spørgsmålet, der er jo penge
som vinder, kræver fine præmier. Men til
i det.
bage til kapsejleren, der søndag efter søn
En forening som vor har store chancer
dag her og der og allevegne starter uden
chance, så længe vind og strøm er regulær, for i samarbejde med andre klubber at
hvad skal vi gøre for at fa ham til at blive rejse sagen, fordi der både i vor klub og
»nure steder findes en stor interesse for
ved ?
kapsejlads hos fartøjsejere med gode og
Hidtil har man jo kun gjort dette for
velholdte både, der blot ikke kan komme i
ham, at hans navn og fartøj blev optrykt
toppen af pekuniære grunde. Det er disse
i et program, der viste venlige fædre og
kapsejlere, der har interesse i at blive sat
interesserede onkler, hvorledes deres søn
sammen i løb, hvori der er en rimelig chan
eller nevø gang på gang blev startet i en
ce, og så får de store fællessejladser deres
fuldstændig håbløs konkurrence.
berettigelse.
Når sæsonen er slut, kan en sådan skuf
Der bør indføres den ordning, at de store
fet sejier lægge aile sine programmer foran
klasser opdeles i løb efter resultater opnået
sig og konstatere, at det var de samme syv,
i en sæson. Med store klasser menes her
otte fartøjer, der delte de udsatte præmier.
drager, folkebåde og piratjoller.
Bevares han havde været med, han kunne
prale lidt af at være i start med de store
kanoner, men selv vidste han jo godt alle
rede før starten, at kunne han komme hjem
og fortælle, at det var blevet en 8. eller 9.
plads, så var det fint.

Københavns Sejlunion s (K.S.U.)
møde

Nu er der fare for, at den før omtalte
Er sejlsport ikke itlrwl ?
onkel eller far dukker op i billedet, og for
K.S.U. har afholdt møde i Dansk Idræts
søger at åbne øjnene på vor kapsejler. De
siger måske, det er da også en ualmindelig forbunds mødelokaler. — Mødets vigtigste
uretfærdig og chanceløs konkurrence, du
punkt var sejlklubbernes udgifter til grund
deltager i.
skyldskat omkring Svanemøllehavnen.
Hvorledes skal den arme sejler klare sig
Problemet er: Nogle sejlklubber omkring
overfor argumenter som, i hvilken anden
lystbådehavnen
lejer eller køber nogle op
sportsgren starter man under så ulige for
fyldte
pladser,
hvorpå
man opfører klub
hold! I fodbold deler man sig i div. og ræk
ker efter dygtighed, for at alle skal fa for huse. Sa kommer det fæle skattevæsen, —
nøjelse af kampene. I cyklesport begynder haps! Grundskyld! — Havnevæsenet, som
man mellem ligemænd og kæmper sig op
kender lidt til sejlklubbernes økonomi og
til det finere selskab, i atletik og alle de
måske ved, hvad ca. 2000 kr. ekstra skat
andre sportsgrene på samme måde.
betyder for sejlklubben, henviser skatte
Sejleren vil måske,, hvis han da ikke del
væsenet til at forhandle med klubben selv.
tager i den nu alt overvejende klassesejlads,
Hvad blir der så ud af det? K.S.U.s allefremkomme med en indvending om, at der
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stedsværende formand "Ole" ma afsted. —
Han ved, at idrætsanlæg og idrætsklubber
har en særstilling, men her gjaldt reglen
altså ikke, sejlsport var ikke nogen egentlig
idræt, sagde man?
Motorregatta var et andet punkt på dags
ordenen. For vor klub indtrådte kapsejlads
chefen Alf Andersen og O. Futterer i det
udvalg, som skal arbejde med denne sag.
Hvorledes er det egentlig med vore motorbådsfolks interesser i denne sag. Inter
esser blev efterlyst på sidste generalforsam
ling, der var den ikke stor
Red.

\

F O R E N I N G S N Y T

Sundby Sejl-Forening havde pr. 1. januar
770 medlemmer, heraf er 60 juniorer.

•
Der er 380 hjemmehørende fartøjer i
S.S.F. Disse er fordelt således: ca. 130 sejl
både, 85 sejlbade med hjælpemotor og 115
motorbåde.

•
Motorfolk vil ved selvsyn kunne konsta
tere, at nu er det længe ventede motorreparationsskur ved at skyde op af jorden,
foreløbig ser man kun en let ujævnhed i
jorden i form af støbefundamenter, men det
kommer, det kommer. "Huset", der ligger
langs festpladsen, skal i den vestlige side
have rum for øvelsesfartøjernes grej, og
det gamle skur langs klubhuset vil blive
nedrevet.

*
I dagspressen og det lokale blad, A. B.,
har man kunnet læse om store planer ved
rørende vor havn. Imidlertid har vi forhørt
hos bestyrelsen, som intet kender til sagen,
udover hvad formanden har oplyst på gene
ralforsamlingen.
— Medlemsbladet må således berolige
medlemmerne, tag ikke jeres agterfortøj
ning ind af den grund, vi blir, hvor vi er
foreløbig, heldigvis, tænk på de lystbåde
havne, der er bygget, Svanemøllen og
Skovshoved, den sidste er så urolig, at man
ikke engang kan tegne en havariforsikring
for havari i selve havnen, den første brugte
man til udløb for Østerbros kloakvand.
Nej, S.S.F.s rolige og trygge havn i alt
slags vejr, og så havnelejen — behøver vi
at sige mere ?
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S o l o M a r s t a l

Peuta Søby
samt lager af brugte motorer, skrue
aksler, propeller alle størrelser sælges
OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 25
SUNDBY 6768
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til hapsejladsen
STARTKUGLEN er forsvundet.
KLOKKEMAGEREN har det til den
rigtige pris.
Alt i ure og optik.

»Klohhemageren«
Amagerbrogade 101

Amager 2719 u.

FREYTAG SEJL
N Y H A V N
P A L Æ
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GIK DER EN RUDE?
betyder intet
den ordner
GLARMESTER JES SCHULTZ
Wermlandsgade 82 — Amager 7099
til den billigste pris

Vidste du, at Sundby Sejl-Forenings sej
lerskole blev anerkendt af handelsministej riet den 31. oktober 1945?
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I sejlerbladene læser man med misundelse
om andre sejlklubbers vinterliv, julefest i
klubhuset, nytårsfest i klubhuset, onsdags
aften med dans, spisning osv. osv. Vi er jo
ikke særlig forvænt her i foreningen, hvil
ket skyldes mangel på et stort klubhus,
der kan rumme os alle. Når festudvalget nu
for at råde lidt bod på det manglende klub
liv i vinterperioden arrangerer en films
aften for familien, bør du møde op, det gi'r
dem lyst til at prøve noget.

ASSURANCE

Formandens kursus i kapsejladsteknik
bør alle aktive kapsejlere være med til. —
Det anbefales at læse Schøts "Kapsejlads
teknik".
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natten. For ikke at gøre forskel besluttede
vi at hænge krogen ud og blive liggende,
hvor vi lå. Blive liggende hele natten så
tæt ved land, at vi kunne lytte os til, hvor
dejligt det ville have været, om vi var
derinde.

rr-c—ti " All III

Tekst

Pigehvin, overbærende mandfolkelatter,
en nynnende sang uden ord, stemmer, der
talte sammen, råb, en ko, som brølede sin
ensomme længsel ud i sommernatten, og
— for at gøre stemningen helt skånsk og
Edvard Personsk, — tonerne af et dragspel.
Rollo.

Ro Ho

FILMS
En underlig følelse af forladthed kom
over os, da vi med et opdagede, at vi lå
helt alene i havnen, hvor der kort forinden
havde været vrimlende fuldt af skibe og
både og snakkende mennesker. Vi følte os
forrådt, ladt alene tilbage på en øde ø
uden drikkevand og skyndte os at vrikke
ankeret løs af bunden og komme ud af
havnen, — for at fortryde, at vi ikke var
blevet liggende, i hvert fald natten over.
Men det er jo sådan, at når man ser
andre ligge midt ude i havnebassinet og
skylle ankeret rent og klappe det sammen,
medens sejlene blafrer forjættende i vinden,
kan man ikke blive liggende ved bolværket
eller broen. Man ma af sted. Man synes,
man kender hver eneste planke i broen,
hver eneste sten på stranden, hvert eneste
hus i byen og hvert eneste menneske. Der
er ikke mere nyt at opleve. Man higer mod
eventyret — naturligvis — det er derfor,
man har en båd. Ellers kunne man lige så
godt — eller bedre måske — leje sig ind
i et pensionat. For tursejleren er rejsen i
sig selv målet med ferien.

I

Tolderen og havnefogeden rejste sig høf
ligt fra bænken foran det lille hus ved
havnepladsen: "Nå, vil I også af sted?"
"Jae, vi synes —
"Hjemover ?"
"Næe, — bare ud på havet, — måske
over til Kyrkobacken."
"Der kan I jo traske over."

EFTERMIDDAG
Søndag d. 22. februar kl. 16
i Aulaen - Ungarnsgade

BILLETPRIS: 1 KRONE

"Ja, men vi vil have "skivet" med. Vi vil
ud at se solnedgangen derude fra, — reg
ner med at få en smuk tur langs kysten
nord om øen."

Billetter hos bestyrelsen og i klubhuset.

"Ja-ha — I kan jo komme tilbage, hvis
I fortryder."

Der fremvises farvefilmen

"Ja tak."
Men vi kom ikke til at fortryde noget.
Vi lå deroppe ud for Norreborgs lille havn
i et helt gult hav, medens Kullens blå bjer
ge svømmede oppe i luften, og fladbundede
skibe var lagt oven på det gule spejl. Den
stille aften gjorde det vanskeligt at tage en
beslutning, at bestemme sig til, hvilken af
de tre havne, som hver især lokkede med
sine rare minder, man skulle vælge for

Tværs m\\\m Afrika
Vi gentager sukcessen fra januar med
en billig familietur søndag eftermiddag.
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Politikens medarbejder, redaktør Jørgen Sandvad, der i
sejlsportskredse er kendt som en af dansk presses meget få
sagkyndige på sejlsportens område, har velvilligt stillet en
artikel om sejlsport i Politikens kronik til rådighed for SSF.

Redaktør Jørgen Sandvad skildrer sine indtryk
fra en sommersejlads langs Sjællands kyster.

M

enneskeheden har til alle tider
været delt i bønder og søfolk, og for dem,
der ikke har det i sig, vil ingen forklaring
helt kunne afsløre hemmeligheden ved sejleriets trylleri. Men noget har det altså at
gøre med den gamle formel om at skynde
sig langsomt. Længselen efter sølivets til
standsform kan stige til en slags raseri
umiddelbart før man kommer af sted på
sin sommertur. Måneder, halve år har man
forberedt sig og lagt alting til rette, og så
kommer der alligevel i sidste øjeblik ting
på tværs, så man må ændre sine planer.
Naivt ser man hver gang bort fra den
kendsgerning, at det samfund man hænger
i er bygget op og vedligeholdt på det falsum
at alting haster, og at arbejdets evangelium
er mindre dubiøst end alle de andre. Af sted
kommer man omsider med en samvittighed,
der må skylles ren i flere hold saltvand før
den bliver blank, om end lidt anløben af, at
man på et bestemt fikseret klokkeslet skal
sidde på sit kontor igen.

J^\.ellem tordenbyer og solstøtter
kaner vor spidsgatter sig Sundet ud i
strømløbet ud for Kronborg. Man har
tusinde gange set himmelen og havet åbne
sig på dette sted, men altid har dette vue
sin friskhed, aldrig er belysningerne over
Kullens ædle profil de samme. Ud for
Lappegrunden krydser skoleskibet "Dan
mark" sig op med alle sejl sat — et stolt
syn, skulle man jo sige. Men bare en tem
melig overflødig ting. Der er god mening i
sejlklubbernes skoler, men en uddannelse i
at betjene en sejlføring fra Columbus' tid
er en grov spøg, når den skal tages alvor
ligt, hvad den altså skal. Det drejer sig jo
nemlig ikke blot om et pænt hvidt skib, der
kan vise det danske flag på alle have og
iøvrigt tjene som museumsgenstand i lig
hed med det fornylig forfærdigede vikinge
skib. Hele den forældede uddannelse, som
det er udtryk for, tjener i høj grad til at
opretholde et meningsløst klasseskel mellem
søfyrbødere, maskinfolk og andre søtrans
portarbejdere. Hvad disse angår, er der i
vor motoralder mindre grund end nogen
sinde til at opretholde en imaginær special
uddannelse. Det tager en ung mand fem år

at fa certifikat på at kunne banke rust,
idet der dog naturligvis samtidig lokkes
med navigationens hemmeligheder. Grøn
ungdom af begge køn i sejlklubberne har
imidlertid gennemskuet dem. Det er en
kunst at sejle en piratjolle rigtigt, men et
ti års pigebarn med fletninger og ængstelse
for at klare mellemskoleprøven vil i løbet
af et kvarter kunne lære at holde "Queen
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ikke tænke den tanke til ende, at nogen
gider klæde sig ud for at spise til middag
og gå en tur. End ikke badelivets charme
kan han rigtig få øje på. Fiskerlejet er
berømt for sit sand, men i virkeligheden er
det kun noget for kanariefugle. Også hele
det medfølgende afklædningssceneri siger
ham ingenting, for om bord lader man sig
uden kønshensyn stege over det hele, de
såkaldte velanstændighedsbegreber gælder
ikke uden for første revle. Selvfølgelig
bader sejleren alligevel, et spring fra rælin
gen ud på 30 meters dybde, medens båden
duver for bakkede sejl med vand horisonten
rundt, og en kamp, der kræver flere musk
ler, end man skulle tro, for at komme om
bord igen. Men han overdriver ikke renlig
heden. Det kan være en sygdom at vaske
sig. For en god portion mennesker er ren
lighed en symbolsk handling, hvormed man
mener at aftvætte også grumset i hjernen.
Sølivets katharsis er så effektiv, at sejleren
kun avler ædle tanker, der tillader ham at
tilsidesætte de strengeste krav til vask og
tandbørstning.

M

Mary" på kursen. Der sejles ikke mere med
sejl kommercielt. Nok har vi en småskibs
fart, der tilsyneladende kunne berettige den
eksisterende uddannelsesform, men praktisk
taget intet af disse fartøjer sejler uden
motor, så almindelige mekaniske kundska
ber plus lyst og lidt læreevne tilsat en kraf
tig dosis skibstilsyn skulle kunne sikre til
værelsen for en klan af småsøfarende med
fælles vaner og instinkter, i hvilke farvande
de end færdes, på Schelde eller Yangtse, i
de østafrikanske laguner eller i det fynske
arkipelag — folk med smag for at skynde
sig langsomt uden anden pisk over hovedet
end deres kår.

X T len naturligvis trives borgerlig
heden også på den rigtige side af bolværket.
Der er kolonihavestemning i en hvilken som
helst dansk småhavn i feriemånederne.
Uhyre stor er forskellen på bådtyperne og
deres pris, meget ofte ligger værdien af et
sådant mahognifartoj med lækre små pro
jektører i salingshornet og nylonsejl på
omkring 75—100,000 kr., medens den typi
ske danske småmands-motorbåd, et eller
andet gammelt rofartøj med en malet kahytskasse på, drevet af en udrangeret bil
motor, egentlig ikke har nogen pris. Ten
densen ikke alene herhjemme går jo i ret
ning af turbåden, udrustet med både sejl
og motor, brede, solide og enkelt byggede
typer, der kan stå for al slags vejr og med
plads til fire—fem mennesker. Erhvervet
over disken så at sige, koster en sådan
spidsgatter i dag ca. 20—25,000 kr. fra ny,
men slet ikke så få sejlsportsfolk lader kun
selve skroget bygge og fuldender selv apteringen med en dygtighed, der ikke er til at
skelne fra den professionelle håndværkers.
Jeg tror udviklingen vil fortsætte i denne
retning, herhjemme måske influeret af tun
fiskeriet. I denne sommer ses flere steder
færdigbyggede både til dette brug af en
forædlet fiskekuttertype med styrehus helt
agter, råoliemotor billig i drift, rumforhold
iøvrigt som i et kolonihavehus og plads til
flugtstole på dækket. Rigget rigtigt vil en
sådan båd kunne honorere de fleste krav
uden at koste mere end de gængse turbåde.

.^\.f vanvare lægger vi ind til et
mondænt fiskerleje netop i solnedgangspromenadetimen.
Nybarberede og ondulerede og iført vel
pressede kostymer har landliggerne spist
middag i deres hus eller hytte eller på bade
hotellet, og ved kaffen er tusinde mennesker
samtidig kommet på det originale indfald
at gå en tur på molen for at se solen gå
ned og for selv at se og ses. Hele strøg
Men der er altså mindre forskel på sej
mentaliteten slæbt ud i naturen, en fore
lerne
selv end på deres både. Himlen, havet
given mondænitet, der i bund og grund er
og
de
øvrigt elementære konditioner er ens
provinsiel. Sejleren, hvis feriehvile består i
for
alle,
og på tværs af sociale skel går en
hele tiden at være beskæftiget, kan slet
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generel hjælpsomhed, der under alle vilkår dan plads uden for turistvejene. Her er
holder lige så længe som ferien og friheds ikke sket nogen udflytning, alle øens gårde
ligger sammen med rosenhegn i en lille
tilstanden...
Delvis hjulpet af lune briser, der dør så- kirkeby ved havnen, og fra det højeste
snart de har fløjtet en lille melodi i ens øre, punkt har man en berusende udsigt øen
og ellers med bistand af en trofast motor, rundt over pilehegnede marker med hvede
driver vi Sjælland rundt. I den lyse nat, og rødkløver og længst ude ved vejlen over
hvor solnedgangen og dagrningen blander til Møen saftigt grønne enge med rødt
sine farver, går vi den lange, havnløse kvæg. Nord ude ses Danmarksøen, en stor
strækning mellem Gilleleje og Hundested, ubeboet holm helt kranset af sivskove, og
medens vi skiftes til at blunde. Så et vend tæt op til den flytter en helt hvid ø sig —
ind i Isefjorden og hilse på profilerne ved det er tusinder af svaner!
Lynæs, landets skønneste, med høstmodent
korn og vingrønne roemarker ud på brin
kerne. I blank middagshede over en grønlig
havflade med blomstrende tang går vi gen
nem renden på revet ved Sjællands Odde,
hvor sælerne ikke lader sig forstyrre i deres
middagssøvn på de brændende sten, over
Sejrø og Nexelø i syd og selve Sjælland
løfter Vejrhøj sin runde monumentalitet
men et sæt skinnende højklodeskyer under
evolution som kulisse — en essens af det
danske sommerlandskab. Skyen ligner et
vulkansk udbrud, men den indeholder ikke
andet end byger til bønderne. Gråænder
trækker tværs over bæltet mod Fynshoved,
for unge endnu til rigtig at kunne holde sig
flyvende, men tjenlige til bøsseskuddene 1.
september. Udfor Sprogø, der ligner stæv
nen af en fragtdamper hvis ene halvdel er
sunket, og hvor de uartige piger holdes i
koncentrationslejr, ligger et par edderfugle
familier og skændes om ungerne, som de er
ved at stjæle fra hinanden. For indgående
mod Korsør skrider færgen med et slør af
luftens hvide rotter, mågerne, omkring sig,
fyldt med ferierejsende og uden rigsdags
mænd og uden at være gået på grund. En
svag, men længe efter sporlig em af cikorie,
pulser op af dens mavebælteskorstene. Så
står vi ind i det arkipelag, der måler sig
med det græske, Agersø, Omø, Langeland,
som Sophus Clausen har karakteriseret så
udtømmende i to linjer, hvor bølgerne dør
i det hvide sand, begynder det friske frodige
græs.

D e r sejles meget i de danske
farvande, men der ligges mindst lige så
meget i havn. Til trods for, at lystsejladsen
på Sverige er givet fri, er småhavnene
rundt om ved øerne fyldt med feriefartøjer,
der ligger henved en uge eller mere i hver
havn og gør sig det mageligt. Blandt andre
årsager skyldes det den omstændighed, at
så mange sejler med mindreårige børn, der
har det bedst om bord, når de samtidig har
kontakt med landjorden. Via den tungt for
tættede idyl ved pladserne langs Storstrøm
men og Bøgestrømmen, hvor bøgen spejler
sig i bølgen blå, lægger vi ind til havnen
på Nyord, vistnok en af landets mindste,
ikke større end det halve af en fodboldbane.
Fortryllende fortid omslutter én på en så

nyder en "spids", og drengen trykker sig
ind til faderen og beder om en slurk. Værsgod, min dreng, siger han, men jeg advarer
dig på forhånd, der står hverken Hof eller
Tuborg på etiketten, men Petersen.
Stjernehimlen træder frem. Min makker
har i sin tid eksproprieret en speciel tysk
marinekikkert, han afsøger sydhimlen og
lysene i Stege, og lader den gå rundt. I
kikkerten ser man Jupiter som en sol og
en af dens ny måner og lavt nede Arcturus'
mangefarvede esseild, og vi drikker ud på,
at det fakta altid er interessant at lære
Havnen, hvis indløb er sa snævert som
noget.
Jørgen Sandvad.
en almindelig vognport, er fyldt med både
af enhver slags, også svenske og norske, og
mellem dem ror andemødre rundt med deres
kuld og lader sig fodre. Vi kommer til at
ligge ved siden af en køb'enhavnsk arbejder
familie, der som adskillige andre har op
holdt sig her det meste af ferien. Båden er
en gammel redningsbåd, bygget op med en
stor kahyt i snuden og ellers overdækket
med et sejldugstag. En lille kvik vimpel
antyder, at ejeren er medlem af sejlklubben
"Slusen", der har hjemme i Kalveboderne.
Vi er kun stoddere, siger han, i modsætning
til sejlklubben "Vest", der tæller bare prin
ser, men vi har det dejligt derude, tilføjer
han. Af profession er manden afbærer i
under formanden ERIK NILSSONS ledelse.
kødbyen. Hele sin ferie ligger han her med
kone og tre børn i alderen fra 11 og ned
Møderne fortsætter:
til to. Der er jo et spring imellem dem.
Onsdag den 25. februar kl. 19,15.
siger han, men det skyldes krigen, hvor
Onsdag den 11. marts kl. 19,15.
man jo hele tiden lå med revolveren under
Onsdag den 25. marts kl. 19,15.
hovedpuden. Den mindste her var en smut
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ter, men det gør ikke noget nu, lille Carl,
På mødet den 25. marts viser vort med
siger han varmt og planter en vældig fader
lem Ejner Olsen lysbilleder om emnet:
lig lab på drengens hoved.
Trimning af rig og sejl.
Denne mand og hans kone bærer åben
Det anbefales at læse Schiøtt: "Kapsej
bart helt uden at vide af det på lige det
ladstaktik".
modsatte af dødt kød. Problemerne forsvin
der så åbenbart af sig selv i godt helbred,
sunde nerver og et uopslideligt humør, man
den er ikke afstumpet på et eneste punkt,
med lune ytrer han sig i et københavnsk
kernesprog om de fleste ting, uden at det
går ud over den elementære varme som
fader og familiemidtpunkt. Han er en kæm
* *
pe, der ville kunne afgøre et hvilket som
*
^
helst slagsmål i løbet af sekunder, men
kræfterne kanaliseres ud i et kolossalt vel
befindende. Mutter sidder og strikker efter
at have hængt børnetøj til tørre fra stævn Besøg i Planetariet på Bellahøjskolen
til hæk, ungerne skændes og brøler eller
Tirsdag d. 3. marts kl. 20
kryber rundt på bådens høje lønning med
risiko for at falde i vandet, medens radioen Besøget arrangeres af sejlerskolen og er
klynker chagrin d'amour til klirren af knive beregnet for eleverne, men der er mulighed
og gafler fra et eller andet godt madsted.
for enkelte interesserede medlemmer kan
Ingen af disse to jævne mennesker ved
få
adgang. Linie 5 kører lige til skolen.
åbenbart noget om moderne pædagogik, de
klarer sig med at have det godt sammen.
Billetter a 50 øre, som må sikres i for
Intet øjeblik hører man dem skænde eller vejen, fås hos Hans Jensen, Wittenberg
forbyde noget. "Smutteren" Carl på to år er
gade skole, og hos mig
det af børnene, det behager at gå sidst i
H. Hansen, sejladschef.
seng. Vi sidder sammen i cockpit'et og

X

Ud og kigge stjerner

^
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Lidt om

i søkortet

SS F
udmærket, og hen på efteråret, da skivet
var kommet på land, gik jeg hen på biblio
teket for at hente en bog om emnet, og det
blev "Søkortets stednavne". Bogen giver
svar på hvorledes navnet fremkommer, og
hvorfor de betegnes således.

En eftermiddag traf jeg min gamle ven,
ham der ejer vort blad, vi kom i snak om
af førgen Nielsen
problemet, og jeg iagttog godt, at der kom
et lumsk udtryk i hans øjne, men jeg tog
mig ikke i agt herfor, et øjeblik efter var
Vi var lige startet på ferieturen, stod syd jeg fanget på krogen, han havde kidnappet
på og havde passeret Nordre Røse, der var mig med en artikel om emnet til bladet.
endnu lidt der skulle stuves ned, og skip
Stednavnene i søkortet henviser til de
peren var i sving med denne opgave. Roret
søveje man befarer, de grunde man passerer
skulle passes, og hovmesteren havde fået
hen over eller langs siden af, og de mærker
denne opgave tildelt. For ordenens skyld
i søen og på land, der er af betydning for
skal oplyses, at vi havde et par gæster om
sejladsen. Stednavnene for søvejene ordnes
bord, og det var dem, der fik mig ind på
efter deres størrelsesforhold, og kan kort
tanken, der resulterede i denne artikel. Vor
forklares ved rækkefølgen: hav, sø, bugt,
rorgænger er ikke ekspert, hvilket jeg var
fjord, vig osv., af eksemplet vil man se, at
klar over, og jeg skævede derfor til kursen,
hav betragtes for at være større end sø,
som jeg mente var lidt tæt pa land, og
og bugt større end vig, f. eks. Aarhus bugt
bemærkede: kom ikke for tæt på Rasmus
i relation til Æbeltoft vig.
Møller, hvortil min kone svarede nej, og
ændrede kursen lidt ud fra landet. Jeg så
Grund betegner i almindelighed en for
godt gæsterne gloede, og muligvis har de højning i havbunden, der er farlig for sej
tænkt, han er jaloux, men de sagde ikke ladsen, og inddelingen af disse sker i to
noget, og jeg tænkte ikke mere over det. hovedgrupper: landfaste grunde og landløse
Det var gråvejr den dag, og vi besluttede grunde. De landfaste grunde deles ikke
os til at løbe ind til Dragør og blive natten yderligere ud, betegnelsen for disse er bl. a.
over. Næste morgen var vejret strålende, hage, hale, knæ, odde, revle. Hage er i al
og vi fortsatte sydover til Stevns klint var mindelighed betegnelsen for en grund uden
tværs, her holdt vi skibsråd, og resultatet sten, men kan også være en tynd land
blev, at vi fortsatte til Møens klint. Medens strimmel, der går ud i vandet. Betegnelsen
vi sejlede langs klinten bemærkede jeg, vi knæ giver oplysning om, at grunden er
skal passe på skamlen — dronningeskamlen bøjet, og betegnelsen røse, at der findes en
— og omgående gik vor gæst i gang med stenansamling på stedet. De landløse grun
at sikre en skammel vi har ombord. Be de derimod deles i fem kategorier: 1. grun
mærkningen var naturligvis en hentydning de af ringe udstrækning, og disse har be
til, at vi skulle passe på den stenede grund, tegnelser som holm, knob, knold, jord,
der findes på dette sted.
knude, pulle eller trille. — 2. grunde af
større udstrækning og fritliggende kaldes
Vi løb ind i Klintholm havn for at blive
natten over, og næste morgen, da jeg stod flak eller flade, men når de ligger spær
og sludrede med et par fiskere for at orien rende for et sejlløb eller rende, barre eller
tere mig om farvandet, påhørte vor gæst tolk. — 3. grunde med overvejende bund
beskaffenhed af sand kaldes sand. — 4.
denne samtale uden at sige noget, jeg fik
grunde med almenbetegnelsen grund. — 5.
oplysninger om, at vi kunne løbe gennem
betegnelsen banke anvendes på grunde, der
Møens dyb nord om Nytolk, men vi skulle
passe lidt på ved Læge huk. Nå, vi sejlede, er ufarlige for sejladsen.
og efter en dejlig tur, med en mere behage
lig sø end den, vi havde i Øresund, kom vi
til Stubbekøbing, der var rejsens første mål,
min kones kusine havde nemlig for 30 år
siden været feriepige her, og ville gerne se
om byen havde forandret sig, men det er
klærede hun senere, at den ikke havde.
Om aftenen ved kaffen kom det. Smeden
spurgte mig om, hvor Rasmus Møller var,
og om man fra søen kunne se, hvor "Læge
Huk" boede. Nu var det min tur til at glo,
men jeg fik dog afleveret et nogenlunde
svar, dog lovede jeg mig selv, at her var
noget, jeg brude sætte mig ind i for en
anden gangs skyld. Resten af turen gik

NR. 2
Snekkeløbet, Ledas grund, Lous flak, Quartus grund, eller have en adjektivistisk be
tegnelse: stor, lille, lang, eller være udtryk
for geografisk beliggenhed: nordre, søndre,
østre, og ydre eller indre.
Der findes i det danske søkort 925 sted
navne, så der er nok at gå i gang med,
hvis man vil kende dem alle. Stoffet er
meget interessant, og giver et billede af
navneudviklingen fra de første søkort over
danske farvande i 1558 blev til — og til
nutiden.

Ser vi lidt på de forskellige navne, og
holder os inden for det område vi nogen
lunde kender, kan vi passende begynde i
Kattegat, hvor vi nord for Store middel
grund finder Røde banke. Denne har navn
efter bundarten, der består af groft rødt
sand. Nord for Gilleleje finder vi Ostindie
farergrund, der efter overleveringen har
navn efter en strandet handelsfregat, der
blev lodset af en fisker, der ikke havde lov
hertil. Fregatten var en ostindiefarer, lod
sen havnede efter en retssag i blå tårn. —
Navnet Lappegrunden er gennem tiderne
forandret, det hed Lappesand, og er sam
mensat med navnet Lappen, der er navnet
på en flække, der lå nord for Helsingør, og
hvor lodser og færgefolk havde deres huse.
Ordet lap er gammel dansk og betyder
odde. Lous flak i Sundet er opkaldt efter
admiral Lous, der opmålte flakken. Rasmus
Møller er betegnelsen på en kost nord for
Dragør, og afmærker en sten. Der har tid
ligere ligget flere store sten på denne plads,
men de er bortsprængte og brugt til sten
sætningerne på Middelgrunden. De bort
sprængte sten havde iøvrigt navnene Rav
nen og Rødstenen. Navnet i sig selv menes
at være opkaldt efter en Dragør skipper,
der menes at være druknet her. Kråsebæn
ken ved Saltholm er sammensat af den
gamle betegnelse, hvor kråse betyder små
stykker og bænk en forhøjning i havbunden.
Quartus grund har navn efter linieskibet af
samme navn, som i 1701 løb på grund her,
grunden var på dette tidspunkt ukendt. —
Nordre og Søndre flint har navn efter bundarten. — Imidlertid vil det føre for vidt at
gennemgå stednavnene i søkortet her i bla
Vi har endvidere stednavne på landjor det, og skulle nogen være interesseret, giver
den, der har betydning for sejladsen, navne bogen mange interessante oplysninger.
på landtoninger, vi har f. eks. betegnelsen
Artiklen gør ikke krav på at være fyl
pynt, der ligesom odde betegner en frem
destgørende oplysninger om spørgsmålet,
springende pynt, vi har nakke, der er et
men er tænkt som orientering, og jeg me
højt og smalt land, der strækker sig ud i
vandet, vi har huk, der et ud- eller ind ner, at emnet er værd at sætte sig lidt ind
gående huk i kystlinien, og en gnib, der er i. Et par vinteraftener kan på en behagelig
måde udfyldes, uden at man keder sig. Det
en landtunge, der går ud i vandet.
var hvad jeg fik ud af en sommertildragel
Det var lidt om karakteren af stednav
se
og en snarrådig redaktør til bladet, og
nene, men vi vil snart erfare, at navnet har
skulle
nogen have noget lignende, tror jeg
et forled, og dette har tilknytning til stedet,
bladet
med glæde vil modtage bidraget.
Svendborg sund, Odense fjord, Gilleleje flak,
bundbeskaffenheden: Grønne revle, Brune
banke kan være en maritim betegnelse,
•
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så revyen 52, vil let genkende Birthe Storm
gård og Poul Larsen.

Man kan da se, at det atter i år er Edvin
Det eneste vi fik med os fra prøven —
Berg
som
iscenesætter,
at
der
er
dansepiger
Vi har været til revyprøve med vor foto
med tilladelse — var, at det er lørdag den
graf. Vi må altså ikke fortælle noget, det på, kan man også se. Vi siger altså stadig 28. marts revyen løber af stabelen, og at
må man aldrig, uh! de er så hemmeligheds ikke noget, men vi fik et herligt billede af Børge Østerberg er ved klaveret.
Af reporteren.

Borgstrøm og Jørgen Jensen. Desværre, vi

fulde.

Vi fik dog lejlighed til at snuppe et par har ikke fået "pløk" med på billederne. —
billeder deroppe, og da det ikke er forbudt

Billederne afslører også, at Dagmar Chri

at kikke på dem, kan medlemmerne måske stensen er med i år sammen med Jytte
Elliot og Grethe Nielsen. Medlemmer, der
gætte, hvad der kommer i den revy.

f Angående

j

bu ildpatent

Overtrækket skal derfor være af en sværere
konsistens end den underneden anvendte
beskyttelsesmaling (mønnie eller lignende),
for at forhindre giften i at undslippe for
hurtigt.

Uddrag af en artikel i
European Shipbullding
af ing. J. Mørch, Oslo.

Det er et vanskeligt problem, da begroningsmulighederne i søvand varierer ret
betydeligt, og der fremstilles derfor 2 slags
bundpatent, en for sejlads i Nordsøen og
Nordalanten, og en for sejlads i Middelhavet
Bundpatentets opgave er at holde skibs- og tropiske have.
bunden fri for begroning, sædvanligvis for
Det skulle synes indlysende, at jo tykkere
en periode af 10 måneder. Det må derfor
lag bundpatent, jo bedre resultat, men
indeholde så meget gift som muligt, men
desværre er dette ikke tilfældet. Hvis laget
heller ikke så meget, at det vil frembyde
er for tykt, vil det have tilbøjelighed til at
fare for den, der skal arbejde med det.
krakkelere, og hvis dette sker, vil søvandet
Denne fare er betydeligt større ved sprøjt trænge ind gennem revnerne og ofte give
ning end ved påstrygning med pensel, idet anledning til, at patentlaget rives af under
sprøjtemalere nægter at anvende maske, da fartøjets fart gennem vandet. Dette vil igen
det nedsætter arbejdstempoet og dermed bevirke, at giften vil undslippe for tidligt,
og begroningen vil da få tid til at sætte sig
fortjenstmulighederne.
fast.
For at beskytte overfladen mod at blive
angrebet af de mikrober af animalsk og
vegetabilsk art, der lever i søvand, og som,
hvis de først får fodfæste, hurtigt udvikler
sig til et grønt, slimet overtræk, må kra
vene til patentfarven være, at denne danner
et overtræk, der tillader giften at undslippe
jævnt og langsomt, så den kan dræbe mi
kroberne, når de sætter sig på overfladen.

Da patentfarven er udsat for stort tryk,
når fartøjet presses gennem vandet i hårdt
vejr, skal den være så elastisk som muligt.
Dette gælder den sædvanligvis benyttede
bundpatent, men den nye slags plastik
patent stiller andre krav. Plastik er ikke
navnet på et ganske bestemt stof, men en
betegnelse for syntetisk fremstillede stoffer,

— Jo— så lyttede vi altså udenfor, og
der var meget morsomt og aktuelt, f. eks.
— nå, det er sandt!

•
og der findes flere slags plastik-bundpaten
ter på markedet, idet hver fabrik arbejder
efter sin særlige metode.
Plastik-overtræk fremkom under den sid
ste krig til brug i den amerikanske krigsflåde for at gøre intervallerne mellem dokningerne længere. (Det hævdes at kunne
klare perioder på op til 3 år). Plastikbund
farven kan kun påføres under de allerbedste
vejrforhold, idet den allerringeste fugtighed
på skibshunden vil forhindre plastikfarven
i at binde på den tidligere påstrøgne bund
farve, og dette i sig selv gør brugen af
plastikbundfarve vanskelig, medens den
almindelige bundpatent kan påføres i al
slags vejr, regn, sne og tåge, og selv om
resultatet er ringere end ved tørt vejr, vil
det dog virke beskyttende i op til 10 mdr.
En anden uheldig egenskab ved plastikbundfarven er, at denne er af en ret svær
konsistens og derfor uvilkårligt vil danne
et tykkere lag end den almindelige patent,
og den vil derfor være tilbøjelig til at kra
kelere. Bruges plastikpatent flere gange,
uden at skibshunden i mellemtiden skrabes
ren, vil laget blive stadig tykkere, og faren
for krakelering stige. Indtil fabrikanterne
er i stand til at fremstille en plastik-bund
patent, der ikke har de foran nævnte uhel
dige egenskaber, tilrådes det at bruge den
almindelige bundpatent.

•
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NYT SØGÅENDE MOTORFARTØJ
til SSF
Et af vore medlemmer, Th. Nagel, har i
januar modtaget i SSF et smukt motorfar
tøj på 10,5 m vandlinie, bygget hos både
bygger Thomsen, Kalundborg.
Fartøjet, der er tegnet af vor formand,
i denne forbindelse yachtkonstruktør Erik
Nilsson, Kastrup, har nogle særdeles smuk

Forenings
NIT!

ke linier. Særlig Nilssons træk i dækslini- j
erne og den for ham karakteristiske stævn
lægger man mærke til.
Klædningen er af 22 mm lærk. spant og
køl af eg, alt det blanke, som man siger,
af rigtig teak.
Nagel, der som en stor del af vore med
hjemmehørende i SSF noget af det. Nu ved
vi godt, at man ikke må beholde hittegods,
men hvis der en dag kommer en mand og
siger, det er mit, må vi jo tro det, ingen
har meldt flådens ankomst. — Hvis noget
medlem skulle kende noget til disse far
tøjer, så gør de SSF en tjeneste ved at
ringe til bestyrelsen.

lemmer er håndværker, har bestilt fartøjet
uden aptering, denne er han nu i gang med
at udføre selv.
Som man vil se af billeder og tegn., er
det et stort søgående fartøj Nagel får. Stå
højde i kahytten, sovekahyt agter og et
stort rummeligt cockpit.
Fartøjet skal forsynes med en Ford
marinemotor med reduktionsgear.
Vi ønsker lykke og held med alt det nye
og god arbejdslyst! Nu venter vi spændt
på at se det smukke fartøj i sit rette ele
ment.
Reporter.
Vi er blevet anmodet om at efterlyse
skipperen på kragejollen "Nina". Fisker
Carl Christensen, Egilsgade 14, Amager
1063 u, som bjergede dette fartøj i efter
året, vil gerne tale med ham.

Husk søndag den 22. februar kl. 16 —
filmen "Tværs gennem Afrika" — for een
krone underholder vi dig en hel efter
Nye regler og love for juniorer er stadig middag.
under udarbejdelse. Husk, hvis du har fød
Kapsejladstaktik møderne under vor for
selsdag i foraret — at tænke på de lange
Ingeniør Ulmer fra vandbygningsvæsenet
mands ledelse har fået rivende tilslutning,
blå bukser og den blå sweater!
har inspiceret de arbejder, som SSF har ud
40 deltagere følger interesseret dette kur
ført for benzinpengene.
Pas på: der har været revision og i næste sus.
Ing. Ulmer udtalte tilfredshed med SSF's nummer af SSF skal vi bruge en hel spalte
forvaltning af de bevilgede midler, han ud til: slettet på grund af restance.
talte, at vi havde fået mere ud af vore
penge end de fleste steder.
2 strandinger. Det urolige vejr er heller
ikke gået Amager forbi, som en følge heraf
Bestyrelsen påtænker iøvrigt at søge
må ses, at to af vore kendte medlemmer,
benzinnævnet om tilskud til reparation af
inkarnerede ungkarle, er gået på grund.
hegnet om vor plads.
Spøg til side
"Vivi", Leif Olsen og Lis Thomsen. —
Kassereren vil gerne have besøg af med
Bryllup 4. februar.
lemmerne lige nu! Vi har en masse udgifter
"Eio", Erik Boye Andersen og Isa Jensen.
p. t., som skal dækkes af pladslejen, — så
Bryllup 15. februar.
snart den kommer ind!
Til lykke! — Til lykke!
På bunden af vor havn er glemt en spids
gatter (det lyder utroligt, men se selv) på
Næste bestyrelsesmøde afholdes 17. marts
På billedet ser vi vore 2 revisorer Rydfelt
midterbroen ligger en motorbåd og i gamle umiddelbart efter fristen: forslag til gene og G. Østergård på deres "daglige" arbejde
havn ligger en blå kutter. — Det er ikke ralforsamlingen, er udløbet.
i januar måned.
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GENERALFORSAMLING
Ordinær halvårlig generalforsamling afholdes tirsdag den 31. marts kl. 19
i Amager selskabslokaler, Markmandsgade 9—11.
D a g s o r d e n :
Punkt 1.

Valg af dirigent.

Punkt 2.

a) Protokol, b) Beretning.

Punkt 3.

Regnskabet.

Punkt 4.

Lovændringsforslag.

Punkt 5.

Andre forslag.

Punkt 6.

Valg.

Punkt 7.

Eventuelt.

SIDE 7
land rundt o. s. v., samt eskadresejlads, som
vi savnede i sommer til olympiaden i Hel
singfors, og selvfølgelig skulle også de for
skellige mesterskabssejladser, Larchmondpokalsejladser o. s. v. arrangeres af K.S.U.
eller Udvalget og så lade den enkelte klub
selv holde sin store årlige åbne kapsejlads.
Vi giver så afkald på to fællessejladser og
kunne som tidligere måske deltage i andre
klubbers åbne kapsejlads og på den måde
få delt præmierne mere end nu, hvor kun
favoritterne løber med sølvtøjet.
Et sådant forslag kalder Martin Jørgen
sen for splittelse, det man han så om, jeg
synes forslaget betyder mere samling om
de forskellige opgaver, og jeg mener vi så
skal slutte ang. fællessejladser for denne
gang, nu skal vi til at gøre båden i stand,
og tiden, som kommer, vil nok vise, hvem
der får endelig ret.

Følgende er på valg:
Kassereren: T. Sparre.
Skolechefen: Harald Hansen.
3 repræsentanter: O. Fiitterer, H C. Jensen og W. Tanggård Rasmussen.
1 revisor: G. Østergård.
2 målere: O. Fiitterer og E. Kobbeltvedt.

SM ; i nv
liavn l!l?
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2 revisorsuppleanter.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden

Af red.

i hænde senest den 17. marts d. å. Da der imidlertid på en generalforsam

Det er lykkedes os at finde frem til noget
af det, som man en gang i fremtiden har
tænkt udført omkring vor nuværende havn.
Det er for resten slet ikke så hyggelige
udsigter, og ingen i vor klub kan være
interesseret.
Planer foreligger, der går ud på at op
fylde vor havn og omdanne den til strand
park. Nord for vor havn, henimod Benzin
havnen, omkring det areal, som kaldes
"Sandøen", skal så anlægges moler ud i
Øresund og bygges en havn for ca. 600
fartøjer samt en ro- og kajakklub.
Ophalerplads og klubhuse skal ligge i de
"bjerge" man kan se fra vor havn. Det skal
nok ikke være en SSF privathavn mere,
heldigvis må man nok sige, hvorfra skulle
vi få midler til at ombygge en ny skralde
plads til et respektabelt område ? Tænk på
hvor langt vi er nået på de 30 år foreningen
har bestået, og hvor mange penge vi har
anbragt i opbygning og vedligeholdelse —
og hvor meget vi mangler!

ling blev fremført ønske om, at indkomne forslag optrykkes i medlemsbladet,
opfordres medlemmerne til at indsende eventuelle forslag snarest muligt, så
ledes at de kan komme med i bladets martsnummer.
B e s t y r e l s n .

Fællessejladserne
Vi har bedt SEJRBO, som startede det store flertal deltog med liv og lyst,
diskussionen om fællessejladserne,
afslutte debatten.

Angående en artikel i sidste nr. af vort
blad, hvor Martin Jørgensen berører oven
stående emne, synes jeg han burde holde en
pænere tone. Jeg skal dog undlade at svare
igen med personlige angreb, men forsøge
at holde mig til sagen.
Martin Jørgensen begynder med, at jeg
har ikke ret, men fire linier længere henne
i artiklen skriver han, at Sejrbo har allige
vel ret i, at kapsejladserne var bedre i gam
le dage, ja, men så er vi da enige, Martin
— om det vigtigste for mig i sagen. Med
hensyn til ordet "usportslig" kan det jo
diskuteres om, at da vi S.S.F. før krigen
holdt åben kapsejlads, da deltog 30—40
både fra os, foruden de fremmede, så jeg
ved ikke, om vi har savnet de sejlere, der
ikke syntes det var fint nok at komme ud
til os. Jeg kan ikke se bedre end, at vore
sejladser var præget af god sportsånd, og

mange af vore medlemmer, som ikke selv
sejlede kapsejlads, fulgte løbene med stor
interesse, dels fra egne både, dels fra vor
havn. Martin Jørgensen skriver, at tiderne
er anderledes nu, selvfølgelig, men husk,
hvad der sker nu, det laver vi jo selv, og
hvorfor så ikke lave noget, som det store
flertal kan deltage i som tidligere, og som
var en stor festdag i vor klub.
Med hensyn til — "dårlig tak til vore
arrangører" eller "splittelse" — har jeg
ikke med eet ord angrebet nogle af dem,
da jeg ved, at det er os sejlere, som bestem
mer på vore generalforsamlinger på hvilken
måde kapsejladserne arrangeres, og jeg ved
også udmærket, at vi sejlere er vore ledere
og dommere stor tak skyldig, fordi de ofrer
deres fritid for sporten og vor fornøjelse.
Mit forslag er, at K.S.U. eller Udvalget
fra Sundklubberne (jeg mener, det burde
være K.S.U.) arrangerer een fællessejlads
og alle større kapsejladser, såsom Malmø—
Lappegrund rundt — Hveen rundt — Sjæl

Planerne er der, om de føres ud i livet i
vor tid afhænger måske af roklubben, som
skal ud til os, de siges at have nogle pok
kers gode forbindelser, og har allerede fået
anvist plads ved nordsiden af vor havn.
For vor forening er det meget på tværs
med disse ubestemte planer, vi står overfor
spørgsmål som: klubhus, moler, broer og
m. m. Pladsen skulle reguleres, og der
skulle tænkes på pæne anlæg, parkerings
pladser — og hvad nu ?
Forhåbentlig indser ansvarlige kommu
nale myndigheder, at SSF bør have besked
før nogen anden og helst lige nu.
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SUNDBY SEJL-FORENING, Amager Strandvej
SU 35016
Formand: E. Nilsson, Vestermarie Allé 51
EA 2502
Næstformand ogf sekretær: W. Tanggård Rasmussen, Grækenlandsvej 140
SU 3813 y
Kasserer: Th. Sparre, Højdevej 39, 3. S
SU 5673
Træffes i klubhuset 1. oktober til 1. april: 1. søndag i måneden kl. 10 til 12,
pz Højdevej, hver fredag fra kl. 19 til 20,30. — Fostkonto: 56516.
Havneudvalget: O. Fiitterer, Middelgrundsvej 39
AM 8739 y
Magnus Madsen, Østrigsgade 24
Klubhus og festudvalg: H. Jensen, Wittenberggade 4
SU 7977 y
Juniorchef: A. May Jørgensen, Italiensvej 76
AM 5568
Kapsejladschef: Alf Andersen, Ulvefodsvej 2
Skolechef: Harald Hansen, Telemarksgade 10, 2. S
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GIK DER EN RUDE?
betyder intet
den ordner
GLARMESTER JES SCHULTZ
Wermlandsgade 82 — Amager 7099
til den billigste pris

Nye medlemmer

Albin Solo Marstal
Ponta Soby

i SundAy, Sejlfoceitifofy

samt lager af brugte motorer, skrue
aksler, propeller alle størrelser sælges
OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 25
SUNDBY 6768

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

Bådebygger Søren Lahn Sørensen,
Fælledvej 5. — Spidsgatter "Jess".
Værkfører Henning G. Johansen,
Dalføret 8, 1. — Kragejolle "Dumpe".
Vognmand Willy C. Skovfelt,
Bremensgade 33. — Motorbåd "Ann".
P. B.
Specialarbejder Thorbjørn A. Hansen,
Baldersgade 55. — Spidsg. "Saida II".

ASSURANCE

ØBRO 7515

CENTRAL 14575 - LØGSTØRGADE 9

Alt i ure og optik.

»Klohkemayeren«
Amagerbrogade 101

Amager 2719 u.

SSF REVY
28. marts i Markmandsgade

J.
Kaj Dirchsen, Kastrupvej 114, 1.
Ifølge lovenes paragraf 3: nyt medlems
ansøgning om optagelse aftrykkes i først
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Tekst og Teen.

Jeg kan pokkers godt lide havnefogeden tede jeg lejligheden til at spørre ham, om
i Nyord — selv om jeg tor vædde på, at han havde nogle rejer.
Det havde han ikke, heller ingen fisk, så
han endnu går rundt og tror, jeg har snydt
vi måtte op til købmanden og have et par
ham for havnepenge.
skiver flæsk. Men i de tre dage, vi lå i
Det har jeg ikke. Vi sad nede under cock Nyord, spurgte han mig hver dag, om jeg
pit-teltet og undrede os over, at det kunne havde betalt havnepenge, eller han gloede
blive ved med at regne, da han stak hove på mig, så jeg følte mig tilmode, som en
det ind og skrev sin kvittering med en bly svindler, en storforbryder, en hjerteløs
ant, jeg lånte ham. Han fik sine skillinger, bandit og samvittighedsløs skurk, der roligt
jeg har kvitteringen endnu, og medens han kunne se på, at havnen gik til, forfaldt,
lå på maven ovre fra sin egen båd, benyt fordi sejlerne ikke betalte havnepenge ,og
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der derfor ingen midler var til vedligehol
delse og istandgørelse
.
Jeg tror dog ikke, han bærer nag, snarere
at han går rundt og ærgrer sig en smule
over at tro sig "fuppet" af en sølle ama
tørsømand, som var fedtet nok til at ville
snyde ham for det par øre.
Men jeg kan pokkers godt lide den fyr,
og han slipper ikke for at drikke en kop øl
eller et glas af en slags sammen med mig
næste gang vi løber ind på vej sydover og
vesterud.
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Foreningens
formand
og bestyrelse ønsker at tale med
alle foreningens medlemmer ved
GENERALFORSAMLINGEN

Billetter i klubhus og hos bestyrelsen
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tirsdag den 31. marts 1953 kl. 19.
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GENERALFORSAMLING
Ordinær halvårlig generalforsamling afholdes tirsdag den 31. marts kl. 19
i Amager selskabslokaler, Markmandsgade 9—11.
D a g s o r d e n :
Punkt 1.

Valg af dirigent.

Punkt 2.

a) Protokol, b) Beretning.

Punkt 3.

Regnskabet.

Punkt 4.

Lovændringsforslag.

Punkt 5.

Andre forslag.

Punkt 6.

Valg.

Punkt 7.

Eventuelt.
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iscenesætter, har leveret en mængde lokalt
stof, med hip til alle de mange pudsige
situationer, vi har haft i den forløbne sæ
son. Hr. Berg udtaler, at vore aktører er
fortræffelige, og at han tør love en god
aften.
Robert Frisch har atter i år malet deko
rationerne, så den sag er i bedste hænder.
Fruen, Magda Frisch, har påtaget sig sufliarbejdet, d. v. s. hjælpe dem, som ikke kan

Følgende er på valg:
Kassereren: T. Sparre.
Skolechefen: Harald Hansen.
3 repræsentanter: O. Fiitterer, H C. Jensen og W. TanggårJ Ra mussen.
1 revisor: G. Østergård.
2 målere: O. Fiitterer og E. Kobbeltvedt.
2 revisorsuppleanter.

Fra en tidligere revy.

INDKOMNE FORSLAG Omkring REVYEN 1953
til generalforsamlingen

Når revyen lørdag den 28. marts kl. 19,30
løber af stabelen er der gået et stort ar
Til behandling på generalforsamlingen er bejde forud.
indkommet 3 forslag.
De medvirkende damer og herrer er uge
efter uge i månedsvis mødt op til prøver,
Ved brandmester Jessen:
medlemmerne har grund til at vente sig en
Det foreslås, at ekstrakontingentet fornøjelig aften.
til et nyt klubhus ophører.
Vi har haft lejlighed til at overvære flere
prøver og skal røbe, at det hele tegner til
Ved Hjalmar Petersen:
at blive det helt store.
Anmodning om, at generalforsamlin
Edvin Berg, der atter i år er forfatter og
gen fratager et medlem retten til at
føre SSF stander.

Festudvalget.

AFTENMATCHER1?

Ved bestyrelsen:
Det foreslås, at Jørgen Jensen
(Plyds) vælges til måler. O. Fiitterer
ønsker ikke at fortsætte som måler.

LAGER - LAS
o g 1% Ø G L E R
Låger og låse er gjort i stand for at for
hindre uvedkommendes adgang til pladsen.
Bestyrelsen beder medlemmerne i egen in
teresse medvirke til, at det straks påtales,
hvis en person forsøger at opdirke eller
åbne låsene med falske nøgler. Det må være
i medlemmernes interesse, at vor aflåsning
er i orden, mange har uheldige erfaringer
om drenge, der strejfer rundt blandt far
tøjerne.

rollerne, et ansvarsfuldt, men forhåbentlig
unødvendigt arbejde. Oluf Brun er regissør
og farer p. t. rundt og låner alt muligt tos
set, der skal bruges til et sådant kæmpe
foretagende. Der blir små dansemus på
scenen, søde sager — og Ina Clausen har
instuderet dansene, særlig en festlig sailorjig kan medlemmerne glæde sig til.
Hele revyen er i 24 — fireogtyve — af
delinger med flere flotte udstyrsnumre, jo,
det blir en aften man må med til, hvis man
kan få fat i en billet.
Efter forestillingen er der bal til et stort
orkester. Baltegn til ballet løses i salen.

j

Revyens forfatter og iscenesætter
Edvin Berg.

Fra en gruppe af kapsejlere er indgået
protest imod flytning af aftensejladsen fra
tirsdag til onsdag. Motiv: man vil til sejlads
i Svanemøllen onsdag.
Da sejladsen blev flyttet til onsdag efter
en anden gruppes ønske og foreningen er
interesseret i den aften, der kan forventes
størst deltagelse, foreslår kapsejladschefen,
at alle kapsejladsinteresserede giver møde
1. søndag efter påske den 12. april på fest
pladsen kl. 11. Her vil blive afholdt et kort
møde og en afstemning om dagen. Kap
sejladschefen gør dog opmærksom på, at
han kun har tirsdag eller onsdag til rådig
hed. —
Husk det nu! Søndag den 12. april kl. 11:
Møde om aftenmatcherne.

SS F
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EN JAGTEKSPEDITION
FORTALT AF ALF KRUØJSER

til <z^altLAnt

FOT. SVEND CHRISTENSEN
O G TEGNINGER AF ROLLO

Endelig er det lykkedes os at bringe læserne en artikel
om den store del af vore medlemmer, som dyrker jagtens
glæder. Det har ikke været let at finde en jæger, son
ville løfte sløret, om det er at hensyn til jagtkonkurrenrer
eller de hjemmeværende fruer, at vi andre så længe
måtte vente på en jagttur, — melder historien intet om.

Mandagen den 30. udi juli måned i det
herrens år 1945, det år vi blev befriet for
"de grønne lus", startede kl. 14,15 en jagt
ekspedition bound for Saltholms sydende.
Selskabet bestod af m/b "Rylen"s chef
og ejer John Odin, Svend Christensen og
Alf Kruøjser, alle medlemmer af S.S F. og
gæve jægersmænd.
Vinden var frisk-frisk fra V.N.V. og med
to skydepramme surret på kahytstaget og
en slæbejolle agter løb "Rylen" for stor
sejlet alene rask ad Saltholm til med vin
den agten for tværs. Turens første besvær
ligheder viste sig hurtigt, da jollen truede
med at rykke pullerten af, og Odin måtte
med fare for at få klippet fingrene af for
længe slæbewiren med en græsende, som
blev overladt til Kruøjser, der derefter
havde sit mas med at holde jollen efter
båden. Svend tog roret og John skødet, så
alle havde sit at passe.

skulle aftensmaden smage, og primussen
blev taget frem og sprit fyldt på, men om
forladelse, pumpen ville ikke virke. Sel
skabets altmuligmand Svend fik monstrum
met til reparation, efter at spritten var
hældt om på en af Johns "fine" gryder.
Svend lossede en hel del snavs ud af pri
mussen, og imens var det meste af spritten
forduftet gennem et hul i gryden. John var
endda så glad for det grydesæt, og vi havde
kun lidt sprit i forvejen. Nå, kogeren blev
atter samlet, gryden smidt overbord og
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senere sov vi alle i vore respektive sove
poser, lunt og godt.
Svend var første mand oppe tirsdag mor
gen kl. 6,00, allerede skrupsulten og smad
dertørstig, navnlig det sidste, og en morgenbajser er jo dejlig. Vinden var nu gået
mere i nord og var stadig meget kraftig.
Dejlig varm kaffe med sur- og knækbrød
udgjorde morgenmaden, og derefter blev
prammene søsat, for John og Svend havde
nu med papir i lommen et naturligt ærinde
på holmen.
Formiddagen forløb hurtigt med klargø
ring af prammene og lokkeænderne, og
efter middagsmaden, som bestod af kogt

På labbejagt.
tunge med kartofler, lånte Alf Johns pram
og foretog en "botaniseringstur". Forskel! lige tyske efterladenskaber fandtes iland
drevne på holmen, som f. eks. gasmasker
i med filtre, kogekar, salvekrukker m. m. og
i en sangbog for den tyske "Kriegsmarine".
Ved middagstid var vinden løjet noget af
og solen brudt frem, og vejrberetningen kl.
12,30 var helt optimistisk og lovede afta
gende vindstyrke med varmere og smuk
kere vejr. Endnu kl. 18,00 var vi helt alene
på ankerpladsen; i kikkerten så vi en en
kelt jæger, der havde lagt sig ind nord for
Enkeltstensrevet, og to fiskere havde sejlet
syd om holmen.

Efter solnedgang kom nu andre jægere
sejlende, til os kom der fire både med ialt
Svend og Odin.
syv jægere, medens en 5—6 både gik syd
på til Klapperne. Aftenens vejrberetning
kartoflerne kogt og efterhånden al maden lovede godt vejr for onsdagen, og efter en
lavet. Den duftede og smagte herligt og tår aftenkaffe sov vi snart ind med de
viste sig at være en blanding af kogte kar lyseste forventninger for morgendagen.
tofler, spejlæg, stegt flæsk og bøf samt
Allerede kl. 3,15 var vi oppe, og efter et
Efter at være gået over renden og passe
medisterpølse. En bajer og en cigar satte hastigt toilette tørnede alle mand ud. Vin
ret Enkeltstensrevet nærmede vi os Kråsepunktum for måltidet.
den var svag fra N.V. De første skud fra
bænken, strøg storsejlet og for fokken alene
gik vi så nær land, vi kunne og ankrede
Radioavisen meddelte som vejrudsigt: sydenden kom allerede en halv time senere,
kl. 15,30 på 0,8 m vand. Turen havde kun "Frisk til stiv vind" for næste dag, så vi og mågerne begyndte deres skrigekoncert
taget 5 kvarter. Efter at have tømt jollen forlagde ankerpladsen noget sydligere og og fløj forvildede om. Snart kom de første
for grejer og efter nydelsen af en enkelt nærmere land ved den store sten, hvor der ænder, og de første forbiere blev noteret
bajer og cigar, dels stagede, dels roede vi var forholdsvis dybt vand. Solen var nu med en ærgerlig undren, senere da måger
i den krappe sø ind til land og gik en rund gaet ned, og vinden friskede mere og mere, ne måtte holde for, gik det bedre og henad
tur på sydenden. Vi observerede en hel del det tegnede til en urolig nat. Vi spiste et middagstid var resultatet: John 2 grå- og
fugle: svaner, tamgæs, ænder (grå-, spids- franskbrød som natmad med et par glas 2 krikænder samt en del måger, Svend
og krikænder), spover, strandskader og en frugtvin til, og medens John lavede bordet havde 3 måger og Alf 6 måger. Magerne
del vadere, men ingen sælhunde. Tilbage om til køjeplads og klargjorde til natten, blev straks befriede for bryst, lår, hjerte
turen var en våd fornøjelse, og Svend og foretog vi andre et sidste eftersj^n af slæbe og lever, som blev grydestegt til middags
John måtte skifte benklæder og støvler. Nu jollens fortøjninger o. s. v. og et kvarter mad. Både Svend, John og Alf havde ned
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skudte ænder, der dykkede og forsvandt i stødet og tørnede ud for en labbetur syd
for dem, og" mange vanskelige skud blev om holmen. Vandet var steget, og man
fortalt og kommenteret. Til middagen kom kunne sejle mellem de små holme. Turen
gamle Bøtger (gæv jæger på over de 60
år) på besøg, og mågebrysterne smagte
dejligt til både snaps og øl. Om eftermidda
gen gik Svend på labbe jagt, og John og
Alf skiftedes til at tage sig en skraber.
Svend tog hæderlig revanche for morgenens
magre resultat og fik i løbet af eftermid
dagen 1 gråand, 1 stor og 1 lille spove
samt 1 måge.
Aftentrækket var en skuffelse, ved fæl
les anstrengelser lykkedes det dels at ned
skyde, beskyde samt nedrende og opsamle
siger og skriver 1 (een) krikand; det var
en meget livlig and.

Svend ser vigtig ud.

Aftensmaden blev sent og efter en hid
gav 1 spove. Aftentrækket var sløjt, idet
sig diskussion om den lille mand og jagten
vi trods en fin chance til 5 gråænder, intet
blev klokken 1,00, inden vi sov. Jagtens
fik.
første dag til ende, rig på både glæder og
skuffelser.
Fredag morgen var det Alfs tur til at
sove længe, og efter Formiddagens vasken
Torsdag den 2. august tørnede kun John
op af spisegrejer og anden rengøring, et
og Alf ud. Svend foretrak at snorke, hvor
trivielt men nødvendigt job. kom de to
for Alf fik chancen at labbe i Svends pram.
jægersmænd hjem til middag. Resultatet
Efter et mat morgentræk, hvor begge teg
var 1 gråand, 1 krikand, 1 stor regnspove
nede sig for en "gashøne" hver, labbede Alf
og 1 blishøne, men som alle de andre gange
sig til 1 gråand og 3 måger. Den sidste
var der mange brændte chancer.
måge var nærmest barnemord, idet den
blev nedlagt med et slag af stagen, den var
Garsdagens middagsrester blev nu for
nemlig endnu ikke flyvefærdig. John havde tæret, og da spritten var ved at slippe op.
en masse mågeunger, og da vejret var ble måtte vi undlade at koge kartofler og
vet varmt, lod vi Bøtger tage det ædle nøjes med rugbrød, som vi alle syntes mæt
vildt med hjem til S.S.F. til fordeling blandt tede mere, men ikke smagte nær så godt
de forsømte hustruer, og alle mågerne blev som kartofler. Medens vejret ved middags
ligesom dagen i forvejen befriet for bryst, tid var næsten stille og fint, blæste det
lår, hjerte og lever, som stegtes til middag, atter op om eftermiddagen, da John og
idet Svend sagde som svar på et indbildt Alf (sidstnævnte med Svends lånte pram
spørgsmål: "Hvilken mad fik du på hol og bøsse), tog en tur nord på til Enkelmen?" — — "Nå, vi stegte en spandfuld stensrevet. Svend var søvnig og gik til ro.
mågelever."
John havde fine labbechancer på både krikog gråænder, men fik intet, og han tog
Om formiddagen havde Svend gjort stort
derfor revanche og labbede ud til en stor
toilette, havde vasket sig og endda børstet
sten hvorpå en skallesluger sad med 8
tænder, så nu efter maden var han mægtig
ællinger og solede sig. Han kom helt hen
til stenen, uden at de opdagede det ringeste,
og først da han rejste sig op og sagde:
"Kan I så komme ned," for de forskræk
kede afsted cyklende henover vandet. Bag
efter ærgrede John sig over, at han ikke
havde fotograferet hele familien.

Kruøjser ordner vildtet.

Alf havde samtidig labbet godt 2 kilo
meter efter 3 fugle, men da skudchancen
var inde, opdagedes det, at det var store
edderfugleunger, sa al sliddet var forgæves.
Nu satte John sit sejl på prammen og med
Alf på slæb gik det nu rask hjemefter til
moderskibet. Halvvejs skød John en blis
høne og Alf bjergede 3 store planker, for,
som han sagde, at samle sammen til at
bygge sig en pram. Ved hjemkomsten kl.
20,00 sov Svend endnu trods sit ærlige løfte
om at vaske op.
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Blæsten lagde sig nu helt, og aftentræk
ket var negativt, den eneste chance var en
lille flok krikker, der kom pludselig og
uventet som et forsinket lyn. Vi nåede lige
hjem til den svenske radioavis kl. 23,00.
Speakeren lovede fint vejr nu, og medens
John var lidt mat og søvnig, gik både Alf
Svend frejdigt i gang med aftensmaden,
som bestod af den traditionelle bajer og
smørrebrød; vi tog hul pa en dåse kaviar
og sardiner i tomat, og medens John for
længst var gået omkuld og snorkede højt,
sad Svend og Alf ude i cockpittet ved et
glas "put-li-mut" og nød roen og stilheden
ved en dejlig aftenpibe. Først kl. 1,00 tør
nede vi ind, og snart snorkede vi alle i kor.
Lørdag morgen gik Svend og John på
morgentræk med påfølgende labbetur. Alf
blev hjemme, da han kun havde 2 patroner
tilbage. Da jægerne ved 11-tiden kom hjem
havde Svend skudt 1 gråand, 1 svartbag, 1
sølvmage og 1 klodsmågeunge. John havde
skudt 3 gråænder, 1 blishøne, 1 klodsmåge
unge og 1 stormmågeunge.

Tilfreds med resultatet.
Begge var glade for formiddagens resultet, og vi begyndte at lave middagsmad af
mågernes bryst, lår, hjerte og lever. Her
under lød der gentagne skud inde fra hol
men. Landjægerne var åbenbart ude og
skød livligt, og man så i kikkerten mange
andeflokke på vingerne. Der måtte komme
gode chancer for os også, og Svend opda
gede da også snart 4 ænder liggende langt
ude på fladen travlt beskæftiget med at
æde imellem kløren. Svend havde "tur",
som svensken siger, og kom hjem med 3
gråænder. Samtidig med Svends hjemtur
gik John atter i prammen efter en gråand,
der lå inde under land. Labbeturen var an
strengende for ham, idet anden lå mellem
land og en lille holm med rev til begge sider,
så for ikke at tage grunden, måtte han
arbejde sig sidelæns med prammen, for at
anden, der var noget urolig, intet skulle se
af ham. Alt dette iagttog vi andre i kikker
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ten, og Svend gik atter i sin pram for at
gå til anden på den anden side af den lille
holm. Da han kom frem, havde John i mel
lemtiden skudt anden, og med den anden
og sin sidste patron skod han en stor klods
måge. der lod sig lokke til af den skudte
and.

Instruktions
mødet

Glæden over dagens fine resultater var
stor, og maden, som nu var færdig, smagte
fortrinlig trods det, at John (vor specialist
i sauce) kunne have brugt noget mindre
salt, nu da øllet var ved at være slut. Alle
fik nu efter et hastigt søbad travlt med at
gøre klar til afrejse. Vinden var svag fra
sydvest og strømmen modgående, men da gode minder og forskånet for uheld var til
alt var klart, og prammene fastsurret til ende, og man skiltes med håbet om at
kahystaget, og jollen lastet, var vinden kunne gentage turen senere på året.
borte, og for motor og slappe sejl gik det nu
Turen indbragte af nedlagt vildt ialt:
hjemover. På højde med syrefabriken be
13 gårænder,
4 krikænder,
3 store spover,
1 lille spove,

Alle foreningens juniorer var indkaldt til
instruktionsmøde søndag den 8. marts. 23
var mødt af de 44 juniorer vi har?
Foreningens formand Erik Nilsson for
talte de unge mennesker, om de ændringer
bestyrelsen havde indført for at få mere
ud af juniorarbejdet, såvel for de unge som
for vor forening.
Bestyrelsen havde nedsat et udvalg, der
har udarbejdet nye regler for juniorsejlad
ser, disse, der var blevet optrykt, blev gen
nemgået og forklaret for de fremmødte
juniorer.

5 blishøns,

5 juniorer: Banger Larsen, Albert Ther
kelsen, Leif Lennemann, Per Knudsen og
Ialt ca. 66 fugle, hvortil yderligere kom Ove Nielsen var så vidt i deres uddannelse,
at de ved sæsonens begyndelse bliver ud
mer 20 ål og skrubbe.
nævnt til fører, dersom de består en prøve.
Alle tre deltagere virkede som kokke og
Der er nedsat et juniorudvalg, der skal
tallerkenvaskere, men som tidligere anført
føre
tilsyn med juniorbådenes sejlads. Dette
var John specialist og madkunstner, han
består af juniorchefen Alfr. Jørgensen, Th.
drev det en aften til at servere "kakao",
Sparre, Henri Madsen, Arne Johansen,
lavet af vand, tørmælk og cremolade, det
Jørgen Danris og Jørgen Hillers. Et af
smagte ikke dårligt trods klumperne, men
disse medlemmer vil altid være tilstede, når
kakao var det altså ikke.
der sejles og kontrollere, at alt går rigtig
til.
sluttedes det at prøve lykken med ålestagen. Motoren blev stoppet, og snart efter
Af reglementet for juniorafdelingen, som
sprællede de første ål i stagen, og vort fine
blev udleveret, hæfter man sig ved flere til
A
hyttefad blev indviet. Desværre var alene
trængte nyordninger, f. eks. kan ingen af
forholdsvis små, men trods utæthed ved
de unge mennesker, som ikke inden de fyl
Ny Adelgade 4 . Central 7196
vandkikkerten lykkedes det Svend med kun
der 17 år består førerprøven og virker som
»
enkelte fejlstød at tage ca. 20 ål samt 1 j
fører, forblive i juniorafdelingen.
Lystfartøjers:
skrubbe. Alf, der forsøgte sig med pilken
Juniorerne må ikke sejle med andre far
samtidig, havde intet resultat. Vinden fri- , Køb - Salg - Forsikring - Udstyr
tøjer
end vore juniorbåde uden den vagt
skede kl. ca. 20,30 op, og for fulde sejl j
Se dagens tilbud i vort butiksvindue.
havendes tilladelse, dette til medlemmernes
og motor dampede vi en halv time senere
Lejlighedskøb: 38 kvm. spidsgatter kr.
underretning. Bestemmelsen er nødvendig,
ind i bådehavnen, hvor der var en livlig og
11,000
— 26 kvm. kr. 4,500 — Folkebad
fordi forældre, som sender deres børn til
interesseret modtagerskare forsamlet. Sær
øvelsessejlads i vor forening, med rette vil
fra 1949 kr. 6,750.
lig Svends hund "Tell" var ovenud glad ved
placere ansvaret for deres børn hos junior
gensynet med sin herre, og baden var dår
udvalget, som igen må vide med hvad og
lig nok naet ind til broen, før "Tell" sprang
hvem
en junior sejler ud.
ombord. Jægernes skæggede og noget vildca. 40 måger (heraf 1 svartbag).

N. I. NIELSKOV /s

mandsartede udseende affødte adskillige
vittige bemærkninger fra broen, men klimax nåedes, da 20 liter af turens medbrag
te 30 liter vand hældtes i havnen. En til
skuer ytrede lavmælt med både beundring
og misundelse i stemmen: "De må have haft
en masse øl med på den tur". Prammene
blev nu atter søsat og fortøjede i renden,
rygsækkene blev pakket, og baden klar
gjort, og i mørkningen begav de trætte
jægersmænd sig hjem til hjemmets hygge
og hustruens arme. En jagttur med mange

KALMAR FYR
til Deres bådebyggeri.

Tømmerhandlen
H .

T O L S T R U P

M Ø L L E R

Islandsgade 13 og Lerdalsgade 13
Tlf. Amg. 1530, Amg. 3015 og Amg. 1501
(ved Amagerbrogade nr. 100)

Der er indført bestemmelse om juniorer
nes påklædning, mørkeblå sweater og ben
klæder samt klubemblem. Udvalget har
ønsket denne uniform, som også er obliga
torisk andre steder, for at kende de unge
mennesker, vi har ansvar for, iblandt de
mange, der færdes i vor havn.
Det blev sluttelig indprentet de unge
mennesker, at medlemmerne til gengæld
for de økonomiske ofre, der ydes til far
tøjerne, forventer en høflig og sejlermæssig
optræden af juniorerne.
Red.

SS F
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Uddrag af

forhandlingsprotokollen
Ved Tanggaard Rasmussen.
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det beløber sig til ca. 3000 kr. excl. søm,
vinduer o. 1.
Theodor Hansen er ankommet og har på
begyndt oprensningen langs midterbroen i
nordre havn.

Det henstilles til ejeren af kutter "Karen '
Bestyrelsesmøde den 5. november 1952
at ordne sine økonomiske forhold til for
på Sundparkskolen. Alle var mødt, tillige
eningen med kassereren.
kassereren og redaktøren.
Da pladsmanden ikke retter sig efter
Formanden bød Magnus Madsen og Sv.
havneudvalgets direktiver med hensyn til
Aage Rasmussen velkommen og udtalte
anbringelse af både på søndre plads, ved
håbet om et godt samarbejde. Man havde
toges det at nedramme pæle til markering
fundet det mest praktisk, at også redak
af, hvor langt ud til hovedsporet, bådene
tøren, der ligesom kassereren står uden for
må anbringes. Det påtales skarpt overfor
bestyrelsen, overværer bestyrelsesmøderne.
pladsmand Madsen, at han ikke retter sig
Såfremt der skulle opstå særlige spørgsmål,
efter givne ordrer om opstilling af far
skal der til enhver tid være mulighed for,
tøjerne. Bestyrelsen vil ikke fremtidig tole
at bestyrelsen samles alene.
rere, at givne ordrer saboteres. — SSF har
Protokollen oplæst og godkendt.
fået aulaen i Ungarnsgade til en filmsfore
Bestyrelsen konstituerede sig.
stilling søndagene den 25. januar og 22.
Magnus Madsen takkede for velkomsten.
februar 1953 kl. 16-19. — Formanden frem
Ville bestræbe sig på at udfylde pladsen på
kom med et udkast til revision af junior
bedste måde.
reglement. Udkastet drøftedes og vil blive
Formanden redegjorde for mødet på jord
nærmere behandlet på et udvalgsmøde. —
kontoret, hvori foruden formanden også
Rigger Hansen anmodede om at søge ar
Futterer var med. Man havde her drøftet
rangeret et besøg hos Jacob Holm og Søn
fastsættelsen af en eventuel godtgørelse for
ner. — Aftenkapsejladserne, der i sæsonen
tilsandingen af renden med et fast årligt
1953 finder sted om onsdagen, begynder d.
beløb samt foreningens leje.
20. maj. Lukkede sejladser afholdes d. 14.
Jordkontoret ville gå med til at betale !
juni og 9. august. — SSF's sejlere vil nu
halvdelen af udgiften til renden — 3700,00 .
komme med i sejladsen om Larchmont-pokr. Endvidere foreslog man fra kommunens '
kalen. — Formanden redegjorde for sejlerside et fremtidigt tilskud på 5000,00 kr. '
dagens forløb. — Redaktøren modtog for
hvert andet år til oprensning.
skellige meddelelser til bladet. — Junior
Theodor Hansen kommer til byen om ca.
lederen fandt artiklen i sidste nummer af
3 uger for at drøfte den faste oprensning.
bladet om juniorerne misvisende.
Stien ved malerudsalget reguleres. Hav
neudvalget tager sig af sagen med stien
til søndre bro og midterbroen.
Bestyrelsesmøde den 8. januar 1953 på
Futterer foreslog, at man standser for
tilgangen af vinteroplæggere indtil videre. Sundparkskolen. Alle var mødt, tillige kas
M/b "Monaco" kan ikke tages på land sereren og redaktøren.
på grund af ejerens uheldige optræden i
havnen. Han tilskrives herom samt om at
udmelde sig af foreningen, da han er uøn
sket i SSF.
Afriggergildet blev aflyst på grund af
manglende tilslutning.
Det forsøges at få aulaen engang i januar
måned til en filmsforestilling.
Redaktøren takkede for opfordringen til
at påtage sig hvervet som redaktør. Ønske
de et skab til bladets effekter.
I anledning af en klage fra nogle juniorer
over juniorledelsen, nedsættes et udvalg til
at gennemgå juniorreglementet. Udvalget
kom til at bestå af formanden, juniorlede
ren, kassereren og sekretæren.

Ministeriet for offentlige arbejder er til
skrevet om at få restbeløbet på skinnelegemet samt a conto beløb på motorrepara
tionsskuret. — Ministeriet er ligeledes til
skrevet om, at vognene er færdige og an
modes om restbeløb herpå. Endelig er med
delt, at oprensningsarbejdet er påbegyndt.
— Motorreparationsskuret er påbegyndt. —
Pladsmanden er tilskrevet i overensstem
melse med det på sidste bestyrelsesmøde

vedtagne. — Lindemann er atter tilskrevet
om at bringe sagen vedr. påsejlingen af
"Inga" i orden. — Cyklestativerne er blevet
anbragt på søndre plads. — Formanden og
sekretæren skal til møde på jordkontoret
torsdag den 15. januar. — Det af udvalget
udarbejdede juniorreglement og undervis
ningsplan blev forelagt og godkendt. Der
indkaldes til et møde med juniorudvalget
inden mødet med juniorerne. — Studiekreds
i kapsejladsregler og -taktik afholdes ons
dagene den 28. januar, 11, og 25. februar
d. å. — Redaktøren modtog forskellige
meddelelser til bladet.

Bestyrelsesmøde den 5. februar 1953 på
Sundparksskolen. Alle var mødt, tillige kas
sereren og redaktøren.
Protokollen oplæst og godkendt.
Formanden redegjorde for oprensningsarbejdet — Motorreparationsskuret er i
fuld gang. — Der er nedsat et juniorudvalg,
bestående af: A. May Jørgensen, Henri
Madsen, Thorkil Sparre, Arne Johannesen,
Jørgen Hillers, Jørgen Danris, Erik Nilsson
og W. Tanggaard Rasmussen. Udvalgets
sammensætning godkendtes af bestyrelsen.
— Der tiltrænges nyt lærred på juniorbå
dene. Den ene får nyt lærred på dækket i
år. Øvelsesbaden skal have nyt bundtøj. —
Ordinær halvårlig generalforsamling afhol
des den 31. marts kl. 19 præcis i Amager
selskabslokaler, Markmandsgade 9—11. —
Følgende er på valg: Kassereren: Thorkil
Sparre, 3 repræsentanter: O. Futterer, H.
C. Jensen og W. Tanggaard Rasmussen.
Skolechefen: Harald Hansen. 1 revisor: G.
Østergaard. 2 målere: E. Kobbeltvedt og
O. Futterer (sidstnævnte modtager ikke
genvalg). 1 suppleant til bestyrelsen. —
Forslag, der ønskes behandlet på general
forsamlingen, må være formanden i hænde
senest den 17. marts. — Alf Andersen
redegjorde for mødet med motorbådsfolkene angående motorbådssejlads i august. I
mødet deltog for SSF Alf Andersen og O.
Futterer. — Formanden redegjorde for
mødet pa jordkontoret den 15. januar ang.
de fremtidige planer. — Redaktøren modtog
forskellige meddelelser til bladet.
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Så til søs - - med Scan-Battery! j
Henvend Dem til os med Deres akkumulatorproblem.

Nye akkumulatorer — Opladninger — Reparationer J
Levering fra dag til dag.
Bestyrelsesmøde afholdt den 8. december
1952 på Sundparkskolen. Alle var mødt,
tillige kassereren og redaktøren.
Protokollen oplæst og godkendt.
Magnus Madsen havde indhentet tilbud
på materialer til motorreparationsskuret,

MAGASIN MADS, Havnepladsen, Sundby 8770 modtager besked.

P å s ø o g land,
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Meddelelser
fra skolechefen
Harald Hansen
Vinterens arbejde er ved at afslutte. —
Tovværkskursusets
fortræffelige
lærer,
Hans "Sømand" har netop præsenteret sine
flinke elevers arbejde; 13 elever var med
ved afslutningen, og der er grund til at
rose det gode arbejde, jeg så.
Den 18. marts afholder vor navigations
lærer , styrmand Bendtsen, eksamen for
juniores, og den 27. marts er det seniorerne,
der skal til det grønne bord.
Efter vinterskolen, med tovværk, navi
gation, besøg hos Jacob Holm, planetariet
og hos Weilbach, formandens kapsejlads
taktik o. m., starter vi den rigtige sæson.
Elever, der skal deltage i øvelsessejladserne, nye elever er velkomne, skal snarest
henvende sig til kassereren og betale deres
indskud 15 kr.
Eleverne skal efter nærmere besked del
tage i fartøjets klargøring, udeblivelse efter
tilsigelse til dette arbejde udelukker fra
sommerens sejladser.

K. S. U. afholder ferie* og
eskadresejlads
Starten foregår lørdag den 11. juli. —
Sejladsen, der gar gennem Smålandshavet
til Kerteminde og retur samme vej, varer
14 dage. Klubbernes øvelsesbåde skal del
tage, men man forventer også tilmeldelse
af klubbernes mange sejl- og motorbåde.
Anmeldelse skal ske inden 1 juni 1953
til skolechefen.
Vi skal i næste nr. bringe mere om dette
arrangement.
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i spisetiden, lad os gøre det til regel,, at 355355555555555?5i 35i
der er 2 spisetider: fra 11,30 til 12,30 og
fra 12,30 til 1,30 — så er der en chance for
alle til at få en smule siddeplads og varme
de kolde forårsdage.
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355
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355
En ulykke kommer sjældent osv.
355
Sidst kunne vi fortælle om to strandin
355
355
ger, nu er den gal igen, og vi er synske og
355
55?
kan forudsige begivenheden: Kirsten Jen
535
sen, Bent Lorentzen bryllup den 4. april,
$
555
begge ivrige sejlere — tillykke — tillykke!
555
$
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
Aktive:
355
355
Rigger Ingvard M. Jensen, J. M. Thieles
355
vej 2. — Kutter under bygning.
355
355
Pølsemager Flemming P. K. Jørgensen,
355
355
Lyongade 8. — Uden båd.
355
Maler Carl Jørgen Hansen, Tingvej 105.
355
555
Uden båd.
355
555
Slagter Hans Rasmussen, Oresundsvej
555
555
46. — Uden båd.
355 WXAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/V 355
Specialarbejder Kaj Buch, Italiensvej 75.
355
355
Uden båd.
355
men det skal være fra
355
Forvalter Regnar D. Christensen, Brydes
355
Allé 9. — Juniorbåd "Pust".
355
555
555
Passive:
555
555
Fru Ellen Nielsen, Parmagade 32.
555
555
Ifølge lovenes paragraf 3: nyt medlems
555
555
ansøgning om optagelse aftrykkes i forst
E m b l e m e r o g O v e r t r æ k|
udkomne numre af S. S. F. Protest skal|
555
555
skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14 555
555
Si
555
dage efter offentliggørelsen.
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Foreningens nye motorreparationsskur
står nu klar til medlemmernes brug og
beskyttelse. Det er vel unødvendig at for
klare, hvorfor
træarbejde, høvlspåner,
skrabe lak, pudse med sandpapir ikke blir
tilladt her.
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Vor tekniske merarbejder, ingeniør
G. Østergaard, behandler i det føl
gende problemer omkring den nye
benzin. Vi beder læserne give os på
puklen, hvis de mener vi er kom
met for højt til vejrs!

OG OKTANTAL

med meget store benzinmængder, og det er
sa indviklet ,at det kun kan foretages på
de store raffinaderier.

Det er vel tænkeligt, at adskillige motor
bådsejere har læst nævnte artikel, og at
enkelte af dem har spekuleret over, om det
nu også er nødvendigt at ga over til en ny
I en artikel i dagspressen den 19. februar
Nu kommer sæsonen også for vort alt
benzintype, når det medfører, at alle ældre
1953 med overskriften "Den nye benzin kan
for lille klubhus,
benzinmotorer her i landet bliver ødelagte
ikke blandes med den gamle, anføres bl. a.,
særlig de store søndage blir det galt.
ved brug af denne nye type.
at den "gamle" benzin skal opbruges, før
Tag hensyn til andre, lad være at slå rod
Til beroligelse for disse skal her blot be
man kan fylde tankene ude omkring med
den nye, for man kan ikke uden videre blan mærkes, at en ældre motor uden skade kan
CARL BRANTH 's EFTF. de to slags benzin sammen. (Benzin med brænde den nye benzin med det højere ok
oktantal 70—72 og oktantal 74—78). Man tantal, men den kan blot ikke udnytte den
ST. STRANDSTRÆDE 21 — C. 7949
blander mere ætyl i benzinen for at skabe fuldt økonomisk på grund af den ældre
A L T I Y A C H T - U D S T Y R højere oktantal, men samtidig skal der til motors lavere kompressionsforhold og den
sættes andre stoffer, som forflygtiger blyet noget højere benzinpris. Og med hensyn til
i dette stof. Ellers påvirkes motoren i ska bemærkningen om, at man ikke uden videre
Beslag til pirat joller!
delig retning. Blandingen skal foretages kan blande de to forskellige benzintyper.

SS F
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så skal det naturligvis ikke forstås sådan,
at man ikke kan fylde sin tank op med den
nye benzin, hvis der tilfældigvis skulle være
nogen af den gamle tilbage i tanken fra
sidste år.
For enkelte læsere af artiklen har måske
udtryk som kompressionstal (kompressionsforhold) og oktantal været ren volapyk, og
der skal derfor i det følgende gøres et for
søg på at give en populær forklaring på
disse udtryk og deres forbindelse med ben
zinmotorer.
Benzin er et destillat af jordolie og be
står som al jordolie og destillater heraf af
kulbrinte. De forskellige destillater — ben
zin, petroleum, solarolie o. s. v. — har vidt
forskelligt selvtændingspunkt, hvorved for
stås den temperatur, ved hvilken oliedam
pene antændes.
Under kompressionsslaget sammentryk
kes den i cylinderen indsugede blanding af
luft og benzin, og ved denne sammentryk
ning sker der både en trykstigning og en
temperaturstigning. Hvis denne kompressionstemperatur bliver så høj, at den når
benzinens selvtændingspunkt, vil luft-ben
zinblandingen antændes, og da antændelsen
vil ske noget før stemplets topstilling, op
står den såkldte tændingsbankning.
Det indses heraf, at den benzin, der skal
anvendes i en moderne motor med høj kom
pression, må være af en sådan beskaffen
hed, at den kan tåle den høje kompression
uden at der opstår selvtænding.
Og det indses også let, at en sadan ben
zin naturligvis har endnu mindre mulighed
for selvtænding, dersom den anvendes i en
ældre motor med lavere kompression.
Den første, der forsøgte at finde en me
tode til at bedømme og derved sammenligne
de forskellige Brændselsoliers Bankningsbestandighed, var englænderen H. Ricardo.
Han benyttede hertil en 2-liter motor med
foranderligt kompressionsforhold og angav
som Norm det højeste kompressionsforhold,
som kunne udnyttes, d. v. s. det kompres
sionsforhold, under hvilket ved visse drifts- j
forhold en let bankning kunne spores, og 1
motoren opnåede sin højeste ydelse.
På grund af de høje omkostninger ved j
denne metode anvendtes ved senere forsøg
på andre motorer omdrejningstal, tænding,
kraftudvikling eller luftindsugning som
mal for bankningsbestandigheden, hvilket
skabte stor forvirring.
Ud af disse forsøg udvikledes efterhån
den flere brændselsprøvemotorer, der arbej
der med justerbar luftindsugning eller for
anderligt kompressionsforhold. (Kompressionsforholdet er forholdet mellem cylinde
rens rumfang med stemplet i bund, divide
ret med cylinderens rumfang med stemplet
i top).
De mest kendte af disse motorer er Armstrong-Witworth's med diameter 75 mm og

slaglængde 89 mm samt foranderligt kom
pressionsforhold ved hjælp af modgående
stempler, Delco S 30 med diameter 63,5 og
slaglængde 117 mm, uforanderlige kompres
sionsforhold og justerbar luftindsugning og
C F R (Cooperative Fuel Research) med
diameter 85 mm, slaglængde 114 mm og
justerbart kompressionsforhold.
Denne sidste er nu den almindeligst an
vendte prøvemotor.
Ved disse prøver anvendes det af Ricardo
indførte jævnførelsesprincip baseret pa et
referensbrændsel. Metoden består deri, at
en blanding af et bestemt brændstof med
høj bankningsbestandighed og et andet
brændstof med lavere bankningsbestandig
hed får en sådan sammensætning, at den
i prøvemotoren viser samme bankningsegenskaber som det brændstof, der skal
undersøges.
Som sammenligningsbrændstof anvendes
i de fleste lande en blanding af den bankningsbestandige iso-oktan og den mindre
bestandige normalheptan.
Målingen af selve bankningsintensiteten
skal vi ikke komme nærmere ind på, men
blot anføre, at bankningen benyttes til at
bevæge en elektrisk kontakt. Man kan da
ved hjælp af et instrument måle den strøm-

Slet-tede medlemmer
pr. 31. december 1952
Aktive:
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mængde, der fra en kendt strømkilde går
over kontakten, eller man kan lade den
over kontakten gående strøm sønderdele
vand og måle den i en given tid sønderdelte
vandmængde.
Det for den undersøgte benzin angivne
oktantal er da lig rumprocenten af iso
oktan i blandingen af iso-oktan og normal
heptan med samme bakningsintensitet som
benzinen.
De til motorer anvendte brændstoffer er
i almindelighed kulbrinter, i særdeles blan
dinger hovedsagelig indeholdende brint,
kulilte og metan. Undersøgelser af blandin
ger mellem metan og kulbrinte samt kulilte
og brint viste, at oktantallet kan findes
direkte af blandingsforholdet, idet blandin
gernes oktanværdi følger en parabel.
Forsøg med C F R motor har endvidere
vist, at ved anvendelse af en benzin — luft
blanding med Tilsætning af henholdsvis
brint — kvælstof og brint — kultveilte, steg
oktantallet væsentligt ved tilsætning af kul
tveilte i stedet for kvælstof. Dette viser, at
en vis mængde forbrændingsgas forhindrer
bankning. En fuldstændig renskylning af
cylinderen er derfor ud fra dette synspunkt
ikke ønskelig.

J. Borch Johansen, Amagerbrogade 214.
Sten Ove Jensen, Bulgariensgade 8.
Freddy Møller, Frankrigsgade 7.
Ulf Stevnss, Amagerbrogade 184.
Boy Nilsson, Polensgade 21.
Kaj Ernst, 0. Farimagsgade 15.

H. Libeck Hansen, Handelsvej 7.
D. Lindgren, Siamvej 26.
Juniorer:
Tage Nielsen, Parmagade 44.
Winni Olsen, Birmavej 2.
Bjørn Damstoft, Amg. Fælledvej 37.
Bibi Nybo Krogh, Lombardigade 7.
Kaj Jørgensen, Gerbranclsvej 20.
Birte Petersen, Tinggården 15.
Arne Mortensen, Hveensvej 16.
Aage Pilt Poulsen, Ryesgade 9.
Svend Petersen, Lergravsvej 39.
Erling Jensen, Højdevej 27 A.
Svend Erik Hansen, Amagerbrogade 133.
Ketty Christensen, Bredegrund 42.
Kar! Erik sand Kirk, Bremensgade 21.
Ove Larsen, Øresundsvej 114.
Lars V. Hansen, Strandlodsvej 86.
Kurt Petersen, Thuja Allé 13.
Henry B. Jensen, Bredagervej 47.
Flemming Stenalt, Maltagade 20.
Georg Pehrsson, Bremensgade 43.
Jørgen Olafsen, Prøvestens Allé 6.
Aksel Roos, Holmbladsgade 61 G.
Lya Lindahl Sørensen, Tyrolsgade 12.
Leif H. Larsen, Blekingegade 4.
Bjarne Møller Sørensen, Østrigsgade 45.
Preben Naarvedsen, Prags Boulevard 14.
Sonja Krarup Jensen, Moselsgade 15.
Torsten Rasmussen, Volosvej 3.
Arne Christiansen, Gerbrandsvej 26.
Lyan Knudsen, Overgaden o. V. 102.
Per Knudsen, Dalføret 15.
Carlo Petersen, Grønnegade 15.
A. Bruun Christiansen St. Annæ PI. 18A.
G. K. Hansen, Kirkegårdsvej 12.
S. Schweickhardt, Cecilievej 23.
Passive:
Alfred Larsen, Parmagade 37.
R. E. Hansen, Handelsvej 7.
Anked Ilsøe, Classensgade 24.
Passive b:
E. Nyholm Michelsen, Tinggarden 15.
Richard Nielsen, Rømersgade 25.
Kaj Milsted, Bremensgade 42.
Harry Haubert Olsen, Norgesgade 6 D.
Engelstedt Jonasen, Ærtevej 15.
Arne Lundbye, Lundtoftegade 8.
Knud Jensen, GI. Kongevej 92.
Erik Nielsen, Jacobys Allé 14.
Hans Kyhn Rasmussen, Bremensgade 3.
E. Harrsen, Thorupgårds Allé 36.
Johs. Larsen. Uranus Allé 9.
Leif Petersen, Grækenlandsvej 33.
Jørgen Jørgensen, Guldbergsgade 72.
E. J. Rasmussen, Godhavnsvej 4.
Børge Jensen, Østrigsgade 49.

SS F
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R E G N S K A B
for tiden 1.-1. til 31.-12. 1952

Indtægter:
392,11
1,452,61
91.87

Kassebeholdning pr. 1. januar 1952 ...
Indestående i bank pr. 1. januar 1952
Postgirokonto pr. 1. januar 1952
Ydelser fra medlemmer:
Indskud
Kontingenter:
Aktive
Passive
Juniorer
Passive b
Indgåede restancer
Pladsleje:
Aktive
Passive b
Indgåede restancer

47,046,46

1,947.10

Sejlerskolen:
—
20,240,00
570,50
739,50
513,50
183,00

4.015,00

Vedl. af øvelsesfart.
- r - Udleje af
fartøjer
60,00
~ indgået fra
elever
285.00

22,246,50

1.014,23

Navigationskursus:
Lærerhonorar .
Lokale m. m. ..

20,044,25

1,818,00
102,50

21 964,50

Salg af emblemer og nøgler.

5,00

Indvundne renter:
Bank og giro
Depositum
Kapsejladser:
Startpenge
præmier
Andel i udgifter v.
fællessejladser
Rep. af materiel etc.

Transport.
Bladet:
Trykning, clicheer, porto etc....
2,719,60
-f- indg. for annoncer
772,50

80,33
645,74

indg. fra elever
48.231,25

726,07

1,328,00
528,10
525,00
99,00

1,152,10

175,90

Tovværkskursus:
Lærerhonorar
Lokale m. m

S45.00

669,23

450,00
184,50
634,50
380,00

254.50

222,00

68,20

290,20

Startpenge, porto m. m.

64,50

Fester:
Standerhejsning
Pinsetur
Fællestur til Dragør
Afriggergilde

373,20
192,55
150,70
141,50
857,95
104,38

51,069,81

Kr.

Overskud revy
Bankkonto:
Saldo pr. 1. januar 1952
Indsat

U d g i f t e r :
Administrationsomkostninger:
Administration
Repræsentation
Generalforsamlinger og møder..
Revision

2,700,00
243,40
1,355,70

210,00

Driftsomkostninger:
Lejeafgift til kommunen
Pladsmand
Kontorart., porto, tryks., tlf. etc.
Skatter og vandafgift
Renovation
Kontingent D.S.U. m. fl
Forsikringer
Blomster og telegrammer
Abonnement på Falck
Emblemer til 25 års jubilarer...
Elektricitet
Diverse sejlsportsblade
Budkørsel
Diverse
Reparationer og vedligeholdelser:
Klubhus og inventar
Skinnemateriel
Vogne
Spil
Pladsen
Skure
Pramme
Broer og bolværker
Uddybning
Cyklestativer
Elektriske installationer
Nøgler
Diverse

387,00
3,251,16
1,393,47
7,651,59
976,35
5,064,15
9,10
6,703,81
14,490,00
143,00
240.67
187,50
96,67

tilskud fra benzinfonden ...

40,594,47
14,150,00

4,509,10

Girokonto:
Saldo pr. 1. januar 1952
Indsat

5.450.00

6,000,00
1.172.01
467.89
640,00
1,353,45
401.66
99,00
52,50
70,00
150.90
104,00
33,10
98,38

Transport.

-r- hævet

-f- hævet

753,57

1,452,61
15,681,32
17,133,93
17,128,82

5,11

91,87
9,527,09
9,618,96
9,609,31

Kassebeholdning 31. december 1952

9,65
29,49
51,069,81

Kr.

16,092,89

1,278,43

BYGGEFONDET:
Indestående i bank pr. 1. januar 1952
Ekstrakontingent
Salg af byggefondsmærker
Forpagtningsafgift, klubhus
Indvundne renter
Indestående i bank 31. december 1952

49,043,46
5,220,00
6,00
900,00
1,657,85
Kr.

56,827,31

0 VELSESFON DET:

26,444,47
47,046.46

Indestående i bank pr. 1. januar 1952
"Nordkaperen"s indsamlingsbøsse
Indvundne renter
Indestående i bank 31. december 1952

1,967,68
191,50
50,52
Kr.

2,209,70

SS F
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Standerhejsning den 4. maj 1952:
Servering for gæster o. a
Musik

Status pr. 1. januar 1953

274,20
99,00
Kr

A k t i v e r :

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

44,25
1,00
1,00
1,00
4,000,00
1,00
8,000,00
1,00
1,00
1,00

Pinsetur den 1. juni 1952:
Servering for deltagere
Musik, sal etc

93,55
99,00
Kr

Fæilestur til Dragør den 16. august 1952:
Musik
Kostumer etc
Servering for optrædende

Københavns kommune
Københavns belysningsvæsen

Kr

3,000,00
600,00

Afriggergilde den 25. oktober 1952 (aflyst):
Musik etc
Kr.
1,156,00
334,50

3,700,00
2,209,70
56,827,31
800,00

Kr

80,678,76

Passiver:
3,450,00
2,098,00
800,00
5,000,00
2,209,70
56,827,31
10,293,75
Kr

80,678,76

Medlemstal:
aktive 576, passive 44, passive b 36, juniorer 44.
T. SPARKE
kasserer.
Aftrykte regnskaber er reviderede og fundet rigtige.
De anførte beholdninger var tilstede.
København i februar 1953.
G. ØSTERGAARD
revisor.

1,397,50
469,55
415,00
249,62
250,00
170,00
578,55
99,50

Musik
Sal og højttaleranlæg etc
Instruktion
Tryksager
Prøver etc
Kostumer, dekorationer etc. ...
Kr

141,50

Kassererens kommentarer
Indtægterne viser i 1952 en stigning på ca. kr. 9,400,00,
der fordeler sig med ca. kr. 8,100,00 på kontingent og ca.
kr. 1,100,00 på pladsleje, samt indskud ca. kr. 200,00. Posten
salg af emblemer og nøgler er nu indeholdt i indskudene. —
Indtægterne er iøvrigt i det væsentlige anvendt således: ca.
9,4% til administration — ca. 33,4% til driftsomkostninger,
— ca. 55,0% til reparationer og vedligeholdelser — ca, 4,0%
til bladet — ca. 2,7% til sejlerskolen — ca. 1,6% til fester.
Indtægter:
Indskud kr. 4,015,00 fremkommer således:
Nyindmeldelser:
Aktive — 68 stk. a kr. 50,00
Passive — 6 stk. a kr. 10,00
Passive b — 22 stk. a kr. 10,00
Juniorer — 21 stk. a kr. 10,00
Overflyttet:
passive b — 1 stk. a kr. 40,00
juniorer — 3 stk. a kr. 40,00

3,400,00
60,00
220,00
210,00
40,00
120,00

-f- refunderet, aktive — 1 stk. a kr. 35,00
Kr

4,050,00
35,00
4,015,00

Udgifter:

EGON RYEFELT
revisor.

Festregnskaber 1952
Revy den 23. marts 1952:
Billetsalg
Baltegn etc

150,70

1,490,50

Stadens hovedkasse, tilgodeh. tilskud
Øvelsesfond, bankbog
Byggefond, bankbog
Depositum, bankbog

Stadens hovedkasse, skyldig leje
Amager Bogtrykkeri
Depositum
Reservefond
Øvelsesfond
Byggefond
Foreningens formue

55,00
32,00
91,70

3,600,00

Restancer:
Kontingenter
Pladsleje

192,55

178,70
28,00

-r- indsamlet til ekstratime

Deposita:

373,20

1,867.05

Bortset fra stigningen på reparationer og vedligeholdelser
ca. kr. 14,000,00, der skyldes de store nyanlæg, der er fore
taget i 1952, og for hvilke der endnu ikke er modtaget de
fulde tilskud fra benzinfonden, er der ikke forskydninger af
betydning. Lejeudgiften er kun betalt med kr. 5,450,00, idet
foreningen pr. 31.—12. havde et tilgodehavende hos Stadens
hovedkasse for tilskud til oprensning af rende kr. 3,700,00,
dette beløb er modregnet i vor lejebetaling (jævnfør status),
og er først afregnet i indeværende år. Udgifterne til bladet
skulle være forøget med den i status opførte gæld til Amager
Bogtrykkeri, kr. 2,098,00, til ialt kr. 4,045,00. Når denne post
i år er så stor, skyldes det, at der ikke er foretaget nogen
overførsel fra kontingentindtægten til bladet.
Der var pr. 1. januar et medlemstal på ialt
685
Tilgang (aktive 67, passive 6, passive b 22, jun. 21) 116
801

1,762,67
104,38

Afgang (udm. 26, dødsfald 3, slettede 72)

101

Medlemstal pr. 1. januar 1953

700

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

NR. >
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KAPSEJLADSEN

SJÆLLAND RUNDT 1952
Med

18 både startede, deriblandt en englæn
der. Når man vil deltage i sådan en kap
sejlads, er der mange ting, som skal huskes
inden starten. Alle grejer skal være i god
orden, båden ren, samt godt med proviant
til fire mand. Der skal helst være rigeligt
til nogle dage, det havde vi heldigvis også
(af vand og brød). Alt vort pålæg og gode
sager var indkøbt, men nåede ikke længere
end til bagerens køkkenbord, der lå det, da
vi kom hjem igen. Vi manglede det jo først,
da vi havde sejlet 3—4 timer og skulle spise
til aften. Vi glemmer aldrig den tur. (Vi
havde dog rigeligt med kaffe).
Starten var fra Helsingør nordhavn den
5. juli kl. 17. Der var signal til, at sejladsen
skulle gå nord på med Sjælland om bag
bord. Vi var heldige og fik bedste start.
Vinden var imod og noget svag, men lidt
strøm bærer godt med. Vi havde dejligt
sommervejr hele turen. Kl. 20 nåede vi ud
for Hornbæk, så kom vinden fra sydvest
og kl. 20,56 passerede vi Gilleleje havn.
Nordisk krydser "Can III" ligger ca. 20
m forude, kutter "Maj Brit" lidt agten for
os, de øvrige spredt noget agterude. Det
går småt, men støt fremad og kl. ca. 24
har vi Spodsbjerg fyr tværs, vi er ud for
Isefjorden, det er nu mørkt, men vi kan
dog stadig se lanterner fra vore konkurren
ter. Vinden holder sig hele natten S.SV,
styrke 1—4. Kl. 4 søndag morgen er vi
tværs af Odden havn, kurs V til S efter
Snekkeløbet, kl. 4,30 løjer vinden næsten
helt af, men vi sejler dog, kl. 5,45 går vi
gennem Snekkeløbet. Foran os ligger kut
ter "Irmelin" og "Can III" lige agten for
ligger "Maj Brit", de øvrige ligger noget
spredt agten for. Vi kan ikke kende dem.
Kl. 7,10 har vi kurs mod Sejrø nordvest
pynt med svag vind fra S. O. Kl. 9,10: Vin
den rummer nu, vi sætter spiler, og kl.
10,50 passeres Sejrø fyr.
Jeg sender nogle vemodige tanker ind
mod land til de kære kendte steder, hvor
jeg legede som dreng,men som jeg senere
næsten aldrig har haft tid til at besøge.
Nå, vi haster videre, vi må jo ikke glemme,

FRI

at vi sejler kapsejlads. Det går langsomt
nu, for strømmen er hårdt imod. Kl. 14 har
vi kurs efter Refnæs fyr S—V, vinden er
svag N—0, strøm imod. Vi fører nu, med
"Irmelin", "Can II" og "Maj Brit" lige efter
os. Vi passerer Refnæs fyr kl. 17, meget
flov vind, vi skifter sejl i det uendelige for
at fange det mindste pust, fra stor genua
fok til spiler og omvendt. Vi kan knap nok
sejle strømmen op, men vi har dog styrefart
hele tiden, vi er dog forrest endnu de andre
har jo ikke mere vind end os.
KL 20 passerer vi Asnæs rev, vi fører
stadig spiler og styrer så nær ind langs
Asnæs landet, som vi tør, for at undgå den
hårde strøm imod, men pludselig ser vi
nogle store sten meget truende under os,
så det kan nok være, vi fik lagt kursen ud
efter i en fart igen, og vi klarede skærene.
Noget senere så vi, at i vor kurs kom
vistnok "Irmelin". Han satte den fast lige
hvor vi havde sejlet. Han stikker 2 fod
dybere end os, og det varede ca. */£ time
førend han var klar igen. Vi sejlede noget
længere ude, men strømmen holdt os meget.
Kl. 21,30 er det helt stille. Kl. 22 kommer
der lidt vand fra 0 til S ca. 2 sek.m., kurs
ret S ned gennem Storebælt, nu går det
godt frem for storsejl og stor genuafok.
Det begynder nu at mørkne. Vi har 3 kut
tere i sigte agten for os, men næste morgen
kan vi ikke finde dem, vi ser dem ikke
mere denne rejse. Kl. 24 passerer vi Reersø,
kurs S^V og så kommer mandag morgen
7. juli:
KL 3 har vi skarp bidevind for bagbord
halse, vinden er 0—SØ og frisk og vi pas
serer Halskov rev kl. 3,15, forbi Korsør og
videre på kryds mod Omø sund, som vi
vælger i stedet for det nærmere Agersø
sund. Vinden er nu S—0, styrke 4—5 m,
det er lige hvad vi kan bruge, men vi har
jo et meget langt stykke at krydse lige til
forbi Vordingborg. KL 8,50 passeres Glænø
i en afstand af 1% sømil, stadig god fart
med frisk vind. Kl. 12,20 passerede vi hvid
halmprik ved Vesterskov rev. KL 14,50 går
vi under Storstrømsbroen. Vi er nu i for
holdsvis smult vand, hvor vi rigtig kan
komme igennem med god fart. Vi har sta
dig kryds, men det har nu flovet noget af,
og vi kommer efterhånden ind i de snævre
afmærkede løb, hvor vi har meget at be-

S E J R B O fortæller
stille med at følge kort, koste og prikker.
Et sted i det bugtede løb kan vi ikke finde
noget sømærke.
Vi har nu vinden agter ind og jeg synes
græsset kommer helt op til os. Alligevel
forlanger mænnerne, at vi skal sætte spiler,
de spørger, om vi er holdt op med at sejle
kapsejlads. Jeg må, omend nødigt, bøje
mig, og op kom spileren i en fart. Jeg turde
ikke skæve ud og se hvor lidt vand, der
var, men stod og trippede og var ikke spor
glad af 6—7 mils fart. Nå, det gik godt
denne gang og vi fandt igen kost og prik
ker. Kl. 17,10 går vi gennem Møen-broen.
Vinden S—0, 3—5. Kl. 19,39 rundes Bøge
strømmens lys- og fløjtetønde om bagbord.
Vinden er ØSØ, 2—3, og nu har vi kursen
mod Stevns fyr. Det går fint fremad og kl.
21,50 passerer vi Stevns fyr. KL 23,30 får
vi Drogden fyr i sigte og så kommer sidste
dag på denne tur, tirsdag den 8. juli:
Kl. 2,30 tværs af Drogden fyr, meget
svag østlig vind. KL 3,20 sættes en mand i
land på Dragør havn, hans ferie var slut,
han skulle møde på arbejde denne morgen.
KL 3,56 passerer vi Nordre Røse fyr. Det
går meget småt frem, der er næsten ingen
vind, men vi var heldige og havde noget
strøm med os, så vi gled jo stadig frem
med kurs mod Helsingør. KL 4,10 bliver
det helt stille, så vi næsten ikke kan holde
styring. KL 5,20 passerer vi Middelgrundsfortet, og kl. 9 er vi tværs af Hveen. Dagen
var stille og brændende varm, så vi skifte
des til at sprøjte vand på os og dækket,
det svalede lidt. Vi styrede nu mod gamle
Kronborg, som vi passerede kl. 12,13 og
nogle minutter senere er rejsen endt og vi
er fortøjet i Helsingør nordhavn som første
båd.
Den næste kom fire timer senere, så vi
vandt stort og glemte helt savnet af smør
og pålæg, for når man sejler kapsejlads,
så betyder mad og velvære så lidt, for da
gælder det om at sejle og helst vinde. Nå,
vi blev hurtigt vasket og barberet, og så
kan det nok være den stod på en mægtig
gang bøf og jordbær på restauration "Hav
badet".
Så gik turen hjem og hver til sit og atter
blev en god sejltur "Sjælland rundt" med
"Fri" til et herligt minde, som vi med
glæde stadig kan tænke tilbage på.
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AMAGER BOGTRYKKERI

FORENINGENS ADRESSER
SUNDBY SEJL-FORENING, Amager Strandvej
Formand: E. Nilsson, Vestermarie Allé 51
Næstformand og sekretær: W. Tanggård Rasmussen, Grækenlandsvej 140
Kasserer: Th. Sparre, Højdevej 39, 3. S

SU 35016
KA 2502
SU 3813 y
S T J 5673

Træffes i klubhuset 1. oktober til 1. april: 1. søndag i måneden kl. 10 til 12,
pz Højdevej, hver fredag fra kl. 19 til 20,30. — Postkonto: 56516.
Havneudvalget: O. FUtterer, Middelgrundsvej 39
AM 8719 y
Magnus Madsen, Østrigsgade 24
Klubhus og festudvalg: H. Jensen, Wittenberggade 4
SU 7977 y
Juniorchef: A. May Jørgensen, Italiensvej 76
AM 5568
Kapsejladschef: Alf Andersen, Ulvefodsvej 2
Skolechef: Harald Hansen, Telemarksgade 10, 2. S
Pladsmand Madsen
SU S770

GIK DER EN RUDE?
betyder intet
den ordner
GLARMESTER JES SCHULTZ
Wermlandsgade 82 — Amager 7099
til den billigste pris

^2
FVWW\AA/*A/V\AA/WW\AA#VWW
N Y E

B A D M O T O R E R

KASSEREREN

Albin Solo Marstal
Penta Sofoy

LUKKER

samt lager af brugte motorer, skrue
aksler, propeller alle størrelser sælges
OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 25
SUNDBY 6768

første søndag i april på grund
af påskehelligdagene, og åbner
søndagene den 12. og 19. april

IIUSK STOPURET

fra kl. 10 til 12.

tit kapsejladsen
STARTKUGLEN er forsvundet.

ASSURANCE

KLOKKEMAGEREN har det til den
rigtige pris.

P. W I N T H E R

Alt i ure og optik.

CENTRAL 14575 - LOC,STØRGADE 9

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

»Klokkemttyeven«
Amagerbrogade 101

ØBRO 7515

Salg af alt træ til bådebyg
gere samt træforarbejdning.

Amager 2719 u.

//

TLF. CENTRAL 142 S 7

FREYTAG SEJL
N Y H A V N
P A L Æ

.*WW\AAA/W\AAAAF^/\/WA/WNA/\AS
HAR ALI
TIL

5 3

BÅDEN

3 9 4 3
DANSK SEJLUNIONS

JuhilæunisIiåiidliog

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

Amg. 6313

UDKOMMER I JUNI!
AASV\AAAAAA/W\AAAA*WWWWW
Afleveret til postvæsenet 19. marts 1953
;

HAVNEPLADSEN — SU. 8770

ANNONCEEKSPEDITION ved
E. LORENTZEN,
ALBANEENSGADE 2 - AMAGER 7118 Y.

!>••

I

GRØN*WITZKE
Assurance

P. RASMUSSEN - HESSENSGADE 25

Kongens Nytorv 6
Medlem af S.S.F.

MALERUDSALGET

1

København K.
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Udgiver" Sundby Sejl Korenin"
Ansvarshavende redaktør:
Sv. Aa. Rasmussen
Lybækgade 31, st., SU. 3655
Ekspedition: E. Nilsson,
Vestermarie Alle 51, KA. 2502
Tryk: Amager Bogtrykkeri,
Hallandsgade 11 — S.
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S E J L U N I O N

ASKØ

i°tiZ

Vi løb ind til Askø med denne forvent
ningsfulde spænding-, som altid besætter

Man skal gå ned i sin kahyt, riste en på Kongevejen nord for København en søn
pandefuld kartofler og spise brød til. Lade dag eftermiddag mellem tre og seks. —

når man mod aften styrer mod en fremmed dagens og aftenens indtryk bundfælde sig.

Og der er ikke spor grund til at blive

havn. — Nå, "i mørke er alle katte graå," Verden ser altid helt anderledes ud, når ærgerlig, hvis man på købmandens dør fin
— det var sent på aftenen, småregnede, og man har sovet en lang, regnfuld nat bort, der en stor plakat, som forkynder, at han
vi var selv trætte og halvsure, — men og man synes, når man stikker sit tykke, har lukket på grund af istandgørelse. Han
lagerbygninger, pakhuse, bolværk og broer, forsovede hovede op over lugekarmen om lukker døren op, hvis han opdager, man
alt var smurt over med sort, med tjære morgenen, at livet egentlig er en ganske står uden for og ser skuffet og bedrøvet
eller carbolinium, forfærdelig trist, men dejlig opfindelse. Og at himlen altid er ud, og han fortæller en, hvor man kan købe
sikkert uhyre praktisk.
Man skal aldrig dømme ting og menne

blå oven over skyerne.

udrugede og ikke udrugede høns og kyllin

Herregud — det er da kun morsomt at ger. Med fjer og kykiliky — eller med skal

sker efter sit første indtryk, — det viser traske ind ad dæmningen og hilse på folke omkring.
sig næsten altid bagefter at være rav ne, som bor i huset der, og tage en spand

Askø. Vi havde aldrig hørt tale om den

ruskende galt. — Man skal ikke lade sig vand med sig tilbage. Man har jo da heller eller dens — løst anslået — trehundrede
slå ud af en smule regnvejr eller fordi, der ikke andet at bestille — så længe. Kan man inbyggere, før vi tilfældigt rendte på den
er et temmeligt langt stykke vej ind til det lide at spadsere, hvorfor så betragte det for enden af en række bundgarnspæle. Men
nærmeste hus med ferskvandspumpe, eller som et offer, at man skal vade hele øen næste gang vi går til Askø, bliver det ikke
fordi både "Brugsen" og købmanden begge igennem for at skaffe sig lidt proviant. Det tilfældige, men ene og alene fordi vi kom
to bor helt omme på den anden side af øen, er da dejligt at gå ud ad en landevej, hvor til at synes om øen — ja og så fordi vi
dør om dør, eller fordi fiskerne ingen fede man ikke hvert øjeblik skal springe tilside senere har opdaget, at der var en masse
ål har at sælge, eller man ikke kan få for truttende biler og motorcykler. Der fin ting, vi ikke gav os tid til at se nærmere
nogen rejer.

des biler på Askø, men ikke så mange, som på i første omgang.
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dette vigtige punkt for sejladschefen Alf men det er da også dem, som skal lægge
Andersen, som mener, at det må blive op fartøj til.
sum deltager i sejladserne om
nåede point i sommerens sejladser, der af
Nu gælder det altså, frem med kakkelgør, hvem der er kvalificeret til en ud- ovssværten og få bunden blanket — hæder
La re Ii 111021
Ion
tagelsessejlads i folkebåde. Her har folke- og ære er i udsigt for det rigtige mand
Red.
Sæsonen 1953 vil for vore kapsejlere blive bådsfolkene selvfølgelig en større chance, skab!
præget af en særlig begivenhed, idet S.S.F.
Statutter for The Larchmont Yacht Club Cup
er inviteret som udfordrer til sejladsen om
Pokalen, som er skænket i 1927 af Mr. Struckmann, New York, til K.A.S., er
Larchmont-Pokalen.
af giveren bestemt som en stedse vandrende præmie for hold-sejlads.

SSF

Disse sejladser, der ifølge reglerne sejles
som holdsejladser og "bytten skiv" sejlads,
regnes for noget af det fineste inden for
sejlsporten.

3.

Sejladserne er i flere år foregået som en
dyst imellem de gamle klubber: K.D.Y —
K.A.S. — Frem — Hellerup Sejlklub —
Sundet og Skovshoved.
Der deltager 3 fartøjer af klasse- eller
eentype-både fra hver klub, altså med 6
klubber 18 fartøjer. Besætningerne skal
sejle med konkurrenternes fartøjer, det be
tyder, at der skal sejles 6 sejladser, før
dysten er afviklet.
Disse mange sejladser kniber det med at
afvikle, inden for et tidsrum, hvori alle har
haft samme vejrforhold i samme fartøj, og
man har hidtil ment, at 6 klubber og 18
fartøjer var det højeste antal, der kunne
afvikles, der har dog også været røster
fremme om at ændre deltagerantallet til 4
klubber for at få afviklet sejladserne på
kortere tid og opnå mere ensartede vejr
forhold for alle deltagere, bl. a. har ing.
Knud Degn, som hjemførte pokalen til
Danmark fra Amerika, ønsket denne æn
dring.
Imidlertid siger de gamle regler, som vi
aftrykker sammen med denne artikel, intet
om denne begrænsning, og da Skovshoved
i år trak sig tilbage, p. g. a. mangel på
tilslutning i større klassebåde, fik S.S.F.
den ærefulde lejlighed til at vise "de gamle",
at der er sejlere og klassebåde på Amager.
Larchmont-Pokalens historie: Den kend
te sejlsportsmand, ing. Knud Degn, var
sammen med flere skandinaver på Ameri
katurné i 1925 — 6 m sejladser — her
træffer han danskamerikaneren Mr. Struckmann, denne sidste skænker en pokal til
sin gamle klub K.A.S. — Sammen med
Knud Degn udarbejder han regler for en
"bytten skiv"-sejlads. Grundprincippet for
disse sejladser er udligning af materiellet,
erfaringer der var gjort under de skandi
naviske sekseres sejlads i Amerika.
De første sejladser om Larchmont-Poka
len foregik i måger, senere, da dragerne
blev de dominerende, blev sejladsen ud
udskrevet for drager, de sidste par år er
dysten, som vi nu skal med til, afviklet i
folkebåde.
Hvorledes det skal afgøres, hvem af vore
sejlere, der skal hjemføre The Larchmont
til S.S.F., er ikke afgjort endnu, der er
sikkert ansøgere nok. — Vi har forelagt

7.

9.
10.

11.

12.

13.

14.
15.

Konkurrencen er åben for københavnske sejlklubber under Dansk Sejlerdag.
Udfordringen skal inden udgangen af januar måned i det år, da sejladsen skal
finde sted, tilstilles den klub, som er indehaver af pokalen.
Når rettidig udfordring har fundet sted, indkalder den klub, som er indehaver af
pokalen, de konkurrerende klubber til et møde, som fastsætter programmet for
pågældende års sejlads.
Den klub, som er indehaver af pokalen, arrangerer sejladsen.
Dagen for sejladsens afholdelse fastssættes af Dansk Sejlerdag. Det i § 3 om
handlede møde skal indkaldes med mindst en uges varsel til afholdelse senest
fireugersdagen før sejladsen.
Den vindende klub modtager efter sejladsens afslutning pokalen og beholder den
indtil afslutningen af næste års sejlads. Såfremt en klub, som er blevet indehaver
af pokalen, ikke deltager i næste års sejlads og ikke ønsker at afholde sejladsen,
skal den snarest mulig og senest 2 måneder før den for sejladsen fastsatte dag
aflevere pokalen til K.A.S., som så indkalder det i § 3, jfr. § 5, omhandlede møde.
Hvis der et år ikke sejles om pokalen, skal denne senest et år efter den foregående
sejlads tilbageleveres til K.A.S. — K.A.S. modtager da udfordringen til næste
sejlads.
Holdsejladserne sejles over retlinet bane med klasse- eller eentype-både — nu
folkebåde. —Det påhviler hver af de konkurrerende klubber at stille 3 både til
rådighed, samt at sørge for, at disse er forsikrede under sejladsen.
Den klub, der er indehaver af pokalen, skal holde denne forsikret for kr. 200,00.
Besætningen skal under holdsejladserne — foruden fartøjsejeren eller hans
repræsentant — pr. båd bestå af 2 mand, der begge skal være medlemmer af den
udfordrende (ufordrede) klub. Den, der som fører har deltaget i sejlads om
Larchmont-Pokalen, kan ikke starte som fører for en anden deltagende klub i
de to næstfølgende sejladser om pokalen.
Præmieberegningen foregår efter points. Det hold, der opnår højeste antal points,
er det vindende. Ved hver sejlads opnår det hurtigste fartøj
points mere end
antallet af anmeldte fartøjer, nr. 2 får 1*4 points mindre, nr. 3 2'^ points mindre
end nr. 1 osv. Såfremt et fartøj ikke starter, får det 0 points; hvis et fartøj udgår
eller bliver diskvalificeret, får det 1 point. Foruden Larcmont-Pokalen, som til
falder den sejrende klub, tilfalder der førerne og mandskabet i det sejrende hold
en præmie hver.
Antallet af sejladser, som hvert år skal sejles, er det samme som antallet af
konkurrerende klubber. Efter hver sejlads byttes både, således at hver klubs
sejlere kommer til at sejle med samtlige deltagende fartøjer.
Dommerkomiteen består af en dommer, valgt af den arrangerende klub, og lige
så mange meddommere, som er er konkurrerende klubber. (Hver klub udpeger
en meddommer).
Dersom der i 5 år i træk ikke har været konkurreret om pokalen, deponeres den
på Kronborgmuseet.
Ændring af disse statutter kan kun foretages af K.A.S.

Så til søs - - med Scan-Battery!
Henvend Dem til os med Deres akkumulatorproblem.

Nye akkumulatorer — Opladninger — Reparationer
Levering fra dag til dag.
MAGASIN MADS, Havnepladsen, Sundby 8770 modtager besked.
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I revyen forekom en scene, hvori forfat
teren kom med hentydninger om, at pigerne
gjorde båd i stand, imedens mændene be
søgte Arthur.

(ot. Ueuci biacUevi

Vi gav vor nyansatte pressefotograf —
(som vi vel efter dette må gi' rejsepas) —
den opgave at bringe en fotoreportage fra
vor plads, der skulle vise, hvem der stod
for arbejdet, billeder kan jo ikke lyve - vel.
Imidlertid er han kommet hjem med
nedenstående reportage.
Her er 2, som holder til strabadserne: Bror
mand — og Petersen fra "Urda".

Fru Jensen fra mb. "Veta" og frk. Anni
Lindquist, mener ikke mænd har forstand
på bådarbejde.

Fru Gerda Hansen fra "Jørrig" og fru
Lampe fra mb. "Digo" siger at når de selv
maler, bli'r det gjort ordentligt.
At det er fru Gudrun Hansen, der maler
hele mb. "Argo," vidste vi i forvejen.

Fru Hertha Jensen, "Ninon", og fru Grethe
Schwigelhausen, "Wicki II", er glad for,
at der ikke er nogen til at rende i vejen.
— vyg så fandt vi dem i "Hulen".
Fru Gurrid Carlsen fra "Cho-Cho" og fru
Larsen fra mb. "Jørgen", må ogsaa selv
gøre alt arbejdet.

Standerhejsning
Søndag den 3. maj
Søndag den 3. maj kl. 14 møder vi alle
op med det hvide huebetræk på festpladsen,
når vor skønne stander sættes for sæsonen

1953.
Endelig fandt vi en mand, som i det mindste
Der kan være så meget, som skal ordnes
gerne ville lære det. Fru Christensen viser netop en forårssøndag, men denne ene dag
sin mand Sv. O. Christensen, hvordan man om året har det altid været saaledes, at
Fru M. Kokfeldt Christensen, "Jas" kigger sliber. Men, hun er også malermesterdatter. alt arbejde hvilede fra kl. 14, en slags 2
vist efter "hjælperen", medens frk. Inga
minutters stilhed til ære for vor stander.
Nielsen ikke spilder tid med det og gi'r
Vel mødt!
"Stampe" en omgang groft.
%n\\^
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CARL BRANTIl's EFTF.
ST. STRANDSTRÆDE 21 — C. 7949

Læreren, styrmand Bendtsen, ønsker større tilslutning

Årets navigatører, fra venstre: Vald. Lar
sen, fru Bente Christiansen, Niels Bund
gård, Charl. Elliot, fru Solv. Linnemann,
Einar Kiær, Fritz Lampe, Mart. Andreasen.
Ved månedens udgang afholdt sejlersko
len sin årlige navigationseksamen.
Vor lærer, styrmand Bentsen, eksamine
rede de 8 elever, som i år havde gennemført
undervisningen.
Fra handelsministeriet var mødt kaptajn
Hansen, som overvågede, at elevernes kund
skaber var tilstrækkelige til at bestå, end
videre var sejladschefen Harald Hansen og
som tidligere I. Nielsen censorer.

1

Der blev trukket spørgsmål på sedler ved
det grønne bord. Eks.:
De er ombord i Deres skib og ser 4 str.
om bb. et hvidt lys samt et grønt lys lidt
længere nede til venstre.
Hvad skal De foretage Dem ?
De pejler Hesselø F. i 4 str. om stb. log
38 og igen i 8 str. log 41,5. Kurs under
pejlingen m. v. vest.
Hvor befinder skibet sig ved sidste pej
ling?
Fortæl om brandfaren i en motorbåd.
Eleverne klarede med en enkelt undtagel
se pænt de de givne eksamensspørgsmål.
Vald. Larsen var årets dygtigste elev.
Efter afsluttet eksamen havde eleverne
arrangeret en lille fest for deres populære
lærer, styrmand Bendtsen, og overrakte
ham en lille mindegave.
Hr. Bendtsen takkede og udtalte, at der
var alt for ringe tilslutning i år, til eksem
pel har en klub som "Sundet" haft 23 elever
til eksamen, tidligere havde vi også en hel
del elever inde til kystskippereksamen,
hvortil der i år er anmeldt 50 fra sejlklub
berne, men ingen fra S.S.F.
Vi må vist til at gøre lidt reklame for
sagen herude.
Red.

S u n d b y S e j N F or e m n g s r e v y 1953

Vi har været til revy og skal i det føl
gende anmelde, som det hedder. — S.S.F.s
anmelder er jo ikke så bunden til opgaven
som f. eks. en stakkels dagbladsjournalist,
der skal øve kritik, tage stilling til de
kunstneriske udfoldelser og alt det, men
jeg synes på den anden side, at vi bør give
give et sagligt referat af revyen, ellers
kunne vi jo bruge den sædvanlige foreningsform: dundrende sukces — fuldt hus osv.
Var revyen så god i år, vi prøvede at
høre omkring i salen efter tæppets fald,
"den bedste til dato" — "den var bedre
sidste år" — "alt for lidt lokalt stof" —
"hvordan blive ved at lave så gode revyer".
— Meningerne er altså meget delte.
Det følgende skal være for de mange,
som ingen billet fik, de heldige, som kom
ind, kender jo det hele.
S.S.F.-revyen 53 var god. Den var fuld
af gode viser og indfald. Edvin Berg, for
fatter og iscenesætter, havde som så ofte
før leveret et glimrende stof og arbejdet
med vore aktører, så alt gik over scenen
med fut og fart. De indlagte sketch, f. eks.
"Tragedien" med Poul som den forfulgte
husfader, der henter rugbrød til sin for
vænte familie, Dagmar og Jytte, var fin-

fin. Dagmars drømmevise om S.S.F., som
deværre kom for tidligt, Grethe og Birthes
duet "Vi er to pi'er i båden" og Pløks
"Nattens dronning", får vi ikke bedre i
sommerens revyer.
Fra dagliglivet var scenerne fra havn og
plads 1. klasses. Det er rigtigt, at der var
for lidt lokalt, men her må vi bebrejde os
selv, forfatteren bør have mere at arbejde
med, — frem med ideerne til næste år! —
Om indholdet af revyen til slut, Berg
skal ha' ros for, at hans revyer altid er
sobre, uden benyttelse af billige og uartige
efekter.
De medvirkende — særlig damerne var
dygtige. Dagmar Christensen var vi vist
alle enige om at give revyens pris, kna
gende dygtigt og sikkert optræder hun i
sit repertoire. Grethe Nielsen, som ellers
altid er god, havde ikke fået noget rigtig
at arbejde med i år, men i sketchen hos
fotografen fik vi da et lille glimt af hendes
rige evner, søsteren Jytte Elliot, begge
døtre af vor gamle scenehelt Emil, bliver
bedre for hvert år, hendes vise om talefejl
gjorde stor lykke. Birthe Stormgård, revy
ens "sex pige" — en fryd for øjet, havde
snuppet alt det lokale stof, hun kunne jo
ikke undgå at gøre lykke.

ALT I YACIIT-UDSTYR
Beslag til piratjoller!
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Aftensejladserne
Det indvarslede møde til søndag den 12.
april, som de fleste vist havde glemt, beslut
tede, at aftensejladserne i år skal foregå
tirsdag aften.
Husk at i år gælder det at være med fra
begyndelsen. Opnåede point bestemmer en
del om, hvem der skal med på holdet til
"The Larchmont Yacht Club Cup".

JOHNSON påhængsmotor
2 Cyl. — 3 tø—i HK
fin stand
sælges kontant 650 kr.
A N D R.
Engvej 80

S C H M I D T
AM 3187

Balletpigerne — et kapitel for sig —
hvilken anden sejlerrevy tror I kan møn
stre et kor som S.S.F.s? Sailor-jig med
pigerne i olietøj og skæg var originalt. —
Lille Randi i solodans var noget af det
sødeste søde.
Herrerne. Pløk og Jørgen må slås om
førstepladsen, de to i noget godt lokalt,
ville få huset til at stå på gloende pæle.
Pløk i "Nattens dronning" som et lille fnug,
i vil blive husket længe. Jørgen som dumme
peter reddede hele aftenen for børnene,
men også hans øvrige numre tog kegler.
Borgstrøm, en nevø af gamle Borgstrøm,
bør mest fremhæves for sit harmonikaspil,
publikum ville slet ikke slippe ham igen.
Til slut Poul Larsen, han har været bedre
før, var vi alle enige om, men Poul er popu
lær og scenevant. Robert Frisch havde på
bedste måde forsøgt at lave lidt liv på den
alt for lille scene med et par gode bagtæp
per. Børge Østerberg støttede som sædvan
lig de optrædende ved sit klaver.
Kom vi alligevel til at fortælle, at det
hele var godt ? Det foranstående er i alle
tilfælde et udtryk for de udtalelser, der
faldt blandt medlemmerne efter revyen.
Red.
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FOTO FRA REVYEN viser: 1) Jytte Elliot og Dagmar Christensen i "Tragedie". 2)Let på tå i "Tarantel". 3) Pløk som et lille
fnug. 4) Birte Stormgaard i en tiltalende postuniform. 5) Grethe Nielsen og Jørgen Jensen "Hos fotografen". 6) Borgstrøm
i den store koncerttstil. 7) Dagmar Christensen i aftenens store vise. 8) Dummepeter Jørgen Jensen. 9) Den festlige finale, i
midten står regissøren Oluf Bruun. 10) Lille Randi i den store balletstil. 11) Balletpigerne Judy Christensen, Inge Lassen, Bente
Jørgensen og Inge-Lise Nissen i "Sailor-Jig".
STANDERHEJSNING 3. MAJ

N. I. NIELSKOV A/s
Ny Adelgade 4 . Central 7196

til Deres bådebyggeri.

NY kasket

Lystfartøjers:
Køb - Salg - Forsikring - Udstyr

Tømmerhandlen

HVIDT BETRÆK!

Se dagens tilbud i vort butiksvindue.
Lejlighedskøb: 38 kvm. spidsgatter kr.
11,000 — 26 kvm. kr. 4,500
Folkebåd

Islandsgade 13 og Lerdalsgade 13

BROZEK

Tlf. Amg. 1530, Amg. 3015 og Amg. 1501
(ved Amagerbrogade nr. 100)

AMAGERBROGADE 124

fra 1949 kr. 6,750.
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FORENINGENS ADRESSER
SUNDBY SEJL-FORENING, Amager Strandvej
Formand: E. Nilsson, Vestermarie Allé 51
Næstformand og sekretær: W. Tanggård Rasmussen, Grækenlandsvej 140
Kasserer: Th. Sparre, Højdevej 39, 3. S

SU 35016
KA 2502
SU 3813 y
SU £673

Træffes i klubhuset 1. oktober til 1. april: 1. søndag i måneden kl. 10 til 12,
pz Højdevej, hver fredag fra kl. 19 til 20,30. — Postkonto: 56516.
Havneudvalget: O. Futterer, Middelgrundsvej 39
AM 8719
Magnus Madsen, Østrigsgade 24
Klubhus og festudvalg: H. Jensen, Wittenberggade 4
SU 7977 y
Juniorchef: A. May Jørgensen, Italiensvej 76
AM 5568
Kapsejladschef: Alf Andersen, Ulvefodsvej 2
Skolechef : Harald Hansen, Telemarksgade 10, 2. S
Pladsmand Madsen
SU 8770

G I K D E R EN R U D E ?
betyder intet
den ordner
GLARMESTER JES SCHULTZ
VVermlandsgade 82 — Amager 7099
til den billigste pris
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AlMn Solo Marstal
Ponta Soby

samt lager af brugte motorer, skrue
aksler, propeller alle størrelser sælges
OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 25
SUNDBY 6768

SØNDAG DEN 3. MAJ
KL. 14:

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

»Klohhemageren«
Amagerbrogade 101

Amager 2719 u.

S.S.F. STANDERHEJSNING
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P. WINTHER

ASSURANCE

ØBRO 7515

CENTRAL 14575 - LØGSTØRGADE 9

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.

TÆNK

PA

FORTØJNINGERNE!

TLF. CENTRAL 14237

FREYTAG SEJL
N Y H A V N
P A L Æ
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HAR ALT
TIL

5 3

BADEN

3 9 4 3
DANSK SEJLUNIONS

R a s

Jubilæumshåndbog

MALERUDSALGET
HAVNEPLADSEN — SU. 8770

UDKOMMER I JUNI!

Køber gammel Jern - Metal - Klude
Flasker og Aviser.

Amg. 6313
P. RASMUSSEN - HESSENSGADE 25

ANNONCEEKSPEDITION ved
E. LORENTZEN,
ALBANIENSGADE
2 - AMAGER 7118 Y.
Afleveet til postvæsenet d. 22. april 1953.
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Kongens Nytorv 6

Medlem af S.S.F.
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Sv. Aa. Rasmussen
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Vestermarie Alle 51, KA. 2502
Tryk: Amager Bogtrykkeri,
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FEMØ
T E K S T OG T E G N

ROLLO

Vinden var vest, og vi havde et pokkers

Vi dovnede sindigt af sted, fandt mær jordbær, friskfangede rødspætter, friskop-

besvær med at slippe af med Broen og få kerne nøjagtigt, hvor vi havde ventet det, gravede kartofler og
Dyrefod om på den anden side af Orenæs- og gik så op mellem de to smilende øer,

"Rejer," sagde fiskeren, "næh — du kan

skovene, men endelig, efter at vi et par som lå der på hver side af Femøsund med låne nogle grejer, så kan du selv gå over
gange havde haft den lysende bund uhygge lysende marker, røde tage og skove af og stryge nogle. Der er nok af dem." Og
lig tæt oppe under kølen, lykkedes det, og frugttræer.

han pegede med armen over mod et par

vi kunne holde ned mod mærket ud for

mænd, som på det lave vand var ved at

Vesterskov, og derefter give os til at spejde
efter den røde kost ved Kogrunden.

Femø.

Vi tog sejlene ude ved kosten og gik for samle delikatesser til franskbrødet.
motor ind langs de røde stager og fandt en

Og vi kunne, i vor ubetænksomme armod,

Den var så tilpas behagelig, vinden, og travl, nybygget havn, hvor tjæren endnu kun kvittere for gæstfriheden med en ge
vandfladen nogenlunde jævn, og solen lyste var våd og klæbrig på bro og bolværk, og men bajer og et glas brændevin, en sjat
i Guldborgsundbroen og fik den til at skinne cementen endnu ikke stivnet på moler og kaffe og en cigaret, og en sludder i det åbne
som sølv mellem de mørke skove ned i havneplads. En lille havn fuld af fragtbåde, cockpit om vind og vejr, hav og skibe, —
Sundet. Og vi, vi smed det meste af tøjet, fiskerbåde og en ensom lystbåd fra Næs og iøvrigt riste vore beskedne runer i øens
satte ror og skøder fast og slangede os på tved.
dækket, medens vi lod "skivet" om selv at

gyldne gæstebog, af hvilken det fremgik,

Men det var som om havnen, og øen i at også andre havde repræsenteret S.S.F.

finde vej over til mærkerne syd for Femø det hele taget, sagde "godaw og velkom dér og vist standeren på en smuk og vær
Sletterev.

men". Og den sagde det med friskplukkede dig måde.

Rolle.
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Årets pinsetur går til Dragør! Lørdag
aften den 23. maj mødes vi alle i den lille,
hyggelige havn, der for pinsen er reserveret
S.S.F.
Søndag arrangeres forskellige konkurren
cer for store og små børn, om aftenen er
der fælles kaffebord, underholdning af re
vyens skuespillere og bal for foreningens
medlemmer pa Strandhotellet.

PINSETUREN

Vi håber på et rigtigt pinsevejr med sol
og sommer, og skal love medlemmerne en
hyggelig og fornøjelig pinseferie.

Vor standerhejsning var i år begunstiget
af et strålende sommervejr, der havde lok
ket en stor del af vore medlemmer til åb
ningen af vor sæson 1953.
Formanden Erik Nilsson bød vor eneste
fremmødte gæst, fhv. borgmester Hedebol,
hjertelig velkommen og takkede ham for
den interesse han viste, ved altid at møde
op, nar S.S.F. kaldte.
Direktør Bjerregaard og kontorchef Fre
deriksen havde begge sendt afbud, hvilket
kunne give anledning til uro, embedsmænd
er jo ofte forhindret, når noget er under
opsejling.
Formanden udtalte: Standerhejsningen
er den lejlighed, hvor man udtaler ønsker
for den kommende sæson. Sundby SejlForening har nu en flåde af så gode og
velholdte fartøjer, at den næppe overgås af
nogen anden klub, vi hævder os smukt,
bade som kapsejlere og som tursejlere. Jeg
vil i denne forbindelse gerne nævne, at vort
medlem, Norup, har fået K.D.Y.s langturspræmie. Jeg vil opfordre vore øvrige tur
sejlere til at følge det gode eksempel, og
skrive beretninger over deres langture til
gavn for andre og til glæde for dem selv,
og hermed vil jeg ønske alle en god sæson.
Hvert år til standerhejsningen plejer vi
at have lidt nyt at prale med, i år har vi
det nye motorskur, hvis eneste fejl er, at
det er så flot, at det fordunkler klubhuset,

Af hensyn til sal og forudbestilling af
traktement, som foreningen giver, bedes
medlemmerne snarest tegne sig på den op
slåede liste i klubhuset. — Husk det er
ikke nok at beslutte sig til at deltage, du
må også sætte dit navn på deltagerlisten,
elles tror vi ikke der kommer nogen til
Dragør og må aflyse. — Altså alle medlem
mer, der deltager i søndagens gratis kaffe
bord og ballet bagefter — tegn jer på listen
— lige nu.
Festudvalget.
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der skal efter sigende være mange, der er
Til slut vil jeg gentage ønsket om en god
gået forkert.
sæson for os alle, og hermed vil vi hejse
Sundby Sejl-Forening hejser nu stande vor stander.
ren for sin 30. sæson og den er en klub, der
kan fremvise en rivende udvikling, men vort
klubhus, toilet- og garderobeforhold m. m.,
har ikke fulgt med i denne udvikling. —
"l. »
Standerhejsningen er en af de lejligheder,
hvor disse mangler træder stærkest frem.
Pladsforholdene er trange og hver gang
der spilles op til dans frygter man, at gul
vet skal give efter.
Det er vort håb inden for en overskuelig
årrække at kunne råde bod på disse mang
ler. Pengene har vi selv om nogle år, og
vi håber, at kommunen vil stille sig vel
villig med hensyn til anvisning af en egnet
plads til opførelse og stille sig forstående
Borgmester Hedebol, der var blevet
overfor de vanskeligheder, der er med at
orienteret
om sit barn S.S.F.s bekymringer
få anbragt klubhuset hensigtsmæssigt, både
for den nuværende og eventuelle fremtidige for fremtiden (planerne vedrørende den nye
havne.
havn) tog nu ordet:
/WVW\AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/Vt
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Borgmesteren mindedes begyndelsen, det
hele der var begyndt som de fattiges kolo
nihave til søs. Han havde set hvorledes vi
gennem årene havde været villige til at
bringe de økonomiske ofre, som anlæget
havde krævet, det havde kostet os lære
penge, men han syntes, at vi i dag havde
et smukt anlæg i vor havn og vore fartøjer.
Sæsonen, som vi åbnede, var han sikker på
varede hele året for mand, kone og børn,
idet forberedelser og forventninger var en
stor part af sejlsportsfamliens glæder.
Det meget, der skal ske i fremtiden,
håbede han måtte blive til bedste for S.S.F.
Vi måtte imidlertid selv sørge for at være
med, ellers ville andre, der måske er mere
agressive, tage føringen. S.S.F. bør planere,
sørge for en indstilling til den rigtige løs
ning af opgaven, en bedre havn. S.S.F, må
selv sørge for ikke en dag at blive præsen
teret for en færdig plan, der sejlsportsmæssig ikke var gennemtænkt.
Dagen forløb ellers på sædvanlig vis med
musik og dans i vort miniature klubhus,
senere på aftenen, da de mere urolige var
gået hjem, og medlemmerne var helt sig
selv, var der helt hyggeligt at være, —
(hvem er det dog, der henter uvedkommen
de til vort i forvejen alt for lille hus ved
sådanne lejligheder?).
Et lille vink til vore sejlerskoleelever og
juniorer: Det havde pyntet vældigt på da
gen, hvis I i det smukke friske vejr havde
haft jeres fartøjer klar til en lille præsentationssejlads.
Ked.

Nye medlemmer
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iJUNI
Foreningen afholder
sondagssejladser

14. J U N I - 9. A U G U S T
6. juni:
Fælleskapsejlads København-Malmø.
6.—7. juni:
Midsommerstævne ved Juelsminde.
"Fyen rundt" start ved Nyborg.
Præstø Sejlklub.
7. juni:
Sønderborg Sejl- og Motorbådsklub.
Roskilde Sejlklub.
Næstved Sejlklub.
Malmø Yacht Klub.
13. juni:
Ålborg Sejlklub.

Nu er det jo kun godt, at magistratens
2. afdeling og borgmester Julius Hansen
støtter søsporten, og klubben skal også
være så hjertelig velkommen herude —
bare ikke på den plads vi altid har regnet
med og som også gennem løfter af havnens
skaber, fhv. borgmester Hedebol, er reser
veret S.S.F.s klubhus.

14. juni:
"Limfjorden" Ålborg.
Fredericia Sejlklub.
Sønderborg Yacht Clubs sejlads
"Als rundt".
Det er muligt, kommunen som ved tid
Svendborg Amatør-Sejlklub.
ligere henvendelser fra vor side vil forsøge
Sejlklubben "Grønsund", Stubbekøbing.
at give en henholdende forklaring om
13.—14. jnni:
fremtidsplaner, ligegyldige skrivelser om
24 timers sejlads ved København.
bidrag osv. osv.
19.—21. juni:
Sundby Sejl-Forening bør imidlertid gøre
K.D.Y.s Øresunds-uge v. Skovshoved. sig følgende punkter klart:
20.—21. juni:
Randers Sejlklubs havkapsejlads.

Aktive:
Erhard J. Hybel Larsen, Lybækgade 10, st.
6 m "Haidie".
Lærling Ernst Andersen, Nyrnberggade 20.
Uden båd.
Kleinsmed Carl Jespersen, I. P. E. Hart
manns Allé 14 B. Uden båd.
Slagtersvend Erik Borup Pedersen, Ungarnsgade 23. Spidsgatter "Tipsy".
Formand Lars Andersen, Lyongade 9.
Motorbåd "Kiki".
Passive:
Fru Britta Johansen, Dalføret 8.
Juniores:
Erik Kirkegård, Østrigsgade 39, 1.
Svend Munck Larsen, Skøjtevej 45.
Passive B:
Fabrikant Knud Jensen, GI. Kongevej 92.
"Vik".
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.

Standerhejsningsdagen erfarede vi påny,
at der er planer om at flytte vor havn, og
at disse ikke kan være så langt borte, som
man vil forsøge at fortælle os.
Den direkte årsag til, at vi denne gang
bliver mindet om sagen, er et brev udgået
fra magistratens 2. afdeling. På denne af
delings originale papir, henvender borg
mester Julius Hansen, som formand for en
roklub, sig til arbejdsgivere på Amager for
at opnå støtte til flytning af denne klub til
vor forenings område. Brevet er vedlagt en
tegning, der viser roklubben placeret langs
vor nordlige havn.
Der fortælles i henvendelsen, at flytnin
gen er nødvendig, fordi klubben skal bort
fra Islands Brygge, havnevæsenet skal
bruge pladsen, og klubben mangler de pen
ge en flytning koster.

21. juni:
Fåborg Sejlklub.
Viborg Sejlklub.
27.-28. juni:
Helsingør Amatør-Sejlklubs distance
sejlads "Sælland rundt".
Jydsk Sejlunion på Vejle Fjord.
28. juni:
Frederiksværk Sejlklub.
Stege Amatør-Sejlklub.
Assens Sejlklub.
Skive Sejlklub.
K N.S. sejladser ved Hankø.
For medlemmer, som har ferie alle 'ede i
juni, er her en interessant oversigt, der
giver lejlighed til at holde ferien omkring \
en mængde byer o£ studere sejlerlivet eller
deltage i dysterne.

1. Der er på et tidligere tidspunkt fore
lagt os en plan, som vi ikke må få til
et nøjere studium, der anviser os en
umulig plads for de planer, vi har ved
rørende et nyt klubhus.
2. Den 25. april har borgmesteren for
magistratens 2. afdeling udsendt en
skrivelse vedlagt tegninger, der viser
en fremmed klub som ejer af den
plads, gamle borgmester Hedebol altid
sagde var reserveret S.S.F.
3. Vi har fået besked på, at de nytte
haver, der ligger langs vor nordlige
havn, ikke kan påregne at blive i den
ne sommer.
4. Den udsendte skrivelse omtaler et
klubliv for kun 500 roere. S.S.F.s 700
medlemmer med kone og børn har et
klub- og friluftsliv for ca. 2000 sejlere,
det må da betyde noget i kommunal
politik.

S.S.F. aftensejladser begynder tirsdag d.
19. maj kl. 19, og fremdeles hver tirsdag
Vi er vidende om, at bestyrelsen agter at
aften kl. 19.
henvende sig til kommunen i en nærmeste
Tilmeldelse og startpenge som sædvanlig fremtid og skal holde medlemmerne a jour
senest mandag aften i den opsatte brev med denne for vor forening vigtige sag.
kasse i klubhuset.
Red.
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LÆS DETTE

Gennem Københavns Sejlunion har vi

modtaget følgende henvendelse fra søvær
net:
1. I de senere år har der ofte været fore
taget omfattende og kostbare eftersøg
ninger på kysten, til søs og fra luften
efter savnede fartøjer.
2. Med det formål at forøge effektiviteten
af eftersøgningerne og begrænse antal
let af tilfælde af falsk alarm og for i
mulig udstrækning at undgå unødven
dig ængstelse blandt pårørende, skal
marinedistriktet efter samråd med poli
tiet påpege det særdeles hensigtsmæs
sige i:
a. Forinden afgang fra havn at med
dele foreningen, havnefogeden eller
familie, hvor man agter at tage hen,
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Den nyttige eller effektive hestekraft

F Ø R D U S E J L E R (EHK) er den HK, der kommer ud af mo
toren, og den er altså lig den indicerede
U D P Å SUNDET!!! hestekraft minus tomgangshestekraften,
og det er den, der er af mest interesse
ad hvilken vej, og hvornår man på for os.
regner at være fremme (tilbage),
Den indicerede hestekraft males ved indib. Når muligt at underrette vedkom cering, men da motorer af den slags, som
mende — eventuelt det lokale politi anvendes i mindre lystfartøjer, ikke er ind
— dersom man er forhindret i at rettede således, at de kan indiceres, skal vi
være fremme (komme tilbage) til af her ikke komme nærmere ind på, hvorledes
talt tid og på aftalt sted, f. eks. ved en sådan måling foretages.
Den effektive hestekraft måles ved, at
anløb af andre havne end den oprin
man bremser motoren af enten med en
delig opgivne.
Fra anden side har vi erfaret, at der kan dynamo eller med en vandbremse. Dette
blive rejst krav om erstatning for udgifter kræver selvsagt, foruden de fornødne appa
rater, også kendskab til betjening og udreg
en lystsejler påligner det offentlige, dersom
ning, så den udvej til at måle vor motors
ovenstående ikke efterkommes eller, der
HK står os i almindelighed heller ikke åben.
bevidst foretages uforsvarlig sejlads. Den,
Som det fremgår af det foranstående, er
som sejler ud med et dårligt eller for lille
det ikke muligt for os direkte at måle vor
fartøj i uroligt vejr, og som på grund af motors HK, men ad omveje kan vi dog nok
sin sejlads giver anledning til større efter få lidt begreb om den alligevel, selv om
søgninger, kan altså selv blive dømt til at resultatet ikke kan blive pinligt nøjagtigt.
betale udgiften for denne, der løber op i
Brændværdien af benzin og petroleum
flere tusinde kroner.
Red. kan ansættes til ca. 10,000 varmeenheder

TEKNISKE PROBLEMER
I LYSTSEJLADSEN

af- fy. QtJtectyaGzd

(VE) pr. kg. Vægten af 1 liter benzin til
ca. 0,7 kg og af 1 liter petroleum til ca. 0,8
kg. Heraf fås, at 1 liter Benzin har en
brændværdi af 10,000 . 0,7 =7000 VE, og
1 liter petroleum 10,000 . 0,8 = 8000 VE.
Hver af disse VE svarer til et mekanisk
arbejde på 427 kgm
Af

disse ved forbrændingen udviklede

Mange nye medlemmer har bedt os genoptrykke nogle af de
VE går dog størstedelen bort uden at kom
tekniske artikler, vi tidligere har bragt her i bladet, og da vi me os til nytte, nemlig ved motorens nor
også er blevet anmodet om at bringe en samling af motorens male belastning:
mange problemer, skal vi i det følgende bringe forskellige tek*
med kølevandet
33%
med udstødsgassen
36%
niske artikler, som for en dels vedkommende er gamle ken*
som strålevarme
7%
dinge, men som for en stor part af medlemmerne sikkert vil
som tab i Gearkasser og lejer
2,5%
være en gavnlig repetition.

Motorens hestekraft
Erfaringen viser, at mange motorbåds
ejeres kendskab til deres motors hestekraft
indskrænker sig til et af fabrikanten op
givet tal, og selv om de fleste er klar over,
at dette tal i almindelighed angiver den
maximale ydelse, er det vist kun få, der har
noget begreb om, hvor mange HK deres
motor udvikler ved normal belastning. Den
almindelige opfattelse desangående er vist
stærkt overdreven, og dette skyldes vel nok
tildels, at mange ikke ved, hvad en HK
er, men hovedårsagen må sikkert tilskri
ves, at endnu flere savner forudsætning
til at kunne beregne deres motors HK. Det
må derfor antages, at en artikel om dette
emne vil være af interesse for en del af
bladets læsere. I en senere artikel skal vi
komme nærmere ind på, hvilken fornøjelse
man kan have af kendskabet til motorens
ydelse under forskellige forhold.

Spørgsmålene er da: Hvad er en HK?
Hvorledes males en motors HK, og har vi
midler til selv at beregne den ?
Det første spørgsmål kan besvares ganske kort: en HK er en arbejdseffekt af en
ganske bestemt størrelse, nemlig 75 kg løf
tet 1 m i løbet af 1 sekund.
Besvarelsen af det andet spørgsmål må
nødvendigvis blive noget mere omstænde
ligt, men vil dog sikkert kunne forstås af
enhver.
Ved forbrænding af brændstoffet i moto
ren udvikles et vist antal HK, som benæv
nes motorens indicerede hestekraft (HIK);
disse kommer dog ikke alle til nytte ved
fremdrivningen af fartøjet, idet der til at
bevæge forskellige dele af motoren medgår
en del, der kaldes tomgangshestekraften.
At det ikke er noget helt ringe arbejde, der
forbruges i selve motoren, har de fleste sik
kert erfaret, nar de en enkelt gang har haft
startvanskeligheder og derfor har måttet
slide med håndsvinget en halv times tid.

ialt

78,5%

Til rest til nyttigt arbejde bliver altså
21,5%.
Disse tal gælder naturligvis kun under
forudsætning af, at motoren er mekanisk i
orden og forbrændingen god, d.v.s. at der
ikke kan ses røg i udstødet.
Lad os da opstille et eksempel:
En motor bruger ved normal belastning
3 liter benzin i timen. Disse indeholder
altså 3 . 7000 = 21,000 VE, som atter sva
rer til et mekanisk arbejde på 21000 i 427
= 8967000 kgm i timen. Da 1 HK som
nævnt er 75 kgm/sek., og da 1 time inde
holder 3600 sekunder, må vi altså dividere
tallet 896700000 med 75 og med 3600, hvil
ket giver 33,2 og 21,5% af dette tal, eller
7,14, er da motorens effektive hestekraft.
For motorer med nedsat kompression af
hensyn til brugen af petroleum som brænd
sel må dog regnes med et par pet. lavere
termisk nyttevirkning.

SSF
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r-TændrøreK>
V.

*

De allerfleste, der har med motorer at
gøre, gør sig ikke begreb om, hvor store
krav man i virkeligheden stiller til tændrørerne.
Tændrør! Det er jo blot nogle propper,
man skruer ned i de dertil bestemte huller
i cylinderblokken, forbinder med nogle led
ninger, og så kan motoren køre.
Men kravene er i virkeligheden meget
store.
Ved en almindelig automobilmotor med
kompressionsforholdet 5:1 og med normalt
gnistgab i tændrøret — ca. 0,7 mm — og
batteritænding er overslagsspændingen, d.
v. s. den spænding, der skal til, for at få
en gnist til at springe over mellem elektro
derne, ca. 10,000 volt. At der skal en så
stor spænding til for at opnå tænding, skyl
des den store modstand, der er i den stærkt
sammenpressede gas-luftblanding i forbrændingsrummet.
I fri luft går det meget lettere.
En prøve af tændrørene, ved at stelfor
binde dem udenfor motoren og så dreje
rundt med håndsvinget, er ikke meget
værd. Selv de flotteste gnister er ikke sik •
kerhed for en tilstrækkelig kraftig gnist
dannelse, når rørene er på plads.
Skal man foretage en sikker prøve i fri
luft, må man øge gnistgabet til det 20dobbelte, hvilket for ovennævnte tilfælde
vil sige ca. 14 mm.
En sådan prøve udfører man lettest ved
at prøve, om der fra enden af tændkablet
kan slå en gnist over til motorblokken på
den nævnte længde.
Svigter tændingen på en eller flere cylin
dre, undersøger man, ved at kortslutte de
enkelte tændrør til motorblokken, f. eks.
ved hjælp af en skruetrækker, hvilke rør,
det er galt med. Der findes dog til dette
brug ogSå særlige tændrørsprøver.
Overslagsspændingen varierer efter de
arbejdsforhold, man byder sine tændrør.
Er disse forhold ugunstige, kan følgen bli
ve dårlig tomgang, nedsat eccelerationsevne og større benzinforbrug.
Af sådanne ugunstige omstændigheder
kan nævnes:
1. For stort gnistgab.
For benzinmotorer er dette normalt for
magnettænding 0,4 mm og for batteri
tænding 0,7 mm.
Er afstanden 0,1 mm for stor, kræves
der 2000 volt højere overslagsspænding.
Skal man ændre gnistgabet, gøres dette
ved at bøje randelektroderne. Midter
elektroden skal man ikke forsøge at
bøje, thi det medfører som oftest, at

isolatoren revner, og så er røret som
regel kassabelt.
2. Ved totaktsmotorer med oversmøring er
det vigtigt, at det rette forhold — ca. 1
del olie til 25 dele benzin — overholdes.
En for stor oliemængde medfører let,
at overslagsspændingen forøges med fra
3000 til 5000 volt.
3. Tændrørene kan være for gamle.
Er elektroderne brændte, afrundede eller
revnede, kan der opstå en spændingsforøgelse på 5000 a 8000 volt. Det må der
for anbefales at udskifte tændrørene
efter ca. 300 timers brug, selv om de
tilsyneladende ikke fejler noget.
4. Et koldt tændrør kræver op til 50 pet.
højere overfladespænding end et varmt.
Skal man starte i koldt vejr, kan det
derfor betale sig at dreje nogle omgan
ge med svinget, uden at tændingen er
sat til, inden man forsøger at starte.
Ved kompressionen stiger temperaturen
i cylinderen til ca. 300 graders C., hvor
ved også tændrøret varmes op og gnist
dannelsen lettes betydeligt.
5. Forholdet mellem luft og benzin har
ligeledes indflydelse på tændingsvilligheden. Hvis blandingen er magrere end
17 m :i luft til 1 kg benzin, eller federe
end 6 m :i luft til 1 kg benzin, kan blan
dingen overhovedet ikke antændes.
En mager gas-luftblanding, som man i
almindelighed har under starten, kræver
en betydeligt højere tændspænding end
ved normalt blandingsforhold. Der an
gives helt op til 100 pet.
6. En utæt pakning eller lignende kan give
anledning til falsk luft, hvorved der
bliver for stort luftoverskud i blandin
gen, hvad der igen medfører forøget
tændspænding under motorens gang.
Desuden kan dårlig eller svigtende tæn
ding skyldes, at akkumulatoren trænger til
opladning eller fornyelse, eller at akkumu
latorkablerne er løse eller af anden årsag
ikke giver god kontakt.
Strømfordelerens kontakter kan være
forbrændte, hvilket tyder på, at kondensa
toren er itu eller kortsluttet.
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havde en stor overflade. Man lod da den af
motoren indsugede luft passere hen over
benzinen, der som bekendt fordamper ved
almindelig lufttemperatur, og luften rev
da benzindampe med sig. Da denne blan
ding imidlertid var meget rig på benzindampe, var det nødvendigt at tilsætte
spædeluft mellem karburator og motor.
I en anden simpel form passerede indsug
ningsluften en med benzin mættet svamp.
Disse former for karburatorer egnede sig
dog kun for stationære anlæg og har måt
tet vige pladsen for en mere pålidelig ud
førelse, den såkaldte strålespidskarburator,
i hvilken brændstoffet først forstøves, d. v.
s. findeles, mekanisk ved under motorens
sugning at strømme hurtigt ud gennem
en snæver åbning, den såkaldte strålespids.
Bragt i denne forstøvede form, der i for
hold til væskemængden giver en meget stor
væskeoverflade, fordamper væskepartikler
ne let, idet den dertil nødvendige varme
tages fra den indsugede luft og omgivel
serne.
At denne fordampning virkelig finder
sted giver sig bl. a. til kende ved, at kar
buratoren bliver kold, ja, man har endda i
visse tilfælde konstateret isdannelse på
karburatorer.
I tidens løb er der fremkommen et utal
af karburatorer, øjensynligt efter devisen:
hver motor sin specielle karburator. Det
vil derfor ikke være muligt her at give en
beskrivelse af de mange forskellige kon
struktioner, men kun en kort fremstilling
af karburatorens indretning i almindelig
hed.
En karburator består af 3 hoveddele:
først en anordning til sikring af en kon
stant væsketilførsel, dernæst en strålespids
til forstøvning af væsken og til slut et blandingskammer, hvori den forstøvede væske
blandet med den indsugede luft og fordam
per, så at den færdige blanding er eksplo
siv.

Den første del består af et svømmerhus,
hvori en svømmer, enten et stykke kork
eller, som det nu er almindeligt, et hult
Dårlig stelforbindelse giver sig ligeledes metallegeme, påvirker en ventil og derved
udslag i svigtende tænding, og det samme holder en forud bestemt væskehøjde i
er tilfældet, hvis afbryderfjederen er for svømmerhuset.
slap eller knækket.
Herfra strømmer brændstoffet gennem en
kanal til den foran omtalte strålespids,
hvis gennemstrømningsareal i nogle kar
buratorer kan varieres ved hjælp af en
nåleventil.

Karburatoren-)
En karburator er et apparat til fremstil
ling af en eksplosiv blanding af luft og
brændstof.
De første karburatorer, der kun var an
vendelige til benzin, var meget enkle og
bestod f. eks. af et fladt, lukket kar af en
sådan form, at den deri værende benzin

Strålespidsen er almindeligt anbragt cen
tralt i strømmen af den indsugede luft,
således at luftstrømmen river væskepartik
lerne med sig ind i blandingskamret, hvor
fordampningen foregaar. Herfra strømmer
den dannede eksplosive ladning til de re
spektive indsugningsventiler og ind i cy
linderen.
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Det gamle masteskur S.S.F. og fremtidsplanerne
JUNIOR- ryddes _J. JULI

sejladsen
kiSt?

Det hestilles til medlemmer, som har
rundholter

eller

lignende

i

vort

gamle

masteskur, straks at fjerne dette. Effekter,

Juniores og foreningens medlemmer gøres
opmærksom på reglementet, der forbyder
juniorer at sejle som forgaster eller gæster
med foreningens fartøjer, uden tilladelse er
givet af den vagthavende fra Juniorudvalget.
Denne bestemmelse vil de af vore med
lemmer, der selv har børn, sikkert bedst
forstå.
Foreningen har et ansvar over for junior
forældre, som sender deres børn ned i vor
havn, dette ansvar kan udvalget selvsagt
ikke påtage sig uden at være vidende om
med hvem og med hvad de unge mennesker
sejler ud.

der ikke er væk 1. juli, betragtes som herre
løst.
Der skal foretages nogle ændringer ved
skuret og det er konstateret, at der ligger
en del gamle master, bomme og andre
efterladenskaber, hvortil ejerne ikke kan
findes, der gives nu en frist til 1. juli, efter
denne dato ryddes skuret som meddelt.
Havneudvalget.

Øvelsessejladsen

Øvelsessejladsen foregår mandag, tirsdag,
Husk den reglementerede påklædning for
en junior er: blå sweater med klubmærke onsdag og fredag.
og lange blå benklæder.
I juli måned er øvelsesbåden på ferietogt,

•

og der er ingen sejlads fra havnen.

I sommerferien er Jørgen Hillers udnævnt
til juniorchefen Alfr. Jørgensens stedfor
træder. Alle spørgsmål vedrørende juniorer
ne i juli md. rettes altså til Jørgen Hillers.

Havneudvalget

Der modtages talrige klager og henven
•
delser om cyklekørsel langs søndre og nor
NB! Der er juniorsejlads hele juli måned
dre mole, hvorfor vi skal henstille til med
— de juniorer, som ikke kommer på landet
lemmerne at henstille deres cykler i vore
kan således komme på vandet.
udmærkede stativer og færdes til fods på
•
havnens område.
Bestyrelsen har vedtaget: Juniorer, der
•
ikke er udnævnt til førere, må ikke sejle
Det er kedeligt bestandigt at være dem,
med piratjoller.
der skal skælde ud. Nu må der være kom

•
K.A.S. indbyder til feriesejlads for juni
orer omkring 1. august. Turen skal gå til
Sverige, og S.S.F.s juniorer vil få lejlighed
i
til at deltage.

met nye medlemmer, som ikke kender reg
lerne, eller måske nogle gamle, der har
glemt dem — i denne forbindelse:
Det er ikke tilladt at benytte havnepladsen til bilparkering.

I S.S.F.s maj nummer omtalte vi de mær
kelige forsøg, som gøres på at tage vore
arealer fra os i havnen, og lovede vi skulle
holde medlemmerne underrettede om sagens
udvikling.
Vi må imidlertid meddele, at der intet
nyt er sket. Foreningen kan glæde sig over,
at det lokale blad A. B. har hørt om vore
trængsler, og omtaler disse i sit sidste nr.
samt udtaler sin varmeste støtte til vor sag.
Nu venter vi blot på at høre, hvad be
styrelsen får ud af sin henvendelse til kom
munen. Jeg synes vi har lov til at bede om
en ærlig redegørelse. Tænk på hvorledes vi
igennem mange år har forrentet de penge,
der skulle bruges for at skjule den davæ
rende skraldeplads, med 13,000 kr. hvert år,
eller hvorledes vi måske i 10 år har spurgt
om fremtidsplanerne for at kunne tilrette
lægge vort arbejde, men man kunne aldrig
sige os noget bestemt.
Nu er der imidlertid dukket en ny lejer
op, den omtalte roklub, og her erfarer vi så
af deres udsendte breve, som besynderlig
nok aldrig er sendt til os, alt om havnens
fremtid, vi håber næste gang, at vor be
styrelse også ved noget.
Ked.

ddeler:
Og så det allerværste, der findes virkelig
medlemmer, som med maskine og skruer
underminerer broer og kajer.
Vi har virkelig to gange i denne måned
måttet påtale forsøg på at vælte vore nye
betonkajer, det lyder utroligt, men der var
motorbåde, som havde lagt sig langs og
skyllede sandet bort.
Det er også galt mange steder ved bro
erne, når vandet er klart kan medlemmerne
ved selvsyn se, hvilke forsøg der er gjort
på at styrte havneanlæget i havet.
Ma vi bede om hjælp hos alle til at for
hindre dette.
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NB! Ingen aftensejlads i juli måned.
Sidste sejlads for ferien 30. juni.
Første gang efter ferien 1. august.
Husk: Tilmeldelse senest mandag aften
kl. 17,30.
Efter ferien bliver der ialt 6 sejladser,
idet aftensejladserne stopper 1. september.
Som bekendt er pointstillingen i disse
sejladser afgørende for, hvem der skal re
præsentere S.S.F. ved The Larchmont og
en opgørelse af stillingen pr. 11. juni viser,
at Martin Jørgensen i folkebåden "Blue
Star" klart fører med 7V 2 point, tæt fulgt
af brødrene i dragen "Sus" og formanden
5y 2 NK, der begge har 6V 2 points, nærmest
efter kommer Norup og Lone i NL båden
"Sus". — Der kan selvfølgeig ske meget
endnu, men vi er vist ikke helt galt på
resultatet, når Martin tipses blandt de sikre
p. g. a. hans forhåndskendskab til folke
båden.
Det har været noget af en skuffelse, at
Einer Olsen ikke har deltaget i konkurren
cen, han skulle da have gode muligheder
for at hjælpe S.S.F. til sejr i den store dyst.
I jolleklassen har vi pigerne i piratjollen
"Sisse" at glæde os over, mon ikke de kun
ne have en chance ved de forestående dan
marksmesterskaber, foreløbig vil det være
spændende at se dem på udebane, i S.S.F.
vinder de jo snart alle løb.
-fc

Kapsejladskalenderen for juli og august
ser iøvrigt således ud:
5. juli:
Horsens Sejlklub.
Haderslev Sejl Club.
Holbæk Sejlklub.
Korsør Sejlklub.
Landskrona Segel Sållskab.
12.—16. juli:
Marstal Sejlklub.
Åbenrå Sejl Club.
Danmarksmesterskab for piratjoller
ved Præstø.
Havkapsejladsen "The Skaw Race".
18.—19. juli:
Piratjollestævne ved Vordingborg.
Kolding Sejlklub.
22.—26. juli:
D.S. landsstævne ved Svendborg.
K.D.Y.s provinskapsejlads.
1.—2. august:
S.S.F.s aftensejladser begyder.
Odenseklubbernes fælleskapsejlads.

2. august:
Jyllinge Sejlklub.
Haderslev Sejl Club.
Espergærde Sejlklub.
8.—9. august:
K.S.U.s distancesejlads
Lappegrunden rundt.
9. august:
Frederikssunds Sejlklub.
Nyborg Sejlforening.
Middelfart Sejlforening.
Sønderborg Yacht Club.
Folkebådestævne ved Rungsted.
16. august:
Fælleskapsejlads ved Dragør.
Nakskov Sejlklub.
Ærøskøbing Sejlklub.
15.—16. august:
Arhusklubberne.
23, august:
Isefjordsklubberne v. Frederiksværk.
Thurø Sejlklub.
Larchmontsejladserne v. København.
Helsingør Amatør-Sejlklub.
30. august:
Fælleskapsejlads ved Skovshoved.
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Vi har haft lejlighed til at overvære
et betyrelsesmøde. Hør hvad man
har at slås med, medens vi andre
nyder sommeren.

. . . ved det sidste

bestyrelsesmøde
blev forhandlet om:
Reparation af forsk, skader pa broerne.
Muligheder for at udlægge en vandled
ning til hjørnet af den søndre bro.
Tilbud på
klubhuset.

malerarbejde

udvendig

på

Vi får ikke flere benzinpenge i denne om
gang, men bestyrelsen har' indsendt fornyet
andragende og vil forhandle om tilskud til
reparation af broerne og et ståltrådshegn
om pladsen.
Foreningen har fået afslag på et andra
gende om tilladelse til at lade vor øvelsesbåd anløbe benzinhavnen for øvelser i at
løbe til kaj.

Som det ses, er der rigeligt at vælge
Den 27. maj er Direktoratet for Stadens
imellem for den, som vil ud i ferien. — Ja! faste ejendomme tilskrevet om forhandlin
der er flere endnu, men vi har holdt os til ger vedr. S.S.F.s fremtidige plads, der er
ruten omkring de mest brugte ferieture.
ikke svaret på dette endnu.

Nve modlemmer
SumAIUQ. Se^lfacenina

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.
Aktive:
Urmager og guldsmed Kjeld Helligkilde,
Jenagade 13. — Motorbåd "Ottza".
Snedker Valdemar Rochelsky,
Enghavevej 112. — Uden båd.
Slagter Bent Ch. Bendtsen,
Bremensgade 62. — Uden båd.
Egon I. Raundorff, Kvintus Allé 6 A. U. b.
John Cederkrantz, Cumberlandsg. 9. U. b.
Typograf Laur. Frederik Stampe,
St. Møllevej 44. — Uden bad.
Skibsbygger Hans Chr. Terndrup Eriksen,
Brigadevej 26. — Uden båd.
Chauffør Helge Jensen, Smalyngen.
Motorbåd "Navi".
Brandmand Kjeld B. Olsen, Adriansvej 15.
Passive:
Fru Agnete Jespersen,
I. P. E. Hartmanns Allé 14 B.
Juniorer:
Asger Ringvad Nielsen, Maltagade 3 A.

Der har været nogen kritik af fartøjer,
som førte splitflag uden tilladelse.
S.S.F. har søgt om tilskud af tipspengene
til nyt redningsmateriel i vore øvelsesbåde,
og andragendet var ikke blevet anbefalet.
Som bekendt er der af tipsmillionerne be
vilget 3000 kr. til dansk sejlsport eller 20
øre pr. medlem — hm!
Der var bemærket forskellige meget ung
dommelige personer sejle omkring i pirat
joller imellem fartøjerne, og det blev be
sluttet at forbyde piratjolleejerne at udlåne
deres fartøjer til drenge, samt at gøre op
mærksom på foreningens love, som klart
siger: Det er forbudt uden skriftlig tilladel
se at lade andre sejle med dit fartøj fra
S.S.F.s havn.
Det blev besluttet at afholde en mindre
fest for foreningens medlemmer med bål
og musik Set. Hansaften.
Havneudvalget indberettede om nogle til
fælde, hvor ikke-medlemmer eller folk uden
plads i havnen, uberettiget havde opnået en
sådan ved at fortie ejerskifte. Man for
undres over, at dette kan finde sted, og ma
vel med undren fastslå, at foreningens egne
medlemmer, lidt hårdt sagt er med til at
snyde sig selv. Miåske er der tale om en vis
godtroenhed, men medlemmer kan ikke
være uvidende om, at naboen i havnen plud
selig forsvinder, og en ny mand i månedvis
sejler med fartøjet.
Havneudvalget har i indeværende måned
"fanget" 2 sejlere, som lå på pladser, de
ikke var berettiget til.
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Som undskyldning bruges altid, at den klukkede nynnende langs siderne, og det er
forrige ejer havde sagt, at de kunne bare en af de gode ting ved at holde ferie i egen
båd, at man ikke har spor travlt. Ingen
bruge denne plads.
Vi advarer imod at sælge på den måde, ' venter een nogen steder, og det er så
en handel sluttet under falske forudsætnin j uendeligt ligegyldigt, om man når frem i
dag eller i morgen eller en anden dag.
ger kan altid annulleres.
En anden fidus, som var blevet anbefalet
Man har tid til at vente på vinden, har
en kober, var, at han skulle sige, at han tid til at drive med strømmen indenfor
kun havde halvpart i båden, men så skete mærkerne, glide blidt hen over en dyndet,
der en skade på fremmed fartøj, og den blød grund, snakke lidt med en fisker, som
oprindelige ejer skulle betale, og så kom lige i nærheden er ved at tømme sine reje| ruser, og er ligeglad med, hvor på kortet,
sagen for en dag.
Havneudvalget, som er ulønnet, og kun man befinder sig.
Man har ikke andet mål med rejsen, end
har ladet sig vælge til at gøre sejlsports- j
kammerater en tjeneste, er utilfredse med dette ene, at få set sig om, opleve livet på
at modtage så lidt forståelse af deres ar en ny måde, se tingene anderledes end man
bejde, og nu beder bestyrelsen os om igen er vant til, og rejsen er først endt, når
nem dette medvirke til, at arbejdet lettes kredsen er sluttet, og man atter ligger
derigennem, at man bemærker til dem, når hjemme ved sin bøje i havnen. Fuld af en
naboens fartøj skifter ejer — det er da
så lidt. —
Red.
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masse indtryk og oplevelser, man har haft
undervejs.
Der er mange måder at holde ferie på,
mange måder at sejle på, og man kan saamænd have lige så megen glæde af at
lægge sig over på Saltholm, som at jage til
Oslo eller Hamborg. Det er bare to vidt
forskellige ting og kræver to forskellige
mænds lige så forskellige indstilling til
sejlads og måden at slappe af pa.
For mig var det altid rejsen som sådan,
der fængslede og drog. Ikke den lange rejse
over havene måske, men småtrippene mel
lem øer og holme og kyststrækninger, hvor
der aldrig kom et menneske, hvor man
havde det for sig selv og kunne bilde sig
ind, at man ejede det hele. Og så det, at
komme så langt bort fra civilisationen som
overhovedet muligt.

TEKNISKE PROBLEMER
Af G, ØSTERGÅRD m. fl.

Q BRÆNDSTOFFORBRUGET ")
For at få det fulde udbytte af sin motor
bad må man lære den at kende, ikke blot
dens manøvreevne og sødygtighed, men
også andre egenskaber, såsom motorens
forbrug ved forskellige farter, den til mo
torens forskellige omdrejningstal svarende

I LYSTSEJLADSEN
rende fart, eller det til farten svarende
forbrug o. s. v.
Fremgangsmåden ses bedst af et opstillet
eksempel:
En motorbåds fart er målt i roligt vand
uden strøm til 6 knob, samtidig måltes
motorens omdrejninger til 685 pr. minut og
forbruget til 3 liter petroleum pr. time.
Hestekraften beregnedes på den i artiklen

fCRBXUti / UTLA/r/MC.
PM BfiSJS /)f

Havnebassinet var som et badekar, og vi
lå midt i det og så dekorative ud. Med alle
klude oppe, men uden mindste antydning
af vind.
"Hvornår sejler I?" råbte en fisker, vi
var kommet til at kende, drillende ud til os.
"Kæft!"
"Du sejler jo baglæns, mand," triumfe
rede han videre.
"Baglæns, sidelæns eller forlæns spiller
ingen rolle, bare vi kommer ud af dette hul
med grinende aber inde på land," forsvare- ,
de jeg mig.
Ved forsynets hjælp lykkedes det os
omsider at komme udenfor, hvor der lige
akkurat var så meget brise, at vi kunne
holde styrefart på skuden og drive lang
somt ud mod Fedet, alt imens vi smurte
rundstykker og lavede kaffe. Småbølger

fart, den mest økonomiske fart m. m., så
ledes at man så vidt muligt er i stand til
at klare enhver opstående situation.
I en tidligere artikel har vi set, hvorledes
vi var i stand til tilnærmelsesvis at bestem
me vor motors hestekraft, i denne vil vi
prøve at opstille denne og andre vigtige
faktorer i kurver, idet vi går ud fra nogle
enkelte målinger, og resultatet skulle da
være, at vi ved hjælp af kurverne skulle
være i stand til at finde f. eks. den til et
hvert forekommende omdrejningstal sva-

"Motorbådens hestekraft" i bladets forrige
nummer anførte måde og fandtes i dette
tilfælde at være 7,4.
Vi begynder med at lave os en hjælpe
kurve på et stykke kvadreret papir, hvorpå
vi vandret afsætter en passende målestok
for HK og lodret en passende målestok for
forbruget i liter pr. time. (Se figur 1).
Til 7,4 EHK svarer 10,6 HK, idet den
mekaniske virkningsgrad kan sættes til 70
pet. Vi opsøger dernæst skæringspunktet
for 10,6 HK og 3 liter time og trækker en
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ret linie gennem dette punkt og nulpunktet. ved 8 knob:
Parallelt med denne linie trækker vi der
7,4 X 8:I
7,4X512
EHK
17,5
næst en anden linie, der går gennem skæ
b3
216
ringspunktet for 7,4 HK og har 3 1 pr. time.
og ved 9 knob:
Denne sidste linie angiver det til enhver
EHK svarende forbrug, og den skal vi an
7,4X9*
7,4X729
EHK
25.
vende ved udarbejdelsen af den endelige
63
216
kurve.
De fundne værdier for EHK afsættes ud
På et nyt ark kvadreret papir afsætter for de tilsvarende farter, hvorefter vi kan
vi i en passende målestok farten i knob ud trække vor hestekraftkurve gennem punk
ad den nederste vandrette linie, og lodret i terne. Kurven skal naturligvics gå gennem
venstre side afsætter vi passende skalaer nulpunktet, da der til OEHK svarer farten
for HK, omdr. pr. minut, liter pr. time og 0 knob.

Al/Kven ovtn fonBHuq
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For at finde de til de enkelte farter sva
rende forbrug, må vi bestemme kurvens
beliggenhed ved at benytte vor hjælpekur
ve. På kurvebladet fig. 2 finder vi de til
forskellige farter — f. eks. 2—4—6—8—9
knob — svarende EHK, og på hjælpekurven
figur 1 finder vi de til disse EHK svarende
forbrug i liter pr. time. De fundne værdier
afsættes som skæringspunkter for knob og
liter-time, og gennem punkterne trækker
vi så kurven, hvoraf alle mellemliggende
værdier kan aflæses.
Vi opmærker derpå skæringspunktet for :
Til slut indtegner vi en kurve, der angi
7,4 EHK og 6 knob, men da modstanden :
ver forbruget pr. sømil ved de forskellige
mod fremdrivningen gennem vandet vokser i
farter. Punkterne, hvorigennem kurven skal
med 3 potens af farten, må hestekraften
gå, fås ved at dividere forbruget i liter/
forøges i tilsvarende grad, og vi kan derfor (
time med den tilsvarende fart i knob. For
ikke i dette tilfælde nøjes med at trække |
eks. finder vi af kurven forbruget 3 l/t
en ret linie gennem det fundne skærings
svarende til 6 knob, hvilket giver 3:6 = 0,5
punkt, men må foretage nogle få udregnin
liter/sømil, 8,1 l/t svarende til 9 knob, hvil
ger for at bestemme nogle flere punkter,
ket giver 8,1:9 = 0,9 liter/sømil, 2,1 l/t
hvorigennem hestekraftkurven kan træk
svarende til 5 knob, hvilket giver 2,1:5 =
kes. Vi vælger f. eks. at finde den til 4, 8
0,42 liter/sømil o. s. v. Punkterne afsættes
og 9 knob svarende hestekraft, og benytter
og kurven trækkes. Denne kurves laveste
os af det nævnte forhold. At opløfte et tal
punkt angiver fartøjets mest økonomiske
til 3. potens vil blot sige. at man ganger
fart, der i det på kurven angivne tilfælde
:
tallet med sig selv 3 gange, f. eks. 2 '
er 4 knob.
2 x 2 x 2 = 8, 3 : ' = 3x3X3 = 27 o. s. v.
Ligger man med sit fartøj f. eks. et eller
Idet vi går ud fra den målte fart 6 knob andet kendt sted i Kattegat og opdager, at
og den tilsvarende HK 7,4, finder vi heste der er sket et uheld med brændstofbehold
ningen, således at denne er betydelig min
kraften ved 4 knob på følgende måde:
dre, end man havde regnet med, kan man
ved hjælp af den sidstnævnte kurve finde,
7,4 X 64
7,4 X 43
2,19 hvilken fart man kan tillade sig at sejle
EHK
216
6:<

liter pr. sømil (se figur 2). Vi opsøger skæ- j
ringspunktet for det målte omdrejningstal
685 og farten 6 knob og trækker en ret
linie gennem dette punkt og nulpunktet. S
Linien vil da angive det til enhver fart
svarende omdrejningstal. Kurven er retliniet undtagen ved meget store hastighe
der, hvor kurven vil bøje opad, idet omdrej- .
ningstallet, på grund af skruens voksende i
slip ved høje hastigheder, stiger mere end
farten.

med på resten af rejsen, eller, hvis behold
ningen er for lille til at fuldende rejsen
med, kan man finde den fart, man kan til
lade sig at sejle med for nå nærmeste havn
eller ankerplads.
Man bør dog huske på, at kurven gælder
for sejlads i roligt vand, hvorfor man må
tage i betragtning, at sø, vind og strøm
kan nedsætte farten, og derfor altid regne
med en passende sikkerhedsmargin.

Q

SEJLERENS MOTOR

J

Ligesom den virkelige motorbådssejler
efterhånden erhverver et intimt kendskab
til sin maskine — dels gennem teori, jfr.
artiklen i sidste nummer, dels gennem
praksis, jfr. alle de gange vi ser dem stå
på hovedet i maskinen — således også for
sejlerens vedkommende.
Når grundbegreberne er banket ind — i
juniorafdelingen eller på sejlerskolen — og
man har fået eget skiv — eksperimenterer
man her med sejlenes stilling i forhold til
vinden, indtil man har erfaret, hvad der
giver størst hastighed.
Derefter begynder man måske at flytte
på skødevisere og eventuelt at trimme
masten, hvorved bådens hastighed yderlige
re forøges — på dette stadium er man som
regel blevet kapsejler, hvorfor man foruden
at lære kapsejladsreglerne også læser al
den lekture om vinden, båden og sejlstilling,
man falder over, hvormed man erfarer, at

W">M.

SKITSE 1

masteskinnen, der helst altid skal sta som
en ret linie i skibets diamentralplan (undgå
dog at sætte riggen så hårdt, at båden bli
ver læk) er udmærket, men hvis man kunne
trække toppen til luv, ville det være endnu
bedre.
Da luv side skifter hver gang man gar
over stag eller bommer, er et sådant arran
gement forbundet med visse vanskelighe
der, men som vi bl. a. kan se det i den
hjemlige havn, kan det udføres som vist
på skitse 1.
På skitsen er for overskuelighedens skyld
kun vist mellemvant og topvant. Mellem
vantet går som sædvanlig fra dæk til øver
ste salingshorn (hvor også fokke og bag
stag gøres fast).
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Topvantet gar derimod fra toppen ud
over overste salingshorn til en vantskrue,
der er fastgjort med en wirestrop til mel
lemvantet.
I praksis virker det som vist pa skitse 2,
når vantskruen er rigtig indstillet. Vindens
tryk på sejlene giver et større træk i luv
mellemvant end i toppen, hvilket så bevir
ker, at det knæk mellemvantet har omtrent
retter sig ud, og topvantet tvinger maste
toppen mod luv, samtidig bliver det læ mel-
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BOLT

lemvant slæk, således at læ topvant ikke
forhindrer toppen i at gå til luv.
Endvidere kan man, hvis udbojningen er
meget stor, sejle med slæk undervant, så
ledes at masten ikke får et skarpt knæk,
men en jævn bue til læ fra masteroden
(altså heller ingen mastekiler i dækket) til
overste saling, og der en yderligere udbøjning til luv.
Ovennævnte system kan naturligvis ikke
bruges på enhver rig, bl. a. ikke i min,
hvorfor jeg har lavet et sæt beslag til at
fastgøre i røstjernene for mellem- og top
vant, som skulle give samme resultat, idet
et forøget træk i mellemvantet vipper det
i beslaget værende fladjern over bolten, så
ledes at topvantet, der er fastgjort 4—5
gange så langt fra bolten som mellemvan
tet, trækker toppen til luv, dog falder mel
lemvantet og altså masten en smule til læ
samtidig, hvorfor jeg i det tilfælde vil sejle
med lidt slæk undervant.
Duer det ikke, er det ikke det første
eller sidste beslag, der blev lavet til at
fremme badens sejlevne — men endte i
brokkassen.
Bo.

SIDE 5

frembragt luftstrøm afgiver en del af sin
varme. Pumpeanordningen i bilen er meget
simpel, idet systemet er således indrettet,
at motorens kølekappe altid er helt fuld af
vand, hvorved pumpens arbejde begrænses
til at holde dette vand i bevægelse, og der
fordres derfor ikke, at pumpen i det hele
taget skal have nogen sugeevne. I enkelte
bilkonstruktioner er pumpen endda helt
udeladt, idet man da klarer sig med den
ved vandets opvarmning fremkomne natur
lige cirkulation.
I en båd gør der sig dog i almindelighed
andre forhold gældende. Her har man ad
gang til ubegrænsede mængder af kølevand
og kan helt udelukke køleren. Til gengæld
fordres som regel en pumpe med i hvert
fald nogen sugeevne, da motoren ofte er
således installeret, at pumpen befinder sig
noget over udenbordsvandets overflade, og
kun i sjældne tilfælde ligger motoren så
lavt, at dens kølekappe altid vil være
vandfyldt.
Og m. h. t. kølevandspumpen er det, at
der oftest begås svære synder.
Den ukyndige vil som regel være bange
for at faa for lidt kølevand og forsyner
derfor sin motor med en stor pumpe, hvil
ket resulterer i, at hans motor kommer til
at gå med for lav arbejdstemperatur.
Ganske vist taler man om køling af
motoren, men det betyder aldeles ikke —
hvad mange tror — at motoren skal være
"kold". Den skal tværtimod være meget
varm, og denne høje temperatur bør opnås
hurtigst muligt efter starten. Senere års
indgående undersøgelser har nemlig vist,
at det "slid", der fremkommer i en cylin-
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Q KØLEVAND OG MOTOR ")
Men kan vist roligt påstå, at de fleste
motorbåde indenfor begrebet "lystfartøjer"
er forsynede med en eller anden ombygget
bilmotor som kraftkilde, og i adskillige til
fælde er ombygningen udført af en ikkefagmand. Det kan derfor heller ikke virke
overraskende, at der ved sådanne ombyg
ninger begås fejl, som dels skyldes ukend
skab med det foreliggende problem og dels
overdreven forsigtighed. Særlig på eet om
råde syndes der meget, nemlig kølevandsmængden.
I en bil har man kun begrænset kølevandsmængde til rådighed, og denne må
derfor under sin cirkulation passere en
køler, hvor den ved hjælp af en kunstigt
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bedst egnede, og der er derfor al mulig
grund til at påse, at kølingen ikke bliver
for effektiv, og frem for alt, at motoren
ikke får lov til at arbejde iskold eller blot
så varm, at de kan mærkes. Den bedste
arbejdstemperatur for bilmootorer ligger
over 80 graders celsius såvel for økonomisk
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gang som for smøringen, og man kan der
for roligt køre med en temperatur på køle
vandets afgang på henimod 90 grader c.,
hvorved man sikkert undgår den risiko for
tæring i cylindrene, som en lavere tempe
ratur vil medføre, og desuden vil den høje
temperatur bevirke, at forgasningen af
brændstoffet bliver god og gangen derfor
økonomisk.
Nu er det naturligvis også muligt at for
syne sin motor med en pumpe, der giver
for lidt kølevand, hvilket det herved på
det kraftigste skal advares imod. De bedste
forhold opnås sikkert med en pumpe, der
er lidt større end nødvendigt, og da ind
rette systemet således, at der er muligheder
for at regulere kølevandstemperaturen, og
her kan man gå 2 veje.
I det ene tilfælde kan man føre et med
en reguleringsventil forsynet stik fra røret
mellem pumpens trykside og tilgangen på
motorblokken enten overbord eller ind i
udstødsrøret, hvorved man ved at stille på
ventilen kan regulere den gennem motoren
passerende kølevandsmængde, til den øn
ske afgangstemperatur er opnået. Se fig. 1.
I det andet tilfælde fører man en med
reguleringsventil forsynet rørledning fra
kølevandsafgangen på cylinderblokken til
kølevandspumpens sugeside. Se fig. 2.
Det er vel overflødigt at tilføje, at det
sædvanlige kølevandsafgangsrør, hvad en
te dette er fort overbord eller til udstødsrøret, skal bibeholdes og under ingen om
stændigheder må være forsynet med noget
afspærringsmiddel.

der, og især i den øverste ende, ikke så
meget skyldes stemplets berøring med
cylindervæggen som visse forbrændings
produkter, der tærer godset i cylinderen,
hvis temperaturen ikke kommer over en
I sidste tilfælde vil man opnå en mere
vis grænse.
Nu er det så heldigt, at denne temperatur ensartet temperatur af godset i cylinder
ligger lidt under den for motorens arbejde blokken, hvorved varmespændinger undgås.

SIDE 10

hvide sejl stod perfekt, stryge af sted med
skummet brusende om boven. Den båd blev
sejlet, som en båd skal sejles. Den drev ikke
dovent derhen, hvor vinden tilfældigvis
blæste den, nej, den sejlede derhen, hvor
skipperen ville.
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velholdte gamle krigergrave, er virkelig og Felix blev da også startet, når det var
nydelig en sommerdag, når solen skinner. nødvendigt, så det gik endda.

Det var uden sorg vi mandag morgen
Restaurationen ligger i en smuk park
eller have, hvorfra man har en pragtfuld gjorde klar til at drage videre, og kort efter
kravlede vi i øsende regn og usigtbar vejr
udsigt over det sydfynske arkipelag.
op gennem Høje Stene Løb mellem Drejø
På tilbagevejen herude fra blev vi enige og Hjortø, passerede Skarø, drejede ind i
om samme aften at fortsætte til Ærøskø Svendborgsund og krøb til kaj i Svendborg
bing, hvad der ville medføre den fordel, at havn. Her fandt vi en større forsamling af
vi kunne tillade os at spendere hele sønda sejlere fra S.S.F., hvis besætninger luskede
gen på denne idylliske, gamle skipperby.
rundt iført oliekapper og sydvest, sure og
gnavne over det elendige ferievejr, som —
Som sagt så gjort. Ved 18,30-tiden stod vi
sagde de — havde fulgt dem hele turen
ud af Fåborg havn, gik syd om Bjørnø,
hjemmefra og sønden om øerne.
norden om Avernakø, der fra vor lave øje
Der kan man se, hvor uensartet vejret
højde så ud som 2 øer mellem hvilke lys
masterne med deres mørke ledninger til kan té sig. Vi, der havde været norden om,
syneladende var drevet ned i havbunden, havde haft helt pænt vejr hidtil, medens de,
svingede ned forbi Drejø og satte kursen der havde valgt den modsatte vej, havde
Vi stirrede længe efter de hvide sejl, der direkte mod Ærøskøbing, hvortil vi ankom haft regn og slud næsten hele tiden.
tegnede sig så smukt og skarpt mod den henad kl. 21.
Det regnede med kortvarige ophold mel
blå himmel, til "Krabat" forsvandt bag
lem bygerne hele dagen. Først hen mod
Havnen
var
pakket
med
fartøjer.
Mest
Hornenæs.
lystsejlere fra omliggende øer, men også et aften klarede det noget op, men trods reg
Men vi hastede videre, Lyø om styrbord, usædvanligt stort antal fiskerbåde lå i hav nen fik vi dog provianteret og fyldt vore
Bjørnø om styrbord og 20 minutter før kl. nen.
tanke op, og endda nåede vi at bese en ny
13 lagde vi til kaj i Fåborg havn.
bygning på skibsværftet og at komme et
Blandt lystfartøjerne befandt sig motor
Det første indtryk viste os en solidt og båden Laila fra S.S.F., hvis elskværdige lille smut ud på Christiansminde.
velbygget havn, hvorfra der udgik færger, skipper vinkede os over på siden af hans
Da vi næste formiddag stod østpå gen
dels til de mindre småøer og dels til Mom- fartøj.
nem Svendborgsund var det overskyet og
mark, og som en særlig turistattraktion
gråt. Det var trist, for det er nu en kends
Grunden til, at havnen var så overfyldt,
svømmede en Svane rundt mellem lystfar
gerning, at dette farvand skal ses i solskin
tøjerne i havnen og lod sig fodre. Den var oplystes at være Turistforeningens 25 års for rigtigt at komme til sin ret.
jubilæum, der iøvrigt havde sat hele byen
så tam, at den næsten spiste af hånden.
"Bente" og "Mariane" stod havnen ud
på den anden ende. Idyllen, som jeg havde
Om jeg så Ymerbrønden?
glædet mig til at genfinde i denne kønne samtidig med os og fulgte os ud forbi Turø
skipperby, var flygtet langt bort og havde og op langs Langeland. Vi havde dem i
Jo, De kan tro jeg så den!
antagelig gemt sig helt ovre på den jyske sigte indtil vi rundede Frankeklint og satte
Jeg havde for resten set den 35 år tid
hede, så skuffelsen var stor, i hvert fald for kurs efter Omøsund. Vejret var imidlertid
ligere, men glemt dens udseende. Havde jeg
klaret op, og i den lette brise slingrede vi
mit vedkommende.
husket den, var jeg dennegang gået langt
småt over bæltet, stod gennem Omøsund,
uden om den.
Nå, var der ikke til at være oppe i byen, rundede Helleholm og vendte op efter
kunne
man jo da heldigvis bruge tiden til Agersø, som vi nåede ved 18-tiden.
Den er hæslig. Lad os forbigå den i tavs
at
kæle
lidt for sin motor, det plejer sådan
hed. —
Er der noget at fortælle om Agersø ?
en fyr at kunne lide, og det betaler sig
Ikke stort. Det skulle da være, at man der
Men der var også noget kønt at se i altid senere.
beklagede sig over mangel på regn. Byger
Fåborg. Den vestlige ende af hovedgaden
ne
trak uden om øen, påstod man der i
Festlighederne
i
byen
gav
genlyd
i
hav
danner med sine gamle velholdte bindings
byen.
Iøvrigt var byen som enhver anden
nen.
Fiskere,
der
havde
kigget
lidt
vel
dybt
værkshuse et virkeligt smukt parti, og
promenaden ud til traktørstedet Klinten, i glasset, fo'r med fuld kraft på motorerne lille havneby, om end den trods sin ret store
ad hvilken man passerer de pietetsfuldt ud og ind af havnen, så alle fartøjerne hug havn var mest præget af landbruget.
gede i fortøjningerne. Mangen en fender
Onsdag morgen var det atter overskyet.
blev revet af, og mangen en kostbar båd Himlen lå næsten helt nede på vandover
fik sit kønne udseende skamferet af den fladen og vinden var frisk af SV. Vi forlod
årsag. En af de værste urostiftere var en Agersø før 8 om morgenen og stod ned
stor nybygning til Hirtshals. Når den med efter løbet mellem Femø og Fejø. Ude om
sine 200 HK drønede gennem havnen — og SB skimtedes Vejrø utydeligt i disen, mens
det skete adskillige gange — var hele hav vi huggede os vej i den ret svære sø.
nen i oprør.
Det var sejlads! Virkelig sejlads! Her
Og så var det, Frederik brækkede benene. skulle gives nøje agt på hver enkelt sø, og
rattet skulle have en knag eller to i rette
Om det skyldtes dette oprør, eller det
tid, om man ville undgå at få søen inden
havde en anden årsag, er jeg ikke helt klar
bords. Og kursen skulle holdes efter kom
over, men under alle omstændigheder klat
passet for at man i det usigtbare vejr ikke
tede han ned af en tofte, og brækkede et
skulle løbe galt af mærkerne.
par ribben. Det var jo ikke så godt, men
Det kunne gøres, og det blev gjort, og
heldigvis var hans besætning jo flink til at
klare det meste af det forefaldende arbejde, kl. 11,30 løb vi ind i Bjøvig havn.
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Det var skidt med Frederik. Der var ikke
andet for, han måtte til doktoren. Og da
det traf sig sa heldigt, at der straks efter
vor ankomst kørte en bil med lægekors ned
ved havnen, sendte jeg Frederik derhen for
at træffe aftale om konsultation.

Herren, der steg ud af vognen, grinede
højlydt, og da munterheden endelig havde
fortaget sig, oplyste han patienten om, at
har var faldet i kløerne på en dyrlæge. Han
modstod dog fristelsen til at tage Frederik
under behandling og gav ham i stedet
menneskelægens adresse.

SSF

endnu en tak i vejret den følgende dag, idet ges vedkommende var til ende, thi en hel
vi først løb ind til Sandvig for at få et stribe af hvide sejl strakte sig fra Bøge
indtryk af denne forholdsvis nye havn, hvor strømmen op til Stevns.
til man finder indsejlingen fort gennem en
Vi satte kursen efter 2-kosten på Feldbred bræmme af siv i strandkanten.
skov rev, og i kølvandsorden åd "Kiss" og
Dernæst søgte vi op gennem den gravede
"Grethe" sig støt mod målet. I læ af Stevns
rende til Stavreby. Her, tæt ved kirken, høje klint var der smult, hvad vi benyttede
ligger resterne af det gamle Jungshoved os af til at få frokosten til livs. Og her
slot, der er kendt fra gøngernes tid.
overhalede vi "Mariane" og "Bente", hvis
Der var ikke meget at se. Resterne af fart på grund af læet fra klinten var gået
voldgraven findes endnu, og indenfor den noget ned.
findes en kratbevokset høj, hvorpå slottet
Og så tog vi det sidste stræk over Koge
har ligget. Der var en enestående udsigt bugt op til Dragør, trak klar af grunden ud
herfra ud over det frodige, sydsjællandske for lufthavnen og svingede kl. 16,15 ind i
landskab mod nord, vest og syd, og mod øst vor egen havn.
ud mod Møen, Nyord og de sma grønne
Togtet var til ende, og planen var over
holme derude i det blå vand.
holdt.
Men vi skulle helst nå et stykke videre
Vi havde i de 14 dage gennemsejlet 404
inden dagen fik ende, så vi søgte tiilbage
sømil og hertil anvendt lige ved 69 sejl
gennem renden, stak over til Firekosteløbet
timer. Gennemsnitsfarten havde således
og fortsatte ud efter Bøgestrømsbøjen.
været 5,87 knob.
Herfra drejede vi vestover og løb ind til
Fo mit vedkommende havde forbruget
Præstø, der efter planen skulle være sidste
været
201 liter petroleum.
station på rejsen.
Ja,
så
er der vist ikke mere at berette
Udsigten fra Frederiksminde var lige så
om
denne
tur, der var lønnen for forårets
smuk og idyllisk som året før. Der lå de to
store
slid
med
klargøring af båd og motor.
småøer, Storeholm og Lilleholm, der i lig
hed med Lilleø i Ulvsund er fuglereservater, De glæder, jeg resten af sæsonen får af min
græsklædte og omsværmede af hundreder båd, betragter jeg altid som en tillægs
af strandfugle. Hollænderstævnen skimte gevinst.

Resultatet blev, at Frederik kort efter
spankulerede omkring med 2 påklæbede des til venstre, Nysø kiggede op gennem de
bandager til støtte for de brækkede ribben, omgivende høje træer, og mod nord slyn
og tilladelse til at fortsætte sejladsen.
gede landevejen sig langs strandkanten, til
Da jeg sidste sommer besøgte en frugt den drejede af ind i landet mod Vindbyholt
plantage på Fejø, var det en fryd for øjet og Roholte.
Og så blev det lørdag morgen. Tilbage
at se de bugnende frugttræer af mange
arter. I år så samme plantage sørgelig ud. havde vi 43 sømil, der i dagens løb skulle
Nedfaldne æbler lå i tykke lag under træ føjes til de 361, vi allerede havde samlet
erne, medens grenene var omtrent nøgne, os på denne tur.
Morgenmad. Frokosten gjort klar til at
og de enkelte frugter, der endnu sad fast,
var små, skurvede, plettede og snorkne. Og indtage undervejs, og kl. 8,35 stod vi ud af
det i et år, der ellers siges at give en unor havnen
Det var solskin og frisk vejr med vinden
mal stor frugthøst.
Torsdag formiddag lidt før kl. 8 lettede i NNV. Man kunne se, at ferien for man
vi og sejlede østover gennem Storstrøm
men. Efter at have passeret broen holdt vi
op i løbet norden for Bogø. Her fik vi et
par kortvarige men kraftige regnbyger,
men samtidig brød solen igennem, så vi
endnu engang kunne glæde os over synet
af Sjællands sydkyst i solbelysning. Vi pas
serede fuglereservatet Lilleø, Tærø og
Langø, gik under Dr. Alexandrines bro og
svingede ind i Kalvehave havn.
Her fik vi os en herlig sludder med en
gammel fisker, en blanding af godt humør
og livsvisdom, snavs og skægstubbe. Og det
er samtaler af den slags man senere hen
ofte mindes. Det var ikke alene en dejlig
sludder, det var en oplevelse.
Vi fik fyldt lidt på tankene, så vi skulle
kunne klare os det sidste stykke vej hjem.
Der var kun 2 dage tilbage af den fastsatte
tid, og der var endnu nogle steder, vi skulle
se inden afslutningen, så vi satte tempoet
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Og så kommer den lange vinterperiode,
hvor man får god tid til at mindes episoder
fra sommertogtet og til at samle mod til
at gå igang igen til foråret, for at kunne
gennemføre den tur, man ligeledes i vinte
rens løb antagelig ikke kan lade være at
planlægge.
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Penta Soby
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OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 25
SUNDBY 6768

HUSK STOPURET
til kapsejladsen

GENNEM • HAVNEN

STARTKUGLEN er forsvundet.
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Alt i ure og optik.
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1 PÅ REKORDTUR I
Norup og hans bedstemand har været på
en mægtig langtur i sommerferien; 16 dage
uden motor for sejl alene over Stockholm
rundt Gotakanalen og Goteborg og hjem,
flere gange har han baret og trukket sit
fartøj frem. — Vi venter en spændende
beretning.

Otto Larsen med sin drage "Orm" og Åge Carlsen samt "old-boysen" Harald Hansen
ved pinden.
Foto Erik Kemp.
Sæsonen har været præget af en stor
interesse for kapsejladsen. På hjemmebane
ved aftenmatchen og ved de store stævner
ved København og i provinsen har vore
sportsinteresserede medlemmer deltaget
under SSF standeren. Resultaterne er sær
deles gode, når regnskabet for hele sæsonen
opgøres, ved det store Dragør-stævne hjem
førte vore kapsejlere således 6 1. præmier

Er

flagtilladelsen og ®)
certifikat i orden .

og 3 ærespræmier samt een 2. — 3. — 4.
og 6 præmie. Nu er det ved at være slut
for i år, der mangler foreningens lukkede
sejlads den 20. september, og traditionen
tro udlåner sejlerne deres fartøjer til en
sejlads for ældre medlemmer, man kalder
Carl Johan slusen ved Borg.
det "Old Boy" sejlads. Sejladsen afholdes
søndag den 6. september, og vi venter, at I sådanne 7 sluser hæves "Sus" 20 meter.
i der bli'r liv i havnen denne dag.

På given foranledning henstiller skibsregistreringskontoret (fartøjsregistret) til
sejlerne at bringe deres fartøjscertifikater
og flagtilladelser i orden. Ved ejerskifte
skal

skibspapirerne

indsendes

til

skibs-

registreringskontoret inden 30 dage fra
ejerskiftet.
Ved Eternsund sejler man ind i Gotakanal.

SSF

SIDE 2

;

Stillinyen
som
restauratør

i foreningens klubhus er ledig fra 1. oktober
— ansøgninger indsendes til foreningens
formand E. Nilsson, Vestermarie Allé 51,
Kastrup, inden 15. september 1953. — —
Det bemærkes, at evt. ansøgere skal have
eller kunne opnå restauratørbevilling. —

På ferietur i Øresund med
Københavns Amatør Sejlklub
2 af vore raske juniorer — Fredie før til søs. Omsider kom vi da ned til hav
og Age, fortæller om deres ferietur. nen, hvor vi godt trætte hurtigt kom til
køjs.
Forventningerne var store, da vi tegnede
Mandag morgen gik Åge over til et møde
os på listen til KAS's 8 dages ferietur i
på "Labanden". Det blev bestemt, at vi
Sundet. Prisen var 50 kr. pr. mand, som
skulle tage til Helsingør. Da vi havde spist
vi efter endt tur syntes var en lille pris.
vores frokost startede vi med kurs ret imod
Fredag den 31. juli sejlede vi bådene til
skoleskibet "Danmark", som lå på svaj ud
KAS i Svanemøllen, som skulle være sam
for Helsingør, den skulle vi passere i køllingssted for de 9 juniorbåde, henholdsvis
vandsorden, fordi kaptajnen var æresmed
5 fra "Amatørerne", 2 fra Kastrup og 2
lem i KAS. Det gik også fint, undtagen i
fra Sundby.
begyndelsen, da kunne enkelte af de andre
Under skolechef Ove Winkels ledelse med ikke holde trit med os, men så fandt vi på
"La Beatue" (også kaldet "Labanden") at bruge pøsen som bremse, når vi sejlede
samt de to klubbåde Åge og Axel startede for stærkt. Da vi kom ud for Helsingør
vi om lørdagen kl. 14,30 med kurs mod lystbådehavn, blev der prajet fra "Laban
Dragør.
den", at der skulle være kapsejlads mellem
Med en frisk kuling foran for tværs juniorbådene på en trekantbane.
sprøjtede vi hurtigt til Dragør, hvor vi
I første løb fik den røde en fin retfær
godt våde og med nattegn til kl. 11 steppe dig sejr. I det næste løb førte den starten,
de til havnefest. Søndag morgen vækkede i men kom dog ned med nakken på det andet
Age os alle og efterlyste en mekaniker, og ben, det sørgede Kastrups J113 for sammen
da Jørgen tilfældigvis havde 4 års kendskab med Sundbys J91, der kom 1 sekund senere
på dette område, blev han på hele turen ind end J113.
fast motormand på "La Beatue", som efter
Vi sejlede nu i havn, hvor maden ventede
en tur gennem Gotakanalen også gjorde på os, senere gik vi en tur op i byen, og
krav på lidt ferie.
kl. 11 gik vi til køjs.
Efter et godt foder om morgenen fik vi
Tirsdag var det meningen, at der skulle
ordre på at sejle nordpå med Helsingør som være navigationssejlads til Viken, men på
mål. Efter 6 timers sejlads havde vi Hum grund af det dårlige vejr, blev det efter et
lebæk i sigte og samtidig signalerede møde på "Labanden" besluttet at sejle til
"Labanden" til os, at vi skulle dertil i stedet Båkviken med kapsejlads dertil. Det blev
for til Helsingør, hvorefter den sejlede i en fin agtenfortværs med 6 omgange på
forvejen for at lave mad til alle os sultne storen. Vi startede efter at have fyldt rige
juniorer, som straks, da vi kom i land, ligt i proviantkassen, og var i Båkviken
stormede mod madgryderne, som indeholdt ved 5-tiden. Stillingen var nu efter den
dejlige svinekoteletter og melon, som vi sidste match for de fire første både, at
hurtigt fik fortæret.
SSF's J92 førte med 23*4 p, KS's J113 med
Om aftenen gik vi en tur op i byen, hvor 18*4 p-, SSF's J91 med 18 p. og KAS's J87
vi opdagede en enligt beliggende isbod, som med 1714 p., så det gik jo helt godt for vort
på et øjeblik fik en fænomenal omsætning. vedkommende. Da vi entrede havnemolen
Fredie lokkede os derefter over en græs duftede der så dejligt af frikadeller, vi reg
mark med meterhøjt regnvådt græs, hvor nede hurtigt ud, at det var til os. Vi fandt
vi blev så våde som vi aldrig har været vore tallerkener og fik spist, gik derefter
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en tur ad kysten om til teglværket. Vi
undersøgte det på kryds og tværs og fandt
en elevator som vi ret hurtigt fik til at
køre, det var mægtig skægt, men tiden gik,
og vi skulle være til køjs kl. 11, så vi fik
pludseligt travlt med at komme tilbage.
Onsdagen begyndte med en pivende or
kan eller i hvert tilfælde et hårdt storm
vejr, så vi lå indeblæst i den forbandede
urolige havn hele onsdagen igennem, det
var lige til at blive dårlig af, hvilket Fredie
og hans proviantkasse også gjorde.
Om torsdagen flovede vinden lidt af, så
vi benyttede straks chancen til at stikke
over til Landskrona. Vi ankom kl. 5, efter
at have fortøjet vore både gik vi på pige
rov i byen. Men som i de fleste svenske
havne havde pigerne drivis i tarmene, så
det blev kun til at kigge på byen, som efter
kl. 10 var fuldstændig død.
Fredagen var lige som onsdagen, det stor
mede forfærdeligt, og vi skulle til Rung
sted, så det blev bestemt, at såsnart vi
havde skrællet kartofler og spist morgen
mad, skulle vi tage afsted. Endelig slog af
gangens time, vi skulle afsted, men inden
vi startede, skulle vi dog have rullet 6 om
gange og have et reb i fokken. Vinden var
NV med en hastighed af 11 sekundmeter,
så det blev et hårdt kryds til Rungsted.
Straks da vi kom ud af havnen sprang min
fok ved rebkovsen. Ole måtte op og rebe
ud, det tog næsten en halv time, så vi kom
godt agterud, men det sejlede vi dog hur
tigt op, så der var ikke noget at være ked
af. Efterhånden var vi kommet over under
kysten, og der blev vi først rigtig våde, for
der var søerne så krappe og små, at vi ikke
kunne vage på dem. Alt var vådt, da vi
omsider nåede i havn til et godt måltid,
som bestod af kalvekoteletter og melon.
Om søndagen skulle der være kapsejlads
i Skovshoven, så vi besluttede at sejle der
ned om lørdagen, efter vi havde spist. Vi
startede om lørdagen kl. 13,30 med kurs
mod Skovshoved havn. Det blev en dejlig
sejlads, solen skinnede fra en skyfri him
mel, og vinden var ligt tilpas kraftig, så
det gik hurtigt mod Tårbæk, hvor "Laban
den" signaliserede til os: forsøg sejlads i
nr. orden. Det lykkedes også denne gang
at få bådene i rad og række, og i fin kølvandsformation gik det mod Skovshoved.
Søndagen oprandt med flov vind om
morgenen, men under kapsejladsen friskede
den dog op og stod i nogle grimme pust.
Resultatet af kapsejladsen kan jeg des
værre ikke give, da jeg ikke selv ved det,
men en ting er vist: jeg kom ned med
nakken.
Desværre er den dejlige ferie nu slut, og
vi har rigget af. En venlig tanke sender vi
til Wilkens, som arrangerede den gode tur
for os, og til Kirsten og Grete fra KAS,
der lavede den gode mad til os. <
Fredie J92 — Age J91.
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indenbords, og så spejdede vi efter den for
svundne spidsgatter.
Vi skulle finde ham, — det var simpelt
hen nødvendigt for at vi kunne udholde at
leve videre, samvittigheden måtte være i
orden, vejret kunne have været hårdere
ved ham, end ved os, — og vi fandt ham.
Sejlende for riggen neden for Aflandsliage
med kurs ind i Kalveboderne.
Jeg løb helt ned til ham, gik tæt forbi og
prajede over: "Kommer du sydfra?"
"Fra Rødvig."
Jeg læste navnet på hans hæk huskede
han havde ligget og sat sejl, da vi stod ud
forbi fyret og holdt op forbi "Klinten".
Jeg var ikke i tvivl om, at det var ham,
vi havde haft i kølvandet, til vi rendte ind
i bygen. Han lod til at at have klaret sig.
"Alt i orden?" spurgte jeg, da jeg havde
vendt og kom op til ham igen.
"Alt i orden" svarede han, og så holdt
vi på op mod den røde kost og regnede med,
at vi ville kunne lægge Dragør op på eet
langt ben, hvad der imidlertid ikke lykke
des, — men det er en helt anden historie.

Nye medlemmer

~

'—S

i SuMuittty

Vejret var over os i eet nu. På et øjeblik
var alt virvar, knust porcelæn på dørken i
kahytten, bordet lå væltet, redningskransen røg udenbords, alt var piskende tov
værk og smeldende sejldug råb og vand.
Primus, flasker og proviant svømmede
rundt i cockpit'et jeg tvang min "bedste
mand" nedenunder truede med at ville surre
hende til en af køjerne, hvis ikke hun blev
der, og sprang op og fåede sejlene ned.
Jeg lod det store anker gå med ti meter
græs og fem meter kæde — alt for lidt til
at nå ned og holde fast, men det kunne da
altid hjælpe lidt til med at holde næsen
op mod søerne, der hårdt og brutalt kastede
sig over os og fik båden til at vælte sig, så
man blev svimmel af at se op ad masten.
Redningskransen var det helt umuligt at
få øje på i de hvidtoppede, krappe søer,
men det forekom mig, at vi havde haft en
lille spidsgatter gående i vort kølvand et
godt stykke bag os, — ham kunne jeg hel
ler ikke se.
Det var et drøjt stykke arbejde at få
sejlene ned. Jeg blev stakåndet af stadig
at få næse og mund fyldt med saltvand,
og det var mig umuligt at rebe storsejlet,
så jeg kunne gå på jagt efter redningskransen og den forsvundne spidsgatter. Jeg
turde simpelthen ikke, men foretrak at
blive liggende og smadre næsen ned i søer
ne og lade dem overskylle dækket fra for
til agter.

Min faste "mand" klarede sig forbavsen
de godt. Hun var lidt blegnæbbet som hun
stod der i lugekarmen og holdt sig fast med
begge hænder, medens hun så ud på bøl
gerne der larmede rundt om os — så kom
regnen, og snart efter tog pusten af, og
søen blev mere rolig. De hvide skumbræm
mer forsvandt, kun spidse, toppede bølger
løb forvildet rundt og slikkede op ad båd
siderne. Da jeg atter stod oppe ved masten
og strakte sejlet, kom en forsinket sø, som
ikke var klar over, at legen var forbi, eller
som måske mente, vi skulle have en sidste
hilsen fra bygen, der jog af sted inde over
"bugten", og den ramte os så voldsomt, at
jeg på et hængende hår nær var røget uden
bord. Jeg svævede faktisk ude over vandet
klamrende mig fast med begge hænder i
storfaldet, som jeg stod og halede da søen
slog benene væk under mig, men heldigvis
var sejlet næsten i top. Jeg dyppede ben
og underkrop ned i vandet, blev så løftet
op ved bådens krængning til den anden
side, og gyngede ind over dækket med
bøjede knæ og ramlede ned i skumkisten,
hvor jeg fortsatte mit arbejde med at gøre
faldet fast.
Regnen hørte op, da vi havde ankeret på
dækket og løb for byens efternøler og rebet
storsejl ind i "bugten". Men det held, som
skal til for at finde den bekendte nål i den
lige så bekendte høstak, rendte vi lige på
vores redningskrans og fik den bjerget

Juniores:
Asger Ringvad Nielsen Maltagade 3 A.
Passive:
Agnete Jespersen, I. P. E. Hartmanns Allé
14 B.
Aktive:
Typograf Fr. Laur. Stampe, St. Møllevej 44
Uden båd.
Snedker Valdemar Rochelsky, Enghavevej
112. — Uden båd.
Egon I. Raundorf, Kvintus Allé 6 A.
Kjeld B. Olsen, Adriansvej 15. — Uden båd.
Chauffør Helge Jensen, Smålyngen
Kastrup. — Motorbåd "Navi".

12,

Urmager Kjeld Helligkilde, Jenagade 13.
Motorbåd "Ottza".
Slagter Bent Ch. Bendtsen, Bremensgade 62
Uden båd.
John Cederkrantz, Cumberlandsgade 9.
Uden båd.
Skibsbygger Hans Chr. Terndrup Eriksen,
Brigadevej 26. — 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 senes 4 " 14
dage efter offentliggørelsen.

SSF
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r Klubhus eller
^ restauration?

J

Som medlemmerne vil bemærke, er stil
lingen som restauratør opslået ledig fra 1.
oktober. Vor hidtidige bestyrer af klub
husets restauration har opsagt sin kontrakt
med foreningen.
Der er sikkert mange, som i dag vil be
klage dette. Arthur har jo med årene op
arbejdet en ikke ringe popularitet og for
ståelse om sin måde at drive klubhusets
restauration.
Vi havde været inde i en bevæget tid med
mange skiftende restauratører, da Arthur
trådte til, og det varede kun kort tid, før
det blev klart for os, at han var en virkelig
fagmand, som kunne sit kram. Der har vist
ikke i mange år været bedre orden og ren
lighed i klubhuset.
Nu ved jeg udmærket, at mange medlem
mer kunne tænke sig en hel anden ordning,
med bestyrer, mindre offentlighed, kort
sagt som vi f. eks. kender det fra Dragør.
Imidlertid er forholdet jo sådan hos os,
at et stort flertal af medlemmerne sætter
pris på, at der er adgang til at købe en øl,
når de kommer ned i havnen, og særlig
mange vil have det sådan udenfor den
egentlige sæson. # Mange tænker vist kun på
klubhus, når fartøjet er på land, til gengæld er interessen i den tid meget stor.
Hvis vi nu skulle have et klubhus med
dybe stole, pænt renligt, en bestyrer til at

SEJLSPORTEN
Søndag den 6. september
afholdes den årlige Old Boys" sejlads for
medlemmer over 40 og under 100 år i folke
både og drager.
Ældre medlemmer opfordres til at del
tage i dette fornøjelige arrangement, hvor
til vore unge sejlere velvilligst stiller deres
fartøjer til rådighed.
Old Boys sejlads afholdes den 6. sept.
Dragørsejladsen en triumf for SSF.
Ved sundklubbernes årlige fællessejlads
ved Dragør hjemførte vore fartøjer følgen
de præmier: Villy Jørgensen med 6 mtr.
"Bonzo" 1. præmie — formanden 1. præmie
og ærespræmie med NK "Swallov" — brdr.
Thomsen 4. præmie med dragen "Sus", —
Poul Christensen 3. præmie med 5 meteren
"Juran" — Orla Norup 1. præmie med NL
båden "Sus" —- Leif Olsen 1. præmie og
ærespræmie med spidsgatteren "Vivi" •—
Klokkemageren A. Hansen 1. præmie med
spidsgatteren "Hængi" — Knud Sørensen
2. præmie med folkebåden "Klumpe" —
Martin Jørgensen 6. præmie m. folkebåden

springe rundt og være hyggelig, men uden
at der blev skelet til, om det var forretning
eller indtægt, så tror jeg, det blev dyrt,
men dejligt ville det jo blive.
Spørgsmålet er, om medlemmerne ville
ofre 4—5 kr. pr. måned på den luksus, for
det koster det vel? Der bruges 3—400 ki\
i kvartalet til el, ca. 1800 kr. til opvarm
ning i vinterhalvåret og så løn til en mand
og hjælp i køkkenet.
Jeg skriver om dette forhold, fordi man
undertiden har hørt ønske om at få ændret
klubhuset til et rigtig klubhus uden forret
ning. Der er for medlemmer med ønske i
den retning kun at finde ud af, om der er
tilslutning nok til at betale, ellers må man
affinde sig med, at den mand man forpag
ter restaurationen til skal dække sine ud
gifter og have en indtægt, han kan leve af,
han må altså drive det som forretning.
Vi har bedt Arthur om en udtalelse til
SSF, vi ønskede at erfare, om det skulle
være særlige årsager til hans ønske om
at forlade SSF.
Arthur er ret uvillig til at udtale sig,
blot så meget fik vi, at han synes forhol
dene ikke er til at bygge en fremtid på,
at for mange medlemmer mener, han går
dernede hver dag fra 8 til 20 for at holde
varmestue. Han mener også, at foreningen
er for forsigtig med hensyn til bevillinger,
til et bedre komfur bl. a. Arthur er imidler
tid fast besluttet på at forlade SSF, derved
er vel intet at gøre ? Bestyrelsen har taget
stilling til sagen og søger nu en ny restau
ratør.
Ked.

"Blue Star" og Fredie Brech 1. præmie og
ærespræmie med juniorbåden "Vips".
SSF afholder søndagssejlads d. 20. sept.
The Larchmont Yacht Club Cup
— et nederlag for SSF.
Lad det være sagt straks, vort første
forsøg i The Larchmont var et stort neder
lag. KDY, HS og SS var meget dygtigere
end vore folk, der endnu mangler forståel
sen af den taktik, der skal til for at vinde
en holdsejlads. Sejrherren KDY viste en
forståelse og et samarbejde, som gav dem
en overlegen sejr, men vi kommer igen,
selv om vi måtte nøjes med en sidsteplads
i år.
Det var ellers med store forventninger,
vi sendte vore folk til denne dyst. Resulta
terne fra Dragør, de forudgående udtagelsessejladser imellem vore bedste folk under
interesseret, deltagelse fra hele klubben
men her er altså noget at lære. Sejladsud
valget bør arrangere nogle holdsejladser i
næste sæson for at give vore sejlsportsfolk
lejlighed til at opøve taktiken.
Årets slagne kæmper i The Larchmont
var fra SSF: Otto Larsen, Ib Christensen,
— Einar Olsen, Magnus Madsen og Leif
Olsen — Erik Nilsson.
KDY vandt med 91% points, nr. 2 Helle
rup med 77 points, nr. 3 Sundet med 75%
points og nr. 4 Sundby med 69 points.
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Motorsejlere og sport

I anledning al den nylig afholdte navigationssejlads for motorbåde, har vi
bedt ideens fader, maskinmester Viggo
Rasmussen om en udtalelse til SSF.

v/M

Sejlbådene har nu i mange år været byg
get efter bestemte typer, og de er udregnet
efter ganske bestemte måleregler. Det har
været årsagen til, at man har kunnet lave
kapsejladser og konkurrencer med stort
udbytte. Her drejer det sig om teknisk
kunnen og praktisk sømandsskab, hvis man
ville have et håb om at placere sig i en
konkurrence. Disse fremtidsdrømme lever
1 de unges sind ,og det er derfor dem der
er grundstammen i alle sejlklubbernes
sejlerskoler.
For motorbådenes vedkommende er for
holdet meget grelt, idet der næppe findes
2 fuldkommen ens byggede både og med
nøjagtig samme maskinkraft i ens stand.
Da der derfor ikke findes nogen rigtig kon
kurrenceform for disse både, har det altid
været svært at få motorbådsejerne til at
besøge sejlerskolerne. Hvilket igen vil sige,
at kendskabet til navigation og de intern,
søvejsregler hos disse folk ret ofte er meget
mangelfuldt. Ældre sejlere vil smile gen
kende til følgende bemærkninger om motorbådsfolk: "Saltvandschauffør-" — "Nå, det
er ikke andet end en motorbåd". — "Pas
på ham, han er ikke til at stole på" o.s.v.
Dog bliver disse bemærkninger sjældnere
og sjældnere, fordi motorbådsfolkene for år
tilbage har erkendt deres manglende viden.
I de sidst forløbne 8 år har jeg været
navigationslærer for motorbådsejere og
-sejlere, og spørgsmålet har da rejst sig,
hvorledes kan vi vise myndighederne og
sejlerne, at deres bemærkninger er ube
grundede.
Efter mange overvejelser og konferencer
med de kyndige folk, er vi nu nået til at
starte den første navigationssejlads for
Øresunds-klubberne fra Helsingør til Køge.
Det er vort håb, at motorsejlerne i stort
tal vil gribe lejligheden til at vise, at vi
kan vore sager i disse konkurrencer.
Viggo Rasmussen.

SSF
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Mange af os har været ude i tordenvejr,
ofte har den tanke strejfet, hvad vil der
egentlig ske hvis lynet ramte skibets mast ?
Vi er bekendt med et par tilfælde, hvor
et lyn har ramt lystfartøjets mast. Det
seneste tilfælde er fra Landskrona, hvor vor
formand Erik Nilsson lå i havnen med sin
nordiske krydser, da et lyn ramte hans
mast. Nilsson og hans familie var ombord,
og vi har bedt ham om saglig og nøgternt
at berette hvad der skete:
Jeg skal fortælle, hvad der skete i den
rækkefølge, det blev oplevet:
Vi lå i Landskrona lystbådehavn på den
vestlige kaj, da et tordenvejr drev ind over
land, det var ledsaget af kraftig regn og
blæst, fortøjningerne sprang på 4 motor
både på den modsatte kaj, så de drev sam
men og ramponerede hinanden. Medens vi
stod i kahytten og betragtede dette, lød der
et øredøvende knald i hele skibet. Jeg stod
med hovedet op mod ruftaget og fik et slag
i baghovedet. Det første vi observerede var
at hele kahytten og forrummet var fyldt
af en tæt tåge og en meget kraftig svovl
lugt.
Det første jeg gjorde var at kravle ud i
forrummet for at undersøge om nogle af
sejlene skulle være antændt hvilket heldig
vis ikke var tilfældet. Derefter kom turen
til klædeskabet — heller ikke noget. — Så
undersøgte vi ryghynderne. Der viste sig at
der var brændt et hul på 5 cm i styr
bords ryghynde ud for den nederste ende
af røstjernet, så var jeg klar over, hvad
jeg kunne vente mig af en udvendig under
søgelse, og ganske rigtig, på hver side ca.
5 cm over vandlinien var træet flosset ud,
hvor lynet var sprunget fra røstjernet og
ud i vandet.

SIDE 5

svejseklatter omtrent som ved elektrisk undersøgt spørgsmålet videnskabeligt af
svejsning.
forsikringsmæssige grunde. Man byggede
Da lynet i 1944 slog ned i Martin Jør en motorbådsmodel og undersøgte hvad et
gensens båd "Star" på Isefjorden, havde jeg et lyn foretager sig her, når det søger sin
i• - i
'
lejlighed til at se eftervirkningerne på nær spændingsudligning i spændingsfeltet over
mere hold. Forløbet var omtrent det samme og under fartøjet. Det viste sig, at lynet
blot var toppen af masten splintret, mulig slet ikke havde interesse i den på model
vis fordi der ikke var standerpind af metal len og mange rigtige motorbåde som attrap
til at føre lynet videre til stålwirerne. Her anbragte mast. På modellen var anbragt et
var lynet også gået ned igennem riggen og hækflag og på flagstokkens top en agter
røstjernene og lavet to små huller i siden, lanterne, lyset søgte over denne og forskel
hvor det var sprunget ud i vandet, end lige metalbeslag til vandet.
videre ned gennem hækstaget langs en
Forsøgene viste, at en lynafleder også for
messingskinne, der lå ude under hækken fartøjer, som ikke er beskyttet af andre
hen til rorstammen. Det værste var imid høje punkter i nærheden, er den bedste be
lertid at lynet var gået ned gennem fokke skyttelse, idet det igen fastslås, at lynet
stagene og under dæk sprunget hen til den søger den letteste vej. Sejlbåde bør ikke
forreste kølbolt og på vejen antændt en uden videre regne med, at masten er god
spiler, der lå bredt ud. Den lå og ulmede i nok §om lynafleder, f. eks. nævnes rorhoved
flere dage og brændte forskibet næsten og andre større metaldele i nærheden af
igennem, hvorefter "Star" sank på ret lavt vandet, som et sted lynet måske vil finde
vand.
ud af er en lettere vej end over masten.
Efter dette kunne det jo være nærliggen
de at søge at begrænse skaderne af et lyn
nedslag ved at lave en metalforbindelse fra
røstjern og fokkestag og ned til kølboltene,
men om man derved samtidig gør skibet så
meget mere ledende, at det i højere grad
er udsat for lynnedslag ved jeg ikke, men
det kunne være interessant at få dette op
klaret.
Erik Nilsson.

0 0 o
Det tyske sejlsportsblad "Die Yacht",
som også har haft dette problem under be
handling, skriver i sit august nummer om
lynnedslag i master p. g. a. "ænstelige ejere
af høje master" som bladet kalder dem.
"Die Yacht" har talt med sagkundskaben
om spørgsmålet lynnedslag og fastslår, at
der er en hel del gammel overtro og tale
måder om sagen, som ikke har noget at
gøre med de fysiske kendsgerninger.

Som bedste lynafleder nævnes masteskin
nen, men i nogle fartøjer går denne eller
riggen ikke helt i top, ligeledes stopper
skinnen over bommen, som måske også er
forsynet med metalskinne, det kunne jo så
tænkes at lynet søgte ud af masten ud af
bommen, hvor rorsmanden står eller stod
til metalrorhoved og stamme.
En god afledning fra masteskinne, vant
og i det hele taget alle større dæksbeslag
til jernkølen anbefales som bedre end den
ofte anbefalede kobbertråd, der i uvejr
skulle fastgøres i vantet og smides uden
bords, fordi denne kobbertråd er svær at
at finde i en fart, når der er brug for den
og bagefter har mulighed for at komme i
skruen.

Fartøjer med metalskinne på bommen
anbefales at få denne afledet til "jord"
ellers kunne lynet f. eks. søge langs skin
nen til det var over pumpen i kahytten,
bladet skriver spøgefuldt, at dette kan give
anledning til mere end kendelig svovllugt
Der ligger omkring et nedslag i en radius dernede.
af en meter nogle tusinde volt spænding,
Den amerikanske undersøgelse foreskri
som selv den stærkeste mand ikke kan stå ver altså gode svære kobberledningsforbin
for, om han skulle være sa uheldig at befin delse fra masteskinnen, rig, røtsjern etc.
de sig der og blive bro eller afleder for et
til jernkølen, men påpeger, at man aldrig
lyn, der populært sagt søger afledning for kan sikre sig imod, at et lyn forelsker sig i
Ganske naturligt meldte spørgsmålet sig
sin spænding.
en toplanterne og dens ledninger, hvis disse
nu, hvor meget der var sket med riggen.
Bladet anbefaler folk, som er ude i uvejr ellers er svære nok.
Til alt held var Hans Sømand i Landskrona
og fra hans bådsmandsstol kunne jeg følge der kunne rumme fare for lynnedslag, for
"Die Yacht" slutter med at trøste sine
lynets gang, først i metalstanderpinden, der skellige forsigtighedsregler: Bilister bør "nervøse ejere af høje master". Trods en
bar et tydeligt mærke. Hvor denne går ned blive inde i vognen om muligt holde sig mængde ulykker på landjorden, hvor lynet
i masten rører den ved 2 wirer der var borte fra vandet såvel i badevséreiser, som har mange høje punkter at vælge imellem,
smeltet omtrent over, derfra gennem top i det frie. Det sidste råd, skriver "Die er lynnedslag i skibe på søen, der ofte er
beslaget til storsejlsfaldet, der også var Yacht" videre, er jo ikke så godt for sejl det eneste høje punkt i miles omkreds,
smeltet, dog ikke så meget, som de 2 øver sportsfolk, og masten er ikke altid en god meget sjældne.
ste. En sjækel i storsejlsfaldet har rørt ved lynafleder selv om den er høj. Lynnedsla
Det er beroligende at høre, at U.S.A.
et af beslagene længere ende på masten, get vælger den letteste vej, og det er en
undersøgelsen
statistisk fastslår, at en
hvorved lynet har kunnet fortsætte ud i mast anbragt i et godt tørt mastespor f.
mast
af
10
meters
højde har een chance
eks.
ikke.
mellemvantet og ned i røstjernene. På de
steder hvor berøringen var sket, var der

rU.S.A., fortæller "Die Yacht", har man for lynnedslag i 10 til 15 år.

Red.
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Havneudvalget: O. Fiitterer, Middelgrundsvej 39

Magnus Madsen, Østrigsgade 24
Klubhus og festudvalg: H. Jensen, Wittenberggade 4
Juniorchef: A. May Jørgensen, Italiensvej 76
Kapsejladschef: Alf Andersen, Ulvefodsvej 2
Skolechef: Harald Hansen, Telemarksgade 10, 2. S
Pladsmand Madsen
*
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KA 2502
SU 353
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GIK DER EN RUDE?
betyder intet
den ordner
GLARMESTER JES SCHULTZ
Wermlandsgade 82 — Amager 7099
til den billigste pris

SU 8770

B A D M O T O R E R

Albin Solo Marstal
Penta Søby
samt lager af brugte motorer, skrue
aksler, propeller alle størrelser sælges
OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 25
SUNDBY 6768

Ndvigationskursus
og Tovværkskursus
Undervisningen begynder i oktober.

HUSK STOPURET
til kapsejladsen

Har du kendskab til dette eller sejler
du rundt på held og lykke ?

STARTKUGLEN er forsvundet.

ASSURANCE

KLOKKEMAGEREN har det til den
rigtige pris.
Alt i ure og optik.

»Klokkemageren«
Amagerbrogade 101

P. W I N T H E R
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

CENT. 14575 - MARSKENSGADE 8, 1.

Foreningens halvårlige

Salg af alt træ til bådebyg
gere samt træforarbejdning.

Amager 2719 u.

Generalfor samliiig
afholdes tirsdag den 27. oktober 1953.

TLF. CENTRAL 14237

Forslag, som ifølge vedtægterne skal
optrykkes her i bladet, bedes ind
sendt i god tid.

CARL RRANTITs EFTF.
ST. STRANDSTRÆDE 21 — C. 7949

ALT I YACHT-UDSTYR

KALMAR FYR

Beslag til pirat joller!
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SOMMERMINDER
Fot.: Henri Madsen.

Der sejles meget sådan en sommer, — men der ligges nu
mest i havn. — Her er man vist blevet enige om endnu en

„liggedag"

Parti fra LOMMA havn, som er blevet et kært udflugtssted
for vore medlemmer.

SSF-sejlere gør landgang i fremmed havn.
Madkurven er med, og nu skal "landet" gøres usikkert. —

Deltagerne i årets Damesejlads:

Man genkender let fru "Bente" Hansen, frk. Bente, frk.

Fru Sparre, fru Erna Larsen, fru Edel Jensen, fru Gunvi

Sparre, fru Rigmor, kassereren, sejladschefen og fru Sparre.

Carlsen, frk. Grethe Olesen, fru Gerda Sørensen, fru Valborg

Det ser ud til at blive en mægtig frokost for de to mand

Hansen, fru Bente Christiansen og _ piratpigerne Ingelise,

folk med alle de opvartende damer.

Anie og Inge.

SSF
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GENERALFORSAMLING
Ordinær halvårlig generalforsamling
afholdes

tirsdag den 27. oktober 1953 kl. 19 præcis
i Amager Selskabslokaler, Markmandsgade 9=11

Dagsorden:

Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt

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

Følgende er på valg:

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

Formanden, Erik Nilsson.
Kapsejladschefen, Alf Andersen.
Juniorlederen, A. May Jørgensen.
1 repræsentant, Magnus Madsen.
2 suppleanter (vi har kun een)
Jørgen Nielsen.

Gyldigt medlemskort skal forevises ved indgangen.

men til gerningen og håber, at han må
finde den helt rigtige melodi.
Egon Kjeldsen udtaler selv ved sin til
trædelse, at han godt kunne tænke sig at
få noget rigtigt klubliv i huset, sådan som
han husker det i årene før krigen. Klubaf
tener om vinteren, navigationsskolen og
tovværkskursus holdt til her den gang,
revyprøverne foregik også her. Egon Kjeld
sen kunne også tænke sig, at der var små
forsamlinger, som ønskede at afholde en
festlighed. Der er jo grænser for, hvor
stort, det kan blive, men han beder med
lemmerne komme og snakke med ham om
de muligheder, der er. Medlemsbladet kan
kun opfordre medlemmerne til at tage
imod den udstrakte hånd. — Gå i samar
bejde med "Pløkken".

Ny restauratør i
klubhuset
Fra 1. november tiltræder en ny restau
ratør i vort klubhus. Sagen er pt. til be
handling i bevillingsnævnet. Der var kun
indkommet 2 ansøgninger til stillingen og
valget faldt på Egon Kjeldsen, også kaldet
"Pløk", som er fagmand og som har været
medlem af SSF i ca, 15 år.
Vi ønsker vor nye restauratør velkom

FORSLAG
til behandling på
generalforsamlingen, indsendt
af bestyrelsen

Ordensreglementet
§7
under afsnit
PLADSEN udgår, og i stedet foreslås:
Ethvert aktivt medlem med fartøj har
ret til, forsåvidt plads haves, at opstille
et skab efter havneudvalgets anvisning.
Skabet skal være udført efter den af fore
ningen standardiserede tegning. Det skal
være mærket med indehaverens medlems
nummer. Der betales en årlig afgift af
skabene. Afgiften fastsættes på general
forsamlingen i oktober.
Skabe, som ikke holdes i sømmelig stand,
Red. kan fjernes af havneudvalget.

Kassererens træffetider i vinterhalvåret
1. oktober til 31. marts første søndag i hver
måned fra kl. 10—12 i klubhuset, hver fredag
aften fra 19—20,30 Højdevej 39.
Postkonto 56516.
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reglerne om, at en mast skal klædes af før
den anbringes på hylderne, og anbring bom
men på den hylde, vi har reserveret for
dette formål. En kort bom fylder for en hel
mast, og der bliver et stort tomrum, som
går til spilde, derfor er det praktisk, at alle
de korte bomme anbringes på deres egen
hylde.
Mærk mast og bom med tydelige mærke
sedler påskrevet fartøjets navn. Det lyder
utroligt, men der er mange sejlere, som
ikke kender deres eget grej og hvert forår
skal have slæbt 3—4 master eller bomme
ud for at finde deres eget, du har en chance
for at dit får lov til at ligge i fred, når
det er mærket tydeligt. En anden årsag til
j disse ubehagelige flytninger af dit grej, er
de nye ejere som i vinterens løb køber et
fartøj i havnen og så når tiden er inde roder
rundt i skuret efter masten før du kommer,
også her vil en mærkeseddel på dit grej
hjælpe dig.
,

TEKST

Vi burde været løbet ind til Pedersværft- som et par konfirmander på Peblingesøen.
broen. Ikke alene, fordi det friskede og de Halede vi skødet for at fa lidt mere kon
lange søer væltede sig over hinanden, så trol over skibets bevægelser, slog vinden
man aldrig vidste, hvordan man ville klare kraftspring inde over land og kom farende
tværs ind, så vi tumlede os om på siden
den næste, — men hvad skulle vi egentlig
hurtigere end storskødet kunne løbe ud. Så
til Stege efter på rekordtid?
væltede vi os hovedkuls ned i en bølgedal,
Oprindelig havde det været meningen, at sejlet posede, inden vi kunne nå at hale
vi i hvert fald ville lægge ind til broen og det, og bommen fo'r over, medens skødet
spise frokost, gå en tur op i skovene, — sang som en mandolinstreng.
vi havde aldrig været ved Pedersværft, så
"Heida" gik i læ og tog storsejlet, vi
det var nyt land for os. Men vi rendte forbi. burde have gjort det samme. Men det var
Stak gennem det nye løb ved "Vriddet" og som om sø og vind opførte sig mere nor
tordnede af sted ned mod broen, hvor vi malt, da først vi var ude på det bredere
havde besvær med at komme pa den rigtige vand og havde fået broen bag os. Alligevel
side af mærket lige foran strømpillen.
ærgrede det os nu en smule, at vi kom alt
Vi ægrede os en smule, da vi lå ovre i for hurtigt til Stege og ikke fik set PedersStege lystbådehavn og ventede på "Heida", værft, medens vi var der nede.
som var søgt ind til Kallehave for at mind
ske sejl. Ikke fordi vi har noget som helst
imod Stege, tværtimod. Det er en rar og
hyggelig by at vade rundt i, på indkøb eller
opdagelse, men det går tit sådan, at man
jager forbi alt det smukke, man burde være
stoppet ved og kigget nærmere på. Nyder
spændingen ved at larme af sted med alt
for store sejl i alt for megen sø, og lader
stå til.

Sit rigger vi af

haler pa

Da vi gik fra Stubbekøbing havde vinden
været frisk og stik i stævn op gennem
Grønsund. Vi fulgtes pænt ad, gik for motor
— og oppe ved skovene ved Sortsø satte vi
Nu nærmer sig den triste tid,
fokken, dels for at hjælpe motoren med at
slæbe skibet gennem vandet, dels for at tøjerne skal hales på land. I den
støtte lidt i den grove sø, vi nu fik tværs. melder sig forskellige problemer,
Godt og vel klar af Farø satte vi "storen" lemmerne i god tid bør bringe i
og stoppede motoren, og så begyndte den
vilde sejlads ned mod Møn-broen. Vi burde
være gået i læ og bjerget storsejlet igen.
Skibet opførte sig, som havde det en idiot
ved roret, væltede sig i søen, smed sig så
vinden blæste ud af sejlet, og bommen
hvinede hen over hovedet på os. Vi sejlede

Pladsmanden er i fuld sving med optag
ning nu, men der ligger mange fartøjer,
som vi ved skal på land, der er ikke givet
besked, og båden er ikke rigget af. Dette
bør snarest bringes i orden — vinter er
nær — og en dag er fosten der — det be
tyder en hel del for fartøjets bevarelse og
forårsarbejdet, at et fartøj er tørt før
frosten indtræder, har du nogensinde tænkt
på, hvad der sker med dit kære skiv, hvis
bord og lignende er vandfyldt den dag den
første frostperiode indtræder?
Pladsmanden erindrer om, at optagning
og udsætning sker på eget ansvar. Tegner
du en forsikring imod brandskade, kan det
sikkert indgå i denne, når aftale herom
træffes med selskabet.
Vi erindrer om foreningens love; der skal
tilladelse til for at overvintre i havfien, det
er ikke tilladt at have brandfarlig vædske
ombord i fartøjet på land. Du burde iøvrigt
i egen interesse tømme og udlufte din tank
— foruden brandfaren er der det vrøvl du
uundgåeligt vil få til foråret, hvis du skal
starte med et gammel fortjæret brandstof.
Tænk på akkumulatoren, hvis du har en.
sådan, den er dyr, og det er ærgerlige pen
ge til foråret du skal af med, hvis du ikke
behandler den rigtig, gå til fagmanden med
den nu, det er billigst.

Sejlene skal ordentlig gennemtørres, og
så afsted til sejlmageren med dine repara
hvor far tioner her i efteråret, til foråret når hele
anledning lystsejlerfolket kommer myldrende, kan du
som med risikere at måtte vente 14 gode sejldage.
orden.
Der er tusinde andre ting, som kunne

Undersøg allerede nu om bukke og klod nævnes her, det er da heldigvis sådan, at
ser er i orden, stil det frem, mærk det sejlerens sæson går året rundt, men om du
tydeligt og orienter pladsmanden om sagen. vil lytte til en gammel sejlers råd og er
Når mast og bom anbringes i mastesku faringer, så gennemgå dine oplevelser med
ret, bør du huske, at der som regel kommer grejet, gode eller dårlige, og bring fejl i
andre efter dig, som skal have plads, an orden nu, til foråret får du slet ikke tid.
bring derfor dit grej fornuftigt og følg

Sejleren.

SSF
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Kammeratskabs

APSEJLADS

Pokalen

sæsonens

1 9 5 3

afslutning

Tolv klubber deltog i sejladserne om den
nye kammeratskabspokal, udsat af Helle
rup Sejlklub (den gamle blev vundet til

En tidlig søndag morgen i havnen løber
vi på Hillers. — Vi spørger: Hvordan er
kapsejladssæsonen forløbet i år?

ejendom af KDY sidste år). — Sejladserne
foregik i H. S. søndag den 23. august, og
fra Sundby deltog tre undertegnede samt

— I dét store og hele godt, svarer Hillers,
— ikke mindst under vor dygtige kapsej
ladschefs ledelse, han har gjort et stort
arbejde for sagen, både på hjemlig og på
fremmed bane. (Genvalg).

Jørgen Hillers som repræsentant. For sam
tidig at få en weekend ud af det startede
vi lørdag eftermiddag til Hellerup, hvor
klubbens store gæstfrihed gav sig til kende
allerede ved ankomsten.
Søndag kl. 7 samledes vi alle i klubhuset
til et fælles morgenbord, hvor formanden
for H. S. bød velkommen.
Efter lodtrækningen om bådenes forde
ling, tog samtlige hold ud til banen, hvor
første start skulle foregå kl. 8,45.
Vinden var sydvest, ca. 5—8, strøm nord
gående.
Der skulle sejles 4 sejladser, således at
alle tre sejlede en sejlads hver, og den med
den dårligste placering sejlede den fjerde.
Første sejlads skulle Børge sejle J. 85, men
starten blev for vort vedkommende meget
dårlig, hvad der dog ikke skyldtes rorsman
den, men Freddys forsinkede tryk på stop
uret. Efter en frisk ud—at—hænge sejlads
blev resultatet en ottende plads, og Ove
skulle nu sejle J. 99; men på grund af
havari måtte der udskiftes med J. 156. —
Vort ømme punkt starten blev heller ikke
denne gang tip—top, og da H. S. blev dis
kvalificeret for ikke at give plads ved mær
ket, reddede vi endnu en ottendeplads. —
Disse to sejladser var blevet afviklet hur-

Til søs med nyt skib

tigere end ventet, og vi sejlede endnu en
sejlads inden frokost. Sejladsen blev for
øvrigt ret dramatisk, idet vor J. 92, som
blev sejlet af H.A.S., ikke syntes de blev
våde nok, og bordwyldte på en tredieplads
kun ca. 25 m fra mållinien. Vi fik her en
en femteplads, og sejlede nu ind til froko
sten, som ventede forude.
Efter frokosten afgjorde dommerne nogle
protester, og den fjerde sejlads som Børge
sejlede blev til en sjetteplads.
Efter sejladsen blev der afholdt et fælles
kaffebord, hvor præmierne for de forskel
lige sejladser samt kammeratskabspokalen,
der som det ses på listen blev vundet af
H. S., blev overrakt dennes formand.
En times tid senere stak vi hjemad til
Sundby, ikke med nogle pokaler, men med
en oplevelse rigere blandt gode juniorkam
merater.
Børge, Ove og Freddy.

Men det mest glædelige er næsten, at vi
har fået fast dommerskib. Det har, som
bekendt været vor store hovedpine gennem
årene. Men i Frits Pedersen med det gode
skiv "Havlit" har fundet en glimrende med
arbejder. — Tak for det, FritsEn sørgelig kendsgerning er imidlertid,
at vi har mistet næsten alle vore dejlige
drager, de små kloge både var altid et
oplivende moment på banen.
De to gamle dragerotter, Otto og Ib, har
som bekendt købt spidsgatter med hjælpe
motor, men er der nu noget i vejen for, at
I og alle de andre fartøjer, som har fået
maskine, kan deltage i kapsejlads? Chan
cerne må jo være nogenlunde ens, når I
alle har motor, en og anden vil måske ind
vende, at alle motorer ikke er lige store,
men redaktøren og Plads-Mads er jo heller
ikke lige store, men derfor er der jo intet
til hinder for, at de kan sejle kapsejladser.
Prøv at tænke over sagen, den er værd at
overveje.
løvrigt han en stor del af vore kapsejlere

Osse til søs
med nyt skiv

— med hæder — vist vor stander på frem
mede baner.
Vor dame- og old-boys-kapsejlads gik
fint, både vejret og tilslutningen var god
og vi havde en dejlig dag.
Tak til drage- og folkebådsejerne, der så
velvilligt stillede deres både til rådighed.
Kun synes jeg, vi mangler een ting, både
til denne og søndagssejladserne, nemlig af

Nagel fik efter mange timers arbejde sit
nye skib "HELLE II" færdigt.

slutningen, hvorfor samles vi ikke ved
præmieudelingen til en kop kaffe og en
hyggelig snakken skiv? Det vil uden tvivl
styrke det gode sammenhold, og vi kan jo
så udmærket tage "Lillemor" med, hun har
godt af at se, hvilken vældig sejler hun har
til mand, når han ruller sig ud.
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For at begynde med begyndelsen var vor
plan faktisk at sejle med vejret. Vore sejl
var ikke af de allerbedste, og da det var
ferie, havde vi ikke tænkt os at ligge og
krydse i alle fjorten dage. Men vi blev klo
gere. Faktisk havde vi tænkt os at komme
til Marstrand og se guldpokalsejladserne,
og hvis vind og vejr tillod det tage Tjørn
rundt. Det var store mål, men noget skal
man nu have at sejle efter. — Skippe
ren var formand for Frederikssund Sejl
klub, og det år havde vi arrangementet af
Lynæs-stævnet, som faldt på vor første
feriedag, så det skulle vi nu have med. At
vejrmeldingerne og barometret blev fulgt
med ualmindelig interesse siger jo sig selv,
både for kapsejladsens skyld og vor ferie.
Lørdag den 3. juli oprandt, men nej hvor
det stormede, styrke 14—18 fra NV, altså
kryds til Lynæs, men I kan tro nej, der er
dog grænser. Vi var forsamlede på broen
og diskuterede frem og tilbage og syntes
stadig, at vinden lagde sig bare en lille bitte
smule, men vi udsatte nu afgangen et par
timer. Det lod ikke til at blive bedre og
resultatet blev, at vi blev liggende i havnen
om natten og ville så starte søndag morgen

kl. 5, så snart broen lukkede op. Vi blev
ombord, for nu havde vi sommerferie og vi
ville ikke tilbage igen. Søndag morgen sta
dig vind fra NV, styrke 10—15, så det var
syv omgange og den lille fok og vi fik da
ædt os igennem og var i Lynæs kl. 830.
Man kunne jo ikke sige havnen var fyldt
til trængsel med både, men vi havde dog
set flere på vej, så vi udsatte sejladsen til
kl. 11. Referatet har man set i sejlerbladene
og vi reddede os som bekendt en 1. og en
ærespræmie. Fint klaret, Sus!
Men til sagen. Vejret fristede jo ikke til
fortsættelse om søndagen, så vi blev liggen
de, og efter vejrmeldingerne skulle der
komme østlig og sydlig vind, der lige passe
de i vores plan om at nå Marstrand. Vi
fik vores middagsmad og gjorde sejlklar og
stak af kl. 13,30 med vind NtØ styrke 4,
og kom vel ud af Isefjorden og fik sat vor
kurs, men om forladelse, kl. 15 flovede det
fuldstændig, kl. 18 kom den igen fra samme
hjørne, men kun 1—3, så det gav jo ikke
meget. Men vi kom da efterhånden på højde
med Hesselø og da kl. var ca. 21 lavede vi
te, det var da frisket så meget, at vi kunne
få lidt fart i kassen med genuaen som kly-
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ver. Skipperen gik til køjs og så gik det
overlangs. Vinden friskede mere og mere
og jeg nød, at vi havde lidt fart, men
desværre spidsede den samtidig, så det var
trættende at sidde til læ hele tiden, men det
var jo nødvendigt, da jeg jo samtidig skulle
passe klyveren, og den æder jo lidt højde.
Det friskede imidlertid mere og mere, og
da klokken var godt 24 kunne vi ikke bære
genuaen mere, hvorfor jeg måtte vække
skipperen. Han kom så op, men da han så
hvor meget luft der var kommet, måtte han
lige sidde fem minutter for at få øjne, inden
han skulle på fordækket og bjerge den.
Samtidig rejste søen sig, men endnu gik
det kun et par streger fra kursen. Så blev
jeg sendt til køjs d.v.s. jeg lagde mig med
et par tæpper over for tilfældet at vi skulle
rulle, som også er mit job. Sove kunne jeg
ikke, men da søen pjaskede hele tiden ned i
cokpittet, blev jeg nede og blev selvfølgelig
søsyg. Tænk at man ikke efterhånden kan
komme over det. Pludselig hører jeg en
skonnerts "tøf—tøf" og skal da lige se ud,
hvor den er og det viser sig, at den har
kurs lige ned på os. Skipperen fik så travlt
med at lyse på sejlet, men det varede noget
inden han var klar over vor tilstedeværelse
og endelig drejede af.
Efter at have sejlet endnu en halv times
tid, siger skipperen, at dette her pjaskeri
giver ingenting, han må falde mere og
mere, så skal vi ikke nappe Grenå, han
havde på det tidspunkt fanget Fornæs fyr
ind imellem. Selvfølgelig, vi faldt af og ih
hvor det lettede, også for mig da jeg så
kunne komme op og få stukket en finger
i halsen. Det var imidlertid begyndt at lys
ne og kl. 04,30 lagde vi til i Grenå, og skulle
så rigtig til køjs, men om forladelse, vi skal
da have morgenkaffe først, så gang i primotoren og så til køjs.
Næste morgen fint vejr, men med vind
fra N styrke 5—8, så vi blev liggende. —
Vejrmeldingerne lød stadig på 0 og SØ
vind, så det måtte da for søren komme, nu
ville vi til Marstrand.
Onsdag var vinden gået mere i øst og
efter en gang middagsmad startede vi igen
på bidevind med fok og klyver og nåede ef
ter ti timers sejlads Vesterø havn. Ind imel
lem havde vi lige fået taget et par bestik og
anede Anholt, ikke et skiv i sømiles om
kreds, indtil vi så Ålborg-damperen, da den
kom ad tvangsruten og drejede skarpt af
ved det forbudte område. Vort bestik var
all right.
Vi måtte ganske vist ikke ligge på det
sted i havnen, lige overfor rutebåden til
Frederikshavn, men vi lå bedst i læ der og
kunne vel mærke, hvis den kom for nær
Sus.
Inden vi var startet hjemmefra, havde vi
snakket med broderskabet, der var startet
om fredagen, og skulle ud med "Moster"
på en måneds sejlads, og havde snakket
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lidt om, hvor vi sejlede hen. Lynæs, hvis de
kunne nå det og muligvis Anholt, hvor vi
var i 47 og folte, at der var verdens dejlig
ste ø. Så rent tilfældigt og ganske uden for
programmet når vi altså Læsø, og da rute
båden om morgenen kl. 6 skal starte, stik
ker skipperen lige hovedet op for at passe
på og siger ned til mig: Bent ligger foran.
— Hvad gør han? — Ja, skibet og stande
ren er da ikke til at tage fejl af. Vi blev
enige om, at de måtte være kommet i nat
tens løb, og fik sig nu en fortjent søvn. En
halv timestid senere kom de alle tre med
frisk morgenbrød og der blev snakket og
let over det pudsige træf, hvorefter vi blev
enige om, at jeg lavede morgenkaffe til hele
banden. Vi var lige en tur oppe og se på
husene, der jo er tækket med flere meter
tang, og efter nogle "madder" startede vi
igen, bound for Marstrand.
Vind var der endnu til tider i bygerne
nok af, så der var tale om at rulle, men
det flovede lidt af igen, og da vi nåede Læsø
Nord Fyrskib flovede det fuldstændig, og vi
lå og daskede i gammel sø i 4 timer. Endnu
en gang måtte jeg ofre. Der kom lidt luft
igen og vi kunne holde Vinga op, men inden
vi nåede dertil var det mørkt, det friskede
op igen fra NØ så vi skulle krydse op til
Langedrag. Jeg havde på det tidspunkt ikke
noget imod at komme i havn, men efter
skibsråd, hvor vi fandt ud af, at vi på den
anden bov kunne lægge Paternoster op og
var fri af skærene, fortsatte vi og lagde til
i Marstrand i den herligste sommermorgen
kl. knap 2. Endelig var vi nået derop, og
efter at have været et par gange ude med
krogen, faldt vi endelig til ro og gik rigtig
godt møre til køjs.
Nu havde jeg jo aldrig sejlet som betroet
mandskab i Skærgården før, og da vi nåede
op til indsejlingen til Marstrand nord fra,
måtte jeg tage pinden, for at skipperen
kunne følge fyrvinklerne, der skifter en
utrolig masse gange, inden den er god.
Foran dukkede en ordentlig stor sort klat
op og den kom jo uhyggelig nærmere for
hvert øjeblik, de er nu ikke rare at komme
i nærheden af, når man ved, at det er sten
alle de steder den brækker, men ind kom
vi da, og så var man så meget klogere.
Vi blev så liggende i Marstrand fredag
over for at se sejladserne. Og hvor var der
festligt i de dage. Da kapsejladsdeltagerne
skulle til stor festmiddag om aftenen, syn
tes vi også, at vi ville flotte os lidt og fik
svinekoteletter og ananas til middag. Men
det var nu ikke en dansk svinekotelet og
dyre var de. Lørdag formiddag syntes vi,
at vi havde fået nok af Marstrand, d.v.s. vi
skulle lige prøve at bade i Skærgården og
kravle op og ned af klipperne. Det var som
merens første og sidste bad. Vi havde vand
nok til daglig. Vi startede efter middag og
fandt en lille ø, Kalvø, med en lille havn,
Knipla, og da det blæste godt gik vi helt
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ind i bunden. Vi fortøjede og satte hækflag
som sædvanlig. Men så dukkede der en ven
lig svensker op cg spurgte, om vi havde
"tilstand" til at ligge der. "Tilstand", hvad
skal vi med "tilstand", vi har pas, skibs
papirer o. m. a., ja men det kunne ikke
gøre det, da øen hørte ind under "skyddsområdet". Nå ja, men vi var nu ikke kom
met som spioner og ville skam ikke røbe
øens hemmeligheder (der var vist forøvrigt
ingen), og nu lå vi lige så godt. Manden
var da til at snakke med, og vi blev enige
om, at hvis vi strøg flaget, var der ingen
der kunne have ondt af os.
Det var en typisk skærgårdsø med huse

"SUS" i Læsø havn.
anbragt de mest mærkværdige steder, hvor
der er en forholdsvis flad klippe. At få
bygget huse her må have været noget af et
kunststykke. Hen under aften så vi ind
byggerne komme kørende med små vogne,
hvor der lå to mælkejunger på hver, vi
lurede lidt, for vi kunne jo ikke se køer
nogen steder, men det viste sig, at hele øen
kun havde eet sted at hente fersk vand.
Tænk på det, næste gang du lader hanen
løbe i køkkenet.
Søndag morgen startede vi til Gøteborg,
hvor vi skulle proviantere. Det var en her
lig tur indenskærs og af nogle danskere,
vi traf i Marstand, fik vi at vide, at vi
kunne sejle helt op i bunden af havnen, så
var vi oppe i byen. Så vi tog hele Gøteborgs
havn på langs og lagde til oppe ved den
store bro.
Søndag aften var vi i Gøteborgs Tivoli,
Liseberg, men kald det Tivoli en gang til.
Det var et plagiat af Københavns, men hel
ler ikke andet. Så vi fandt snart ned til
skivet igen.
Ideen med at ligge nær byen havde jo
altså den fordel, at vi let kunne komme op
og handle, men dermed var også alt sagt,
idet de små bugserbåde og alt hvad der
kom fra Gøtakanalen satte en grim døn
ning inde i hullet, så vi lå og red på kajen
hele tiden, så da vi havde besørget vore
ærinder tog vi afsted igen, ud til Lange
drag. Ingen luft og varmt vejr, men vi
kunne se det trak op til en mægtig byge,
men håbede at kunne komme ind inden.
Men stille som der bliver før stormen lå
vi og kvabbede, og pludselig siger skippe
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ren, nu kommer den, og der rejste sig en
mur af regn og luft i massevis, og vi lå kun
fem hundrede meter fra havnen. Jeg skal
ellers mene jeg kom på fordækket i en fart
og fik rullet fem omgange, kun iført shorts
og en tynd bluse, så jeg blev sjaskvåd, men
ind kom vi da, og den svenske Frederik
(frit efter Frederik i Svanemøllen) kom jo
ud og tog imod os og lodsede os ind. Hans
legendariske hurtighed med hensyn til at
kvæle en dansk øl, kom da også her til sin
ret, men den var ham vel undt. Det er en
service man altid er glad for at få, og især
når man kommer med et herrens vejr.
Regnen fortsatte og vi spiste vores fæl
les håndmadder sammen med et ægtepar i
en motorbåd fra København.
Nu var vi jo ellers på vej hjem, og havde
vi krydset derop, burde man jo have haft
en fin tur hjem, ja bare en forfortværs
eller sådan noget, vi var jo blevet nøjsom
me. Men så ville vejrguderne altså ikke, og
vi skulle krydse hjemover igen. Men vi til
bragte endnu en dag i Langedrag for tilfæl
det, at vinden skulle dreje en lille smule,
og i mellemtiden havde vi truffet et andet
ungt ægtepar i en SSB båd, som også skulle
hjemad, og de ville gerne have følgeskab.
Det er åbenbart en meget almindelig opfat
telse, at man følges et par skibe ad. Vi har
nu altid sejlet for os selv, men vi er også
nogle mærkelige mennesker. Vi blev så
enige om at sætte vækkeuret til at vække
kl. 5, og hvis vinden var god nok, satte vi
hækflaget indtil den anden havde vist sig.
(Vi lå nemlig på hver sin side af havnen).
Den viste sig at være god nok og efter at
have pillet hækflaget ned igen, fik vi os en
gang morgenkaffe og startede til Varberg,
hvor de hver onsdag har torvedag, og man
der bl. a. kan købe meget billige stoffer.
De lukkede klokken 16, men da vinden var
fin, regnede vi nok med at kunne nå derind.
Henimod middag flovede det imidlertid helt
af, og vi lå og drev i det dejligste solskin
et par timer, men nåede altså ikke ind før
klokken var godt seksten. Vi styrtede der
op, men da var de ved at pakke sammen.
Selve Varberg ligner iøvrigt de andre
svenske byer, så snart man kommer ned
fri af Skærgården. Hvad vi især har lagt
mærke til, er deres ualmindelig smukke
anlæg, som de virkelig gør noget ud af.
Desuden har mange af dem om aftenen
offentlig koncert ved et eller andet militær
orkester, som der åbenbart findes mange
af. At de også spiller godt skal kun siges
til yderligere ros.
Vi havde altså et par dage endnu og
snakkede med SSB bådens besætning, som
forøvrigt også kun bestod af mand og kone,
og vi snakkede om at tage til Hallands
Væderø, hvor der skulle være ualmindeligt
smukt inde i den naturlige havn. Nu havde
vi ikke noget søkort, men Svend havde fået
gennemgået indsejlingen fra et gammelt

SSF
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"Sejl og Motor", så hvis vinden ikke var fra Selve Torekow skal man nu alligevel tage
s. ø. skulle vi nok med lidt forsigtighed kun- ( med for museets skyld. Der lå en del af et
ne sejle derind. Torsdag formiddag stod der j strandet skib på land, og da vi kom derind,
imidlertid et tordenvejr over os og ville troede vi jo, at sejlklubben havde klubhus
ikke føje sig væk, ej heller regnen, men hen deri, men det viste sig at være museum
over middag ville vi videre og blev da enige med de mest mærkværdige ting, hjembragt
af skippere fra alle verdensdele. Selve det
om at sejle til Torekow.
Ja, har man ikke lært at have tålmodig der var tilbage af skibet var velbevaret,
hed, så bliv sejler, for vinden kan vel nok så man kunne se hvordan mandskabsrumdrille og spille een de værste puds, for vi mene var deri. Hvad mener De om at ligge
lå og krydsede ned ad i meget let luft og i en køje, der er 50 cm bred? Man faldt i
tilsidst stille silende regn, hvorfor vi blev hvert tilfælde ikke ud af den, men lå pres
enige om, at til Torekow nåede vi altså ikke set ned i den. At det har været et sted med
foreløbig, hvis dette flove blev ved. Så vi mange skibsulykker kunne man se i et
fortøjede i Glommen kl. 21, og blev budt på skur, der var rejst, hvori alle de mange
aftenkaffe i "Vidi" (Ejnar Hansens 45 m- navnebrædder var hængt op. Ganske pudsig
spidsgatter). Ja, hvor godtfolk er o.s.v.
var også Torekow-befolkningens aftenbøn,
Fredag morgen op kl. seks og så af sted at de bad Gud om, at der måtte strande
til Torekov. Jo, det blæste godt fra s. ø. (vi rigtig mange skibe, så de kunne få noget
skulle da til en forandring prøve at kryd i bjergeløn, det må have været det de har
se!) styrke 10-12, så vi startede med 4 om levet af. Af navnebrædderne kunne man
gange og krydsede i høj sø derned ad. Et altså også se, at Gud ( ?) havde hørt deres
eller andet sted fra kom en lille sejljolle, aftenbøn.
Desværre måtte vi opgive Hallands Væ
som også krydsede, det var utroligt at se
hvordan den klarede sig, somme tider for derø, da vinden stadig var temmelig kraf
svandt den i bølgerne, men den fortsatte tig og vi skulle sejle ind med pålandsvind.
troligt, men det må have været en våd om Så den må vi have tilgode. Vi skulle være
gang. Hen på eftermiddagen nåede vi da hjemme søndag, så for os var der jo ikke
ned til Torekow. Nu havde vi ikke special meget tid; vore gode venner skulle først
kort over dette stykke, så vi skulle anløbe være i København torsdagen efter, så vi
med Kattegats-kortet. Ifølge hvad vi kunne måtte skilles i Torekow, og lørdag morgen
se af dette, skulle vi ved at holde kurs mod startede vi hjemad i frisk s. ø. vind med
en kirke komme lige ind i havnen ved at meget sø, bound for Hundested, og skippe
følge tre koste, tror jeg det var. Vi fandt ren havde lovet en gang dansk mad på hotel
da også kostene, men havnen lå nu altså I Strandborg. Jeg skulle også mærke, at vi
ikke der. Vi lurede jo lidt, for der var jo havde ferie, og ikke skulle lave mad. Det
godt med skær på det sted, men heldigvis var også den eneste gang vi spiste ude og
kom der en lille jolle tøffende ud fra hav jeg nød det. Turen til Hundested gik fint
nen og lavede de mærkeligste krumspring med en gennemsnitsfart af knapt 7.
Sa var vi hjemme i de kendte farvande
for at komme ud. Det hjalp jo på oriente
ringen og vi nærmede os forsigtig indsejlin igen og havde nu kun strækket til Frede
gen og den gik altså i sik-sak og det var rikssund igen, og hvis der er nogle, der gæt
kryds ind, så det var det ene: klar vende — ter på, at vi skulle krydse hjem, var det
læ efter det andet, med bunden uhyggelig minsandten ikke helt galt gættet, men vi
nær for hvert slag, men ind kom vi da og kom hjem tilfredse og med en masse op
måtte fortøje bådene langs en skonnert, for livelser rigere, og havde haft en dejlig tur.
meget plads var der ikke og den smule Den udsejlede distance var ca. 360 sømil
ledige kaj der var, blev brugt til rutebåden og deraf havde vi krydset de 300, men de
mellem Hallands Væderø og Torekow. — var det værd.

Uddrag af forhandlingsprotokollen
V e d Tanggaard Rasmussen

Bestyrelsesmøde den 21. april 1953
hos formanden. H. C. Jensen og redaktø
ren fra fraværende.
Protokollen oplæst og godkendt.
Skrivelse fra ministeriet for offentlige
arbejder med meddelelse om, at der kan
søges ekstratilskud til dækning af prisstig
ninger på tidligere benzinarbejder. Endvi
dere er der stillet yderligere 150,000 kr. til
rådighed af benzinpengene.

J

SSF har tilskrevet ministeriet for offent
lige arbejder om tilskud til dækning af
prisforhøjelse på motorreparationsskuret.
Skrivelse fra jordkontoret om nytteha
verne. Jordkontoret er tilskrevet, at SSF
ønsker sit nyt klubhus på det i skrivelsen
omhandlede areal, hvilket man snarest vil
vende tilbage til.
Ejeren af den af bagermester Møller
solgte båd tilskrives om at fjerne fartøjet.

SIDE 7
Fra et medlem er modtaget klage over,
at han i klubhuset ikke kunne købe en kop
kaffe, fordi han selv havde et stykke
franskbrød med.
Standerhejsning finder sted den 3. maj
kl. 14.
Det forsøges at arrangere pinsetur til
Vedbæk. Såfremt dette ikke kan lade sig
gøre, går turen til Dragør.
Fra søværnet er modtaget henvendelse
angående sundalarm.
Dansk Idræts-Forbund er tilskrevet om
tilskud fra tipspengene til anskaffelse af
nyt redningsmateriel til øvelsesbåden og
juniorbådene.
Week-end-ture med juniorbådene må kun
foretages på strækningen Dragør-Rungsted
og kun flere både sammen.
Bestyrelsesmøde den 11. juni 1953
i klubhuset. Alle var mødt, tillige kas
sereren.
Fra Dansk Sejlunion er modtaget afslag
på ansøgning om tilskud fra tipspengene
til anskaffelse af redningsmetariel.
Fra ministeriet for offentlige arbejder er
modtaget a conto kr. 1600,00 fra benzin
pengene.
Ministeriet ønsker et specificeret regn
skab over benzinarbejderne.
Charles Hatt har ønsket optagelse i for
eningen — den pågældende kan ikke op
tages.
Da m/b "Bente"s tidligere ejer — Poul
Nielsen — har givet vildledende og usand
færdige oplysninger om overtagelsen af far
tøjet, vedtoges det eenstemmigt at eksklu
dere den pågældende.
Det vedtoges at undersøge forholdet med
hensyn til kragejollen "Svava", da man har
mistanke om, at N. Olav Olsen ikke mere
er ejer af fartøjet. Såfremt dette er tilfæl
det, ekskluderes Olsen, og det henstilles til
den nuværende ejer omgående at forlade
havnen.
Magistratens 4. afdeling og jordkontoret
er tilskrevet ang. masteskuret og junior
skuret.
Der udfærdiges en ny ansøgning om ben
zinpenge til reparation af ophalervogn,
broer samt om nyt hegn om bådepladsen.
Det undersøges, om der kan lægges vand
ud ved hjørnet ved søndre bro.
Formanden for Amager Roklub har an
modet om et møde d. d. — de pågældende
mødte imidlertid ikke, men sendte afbud.
A. Ross, Holmbladsgade 61, der er slettet
som medlem, tilskrives om at fjerne sin
m/b "Jutu" inden 8 dage, da den ellers vil
blive fjernet ved fogedens foranstaltning.
Eck tilskrives ligeledes om at fjerne sit
fartøj fra pladsen inden 8 dage — vil ellers
også blive fjernet af fogeden.
Sundhedspolitiet har synet sivebrønden,
der skal bringes i orden.
Klubhuset trænger til maling udvendig
— Hans Jensen indhenter tilbud herpå.

SSF

SIDE 8
Prøvestenshavnen er tilskrevet om til
ladelse til at anløbe havnen med øvelsesbåden for at foretage bolværksøvelser. Fra
havnevæsenet er modtaget afslag.
Fra kajakklubben er modtaget henven
delse om at arrangere en fælles Set. Hans
fest. SSF ønsker ikke at være med. Der vil
blive musik i klubhuset Set. Hans-aften.
Der fremsattes ønske om lys i junior
skuret.

•

Bestyrelsesmøde den 6. august 1953
i klubhuset. Magnus Madsen og A. May
Jørgensen var fraværende. Redaktøren og
kassereren var mødt.
Protokollen oplæst og godkendt.
Fra jordkontoret er modtaget tilladelse
til at bibeholde masteskuret og juniorskuret
Da det ved samtale med Stelzig den 2.
juli blev oplyst, at han er ejer af kragejol
len "Svava", har man ekskluderet den tid
ligere ejer N. L. Olav Olsen i henhold til
vedtagelse på forrige bestyrelsescøde. Stel
zig er tilskrevet om at fjerne fartøjet fra
havnen, da det ellers vil blive fjernet ved
fogedens foranstaltning.
Der er lagt vand ud til hjørnet ved søn
dre bro.
Pladsmanden er sygemeldt.
Fra restauratør Johannesen er modtaget
en opsigelse pr. 1. oktober d. å. Opsigelsen
anerkendes, og stillingen som restauratør
i Klubhuset opslås ledig i medlemsbladet.
Den lukkede kapsejlads er udsat til 20.
september.
Old-boys- og damesejlads afholdes den 6.
septemtember.
Man drøftede SSF's deltagelse i Larchmont-Pokal-Sejladserne, og det vedtoges at
afholde nogle udtagelsessejladser i den
kommende uge.
Redaktøren modtog forskellige meddelel
ser til bladet.
-*•

Bestyrelsesmøde den 15. september 1953
på Sundparkskolen. Alle var mødt, tillige
kasseren og redaktøren.
Protokollen oplæst og godkendt.
Fra entreprenør Ellehammer-Hansen er
modtaget en skrivelse ang. oprensning af
havnen. Entreprenøren tilskrives, at spørgs
målet ikke er aktuelt i år.
Skrivelse fra landsretssagfører Viuf, der
har afsluttet sagen mod Sigurd Dahlberg.
Fra junior Benny Svendsen er modtaget
en anmodning om tilladelse til at forblive
i foreningen som junior selv om den pågæl
dende er fartøjsejer. Han tilskrives, at han
som fartøjsejer ikke kan forblive som junior
og skal endvidere mode med tilladelse fra
forældre eller værge for at blive overført
til A-medlem.
Fra skoledirektionen er modtaget til
ladelse til at benytte nogle klasseværelser
på Sundparkskolen.
Skabene på pladsen skal nummereres —

et nummer kan afhentes hos kassereren og
skal påsættes skabene indenfor en nærmere
fastsat tidsfrist. Havneudvalget ordner det
fornødne.
Da smedemester Ludwig fra Kastrup sta
dig anløber havnen med sin motorbåd, og
da han ved sin uforsigtige sejlads bringer
de i havnen liggende fartøjer i fare, over
drages sagen til sagføreren med anmodning
om at give Ludwig et tilhold om ikke oftere
at anløbe SSF's havn.
Der er indgået 2 ansøgninger om den
ledige plads som restauratør i klubhuset,
nemlig fra Hans Jensen og Egon Kjeldsen.
Det vedtoges at rette henvendelse til Egon
Kjeldsen.
Ordinær halvårlig generalforsamling af
holdes tirsdag den 27. oktober 1953 i Ama
ger Selskabslokaler. Følgende bestyrelses
medlemmer er på valg:
Formanden: Erik Nilsson.
Juniorlederen: A. May Jørgensen.
Kapsejladschefen: Alf Andersen.
1 repræsentant: Magnus Madsen.
Det vedtoges, at bestyrelsen stiller for
slag om en afgift på skabene på 3 kr. årlig.
Det forsøges at arrangere et andespil i
november.
Der blev afholdt praktisk prøve i sejlads
søndag den 13. september. Seks elever del
tog — alle bestod.
Skrivelse fra navigationsdirektoratet an
gående ændringer i søvejsreglerne.
Lukket kapsejlads afholdes søndag den
20. september. — Redaktøren efterlyste et
mere festligt arrangement af Old-boys- og
damesejladserne.
W. Tanggaard Rasmussen.
Sekretær.

Pil laaMflerspladsen
Martin Jørgensen og folkebåden "Blue
Star" har vi tildelt en hædersplads i SSF.
— 15-18 præmier i en klasse, hvor konkur
rencen pt. er så stor, må vel siges at være
en bedrift. Horsens - Vejle - Oresundsugen Dragør - Folkebådsstævnet i Rungsted Malmø - o.s.v. Martin har vist på en over
bevisende måde at være den, som bedst har
repræsenteret
SSF-standeren
i
denne
sommer.
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Nye medlemmer
i SiA'/idLty Sfyl'fxi.cejÆUÆfy

Juniorer:
Arne Leth, Alléen 75, Kastrup.
Egon Helge Johansen, Strandgade 4 B.
Bent Andersen, Italiensvej 48.
Passive:
Edith Hoeg Dreyer, Reberbanegade 49, 4.
Aktive:
Maskinist Poul Bruun Christiansen, Set.
Annæ Plads 18 A. — Motorbåd u. navn.
Forvalter Damgård Christensen, Ny Told
bodgade 37, 3. — Kutter "Grethe".
Cigarmager Per Hvass Dønvild, c/o Chri
stensen, Kretavej 19. — Uden båd.
Assistent Svend Evers,
Nordborggade 7. — Sejljolle "Anni".
Pølsemagersvend Gunner Hansen,
Dalføret 14. — Uden båd.
Støberiarbejder Niels Volmer Jørgensen,
Langesund 1. — Spidsgatter "Quick II"
Styrmand John Lass,
GI. Køgevej 120. — Kutter "Gertie".
Assistent Gerhard Mårtensson,
Krogerupgade 51. — Kutter "O'høj".
Murer Arnold Oernig,
Elbagade 28. — Jolle uden navn.
Frugthandler Kaj Olsen,
Elbagade 36. — Motorbåd "Blix".
Chauffør Jørgen Petersen,
Hallandsgade 4 A. — Kutter "Irene".
Sporvogns. Villy Riis,
Heimdalsgade 8. — Kutter "Else".
Restauratør Oluf Romberg,
Jemtelandsgade 8. — Uden båd.
Skolebetjent Peter Sjørslev,
Duevej Skole. — Kutter "Ena".
Røntgentekniker Leif Steenberg,
Falstersvej 9. — Motorbåd "Tikko".
Styrmand Hans P. Weyhe,
Nygårdsvej 30. — Motorbåd "Quintus".
Ifølge lovenes paragraf 3: nyt medlems
ansøgning om optagelse nftrykkes i forst
udkomne numre af S. S. F. Protest skal
skriftligt

tilstilles

bestyrelsen

.senes'" 14

dage efter offentliggørelsen.

"Blue Star"
F
D 184

Velkommen til SSF
og vor navigationsskole
SEJLSPORT ER ANDET
END EN FIN KASKET
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I anledning a f
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f generalforsamlingen
27. oktober kl. 19.00
V
J

SIDE 9
vil vide at fortælle, at det er, fordi de
fleste motorbådsfolk ikke aner noget om
navigation.
Hvad siger motorfolkene, er det rigtigt,
vi ved da et par stykker, som har deltaget
i navigationsundervisning, men det er ikke
ret mange

S

En af vore unge sejlere, han hedder vist
noget med F... sejler rundt på medlemmer
nes pladser og bruger deres fortøjninger.
Desværre efterlader han dem ikke i den
stand, han burde. Havneudvalget burde
måske lodse den unge herre ud af havne
hullet. —

Sejlerskolens maritime del er afsluttet
Bliv fornærmet, hvis De ikke opfordres for i år, 6 elever bestod prøven. Dagen for
til at træde ind i et udvalg.
prøvens afholdelse var ellers den bedst
mulige, frisk kuling.
Hvis De indvælges, så lad være med at
•
komme til udvalgsmøderne.
Bestyrelsen har arbejdet med forskellige
Hvis dirigenten ved foreningsmøderne udkast til fornyelser og reparationer i hav
beder Dem fremkomme med en udtalelse nen. Disse planer skal nu forelægges Ben
om et vigtigt spørgsmål, så svar, at De zinnævnet, hvorfra man vil søge den nød
intet har at bemærke, men fortæl efter vendige økonomiske støtte, om planerne
mødet alle og enhver, hvordan tingene skal føres ud i livet. Et nyt hegn om vore
burde gøres.
arealer, brodække og reparation af ophaGør ikke mere end absolut nødvendigt, lervogn er imellem vore ønsker.

•
Ved sidste udvalgsmøde i K.D.Y.s junior
udvalg enedes man om at arbejde for en
ensartet aldersgrænse f^>r juniorer. Det
blev besluttet at indføre den bestemmelse
omkring i sejlklubberne, at grænsen for
juniorer, der deltager i sejladser og juniorarbejdet, skulle ligge ved 19 år.

•
når andre smøger ærmede op og villigt og
Drageklassen, som for et par år siden
uselvisk gør en indsats for at få tingene til
at glide, så beklag, at foreningen drives af tog et mægtig opsving i SSF, er desværre
snart helt væk fra klubben igen. De fleste
en klike.
fartøjer er vist solgt til Canada, og kap
Tilbagehold Deres kontingent så længe sejlerne er trådt ind i tursejlernes rækker.
som muligt eller lad helt være med at
•
betale.
Folkebådsklassen trives stadig godt i
Gør Dem ingen ulejlighed med at agitere SSF. Vi mener, at SSF bør arrangere et
for foreningen, overlad det til sekretariatet. stævne for disse sejlere i den kommende
sæson, dels for at vise vort navn og også
Når der holdes en fest, så fortæl, hvem
for at opmuntre disse snart sidste kap
der vil høre på det, at pengene smides ud
sejlere i større tal.
til ligegyldige ting, som bare vækker op
•
mærksomhed, men ingen nytte gør.
I Vintersæsonen, hvor mange af medlem
Når der ingen fester holdes, så fortæl merne ikke kommer så ofte i havnen og
vidt og bredt, at foreningen er afgået ved derfor har lidt svært ved at træffe vor
en blid og rolig død.
kasserer, anbefaler vi at benytte SSF's
postkonto 56516 ved indbetaling af kon
Indmeld Dem ikke til møder og kursus,
tingent.
før det er for sent, og hvis De ikke kom
mer med, så gør vrøvl over, at der aldrig er
Færdselsreglerne til søs, de f... inter
plads til Dem.
nationale søvejsregler, som vi kaldte dem,
Hold Deres øjne åbne for alt, hvad der da vi gik på navigationsskole hos styr
er forkert, når De har fundet det, så meld mand Bendtsen, er blevet ændret. Dette får
Dem ud — og få Deres venner til det mig til at tænke på, om der ikke snart
er så mange af de gamle elever, kystskip
samme.
pere og ikke-kystskippere, som har lyst
Lad være at fortælle foreningen, hvordan
til et repetitionskursus, sådan et lille overden kan hjælpe Dem, og når den ikke hjæl sigtskursus for tidligere elever?
per Dem, så meld Dem ud.

•
Det blev ved samme lejlighed oplyst, at
det er tilladt en juniorbåd at have knæk
på rorpinden, men den faste del skal
holde de på tegningen angivne dimensioner.
•
Husk: ordensreglementet tillader kun
medlemmerne skab i havnen, dersom plads
haves, og skabe, der ikke holdes i sømme
lig stand, kan kræves fjernet.

•
Ved den kommende generalforsamling
forventer vi, at der vil ske det festlige, at
Jørgen Nielsen, også kaldet "Fejeren",
vælges til dirigent for 25. gang.

•
Fartøjer, som skal overvintre på den sdr.
plads, skal placeres mindst 7 meter fra
midten af sporlegemet.

•
Følgende elever, som har bestået Sejler
skolens førerprøve, vil få udleveret deres
diplom ved generalforsamlingen: Vilhelm
Hansen — Max Bergild Petersen — Olle
Lind Jensen og pigerne: Solveig Lindemann samt Benta Stibolt Christiansen.

•

•

Når De overværer et møde, så stem på
Piratjollesejlerne har ikke fået det store
eet og gå hjem og gør noget andet.
opsving i SSF, som man havde ventet, efter
den store interesse og hurtige tilgang, vi
Erklær Dem enig i alt hvad der siges
så sidste år. Mange har solgt eller vil sælge
på møder, men uenig i det samme udenfor.
igen, og bortset fra et par fartøjer ser
Når foreningen beder om oplysninger, man dem sjældent til aftenmatcherne. — j
skal De ikke give dem.
Hvad er der i vejen ?
Gør nar ad foreningen, fordi den aldrig
ved "nogenting".

•

Det var synd for det gode arrangement
med Navigationssejladsen op langs kysten.
Når alt går galt, så skyd skylden på Der var alt for få deltagere. Her fra klubledelsen.
ben var nok slet ingen, og onde tunger

I
1

Foranlediget af vor artikel om "Havnens
fremtid" har bestyrelsen været til et møde
med medlemmer af Amager Roklub og for
manden for Københavns kredsen, Arthur
Christiansen. Af mødets referat fremgår:
at man er utilfreds med vore artikler om
havnens fremtid, at der foreligger forskel
lige misforståelser, og at man er interes
seret i at få disse berigtiget.
SSF beklager, hvis vi har været for nær
gående ved nogen person i den sag. Vi har
fortalt om sagen set fra vort synspunkt
og glæder os over udsigten til, at der nu
skulle være mulighed for, at vi blev bedre
orinteret om vor fremtid.
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» Navigationsog Tovværkskursus i
* vintermånederne
Ligesom tidligere ar arrangerer Sundby
Sejlforening igen i år 2 vinterkursus for
sine medlemmer i Navigation og Tovværksarbejde.
Når disse linier er læst, haster det med
at få dig meldt til og komme igang. Sko
len er faktisk begyndt, men man har ind
stillet sig på at optage elever indtil 1. no
vember.
Skulle der være en sejler, som ikke har
været med her før, og som ikke rigtig sy
nes, det er noget for ham, så kast lige et
blik over billederne på denne side — tænk
så på alle de lange vinteraftener, hvor du
det samme løber et dampskib ud imod dig,
ikke rigtig kan gøre noget ved dit skiv —
du ser ham først, idet han udstøder 2 væm
måske kan du ikke engang få snakket om melige lange sirenevræl. — Jeg spø'r bare?
det, fordi man hjemme er træt af "al dit Hvad vil du så gøre, lille kaptajn ?
sejlervrøvl".
Lad os sige, du er sluppet nogenlunde
Her er "menigheden", her er stedet, hvor heldig fra sommerferieturen, men så kom
du skal holde til en gang om ugen imellem mer du ud af Bøgestrømmen, og ved tøn
andre trosfæller og snakke om den kære den møder du tåge så tyk som ærtesuppe.
Mor bli'r vred og vil af, lille Peter tuder,
fælles interesse.
og
omkring dig tuder det, korte og lange
Tænk på, hvor flovt det var i sommer,
imellem
hinanden, strømmen er imod, søen
dengang du kom ind i en fremmed havn,
er høj, og du skal til Rødvig, — hvad tror
der stod de fiskere eller sejlsportsfolk og
du så der sker, hvis du ikke har andet
så, hvorledes du fumlede med fortøjnin
kendskab til sejlsport end den fine Kasket.
gerne; har du været med en vinter på Du sku' tænke alvorligt på det.
"Hans Sømand"s tovværkskursus, så er det
Henne på Sundparkskolen er der under
dig, der er overlegen, så kan du fortøje,
visning i de ting, og foreningens lærere er
splejse og kende forskel på tovværk — glade for at undervise alle medlemmerne,
tænk på det!
tag så en rask beslutning. Er du bange
Navigation, er det noget svært, som man for at gå alene, så aftal med et par gutter,
ikke kan lære Du sku' prøve at tale med slå følge.
vor lærer, styrmand Bendtsen, om spørgs
Der er tovværksundervisning hver man
målet. løvrigt forstår jeg ikke, du tør sejle dag kl. 19 — og navigationsundervisning
ud uden at vide noget om navigation. Hvad hver torsdag kl. 19 for seniorer samt tirs
vil du gøre, dersom du en sommerdag kom dag kl. 19 for juniorer.
Red.
sejlende forbi Københavns havn - og der i
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AMAGE

gtrykkeri

FORENINGENS ADRESSER
SUNDBY SEJL-FORENING, Amager Strandvej
SU 35016
Formand: E. Nilsson, Vestermarie Allé 51
KA 2502
Næstformand og sekretær: W. Tanggård Rasmussen, Grækenlandsvej 140
SU 353
Kasserer: Th. Sparre, Højdevej 39, 3. S
SU 5673
Træffes i klubhuset 1 oktober til 1. april: 1. søndag i måneden kl 10 til 12.
på Højdevej, hver fredag fra kl. 19 til 20,30. — Postkonto 56516.
Havneudvalget: O. Ftitterer, Middelgrundsvej 39
AM 8719
Magnus Madsen, Østrigsgade 24
Klubhus og fcstudvalg: H. Jensen, Wittenberggade 4
SU 7977 y
Juniorchef: A. May Jørgensen, Italiensvej 76
AM 5568
Kapsejladschef: Alf Andersen, Ulvefodsvej 2
Skolechef: Harald Hansen, Telemarksgade 10, 2. S
Pladsmand Madsen
SU 8770
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Albin Solo Marstal
Peuta Soby
samt lager af brugte motorer, skrue
aksler, propeller alle størrelser sælges
OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 25
SUNDBY 6768

IIUSK STOPURET
til kapsejladsen
STARTKUGLEN er forsvundet.
KLOKKEMAGEREN har det til den
rigtige pris.

ASSURANCE

ØBRO 7515

Alt i ure og optik.
CENT. 14575 - MARSKENSGADE 8, 1.

»Klohhemayeren«
Amagerbrogade 101

Amager 2719 u.

GIK DER EN RUDE?
betyder intet
den ordner
GLARMESTER JES SCHULTZ
Wermlandsgade 82

Amager

7099

Man går ikke med
stråhat eller hvidt
betræk om vinteren
Lad os vise Dem
en rigtig vinterhat

KALMAR FYR
til Deres bådebyggeri.

Tømmerhandlen
H.

T O L S T R U P

M Ø L L E R

Islandsgade 13 og Lerdalsgade 13

Ras

BROZE K

Tlf. Amg. 1530, Amg. 3015 og Amg. 1501
(ved Amagerbrogade nr. 100)

A M A G ERBROGADE 124
ANNONCEEKSPEDITION ved

Køber gammel Jern - Metal - Klude
Flasker og Aviser.

Amg. 6313
P. RASMUSSEN - HESSENSGADE 25

E. LORENTZEN,
Aflev, til postvæsenet d. 20. oktober 1953. ALBANIENSGADE 2 - AMAGER 7118 Y.

GRØN&WTTZKE
Assurance

Kongen« Mytorv 6
Medlem af S.S.F.

København L

Udgiver: Sundby Sejl»Forening.
Ansvarshavende redaktør:
Sv. Aa. Rasmussen
Lybækgade 31, st., SU. 3655
Ekspedition: E. Nilsson,
Vestermarie Alle 51, KA. 2502
Tryk: Amager Bogtrykkeri,
Hallandsgade 11 —„S.
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M E D L E M

A F D A N S K

SUNDBY SEJL-FORENING afholder

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

ANDESPIL OG BAL

M m L /L J I I L \J \J L / M L

førstkommende fredag d. 20. november kl. 20
i selskabslokalerne, Markmandsgade.

10 spil — een AND i hvert plus rækkegevinst. — gennemgående plader 3 kr. — enkelte 35 øre.
Slutspil om en stor GÅS — slutspillet 50 øre.

Gambys orkester til dansen
'iiiiWII!!

Ordinær halvårlig generalforsamling af
holdt den 27. oktober 1953 i Amager Sel
skabslokaler med følgende dagsorden:
1.
2.
4.
3.
5.
6.

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

Formanden bød velkommen og erklærede
generalforsamlingen for åbnet. Bad om for
slag til en dirigent.
Jørgen Nielsen foresloges og valgtes til
dirigent.
Dirigenten takkede for valget og konsta
terede, at generalforsamlingen var lovlig
indvarslet.
Gav derefter ordet til sekretæren, der op
læste forhandlingsprotokollen.
Formanden aflagde derefter beretning.
Mindedes vor tidligere formand Hans Bay,
der er afgået ved døden. Forsamlingen rej
ste sig. Omtalte kort de vigtigste arbejder,
der er udført i det forløbne halvår:
Motorreparationsskuret og bolværket på
søndre side er fuldført. Ny gangbro over
slæbestedet på søndre plads. 2 gangbroer
over skinnelegemet. — Vand til hjørnet ved
søndre bro.
Hermed er alle arbejder, hvortil der er
modtaget tilskud fra benzinpengene, fuld
ført.
Det samlede tilskud til disse arbejder ud
gør ialt kr. 37,032,00. Heraf har vi fået ud
betalt ca. 32,000 kr. Vi har desuden fået et
tilskud til dækning af prisforhøjelse på

motorreparationsskuret, vi har således ca.
6000 kr. tilgode.
Vi har i en ny ansøgning om tilskud fra
benzinpengene ansøgt om ialt 21,400 kr. til
reparation af ophalervogn og broer samt
hegn omkring pladsen.
Vi har endnu ikke fået svar, men håber
på et godt resultat, da vandbygningsvæse
net, der skal anbefale ansøgningerne, har
udtalt sin tilfredshed med de arbejder, vi
hidtil har udført. Vi er en af de klubber,
der får mest ud af benzinpengene.
Vi vil endvidere snarest gå i gang med
at lave nye toiletter på søndre plads — dog
ikke med træk og slip.
Omtalte restauratør Johannesens opsigel
se samt antagelse af Egon Kjeldsen, "Pløk",
som restauratør.
Klubhuset er malet udvendig i sommer
og er ved at få en omgang indvendig nu.
Formanden håbede, at vi, når nu lokalerne
bliver lidt hyggeligere, kan få lidt mere
klubliv dernede.
I forhandlingerne om beliggenheden af
det nye klubhus er intet nyt at berette.
SSF havde gennem Dansk Idræts For
bund ansøgt om tilskud fra tipspengene til
nyt redningsmateriel til øvelses- og junior
bådene, men har modtaget afslag herpå.
Formanden omtalte de kedelige sager, vi
har haft med medlemmer, der søger at
snyde foreningen for at få havneplads. Om
talte eksklusionen af N. Olav Olsen (den
tidligere ejer af kragejollen "Svava"). Et
andet medlem — Poul Nielsen — skulle
også have været ekskluderet, men meldte
sig ud forinden.
Vi er ikke glade for den slags sager, men
vil helst have det hele til at glide uden at
skride til så drastiske metoder, men vi er
nødt til at varetage interessen for de med

Adgangsbilletter a 50 øre hos bestyrelsen.
Obs.! intet billetsalg ved indgangen.
lemmer, der holder sig lovene efterrettelige
og venter på plads til det bliver deres tur.
Herefter uddeltes certifikater til 5 med
lemmer ,der har bestået foreningens certi
fikatprøve.
Omtalte den ringe tilslutning til vinterens
kursus. Rettede en tak til lærerne på sejler
skolen.
Det har ikke været muligt i foreningens
arkiver at se, hvor mange 25-års jubilarer
vi har i år — det er en dunkel periode i
foreningens historie. Vi ved dog et medlem,
der i år har 25 års jubilæum, nemlig vor
kapsejladschef — Alf Andersen. — Alf har
altid gjort et stort stykke arbejde for SSF
ved sit virke i kapsejladsudvalget og som
kapsejladschef — han har sammenlagt til
bragt år af sit liv i et dommerskib. — For
samlingen hyldede Alf Andersen, der fik
jubilæumsnålen overrakt.
Formanden oplyste, at der var endnu en
jubilar i aften, idet det i aften var 25. gkng
Jørgen Nielsen varetager hvervet som diri
gent ved SSF's generalforsamlinger. "Feje
ren" fik overrakt en buket røde og hvide
nelliker og hyldedes ligeledes af forsamlin
gen. Der udbragtes et leve for de to jubi
larer.
Herefter var beretningen udtømt, og diri
genten forespurgte om nogen havde noget
at indvende imod protokol og beretning.
Henri Madsen havde i beretningen savnet
oplysninger om juniorafdelingens arbejde i
den forløbne sæson.
Rigger Hansen takkede for artiklen i
medlemsbladet om tovværkskursus — men
te at der ikke havde været annonceret nok
om kursus.
Pladsmanden: "Fejeren" burde takke for
samlingen, da det er den, der er skyld i,
at han lever i dag.

SSF

SIDE 2

Redaktøren anmodede om at få en lap
papir, såfremt nogen ønskede noget i bla
det. Det er ikke nok at komme og stikke
det ud, når man står nede på pladsen med
en pensel i hånden — så har man glemt det
et øjeblik efter.
Chr. Olsen syntes, kapsejlerne skyldte Alf
Andersen en særlig hyldest — han tilbrin
ger alle sine søndage ude på dommerbåden,
medens vi andre dyrker vores hobby.
Juniorlederen gav nogle oplysninger om
juniorafdelingen.
Henri Madsen mente, at juniorafdelingen
koster foreningen for mange penge. Har
som tilsynsførende på havnen i sommer
sjældent set de juniorer, der skulle sejle.
Det kostede ifjor hvert medlem 7 kr. til
juniorafdelingen.
Jørgen Hillers mente, at juniorafdelingen
havde været godt besøgt.
Sparre har som tilsynsførende ikke set
ret mange juniorer i havnen. Madsens kritik
var ikke helt ved siden af.
Redaktøren mente også, at vi får for lidt
ud af juniorarbejdet. Hver junior koster
140 kr. om året.
Formanden korrigerede Henri Madsens
oplysning om de 7 kr. pr. medlem. Det var
det år, hvor vi fik nye sejl til bådene. Men
derfor skulle vi jo gerne have valuta for
pengene. Det kunne tyde på, at der ikke er
så stort behov. Det er beklageligt.
Dirigenten stillede derefter protokol og
beretning til afstemning.
Protokol og beretning godkendt.
Punkt 3: Lovændringsforslag — udgik,
da der ikke var indkommet forslag til dette
punkt.
Punkt 4: Andre forslag.
Fra bestyrelsen forelå et sålydende for
slag:
Ordensreglementet
§7
under
afsnit
PLADSEN udgår, og i stedet foreslås:
Ethvert aktivt medlem med fartøj har
ret til, forsåvidt plads haves, at opstille
et skab efter havneudvalgets anvisning.
Skabet skal være udført efter den af fore
ningen standardiserede tegning. Det skal
være mærket med indehaverens medlems
nummer. Der betales en årlig afgift af
skabene. Afgiften fastsættes på general
forsamlingen i oktober.
Skabe, som ikke holdes i sømmelig stand,
kan fjernes af havneudvalget.
Formanden motiverede forslaget. Vi hav
de tænkt os en afgift på 3 kr. pr. skab.
Chr. Olsen mente dette var rimeligt —
anbefalede forslaget.
Dirigenten: Bestyrelsen foreslår altså en
afgift på 3 kr. årlig pr. skab.
Ved afstemning vedtoges forslaget med
alle stemmer mod 1(?).
Punkt 5: Valg.
De på valg værende bestyrelsesmedlem
mer genvalgtes med akklamation.
Dirigenten: Vi har kun een suppleant,

nemlig min ringhed. Der skal ifølge for
eningens love være 2 suppleanter, men da
der ikke er indkommet forslag herom, ser
vi os nødsaget til at fortsætte et halv år
endnu med kun een suppleant.
Chr. Olsen: Det er ikke første gang, vi
mangler en suppleant. Mente vi burde vælge
en nu, der kan godkendes på næste gene
ralforsamling.
Dirigenten ville dog ikke fravige lovene,
hvorfor spørgsmålet udsattes
til næste
generalforsamling.
Punkt 6: Eventuelt.
Et medlem forespurgte om ikke bladet
kunne udkomme til en bestemt dato.
Lindemann savnede lys i motorreparationsskuret. Ankede over, at medlemmerne
glemmer at aflevere nøgle til dette skur til
pladsmanden. Onskede at man kunne leje
en nøgle i den tid man har en motor til
reparation.
D. Højlind henstillede, at medlemmerne
ikke lader deres motor henstå på den lille
vogn i flere døgn.
Rob. Frisch havde indhentet et tilbud fra
et forsikringsselskab på forsikring mod
skade ved ophaling og udsætning.
Der udspandt sig en længere diskussion
om dette problem.
Mogens Bech ønskede oplyst, hvorledes et
medlem skal forholde sig med sit skab, hvis
han sælger sin båd.
Sejrbo efterlyste en spuleslange — evt.
med en saltvandspumpe.
Formanden svarede de forskellige talere,
hvorefter dagsordenen var udtømt.
Dirigenten takkede for opmærksomheden
ved hans lille jubilæum. Takkede medlem
merne for god ro og orden og motiverede et
leve for SSF.
W. Tanggaard Rasmussen.

r

v..

I'å eget ansvar?

Mange medlemmer er blevet urolige over
pladsmandens skilt: "Optagning og udsæt
ning sker på ejerens eget ansvar."
På generalforsamlingen førtes en diskus
sion om dette emne, som bør bringes ud
til alle fartøjsejere.
En del medlemmer rejste spørgsmålet:
Kan pladsmanden sige sig fri for et ansvar,
når han har påtaget sig det arbejde, som
består i at tage et fartøj på land og herfor
modtager en betaling efter fartøjets stør
relse ?
Vor pladsmand Madsen oplyste, at han
havde en ulykkesforsikring, som dækker de
folk, der hjælper ham, derudover kan han
intet ansvar påtage sig.
Madsen forklarede hvorledes den betaling,
der udredes af fartøjsejeren, medgår til
dækning af arbejdsløn for ham selv, og de
2—3 hjælpere han har. Skal et fartøj også
dækkes imod en eventuel skade af plads
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manden, måtte han opkræve et beløb for
dette, hvis størrelse måtte afhænge af far
tøjets værdi.
Det blev oplyst, at man kunne forsikre
sit fartøj imod skade ved op- og nedtagning
samt brand for vinteren hos "Dannebroge"
for 15 kr., hvis man f. eks. havde beregnet
fartøjets værdi til 6000 kr.
Et fartøj af denne værdi vil ligge i en
størrelse Madsen får 10 kr. for at sætte på
land, spørgsmålet bliver så, hvorledes der
skal blive til arbejdsløn og forsikringspræ
mie af de nævnte 10 kr.
Vi ved, at mange medlemmer har kasko
og andre forsikringer imod ophaling og
brand, det er efter vor mening uforsvarlig
ikke at have det, tænk over sagen.
For nye medlemmer, som ikke kender
noget til fortiden i SSF, kan vi oplyse, at
der før krigen var en kollektiv brandforsik
ring, som blev foreningen for dyr. Det blev
den gang på en generalforsamling besluttet,
at medlemmerne selv skulle varetage deres
egne interesser. Efter den tid blev der også
forsøgt på forskellig vis at tegne brandfor
sikringer, men nogen rigtig gang er der vist
aldrig kommet i dette, vel nok fordi sel
skaberne vil have foreningen til at tage
arbejdet med opkrævning af præmierne,
idet man altid taler om samlede forsikrin
ger af hele flåden for at komme ned på en
rimelig præmie, samme selskaber kan da
ikke være uvidende om, at mindst 25 pet.
af vore fartøjsejere har forsikret sig imod
skader.
Med mellemrum dukker disse forsikringsspørgsmål op, og der er den fordel ved
dette, at nye medlemmer bliver mindet om,
at deres kære skiv ikke er forsikret under
nogen form, hvis de ikke selv sørger for det.
Til slut er blot tilbage at rejse spørgs
målet: Hvorfor så stor interesse for far
tøjet i den periode det ikke bruges?
Risiko for skade er da størst i sæsonen,
er det ikke bedre at overveje om forsikring
imod brand og skade om vinteren kombine
res med forsikring imod havari, påsejling,
forlis o. m. m. om sommeren?
Den sejler, som har tænkt på forsikring,
bør også undersøge sagen helt, tør vi anbe
fale vor annoncør Grøn & Witzke, tal med
ham om sagen.
Red.

r Vintersæson i SSF?
Sundby Sejl-Forenings medlemmer har
som andre sejlklubber sluttet deres som
mersæson. Fartøjet er på land og indpak
ket, og så har man intet at gøre 1 klubben
udover et besøg på pladsen et par gange i
vinterens løb for at se til det kære skiv,
eller man kommer, fordi man fået lyst til
at se nogle af sommerens sejlsportskammerater.
Det var om denne lyst til at være sam
men med klubkammerater, jeg ville skrive

NR. 11
i dag. — Har du egentlig tænkt over, hvor
sparsomt klublivet egentlig er hos os. —
Undertiden kan man få det indtryk, at med
lemmerne ser på SSF, som et sted, hvor far
tøjet ligger godt og billigt, og hvor admi
nistrationen er så fornuftig, at man af den
ne grund og alene herfor bliver ved med at
have sit fartøj der, interessen for klub og
klubliv er meget ringe.
Bestyrelse og festudvalg siger, at man
har forsøgt forskelligt gennem tiderne, men
ud over vor revy med meget ringe held
— vore medlemmer v i 1 ikke komme sam
men om vinteren.
Foran mig ligger det sidste nr. af vort
udmærkede sejlerblad "Sejl og Motor", og
heri ser jeg, hvorledes de forskellige klubber
også om vinteren har et klubliv.
Lad os engang gå klubbernes program
mer igennem, måske var der noget vi kunne
bruge alligevel.
Vi begynder med KDY: Diskussionsaften
og farvefilm 12. november. Havkapsejlads
i Danmark og film fra en havsejlads ved
Buenos Aires — Rio de Janeiro, samt en
farvefilm fra Bermuda-racet 1952, alt i for
bindelse med en diskussion om havkapsej
lads. Aftenen indledes med en middag. 3
retter og kaffe a 12 kr. pr. kuvert.
Ja — men vi er ikke KDY, vil der vel
straks lyde fra en del læsere. — Nej! det
er vi ikke — men må jeg så bede om at
høre, hvad der er i et sådant arrangement,
som ikke kunne interesse en Sundby-sejler?
Men lad os så læse videre. KAS: Vinter
sæsonen indledes med et andespil i klub
huset (de har et vidunderligt hyggeligt
klubhus hos Amatørerne), videre i novem
ber en filmsaften med bal. I december af
holder man juletræsfest for børnene og
slutter året med en stor fest nytårsaften.
Fredag aften har man almindelig klubaften,
disse aftener kan man hos hovmesteren be
stille middag, den første aften skal man
have: brunkål og flæsk og den følgende fre
dag: sprængt oksebryst og stuvet spidskål
samt æblekage. Den 6. november begynder
man endvidere et kursus i kapsejladsteknik.
Er der noget i det program som en Sundby
sejler er imod? ... Jeg spø'r bare...
Hellerup Sejlklub holder åbent og opvar
met klubhus hver lørdag aften og beder
medlemmerne møde op.
Sejlklubben Frem afholder stiftelsesfest
i Borgernes Hus.
Sejlklubben Sundet skal have filmsaften
med Møller-Nielsens film fra Skotland med
efterfølgende dans samt et andespil. Tirs
dag aften er klubhuset åbent og opvarmet
for medlemmer, som ønsker at snakke med
sejlerkammerater eller at spille kort.
Inden jeg fortsætter, dette er ikke en
reklame for de andre klubber, men en gen
nemgang af klubliv om vinteren andre ste
der, til gennemtænkning for medlemmer og
udvalg.
Vi fortsætter med Sejlklubben Øst, som

SSF
foreløbig har en aften med ålegilde, stiftel
sesfest og præmieuddeling.
Tårbæk Sejlklub har afriggerfest med
spisning og kaffe samt et andespil paa
programmet.
Dragør Sejlklub inviterer til torskegilde.
O. s. v., o. s. v.
Jeg kan dårligt tænke mig, at der ikke
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iblandt os her i Sundby er mange, der ville
ønske ,at vi havde blot lidt af det klubliv,
som disse linier afspejler, der foregår i
andre sejlklubber.
Emnet må være oplagt til at behandles
i vort medlemsblad, og vi modtager gerne
indlæg ,som kan vejlede om utilfredshed
eller hvad vi ikke tror på, tilfredshed. Red.

Der skal ligeledes behandles et forslag
gående ud på at opdele piratjolleklassen i
en A og B klasse, videre foreligger forslag
Danske sejlklubbers repræsentanter fra til en ny eenmandsjolle på 9 kv.-meter, og
hele landet mødes i år lørdag den 21. nov. en ændring af reglerne for 45 kv.-meter
for at drøfte sejlsport i den kommende spidsgattere.
sæson.
På dagsordenen er i år et spørgsmål, som
K. S. U. har afholdt møde: Sejlklubben
vil give anledning til nogen diskussion —
"Triton" er blevet optaget i unionen.
spørgsmålet om vi skal føre hækflag under
K. S. U. vil gå ind for ,at man i frem
sejladsen, som vi f. eks. kender det fra
tiden arrangerer 3 fællessejladser i Sundet
motorbådene og svenske fartøjer.
Spørgsmålet opstår fordi danske fartøjer og ophører med fællesturen og sejladsen til
ved internationale stævner er de eneste, Sverige, den sidste har i de sidste år haft
som ved sejlads til og fra banerne, der ikke for ringe tilslutning i forhold til omkost
ningerne.
fører nationalflag.

Q Møde i I».S. V. og K.S.I'/j

Nye medlemmer
i Suurdiy, StytpjteviLiAfy

Aktive:
Flemming H. Bruun, Humlebjerg 21, Brh.
Kutter "Alice".
Snedkermester Bernh. Bernoq, Uglevej 9.
Uden båd.
Portner Alfred Christensen, Palermovej 7.
Motorbåd "Sofus".
Arkitekt André Espensen, Koldinggade 13.
Motorbåd "Swell".
Typograf Carl J. Gregil, Burmeistergade 7.
Kragejolle "Pia".
Erik Hauerberg, Strødamsvej 32.
Spidsgatter "Daysi".
Maskinarb. Hans F. Hansen, Genuavej 22 C.
Motorbåd "Poul".
Lagerarb. Orla Hougård, Thingvalla Allé 23
Piratjolle.
Sporvejsf. Jørn A. Hansen, Mars Allé 92.
Motorbåd "Anker".
Maskinarb. Egon Hansen, Bergthorasg. 40.
Motorbåd "Zepo".
Toldbetjent Robert Hill, Godthåbsvej 104.
Motorbåd "Amme-Marie".
Chauffør Kurt A. O. Jacobsen, Lipkesg. 19.
Kragejolle "Titi".
Assistent H. Kromann, Emil Pipersvej 39.
Sundbåd "Delphin".
Jørgen Nagel, Sternberggade 2. Uden båd.
Prøvemester Skjold Pedersen, Nattergale
vej 34. — Jolle "Mik".
Kranf. Helge Rasmussen, Olfert Fischersgade 48. — Uden båd.
Chauffør Gray Runing, Amagergade 7 A.
Kutter "Peter".

Repræsent. Jørgen Suhr, Vejlands Allé 97.
Kutter "Show-Boat".
Bådebygger Åge Sørensen. Overgaden oven
Vandet 32 C. — Kosterbåd "Yvonne".
Maskinarbejder Axel R. Schølzer, Nyrnberggade 2 B. —Motorbåd u. navn.
Chauffør Knud J. Villadsen, Wildersg. 33.
Spidsgatter "Morild".
Sporvognsfunkt. Tage Johansen Hemdorff,
Lange Mullersvej 21, 1. Mb/ "Kiss".
Mekaniker Arndt Tage Adrian, Holmbladsgade 55, 1. Kragejolle "9'er".
Bladforhandler Leon Axel Asbjørn Glaring,
Svanevej 14. Motorbåd "Harboøre".
Montør Helge Vile, Øster Farimagsgade 8.
Uden båd.
Mekaniker Mogens Hansen, Egilsgade 62, 1.
Uden båd.
Assistent Vilmar Olsen, Kretavej 11, 3.
Uden båd.
Lokomotivfyrbøder Bent Hohn, Bremensgade 27. Motorbåd "Week End".
Billy Haagen Jensen, Sundholmsvej 3, 4.
Folkebåd "Amber".
Frits Sørensen, Teglgårdsstræde 16 A, 3.
Motorbåd "Ina".
Møbelpolstrer Bruno K. Jensen, Danne
brogsgade 36 o. g., 2. Spidsg. "Rollo".
Blikkenslagermester Kena Møller Nielsen,
Westend 23, 2. Motorbåd "Kiss".
Bjarne Sv. Åge Jensen, St. Møllevej 12, st.
Uden båd.
Lis Wegener Andersen, Femte Juni PI. 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

dage efter offentliggørelsen.

senest 14
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\ AMAGER! ^ G TRYKKERI
AMAGER ^
:L1; >7Ttf<072

FORENINGENS ADRESSER
SUNDBY SEJL-FORENING, Amager Strandvej
SU 35016
Formand: E. Nilsson, Vestermarie Allé 51
KA 2502
Næstformand o g sekretær: W. Tanggård Rasmussen, Grækenlandsvej 140
SU 353
Kasserer: Th. Sparre, Højdevej 39, 3. S
SU 5673
Træffes i klubhuset 1 oktober til 1. april: 1. søndag i måneden kl 10 til 12.
på Højdevej, hver fredag fra kl. 19 til 20,30. — Fostkonto 56516.
Havneudvalget: O. Fiitterer, Middelgrundsvej 39
AM 8719
Magnus Madsen, Østrigsgade 24
Klubhus og festudvalg: H. Jensen, Wittenberggade 4
SU 7977 y
Juniorchef: A. May Jørgensen, Italiensvej 76
AM 5568
Kapsejladschef: Alf Andersen, Ulvefodsvej 2
Skolechef: Harald Hansen, Telemarksgade 10, 2. S
Pladsmand Madsen
SU 8770

N Y E

B A D M O T O R E R

Albin Solo Marstal

FREYTAG SEJL
N Y H A V N 5 3
P A L Æ

3 9 4 3

Kassereren har lukket fredag den 20,
november på grund af ANDESPILLET.

Ponta Seby
samt lager af brugte motorer, skrue
aksler, propeller alle størrelser sælges
OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 25
SUNDBY 6768

Så tænker vi på
* Julegaver »
ASSURANCE

Jeg har stopure - Barometre - skibsure
— lige det sejlsportsmanden ønsker. —

ØBRO 7515

CENT. 14575 - MARSKENSGADE 8, 1.

»Klohkemayeren«
Amagerbrogade 101

Amager 2719 u.

GIK DER EN RUDE?
betyder intet
den ordner
GLARMESTER JES SCHULTZ
Wermlandsgade 82 — Amager 7099
til den billigste pris

Ras

Man går ikke med
stråhat eller hvidt
betræk om vinteren
Lad os vise Dem
en rigtig vinterhat

BROZE K

KALMAR FYR
til Deres bådebyggeri.

Tømmerhandlen
H. T O L S T R U P

Islandsgade 13 og Lerdalsgade 13
Tlf. Amg. 1530, Amg. 3015 og Amg. 1501
(ved Amagerbrogade nr. 100)

AMAGERBROGADE 124

ANNONCEEKSPEDITION ved
E. LORENTZEN,

Køber gammel Jern - Metal - Klude
Flasker og Aviser.

Aflev. til postvæsenet d. 17. november 1953

ALBANIEN SG ADE 2 - AMAGER 7118 Y.

I

Amg. 6313
P. RASMUSSEN - HESSENSGADE 25

'GRØNaWITZKE
Assurance
Kongens Nytorv 6
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Jeg var vet seksten-sytten år, da jeg før
ste gang tog på langtur alene i min første
båd. Uden begreb om navigation, uden at
ane, at der fandtes noget som hed søkort,
bare sejlede jeg på må og få ud over
havet. — Og endnu kan det kildre sødt
gysende ned ad rygraden, når jeg tænker
på, at jeg dengang aldrig anede, om det
var Vestindien eller Saltholm, der dukkede
op forude . . .
Hilsen
ROLLO

Jeg lå og drev i min båd uden vind på
et hav så uendeligt, at det fik tanken til
at svimle. En lille, ubetydelig spån, der
drev om

på verdenshavet helt

planløst,

tø

uden mål og med. Som en verdensvagabond,
der bare slentrer hyggeligt gennem tilvæ
relsen uden ærgerrighed, drev båden den
vej, strømmen ville med slatne sejl, ud
mod den evigt vigende horisont.
Jeg anede ikke, hvor jeg befandt mig,
vidste kun, at solen stod deroppe på den
blålilla himmel med de gyldenhvide skyer,
at vindene mødtes et sted oppe over sejlet
og fortalte hinanden sødmefyldte eventyr
om lande nede under horisonten, og at jeg
aldrig ville nå derud, hvor hav og himmel
mødtes, fordi himlen stadig ville løfte sig,
hver gang jeg troede at være den nær. —
Fordi horisonten altid må ligge derude, lige
fjern og uopnåelig.
En dønning, som er gået sin ensomme
gang over havet, får båden til at sukke og
bommen til at slå over. Den får mig til at
huske, at der er en verden nede under hori
sonten ,at jeg ikke er det eneste menneske
på en klode, som kun består af vand. At
der gar travle skibe derude med skarpe
stævne og pløjer vandet op i lange furer,
furer, der glatter sig ud bag skibet og dør,
som røgen fra skorstenen. Kun en enkelt
bølge har skilt sig ud fra selvudslettelsen,
har forstået at leve sit eget liv, som det
passer den, ga tjin ensomme vej op til mig

og tegn.

f ROLLO
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for at fortælle om travle mennesker, der intet levende ombord, — ikke engang en kan tage hensyn til den fornødne plads ved
skovler kul ind i flammende fyr, mennesker, flue eller en edderkop.
som flugter et skibs stævn med kursen på

konstruktionen.

Nærmest for at foretage mig noget, fandt

Ja, ja, så har man fartøjet på papiret,
kompasset, mennesker, som styrer målbe jeg pøsen frem og smed en snes spande men det er jo ikke nok. Hvad så med byg

vidst mod det usynlige mål lang, langt vand over det varme dæk, og blev så godt ningen ?
forude.
Og den får mig med ét til at længes så

tilpas ved at høre vandet risle og klukke

Det første, man bør gøre, er at se på sin

ud gennem spygattene, at jeg hev et par bankkonto og finde ud af, hvor meget man

usigeligt efter land, sukke efter at se en tomme flasker udenbords og gav mig til kan tillade sig at sætte i et sådant stykke
kyst hæve sig op over vandet, høre menne kaste til måls efter dem med rustne søm legetøj. Og dernæst henvender man sig til
sker tale sammen, fornemme bevægelse og og skruer, som jeg fandt på bunden af forskellige bådebyggere med sine tegninger
liv. Den får mig til at længes efter, at vin værktøjskassen.
den skal komme og sætte fart i den døende

Jeg fandt også en rusten pilk og tænkte

og indhenter tilbud på bygningen.
Foruden tegningerne skal jo også mate

verden, jeg ligger i, puste liv i den blanke et øjeblik alvorligt på at få tiden til at gå rialet m. m. drøftes, og det er derfor bedst
flade, piske den op i et vildt, brusende hav med at fiske, men kom så i tanke om, at at medbringe en liste over hvilke træsorter,
med lange, skumstribede bølger, der skån sømænd ikke må trække fisk op af vandet. man kunne tænke sig anvendt til de for
selsløst forfølger hinanden og larmende Det betyder uheld for ham og hans skib. skellige formål. Ligeledes hvilke beslag,
smadrer sig selv i et brusende skum mod Det skal han lade fiskerne om, de har en bådebyggeren skal levere, og hvilke man
bådens sider. Jeg synes med ét, at havet aftale med søguden. Så puttede jeg det selv ønsker at anskaffe.
Det bør aftales, hvorledes man vil have
er alt for stort, — og landet alt for langt djævelske redskab i en tom konservesdåse,
og lagde mig ud over siden for at se det den eventuelle motor med tilbehør funda
borte.
menteret, og om bådebyggeren helt eller
Jeg ønskede, jeg havde haft en papegøje forsvinde ned i dybet.
Men over mig hang stadig den stegende delvis skal foretage installationen. Det

ombord, som jeg havde kunnet snakke lidt

med. En kat eller en rotte. Eller bare en sol, og alt land syntes sunket i havet, som samme gælder et eventuelt rat og rortræk.
Er der andet, man bør tale om, inden
fisk, som svømmede rundt i en spand og forekom lige uendeligt. Og uden andre
engang imellem blev stående stille og gloede skibe end mit, som helt meningsløst var kontrakten udfærdiges ?
op på mig over kanten. Men der fandtes anbragt midt ude i det.
Ja, der er spørgsmålet bordbredder. Det
er jo en kendt sag, at bordene bør være

En lystsejlers erfaringer
o »i s k i b s b y g g e r i !
De fleste sejlere er vist dårlige forret
ningsfolk, og det er ikke godt, når man
beslutter sig for et nyt fartøj. Et af
vore medlemmer, som føler sig frygte
lig snydt af sin bådebygger, har ønsket
at stille sine erfaringer i den anledning
til rådighed for andre klubkammerater,
som påtænker at bygge skib.

høstet. Det er jo billigere at lære af andres
end af egne erfaringer.
Hvilken fremgangsmåde anvender man,
når man vil have bygget sig en båd ?
Først og fremmest noterer man op alt

smalle, men det er jo heller ingen hemme
lighed, at bådebyggere helst anvender så
brede bord som muligt, idet det sparer tid
og arbejde, men for brede bord kan jo godt
give en del ekstrarbejde eller udgifter de
første par år med at holde skroget glat.
Så er man vel klar til at skrive kon
trakt ? Er der særlige hensyn at tage her
under ?
Nar det er afgjort, hvem der skal bygge,

det, der har irriteret een, eller som af anden skal der selvfølgelig oprettes en kontrakt,
I de senere år har flere af vore medlem grund har været forkert eller mangelfuldt og jeg skal her nævne, at en sådan skal
mer fået nye fartøjer. Adskillige af disse ved eens tidligere båd, og danner sig derved stemples for at være gyldig i tilfælde af
har medlemmerne selv bygget, men der er et skøn over, både hvor stor den nye bør senere eventuelle retskrav. I bedste tilfælde
dog også enkelte, som er leverede fra både være ,og hvorledes man ønsker den indret får begge parter bøde, hvis stempling ikke
byggere. At selvbyggerne er tilfredse med tet. Og man gør klogt i at gå rundt og er sket.
værket, i hvert fald hvad angår arbejdets "se på både" af den tænkte art og størrelse

Når man skal træffe sit valg mellem de

kvalitet, er en selvfølge, men hvordan er i de havne, man tilfældigvis anløber. Det forskellige tilbud, bør man overveje, om
det med tilfredsheden hos den anden kate kan jo hænde, man ser en eller anden fiks man vil lade båden bygge i København
gori ?

og praktisk indretning, som man kunne eller i provinsen. Det er muligt, at provins

Ud fra den tanke, at måske andre omgås ønske at efterligne.
med planer om at lade en båd bygge, og

værftet er lidt billigere, men man bør da

Når man så er helt klar over, hvad det huske på, at rejserne frem og tilbage for

for om muligt at give disse en lille smule er, man ønsker sig, henvender man sig til at tilse sin nybygning jo ikke er gratis, og
idé om, hvad man bør tage særligt hensyn en konstruktør og lader ham tegne båden, at det nemt medfører, at man ikke kan
til, har vi henvendt os til et af vore med så den opfylder de krav, man nu engang følge arbejdets fremadskriden tilstrække
lemmer, som har fået bygget fartøj for har stillet. Skal der maskine i båden, bør ligt godt til at gribe ind, hvis noget ikke
nogen tid siden, og bedt ham besvare vore man i forvejen have bestemt, hvilken type er, som man har tænkt sig det, eller man
spørgsmål om de erfaringer, han har ind- og størrelse det skal være, så konstruktøren finder noget for dårligt udført. Det kan jo
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godt tænkes, at man, på grund af de for heden nok mindst, og så skulle det være tror jeg ikke, man behøver at være nervøs
holdsvis lange intervaller mellem tilsynene, muligt at få fartøjet færdigt til det følgen for dimensionerne, i andre tilfælde er det
først bemærker f. eks. et mindre godt styk de forår.
klogt at kontrollere hovedmålene på et så
ke materiale anvendt, en sløj håndværks

Hvis man, efter at kontrakten er under tidligt tidspunkt som muligt. Det kan jo
mæssig udførelse, eller en decideret fejl, skrevet, ønsker noget forandret, kan det ske, at der f. eks. mangler lidt i længden.
når det er for sent at få den rettet. Ved et så lade sig gøre?
Og med hensyn til afleveringsdatoen, så er
bådeværft her i byen har vi, der bor her,
Det kan det sikkert, hvis det da ikke det min opfattelse, at det er et begreb, som

jo langt bedre mulighed for så godt som ligefrem er hele skrogets facon eller dimen bådebyggere ser meget stort på. Når en
daglig at følge bådens tilblivelse. Og som sioner, men det er vist bedst at holde sig reder bestiller et skib bygget på et skibs
en herværende bådebygger engang meget fra ændringer, da disse jo falder uden for værft, er der i kontrakten altid fastsat en
rigtig bemærkede: Så godt som alt mate kontrakten og derfor naturligvis må betales afleveringsdato, og desuden er der anført
rialet, en bådebygger i provinsen skal bru ud over kontraktprisen, og sådanne ændrin
ge, skal han have fra København, så det ger plejer ikke at være billige.
kan da kun fordyre båden.
Er der ellers noget af betydning, vi kan
Men skatter og lønninger spiller natur
anføre ?
ligvis også en rolle, så det er vanskeligt at
Ja, det er der vel nok. Der er jo så uende
se, hvem der bygger billigst.
lig mange småting at hæfte sig ved, f. eks.
Det er vistnok almindeligt, at bådebygge
dørlåsene. Hvis der ikke i kontrakten ud
ren sender en kontrakt i to eksemplarer, og
trykkeligt står, at den og den slags låse
som regel har han da allerede selv under
skal anvendes, kan man roligt gå ud fra,
skrevet den. Det er så hensigten, at man
at dørene bliver forsynede med almindelige
skal læse den igennem, finde alting såre
skuffelåse, og de er jo ikke meget værd i
godt, skrive den under og returnere den.
en båd.
Men man bør meget nøje konferere kon
Man må heller ikke glemme at få med i
traktens ordlyd med sine optegnelser, både
dem ,man benyttede ved forhandlingerne,
og dem, man noterede sig under forhand
lingerne. Ofte vil der være faldet en del
ud, f. eks. om dækket skal være plankedæk,
eller det skal være beklædt med lærred
eller Masonite. Behandlingen med linolie,
farve og lak

og

bundbehandlingen

kan

kontrakten, at bådebyggeren skal levere
hynder og lignende af en nærmere angivet
kvalitet stopning og betræk, hvis man da
ikke ønsker selv at sørge for den slags, for
star det ikke i kontrakten, kan man være
vis på det heller ikke findes i båden.
Overholdes kontrakten m. h. t. fartøjets

enten helt mangle eller være stærkt for dimensioner og afleveringsdato ?
ringet.

størrelsen af dagbøder for for sen levering,
for så vidt denne kan tillægges værftet.
Jeg tror ikke den samme fremgangsmåde
er almindelig ved bygning af lystfartøjer,
men den burde være det. Prøv at komme en
måned for sent med næstsidste rate, og du
vil

erfare,

at

bådebyggeren

holder

sig

strengt til kontraktens ordlyd. Hvorfor da
ikke kræve samme præcision af ham?
Er du selv tilfreds med det, du fik ud af
samarbejdet med en bådebygger?
Det vil jeg ikke påstå. Skroget er, bort
set fra lidt rigeligt med knaster, godt og
solidt arbejde, men afpudsningen indvendig
ligesom apteringsarbejdet lader meget til
bage at ønske, og helt er alle mål jo heller
ikke overholdt. Men i løbet af et par år
eller tre får jeg vel de værste skavanker
fjernede.
En lille bemærkning til slut ?
Ja. Husk på det gamle ord: Den mere
kloge narrer den mindre kloge. Hvorfor så

Er det en klassebåd, det drejer sig om, ikke prøve at være den klogeste.

Der bør ligeledes udtrykkeligt være an
ført i kontrakten, at bådebyggeren skal
garantere for første klasses materialer og
første klasses arbejde.

» DANSK SEJLERDAG 1953 * J

Kort sagt bør man påse, at alle bådebyg
gerens forpligtelser er nøje præciserede. De FORMANDENS
forpligtelser, køberen har, men hensyn til
DIREKTØR BØGELUND-JENSENS
betaling o.s.v., skal bådebyggeren nok sør

sejladserne, og mange tursejlere aflagde
besøg i jubilæumsbyen under stævnet, som

BERETNING blev et fuldgyldigt udtryk for dansk sejl

ge for ikke bliver glemte.

sports standard. — Næsten alle vore farDet forløbne år har været begivenheds tøjsklasser og -typer fra de mindste joller
I almindelighed i rater. 1. rate ved kon rigt og præget af initiativ og virkelyst på til de største fartøjer var repræsenteret. —

Hvorledes foregår så betalingen ?

traktens underskrift, 2. rate når kølen er mange områder indenfor dansk sejlsport. Vejret var upåklageligt bortset fra en en
lagt o.s.v. og sidste rate ved overtagelsen Nyere ting som havkapsejlads og naviga- kelt dag, hvor himmel og hav havde opnået
tionssejlads for motorbåde er taget op med lidt for god forbindelse. Vi havde den store
af det færdige fartøj.
Hvor lang tid tager det at bygge en båd ? afgjort held, og der har været stor tilslut glæde at se 2 af Dansk Sejlunions medstif
Det kan ikke siges. Dels afhænger det jo ning til alle de kendte og prøvede former tere, kommandør Saabye og kaptajn Arent
deltage i hele stævnet, og det var en særlig
noget af størrelsen, og dels naturligvis af, for konkurrence.
Dansk Sejlunions 40 års jubilæum blev store glæde, at det netop blev disse to
bejde. Men jeg vil tro, at det rigtige tids markeret under afholdelsen af det store mænd, der som de første sejlere blev hædret
punkt at afgive sin bestilling er sidst på landsstævne fra den 22. til 26. juli ved med Dansk Idræts-Forbunds ærestegn i

hvor meget andet, bådebyggeren har i ar

sommeren eller om efteråret, da er travl Svendborg. lait 160 fartøjer deltog i kap- anledning af 40 års jubilæet. — Forret-
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rringsudvalget retter en tak til Svendborg Snekkersten—Skotterup Sejlklub, Sejlklub

Til Paul Elvstrøms og Erik Johansens
Sunds Sejlklub for de kæmpearbejde, der ben Greve Strand og Skive Sejlklub blevet deltagelse i Cercle de la Voile de Paris'
blev udført med forberedelserne og arran optaget, medens Esrom Sø's Bådelaug har jubilæumssejladser og 24-timers sejlads for

gementet af jubilæumsstævnet.

meldt sig ud. Fra og med 1. oktober 1953 joller i maj måned ved Paris bevilgede
er
Dansk Sejlunion således tilsluttet af ialt D.I.F. et rejsetilskud på 750 kr.
Forretningsudvalgets håb om at kunne

udgive en håndbog på selve jubilæumsdagen 79 klubber med tilsammen ca. 16,000 med

Ialt 11 klubber ansøgte om tilskud fra
den 13. juni, således som foreslået og ved lemmer — juniorer medregnet. Forretnings Dansk Idræts-Forbund til anskaffelse af
taget på sidste års Sejlerdag ,blev desværre udvalget byder de nye klubber velkommen idrætsmateriel — fortrinsvis til ungdoms
ikke opfyldt. Mange klubredaktører landet til et godt samarbejde.
arbejde. Der blev ansøgt om tilsammen ca.
over har udført et godt arbejde med be

Forretningsudvalget har i årets løb af 8000 kr., men Dansk Sejlunions bevilling

svarelse af redaktionens spørgsskemaer og holdt ialt 4 møder. I foråret udtrådte køb var kun på 3000 kr., som forretningsudval
tegning af annoncer. Der er tegnet for mand Kaj Wolhardt, Horsens, på grund af get efter bedste evne fordelte således: Es
rundt 10,000 kr. annoncer. — Det lader sig bortrejse til udlandet og blev efterfulgt af

bjerg Amatør-Sejlklub fik 250 kr., Frede

imidlertid ikke bortforklare, at den væsent suppleanten, overassistent John Jørgensen, riksværk Sejlklub 325 kr., Yachtklubben
ligste årsag til, at bogen er blevet forsin Århus. — Købmand Wolhardt indtrådte i "Furesøen" 500 kr., Kvindelig Sejlklub 500
ket, er ,at indsendelsesfristerne ikke er forretningsudvalget i 1946 og har udført et kr., Horsens Sejlklub 350 kr., Nysted Sejl
blevet overholdt. Alt for mange besvarelser meget stort og fortjenstfuldt arbejde til klub 750 kr. og Sejlklubben "Øst" 325 kr.
kom op til flere måneder for sent eller var gavn for dansk sejlsport. Vi takker ham for De seks af klubberne fik tilskud til anskaf
så mangelfulde, at redaktionen har måttet hans udmærkede indsats ikke mindst i for felse af hårdt tiltrængte sejl til øvelsesbåde,
spilde megen kostbar tid med at rykke for retningsudvalget og udtaler håbet om, at og Nysted Sejlklub til anskaffelse af en ny
besvarelserne og indhente de manglende han ikke har sagt dansk sejlsport farvel øvelsebåd.
oplysninger.

Forretningsudvalgets

redak for stedse.

tionsudvalg har afholdt flere møder med

Et af årets små lyspunkter var frigivel

Den 21. og 22. marts afholdt Dansk Sejl sen af brændselsolie til dieselmotorer. Sejl

redaktøren og set vanskelighederne tårne union sit 4de instruktionskursus i Kjøben sporten er nu lykkeligt fri for rationeringer,
sig op. Der er lagt vægt på, at bogens af havns Amatør-Sejlklubs klubhus under stor men vi kan stadigvæk ikke få lov til frit
snit "Danmark rundt" kommer til at inde tilslutning fra hele landet. 34 klubber fra at anvende visse træsorter som f. eks. Sil
holde gode farvandsbeskrivelser med kor provinsen og 11 fra København var repræ ver spruce, der er meget efterspurgt til
rekte oplysninger om besejlingsforhold og senteret med tilsammen 95 deltagere. In- rundholter.
illustreres med tegninger og søkort. Under struktionsudvalget, som består af d'herrer

Ifølge ministeriet for offentlige arbejders

tilrettelæggelsen af dette store afsnit er Lauritz Andersen, Frem, Wm. E. Berntsen, cirkulære af

28. marts henstod der ca.

redaktøren flere gange stødt på rene uhyr KDY, Arne G. Petersen, Hellerup, og Ove 23,000 kr. af vejfondsmidlerne eller "ben
ligheder, f. eks. ville man et sted være hav Wilken, K.A.S., havde påny udført et fint zinpengene" til fordeling til hel eller delvis
net langt inde i landet, hvis man rettede sig stykke arbejde med tilrettelægningen og dækning

af

prisstigninger

på

arbejder,

efter beskrivelsen. Det har derfor været fik sin hidtil største sukces. Flere deltagere hvortil der tidligere var givet tilsagn om
aldeles nødvendigt at gennemarbejde hele har

overfor

forretningsudvalget

udtrykt tilskud. Cirkulæret blev fra sekretariatet

stoffet fra a til z, hvilket har taget en mas deres glæde over det interessante kursus, sendt til klubberne, og ved fristens udløb
se tid, og det fremmede heller ikke arbej og forretningsudvalget

lader

takken

gå den 15. april var der indsendt ialt 8 ansøg

det ,at den tegner, der først var engageret, videre til de udmærkede foredragsholdere ninger. Disse 8 klubber fik i begyndelsen af
midt i arbejdet brød af og modtog en stil og instruktionsudvalget. — Desværre kunne oktober svar fra ministeriet, som har bevil
D.I.F. ikke som sidste år yde noget ekstra get ekstra tilskud til klubber under Dansk
Efter planerne skulle bogen komme på tilskud, og som det vil fremgå af åresregn Sejluinon til et samlet beløb af ca. 18,000.

ling i udlandet.

ca. 320 sider. Indtil i dag er ca. 125 sider skabet, kom kurset til at koste unionen et

I samme cirkulære indkaldte ministeriet

sats helt klar på trykkeriet, og det omtalte underskud på ca. 1500 kroner. — Selvom ansøgninger om tilskud til nye arbejder af
afsnit med farvandsbeskrivelserne kan om forretningsudvalget føler, at disse penge er den ordinære bevilling på 150,000 kr. for
ganske få dage afleveres til sætteriet. Her givet godt ud, vil vi dog søge at skabe en finansåret 1953—54. Indsendelsesfristen ud
til kommer tilsammen ca. 100 sider clicheer bedre balance på kommende kursus. — løb den 1. juni og igennem Dansk Sejlunion
og annoncer. — I den forbindelse vil jeg D.I.F. har bevilget 2500 kr. til anvendelse er ekspederet ansøgninger fra 20 klubber,
gerne indskyde, at redaktøren stadig efter til instruktionsformål inden udgangen af som tilsammen har søgt om tilskud til et
lyser velegnet billedmateriale.
Vi ønsker alle, at bogen skal udkomme

marts 1954.

samlet beløb af ca. 275,000 kr. Det er for

Bogholder Eyvin Schiøttz var i begyndel ståeligt, at de ansøgende klubber er utål

så snart som muligt, men kvaliteten må sen af april på tourne til en række byer modige efter at få svar fra ministeriet. —
være helt iorden, før vi udsender den.
med sit udmærkede foredrag om kapsej Så sent som i denne uge har ministeriet op
Ved regnskabsårets begyndelse var ialt ladsreglerne, og Dansk Sejlunion har støttet lyst, at det endnu ikke så sig i stand til at
76 klubber tilsluttet Dansk Sejlunion. I de pågældende klubber ved at afholde rejse meddele, hvornår svarene ville tilgå klub
årets løb er 4 klubber, Morsø Sejlklub, omkostningerne.

berne.
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Ifølge dagspressen vil der i nær fremtid
blive fremsat forslag i Folketinget om af
giftsfri farvet benzin til anvendelse inden
for landbruget. — Fællesudvalget for
Dansk Motorbåds Union og Dansk Sejl
union har haft opmærksomheden henledt
1
iå og har indhentet nogle nærmere opnger ved henvendelse til ministeriet og
inselskaberne. — Det vil således ikke
le forventes, at nær alle tankstationer
mer til at forhandle den farvede benzin,
ge steder kan det simpelthen ikke genføres af praktiske grunde, og der vil i
ilfælde kun blive tale om at forhandle
et benzin i store tromler med et mindldhold på 200 liter. — Ministeriets talsd har oplyst, at man har overvejet at
slå farvet benzin anvendt til statens
orbåde, men at man allerede var gået
fra denne tanke, fordi det i praksis
uj
Q ; vil kunne lade sig gøre at opbevare og
se med så store tromler i mindre farr, og man ville gå ud fra, at det samme
lold gjaldt for lystfartøjer.
forretningsudvalget er enig med Dansk
otorbåds Union's Formand i den opfatteli , at såfremt motorbådsejerne ikke kan
købe afgiftsfri benzin i alle havne og i min
dre kvanta end disse store tromler med 200
liter, så bør man søge at holde fast ved
den nuværende ordning, hvor der årlig sker
en "tilbagebetaling" af 150,000 kr. af vej
fondsmidlerne. Det er foreløbig blevet til
% million kroner, og der er udrettet meget
godt for disse penge.
Forretningsudvalget vil gerne henlede
opmærksomheden på, at der udover tilskud
fra "benzinpengene" findes 2 andre mulig
heder for lån til opførelse af klubhuse:
1) Man kan ansøge indenrigsministeriet
om et tilskud af dette ministeriums
tipsmidler. Ansøgninger skal indsen
des inden en 1. september og være
vedlagt udførlig redegørelse og de for
nødne regnskabsmæssige oplysninger.
2) Man kan ansøge Dansk Idræts-For
bund om et rentefrit lån over en læn
gere årrække, dog sjældent over mere
end 10 år. Sådanne lån ydes kun i be
skedent omfang og kun, hvor den
væsentligste del af byggesummen er
fremskaffet på anden måde. Ansøg
ningsskemaer skal rekvireres fra
D.I.F.
Sejladserne om Danmarksmesterskabet
for piratjoller blev i år afholdt på Præstø
fjord fra 14.—16. juli med 37 deltagere.
Leif Olsen, Roskilde Sejlklub, og Knud
Friis, Nakskov Sejlklub, sejrede med "Mio"
efter en række hårde sejladser. Det var Leif
Olsens 4de danmarksmesterskab i træk, og
vi hilser med tilfredshed, at han fornylig
har fået Roskilde by's idrætspokal for årets
bedste idrætspræstation. — Snipernes dan
marksmesterskab blev afholdt på Kolding

fjord fra 15.—17. juli. Mesterskabet blev
overraskende vundet af Ole Botved og Hen
ning Arentoft, begge fra Skovshoved Sejl
klub.
Forretningsudvalget lykønsker årets dan
marksmestre og takker samtidig Præstø og
Kolding Sejlklub for arrangementerne.
Danske jollesejlere erobrede i august 2
nordiske mesterskaber. Sniperne sejrede i
holdmesterskabssejladserne ved Landskrona
og Paul Elvstrøm genvandt suverænt sit
mesterskab i enmandssejlads med finnjolle
ved Oslo.
Med støtte fra D.I.F. deltog Ole Botved
og Henning Arentoft i september i verdensmesterskabssejladserne for Sniper ved Mo
naco, men nåede ikke at blive placeret.
Det hænder ret ofte, at sekretariatet bli
ver anmodet om at sende en sejlsportsfilm
til en klubaften eller en fest. — Som regel
skal filmen vises næste dag. — Lad mig
gøre opmærksom på, at Dansk Sejlunion
ikke har sejlsportsfilm liggende. Derimod
kan klubberne fra sekretariatet få en for
tegnelse over eksisterende sejlsportsfilm,
løvrigt skal jeg gøre opmærksom pa, at
D.I.F. om kort tid udsender et nyt filmkata
log, og at det er lykkedes Dansk Sejlunion
at få D.I.F. til at fremstille en kopi af
Roskilde Sejlklubes piratjollefilm, som
fremtidig vil kunne udlånes fra D.I.F. til en
hvilkensomhelst idrætsforening under for
bundet. — Vi har endvidere begrundet håb
om, at D.I.F. senere vil lade fremstille ko
pier af flere gode sejlsportsfilm, hvilket kan
få propagandamæssig betydning.

SIDE 7
D f it af god gammeldags shanghajing, men
det v r glade for at få en rigtig sømand med
n a v r .jangsomt og forsigtigt drejer vi vort
&°d ud fra kajen, bort fra den lune plads,
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Forretningsudvalget beder alle, der har
ydet unionen hjælp og støtte under en eiler
anden form modtage en hjertelig tak.

Vi betaler for meget for
^vore fartøjsforsikringer ^
På Sejlerdagen i år fremkom formanden
for Sejlklubben "Frem", Laur. Andersen,
med en virkelig interessant ting, noget, som
berører både din og min pengepung!
Fartøjsforsikringen!
Laur.
Andersen
havde sammen med et udvalg i sin klub
rodet gevaldig op i den sag, der havde været
rettet henvendelser helt til "Lloyds" i Lon
don, og man havde fået en udtalelse for, at
forsikringerne lå for højt i Danmark, —
Lloyds ville for den forsikring vi nu betaler
3,50 pet. for, forlange 1,9 pet.
Henvendelser til danske selskaber herom
havde endnu intet resultat givet, man er
her på pladsen af den opfattelse "det går jo
rigtig godt med forsikringstegning på de
nuværende betingelser".

Udvalget havde beregnet, at der af en
flåde til en værdi på 2 mill. kr. kun var
forsikret de 30 pet. Man mente at vi ville
komme op på 90 pet. forsikrede med en
Der har været en forholdsvis lille tilgang billigere præmie, som igen ville gøre forsik
af nybygninger i år; der er søsat 10 folke ringen endnu billigere.
både, 4 Dansk Sejlunions klubbåade og ca.
Disse bemærkninger vakte stor interesse
40 piratjoller. — Større nybygninger hører blandt Sejlerdagens repræsentanter, og der
efterhånden til sjældenhederne, men der er blev omgående nedsat et udvalg til at ar
stigende interesse for havkrydsere, og der bejde videre med spørgsmålet, idet man på
vil formentlig til næste år blive søsat flere lagde udvalget at arbejde hurtigt.
store og mellemstore både, ligesom der
Det blev oplyst, at man i Sverrig efter
synes at skulle komme fornyet tilgang til 4 skadesløse år får 40 pet. rabat på en
drageklassen.
kaskoforsikring.
Alle de 7 eksisterende Dansk Sejlunions
klubbåde er nu forsynet med den nye køl
og kortere mast. Disse ændringer har for
bedret bådenes sejlevne betydeligt, og klub
bådene har hævdet sig fint i en række kap
sejladser i sæsonens løb.

M
m

Fra alle sider henstillede man, at udval
get søgte en ordning med danske selskaber,
det er jo bedre med en repræsentant på
stedet, når en skade sker, men man var
klar til at benytte "Lloyds" tilbud, dersom
de danske selskaber var afvisende.

Foreningens Bestyrelse ønsker alle Sundby
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mngsudvalget retter en tak til Svend
Sunds Sejlklub for de kæmpearbejde, I
blev udført med forberedelserne og ar I
gementet af jubilæumsstævnet.

•

SKAGERAK 1953

af Sv. A. Rasmussen.
Mange tursejlere og vel lige så mange
kapsejlere har et ønske om engang at kom
me ud på et rigtigt langt krys med en
masse vand under kølen. I min sommerferie
havde jeg denne oplevelse. Flere klubkam
merater har rykket for en beretning herom
til SSF, jeg har ventet for at lade oplevel
serne bundfælde sig en smule. Det siges jo
ofte om os lystsejlere, at vi er nogle for
færdelige løgnhalse, når vi skal berette om
vind og sø, og jeg har været bange for, at
indtrykkene, medens de var friske, skulle
få mig til at overdrive.
The Skaw Race 1953, var i de første døgn
en rigtig havsejlads, hvor man fik sine
ønsker om vand, sejlads og vind tilfreds
stillet.
De fleste husker vel endnu dagene om
kring den 16. til den 19. juli fra deres som
merferie, vejret var bestemt ikke behage
ligt. Dagbladenes overskrifter til referater
fra sejladsen fortæller noget om situatio
nen, og de var da skrevet ved et lunt skri
vebord ,medens vi andre våde til det bare
skind sloges med det vrede hav 100 sm fra
land. Her er avisernes overskrifter: Hård
tørn med mange søsyge for alle både i den
store havkapsejlads. — Farlige situationer
under sejladsen på Skagerak. — Kæmpesø
skjulte "Ragna". — Hårdt vejr til havkap
sejladsen. — Flere deltagere blev betænke
lige over vindstyrken og gik tilbage til Ska
gens havn. — Det er mandfolkesejlads. —
Endnu fire bade udgår af den store hav
sejlads. — Dette var altså bedømmelserne
i land, men dem kendte vi jo ikke, medens
det foregik, og vi havde det faktisk sjovt.

Udenfor havnemolen er der derimod sjæl
dent ro ,man mærker vi er i nærheden af
store vande, når man ser den kraft søerne
brydes over havnens solide bolværker. Igen
nem havneindløbet går en stadig trafik døg
net rundt af kuttere til og fra deres fangst
pladser.
Tilbage til "Dorana", som skulle være mit
hjem de første 3—4 døgn. "Dorana", som
tilhører direktør J. C. Jensen, København, er
en spidsgattet kutter på 75 m- efter Royal
Ocean Racing Club's måleregler 29,84 ft.,
hjemmehørende i klasse A. Dette betød, at
"Dorana" i den forestående dyst efter
R.O.R.C. skulle sejle i class 2, fartøjer fra
27, under 36 ft. rating, som det hedder her.
Der foretages en deling af fartøjerne i 4
klasser ved R.O.R.C. 1. klasse fra 36—70 ft.
2. klasse 27—36 ft. 3. klasse 19—27 ft. og
den mindste klasse 4 for fartøjer under 24
ft., her er blandt andet NK kuttere hjemme
hørende det var i denne klasse vor formand,
Erik Nilsson, for at par år siden deltog
med sit fartøj.

"Dorana", som var i næststørste klasse,
skulle starte næste dag kl. 16,15. Starterne
var lagt over et tidsrum af 2 timer, man
havde regnet med, at fartøjerne skulle få
na frem i rette tid, med denne i lommen og føling med hinanden på turen rundt. Fore
i håb om at få tiltusket mig plads i lyn løbig var der imidlertid en masse, der skulle
toget fra Odense til Århus, uden hvilken ordnes, før starten næste dags eftermiddag.
min første billet var værdiløs, startede jeg
Først skulle der holdes et kort skibsråd,
efter at have overgivet "Marianne"s kom og vor skipper skulle holde mandtal over
mando til kone og søn. — Dette kommer sin besætning, det sidste lå det ikke så godt
egentlig ikke sejladsen ved, men jeg har med. For et fartøj af "Dorana"s størrelse
taget det med, fordi jeg husker dagen som havde en besætning på 7 mand vist været
en regnfuld, blæsende og kold dag, hvor jeg passende, vi havde beregnet at blive 5 mand,
ærlig talt ønskede, at jeg var på hjemvejen men p. gr af forskellige uheld så det ud til,
flere gange.
at vi skulle starte 3 mand og én pige .K.D.Y.
Efter en begivenhedsrig togrejse fra 8 havde averteret med reservemandskab, men
morgen til 16 eftermiddag, med spændende jeg forstod godt vor skippers betænkelighed
forsøg på at komme med de rigtige tog —
det var jo midt i ferietiden — ankom jeg
til Skagen i rette tid, bl. a. takket være en
århusiansk togfører, som selv var sejl
sportsmand og indsmuglede mig i "Nord
pilen".
På det tidspunkt jeg ankom til Skagens
havn, var alle deltagere til cocktail-party
på Karstens hotel, således havde jeg en
times tid til at gå rundt og kigge på sager
ne i fred og ro. "Mit" skib "Dorana" fandt
jeg efter en del søgen med en køjesæk på
ryggen, liggende uden på 2 engelske hav
sejlere, gamle kendinge fra vor havsejlads
året forud ved Marstrand.

Skagens havn er en oplevelse for alle med
interesse for søens liv. Omkring 400 fiske
Jeg har ventet med denne beretning, for at lade kuttere er hjemmehørende her, en mængde
oplevelserne bundfælde sig.
svenske fiskere anløber også denne havn for
at aflevere deres fangst, som herfra i store
Min deltagelse i "Racet" begyndte alle
rede i Svendborg, hvor jeg lå indeblæst med fiskebiler bringes til Tyskland, og lystsej
"Marianne". Det lykkedes mig efter en del lere, store prægtige fartøjer af alle natio
Engelske havsejlere er vældig flot udstyret, og
besvær at få en lyntogsbillet fra Århus til naliteter, anløber daglig denne havn, som herlige fartøjer at være i, fortælles der, mange
af
dem sejles af marineofficerer med værne
Frederikshavn, som var nødvendig for at er stor, lun og rolig.
pligtigt mandskab.
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ved at medtage en af os helt ukendt per
son. På en havsejlads, og særlig af den art,
som vi kunne vente os på grund af det hår
de vejr, kan en enkelt mands ukendskab
eller svigten betyde undergang for skib og
mandskab. Vi andre var ivrige efter at
starte, selv om vi var få, vi kendte hinanden
fra året forud ved Marstrand, og spørgs
målet om mandskabstilbud faldt også bort,
eftersom vejret blev dårligere.
Kapsejlerfeberen havde allerede sit tag i
os alle, tro ikke at det er anderledes end
starten til en aftenmatch — hvad kunne
bringes i land — hvad var strengt nødven
dig om bord — hvor mange liter vand var
nødvendig — skulle vi starte med genua —
var alle forsejl pa plads — riggen burde
strammes osv. Hertil kom så de for hav
sejladsen specielle problemer, proviant til
mindst 8 dage — redningsgrej — livliner —
vejrberetninger — søkort — tur i land og
aftegne konkurrenterne profiler — bud til
skibsbygger for at få noget rettet i sidste
minut osv. osv.
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Der er et forfærdelig virvar og en råben på alle
sprog, når sådan en flåde skal under sejl —
men kedelig, det er det ikke at opleve.

iøvrigt med stor respekt, selv om mange af
dem vist mente, at vi ville vende, inden vi
havde rundet Skagens fyrskib.
De sidste timer inden starten gik alt for
hurtig, til det som skulle nås. Heldigvis var
skipperens frue og datter på Skagen og
havde i al stilhed sørget for provianten, det
var der ingen af os andre, som havde tænkt
på, og det er en såre vigtig ting, når man
først er i søen.
Nu begynder der at blive liv omkring os,
de store kuttere bliver slæbt vindret og på
passende steder i havnen strækkes sejlene,
75—100 m- går til tops, et flot syn, tusinder
af tilskuere langs kajerne, som med mel
lemrum jages bort af piskende regnbyger,
udsigt til mangel på vind er der ikke. Den
sidste vejrmelding vi får fra K.D.Y. kunne
tyde på stormende kuling, men når Royal
Ocean Racing Club har fastsat en startdato,
så bliver der startet uanset vejret.
Så er det ved at være "Dorana"s tur, i
sidste øjeblik før starten har skipperen
skaffet en mand, en orlogskaptajn fra Kor
sør, som holdt ferie heroppe, det hele smag-

Midt i det hele skulle vi endnu engang
have jakke og flip på. K.D.Y. havde arran
geret stor fælles middag i land, og selv om
vi vist havde dårlig tid og heller ikke ven
tede os stort af arrangementet, mente skip
per vel, at vi burde prøve endnu engang,
hvor behageligt man kan have det på land.
Alle de mange fremtrædende personer i
byen, som havde været medvirkende ved
arrangementet, var indbudt og mødt frem.
— Havnemester, borgmester, politimester,
redaktør og journalister. — Hertil kom en
mængde sejlere af internationalt tilsnit,
englændere, svenskere, hollændere, belgiere,
nordmænd og danske, alt var lagt op til en
festlig aften, det blev det nu ikke helt.
Men vi kom så meget før hjem til vort skib,
fik snakket ud om planerne for næste dag
og fik en god nats søvn, det fik vi ikke i
de næste 3 døgn.
Torsdag morgen den 16. juli, ud af køjen
kl. 6 og igang med de tusinde ting, som
skulle nås inden starten kl. 16. Vejret havde
ikke forandret sig til det bedre, snarere
tværtimod. Vejrkortenq, skipperen fik ud
leveret, fortalte om en sammenklapning af
varme og kolde fronter, der skulle give
uroligt vejr. Regnbyger og tunge brølende
skyer for henover vore hoveder, beretnin
gerne fortalte også om vindstyrker fra 12
—18 sek. m fra SW. Usigtbar vejr med
krap besværlig brydende sø i Ålbækbugten
var billedet, vi havde udenfor havnemolen.
Jeg husker en af fiskeskipperne, som lå
bag os, spurgte mig "om jeg vidste, hvorfor
der lå så mange skibe i havnen?" Jeg men
te ,at det var for at se på alle os havsejlere,
men svarede beskedent, at det vel var fordi,
man holdt søndag. Han fortalte mig nu, at
det var fordi, der var kuling på havet, og
jeg kiggede vist lidt skræmt på hans store Lige uden for havnemolen stak »Dorana« næsen
kutter. De samme fiskere behandlede os i en sø. Det er mig, der står ved masten, den
anden forgast skimtes under vandet.
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te lidt af god gammeldags shanghajing, men
vi var glade for at få en rigtig sømand med
os. Langsomt og forsigtigt drejer vi vort
skib ud fra kajen, bort fra den lune plads,
jeg er selv sidste mand i land ved fortøj
ningen ,og opdager pludselig, at sådan et
bolværk nu er svært at tage afsked med —
stort, roligt og tillidsfuldt — men nu er der
ikke tid til flere tanker af den slags, sejlene
strækkes derude, i spring over et par eng
lændere, fortøjningen ombord — klar til at
vende — skipperen er selv til rors — vi
løber op i vinden og strækker sejlene en
ekstra gang og står havnen ud.
Vi får netop tid at se de mange tilskuere
på molen, inden vi er uden for havnen, sa
stikker vi straks næsen i en stor sø, der
kommer væltende imod os, vi to mand på
fordækket igang med at klare op er våde
til skindet.

Mandskabet på »Wywern II«, de ser ud som om
de er utilfredse med situationen.

Skipperen lægger "Dorana" på kurs mod
mållinien, sejlføringen skal prøves. Vi har
2 reb i sejlet og fok, klyveren er klar til at
sættes. Så springer vor bomdirk, vi må et
øjeblik i læ bag havnemolen for at fange
enden, skaden udbedres febrilsk, en mand
til tops, når vi det? — "Dorana" løber over
mållinien lige i skuddet, vi har undgået det
sædvanlige starthysteri, som også findes
her. På grund af'vort lille havari når vi
netop ud af havnen for anden gang og er
med i feltet fra starten.
Det første stræk over Ålbækbugten op
langs Grenen til fyrskibet mærker vi godt,
at dette foreløbig blir en mandetur, søen
er grov. Vi sejler rigtig over bjerg og dal,
i bygerne rives toppen af og serveres over
vore hoveder som skumkager.
Nu er der ro over skibets mandskab, vi
begynder at indrette os for de kommende
døgn. Skipperen, som selv har villet nyde
startens spænding, overlader roret til første
vagt, vi er blevet enige om 2 mand i 4
timer på vagten, skipperen selv vil være
med hele tiden, og det var han.
Jeg skal først til roret kl. 20, så der er
tid til at se lidt på konkurrenterne. I den
grove sø var der kun mulighed for dette,
når vi samtidig var på ryggen af en sø,
ellers så man blot en snip af topsejl eller
en rig bag et vandbjerg. Eftersom vi kom
fri af skagens gren, kom disse kæmpesøer
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ca. 10—15 meter høje rullende fra hele
Vesterhavet.
Det var det smukkeste syn en lystsejler
kunne ønske sig, store flotte yachter med
skinnende hvide sejl brusende af sted for
den agterlige vind, hvert øjeblik ser man et
fartøj begravet i en skumsprøjtende sø. Vi
vinker kækt til hinanden, når vi dukker
frem af søerne, de fleste deltagere er jo
gamle erfarne havsejlere, som ikke lader
sig anfægte af situationen, og de af os, som
er lidt grønne endnu, vil da ikke lade os
mærke med noget. På siden af os ligger
yawlen "Peter", en dejlig norsk båd, agterfra kommer svenskeren "Beauty" op m<?d
fine nylonsejl, en anden svensker "Ann" har
vi også i nærheden af os. Englænderen

m

m:
%
.

Når sådan en ondskabsfuld en kommer rullende
er det mægtigt spændende, — hvis man ikke
kommer oven på den, får man vand i støvlerne.

"Wywern II" er ved at stikke af ,og skip
peren begynder at snakke om større forsejl
til mørket falder på. Vi lænser nu 26 far
tøjer afsted for SW kuling med kurs m. v.
N mod Store Færder i Oslo fjord. 6 fartøjer
var faldet fra inden starten, enkelte havde
været ude før starten og fundet søen for
grov til deres kram. Englænderen "Rebel
Maid" mistede skrue og aksel i starten og
måtte skyndsomst søge havn med vand over
dørken.
Jeg er en tur under dæk, der er slet ikke
hyggeligt, som altid ved en rejses begyn
delse en mængde, der ikke har fundet sin
plads, og hver gang vi kastes rundt i søen,
er der noget, som ønsker en ny, det kan jo
heller ikke undgås, når skibet stadig er
begravet i vand, at det mærkes i salon og
køjer. Vor proviant og service befinder sig
til luvart, altså nærmest i loftet, det er
ikke rart at komme til, jeg gætter på, at
der går et par døgn, før vi får noget varmt
på denne rejse.
Oppe i vort cockpit har de haft besøg af
et par søer, men det giver rar varme at
lænse lidt, erfarede vi atter og atter.
Der er altid søsyge på havsejladser, tænk ]

bare på den store bakke på Dyrehavsbak
kens rutschebane, og tag så den tur time
efter time, normale mennesker kan ikke
klare det i det lange løb — hos os var der
på eet tidspunkt kun skipperen og jeg, der
var unormale, i en sådan situation går alle
vagtinddelinger over styr — nogle fartøjer
nægter søsyge frivagt, det er hårdt at se
en syg mand sidde til rors og spy, andre
har såkaldte tapre, der ikke tør gå i læ
når sygen tager dem. Dem har man så en
masse arbejde med at binde fast, for ikke
at miste dem i det vilde ridt, og man må
holde øje med patienterne, når cockpittet
fyldes med vand, for at forhindre, at stak
lerne drukner. Vi hørte beretninger om del
tagere i sejladsen, der havde bordfyldt
deres selvlænsende cockpit indtil 50 gange,
og da vi alle havde søsyge ombord, vil man
forstå, at der er noget at gøre på en hav
sejlads.
Om bord i "Dorana" bruger vi nu dette
at give en søsyg mand en frivagt, dan duk
ker som regel op før tiden, klar til at tage
en ekstra tørn igen,og jeg har med undren
bemærket på 2 sejladser, at ingen blir syge
igen efter en tur på langs under dæk.
Nu er jeg til rors, det er begyndt at blive
mørkt. Omkring os ser vi sjældnere noget
til konkurrenterne. Forude mener jeg en
gang imellem at øjne et hvidt sejl, men jeg
tør ikke stole på mine øjne og må nu flittigt
søge kompasrosen. "Dorana" er jo ingen
lille kutter med en lillefinger på "pinden"
under rortørnen, her hiver vi hjem på ror
pinden med en firskåren talje og ligger
vandret ud i luften og stemmer godt til
med begge arme, hver gang hun er på vej
ned ad en sø, dette foregår uafbrudt, så
man er godt træt, når der er gået en time.
Søerne begynder nu at komme mere
tværs, på et tidspunkt er skipperen nede for
at kigge lidt på navigationen, og jeg føler
mig lidt ensom i mit styrehul; men hej hvor
det går, op og ned. I begyndelsen af hver
rorstørn spekulerer man altid på, om hun
nu kommer op igen, når man er på vej ned
ad en rigtig høj sø, men så blir det ensfor
migt, og man begynder at lure hende fidu
serne af. Hvornår der skal hjem i rortaljen,
på hvilket tidspunkt der skal stemmes til,
man kommer ind i en fin rytme, nyder
kampen med elementerne og fryder sig over
logurets snurren, dette skift må give rekord
— sjask — så kommer en lumsk sø ind
agten fra, slår én ned af cockpitkarmen,
hvor man sad så rart, fylder ens støvler og
olietøj samt cockpittet til sæderne, fortum
let farer man op, nu skal det gå stærkt,
det gælder om at få hende rettet op, før
den næste sø kommer rullende, men det er
mørkt, det første man ser fremefter er bare
vand, det bruser og syder omkring fartøjet,
der er kun et sikkert, på kursen efter kom
passet, søge at få lidt ro over sig. Sådan en
oplevelse varer gerne 2—3 minutter, og
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man får vel en 3—4 stykker i timen, så der
er ikke noget med at hygge sig ved en
pibe tobak eller slappe af.
Så går det fint igen, jeg har luret hende,
og vi farer afsted med 8—9 knobs fart, der
er tid til at spekulere over tingene.
Hvad er det egentlig, som får mig til
at tage med på en sådan tur, allerede øm
i arme og ben, drivvåd ? Hvorfor er skippe
ren her, uden udsigt til søvn de første døgn,
våd og snavset som os andre, hjemme i
hans villa i Ordrup står der et dejligt dol
largrin ? Hvorfor er pigen, som i øjeblikket
er slået ud på grund af søsygen, men som
senere viste sig at være en fin-fin rors
mand, taget med her, midt i spekulationer
ne narrer jeg et særligt stort sort vandbjerg
og rider flot på ryggen hen ad det. Her
ligger vel svaret, vi ligger i vort hjemlige
sund i det daglige, holder af at slås med
vind og sø, drømmer om at komme ud på
det helt store, ud at prøve kræfter og mod,
ud lige der på grænsen, hvor man spørger
sig selv om man er bange ? Enhver lyst
sejler kender selv den dejlige tilfredshed
med sit eget jeg, når han kommer i havn
efter en drøj tur.
Så er der afløsning, at afløse ved rorpin
den i en havsejler kan være svært, hos os
var det i alle tilfælde noget der skulle læ
res. "Dorana" var lumsk, så snart hun op
dagede, at der skulle skiftes,regerede hun
som en vild hest, har jeg fortalt at vi var
forsvarligt fastsurret under rorstørnen, og
når vi var på dæk. Afløsningen skulle så
helst foregå på den måde, at afløseren tøj
rer sig selv og frigjorde sin forgænger, der
har rigelig med at holde på rorpinden, så
skal han glide blidt ned i styrehullet, et par
minutter er man så to ved pinden, for at
afløseren kan komme ind i rytmen, men en
en gang imellem lurede hun os midt i skif
tet, skejede ud, væltede os begge ned i hul
let og hældte en sø over hovedet på os, så
dukker 2 drukne mus op, griber efter pin
den og hører skipperens anmodning om at
holde den kurs i en fart.
Såsnart man er afløst ved rorpinden,
søger man læ ved ruffet ryster vandet af
ørerne, og så ild på en smøg. Nu har jeg
fri i 4 timer, en evighed synes jeg og søger
ned i læ for at hvile ud til næste tørn.
Desværre er min køje til luvart, det be
tyder, at jeg helst skal holde fast, medens
jeg sover for ikke at ryge i dørken. Olietøj
og søstøvler skal af, men da resten af klun
set er vådt, og da jeg lige i øjeblikket er
godt træt, er der ikke tanker for andet end
at komme ned på ryggen.
Hernede i køjen hører rnan alle lyde. Et
skøde slår sig løs og rammer dækket i vold
somme slag, så en voldsom overhaling, de
maa have fyldt hele sejlet med vand der
oppe det lyder som et helt vandfald bruser
ned over os, så lyder der hurtigt tramp over
dækket, de har vel opdaget noget, der skal
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surres, det kommer ikke mig ved. Et øje
blik spekulerer jeg på, om de nu passer på
hende deroppe, nu havde jeg jo lige fået
hende dresseret — mon vi er fremme til
første vendepunkt, når jeg skal tørne til —
det er forresten længe siden, vi har fået
noget varmt.
Jeg vågner ved at nogen rusker i mig,
Rasmussen! Vi skal ha' skiftet forsejlene.
Gid fa'en! — Så tumler jeg ud på dørken
og på hovedet ned i maven på orlogskap
tajnen, som har nydt sin frivagt i den læ
køje. Undskyld- det var altså skibet der
væltede. Olietøjet på og på dæk.
Skipperens søn og jeg skal på fordækket,
vi tager livliner på. Skipperen vil have for
sejlene byttet, vi har vist ikke gjort nok
efter loggen et par timer. Et øjeblik tøver
vi, så bli'r vi enige om at gå til. Det ser
lidt barsk ud forude, undskyld os vi er jo
amatører! Hvert øjeblig nærmer en sø sig
båden, et sjask og en masse vand ind over
os, så falder vi et stykke nedad, forskibet
forsvinder i mørke og vand, også dækket
forsvinder under benene synes vi, vore liv
liner er fasthugget i stræktovene langs
skibssiden, en dejlig tryg fornemmelse når
man mister balancen. Heldigvis er alt på
plads og tilrettelagt før starten, faldenes
plads var lært, og vi kan i mørket og med
det upålidelige fodfæste alligevel på ret
ret kort tid bjærge og sætte større sejl
uden at høre de sædvanlige utålmodige
skippertilråb — eller vi kan måske ikke
høre noget på grund af vort eget spektakel.
Først da vi er vel tilbage i cockpittet,
opdager vi, at det er en fysisk indsats, vi
har været ude på, først rive våde tunge sejl
ned, så fald der pisker om ørerne på en i
mørket, op med forlugen, på vej ned her,
det skal gå stærkt, så krænger vi over, og
ens hoved ryger imod lugekarmen, videre
ned, op med det rigtige grej, ud i stævnen
og hugge an. Så dypper vi hele forskibet,
luk munden og holdt fast til det bli'r tør
vejr. Klar til at hale hjem, to mand stem
mer foden i masten og slider i faldet, så
kommer i mørket en sø, der brækker ind
over os, vi mister fodfæstet og slår hovedet
i masten, på'en igen, der er først tid til at
bande bagefter, godt at de andre i mørket
ikke kan se vore forsøg på at slå splinter af
masten, jo benene ryster lidt under een,
imedens man puster ud ved en smøg bag
efter.
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Mandskabet på mange af de udenlandske hav
sejlere havde dejlige tørre kort- og radiopejlerum,
det hjalp dem frem til målet på hurtigere tid.

pinden igen, der er mindre luft nu, men
søen er væmmelig hul. Skipperens beregnin
ger og logurets viser fortæller os, at vi bare
må være en time fra Færder. Heldigvis er
det mørkt endnu, dets kraftige fyr skal
advare os i god tid, men det er en klippe
fyldt kyst vi skal anduve. Der er forståelig
uro, og mange øjne stirrer ud i mørket.
Enhver af mine læsere, der selv har navi
geret sit skib frem til et mål over åbent
vand, kender den spænding, han er ude for,
når bestikket skal gå op.
Her befandt vi os efter en urolig sejlads,
små 100 km fra udgangsstedet, i høj sø ud
for en kyst opfyldt af klipper og skær,
skipperens bestik var helt afhængig af, om
de vekslende rorgængeres kurs havde været
ærlig — jo, vist er der spænding om bord,
og så er vi ude på kapsejlads, altså vi må
ikke forsejle os.
5 par øjne stirrer spændt ud i mørket,
minutterne går, den ene efter den anden ser
syner. Så endelig, inden det bli'r helt lyst,
kl. er ca. 3, har vi et svagt gennemslag om
styrbord. På grund af den høje sø er det
ikke muligt at tælle glimtene, der skal
komme 3 fra Færder, men vi når aldrig at
se mere end 2, så er vi igen dybt nede i en
hul sø. Er vi for meget øst ? Er det svenske
kysten ? Kortet studeres, så lyder skippe
rens afgørelse, vi holder på med alle sejl,
det må være her hold god udkig! 20 min.
senere har vi tydeligt fyrets gennemslag,
Nu er der bare en time til vagten skifter, og et øjeblik efter i det svage morgengry
så er det for sent at lægge sig, vi beslutter ser vi 2 af vore konkurrenter.
at ryge noget af den forsømte tobaksration
Imellem kl. 4 og 5 løber vi igennem ved
og eksperimentere med kabys og primus. store og lille Færder, det regner, men vin
Det lykkes virkelig at koge en kedel vand, den aftager til jævn, alle mand og en pige
bjærge 4 krus og kaffepulveret i skabet på dækket. Storsejlet til tops og genua på
over vore hoveder. Ganske vist ryger et fad 60 kv.m. sættes, det gi'r god omløb i blodet
og en pose mel i dørken ved samme lejlig og varme i lemmerne og forhåbentlig fart
hed, men det er småting, imod den nydelse i skuden, vi har hele 4 konkurrenter i sigte.
en kop skoldhed kaffe giver.
Kursen er nu sat imod "Hesnes-Bregen",
Så er jeg efter veloverstået rorskifte ved ca. 80 sømil i sydvestlig retning. Det er vort
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håb at na dette punkt inden aften og mør
kets frembrud. Vi sejler ned langt Sydnor
ges skønne kyst, desværre er det meget
usigtbart, så vi aner kun dets høje fjelde
og skær i disen, og vi må være nøjeregnen
de med kursen, kysten er farlig at komme
for nær.
Efter middag er søen blevet helt normal,
der bli'r lejlighed til et bedre måltid i salo
nen, god hvile efter nattens strabadser og
mulighed for at lappe på egne og skibets
småskader.
Inden mørkets frembrud runder vi plan
mæssigt, sammen med andre havsejlere
"Hesnes-Bregen", hvor flere lokale norske
lystfartøjer er samlet for at følge mærkets
runding.
Kursen er nu østlig over Skagerak hjem
til Skagen igen.
I nat er det den rene damesejlads, let
vind, næsten ingen sø. Vagten skifter re
gelmæssig, og hver gang man purres, er der
dejlig duft af kaffe, nu har vi bare en spe
kulation, vil vinden holde sig? og så sor
gen over, at vore konkurrenter ikke er i
sigte.
Vi, der er heldige at have vagten ved
solopgang, opnår at opleve dette skønne
syn. Den lystsejler, som ikke fra sit lille
fartøj har set solen stige op af havet, for
gylde vand og luft med sine stråler, bør
sejle ud og opleve dette! Se nattens sorte
skyer, som man skræmt følger på den lange
nattevagt, ligesom blive brændt bort af
solens strålebundter og ende som små hvide
dampskyer på en blånende himmel. Idag
varer hele det skønne sceneri desværre bare
en time, så har vi tågen. Vinden dør bort
for at komme op lige i næsen, helt imod
vejrberetningen.

Havsejler i tågen. Ham her lider nu ingen nød,
han har sin radiopejler til at vise vej, men han
må kigge langt efter vinden som os andre på
eet tidspunkt.

Skipperen, som af de rolige forhold har
tilladt sig en lur, må purres. Hvad skal kur
sen nu sættes ? Er vi i befærdet farvand ?
Det er usigtbar 10 meter fremme. Så dør
vinden igen, på ett tidspunkt har vi end
ikke styrefart det kalder man kapsejlads
og så den tåge — hvor er de konkurrenter ?
Det er vist unødvendig her at fortælle
om den irritation og det mismod, der opstår
i en sejlbåd, når vind og sigtbarhed for
svinder.
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Vi har en anelse om noget agten fra og
lusker ud for at gøre spileren klar. Jo! den
er god nok, til tops, til tops- 100 kv.-m. fin
ballon fyldes op — vi når knapt at få det
hele rigget til med stage og alt det der, så
falder vort skønne sejl sammen som en
ynkelig klud.
Så går timerne imod middag, endelig lidt
at sejle på, omkring os er tågen stadig
uigennemsigtig, hvor er de konkurrenter?
4 timer længere fremme
tiltagende
vind og sø, loguret lover atter, at der snart
må være landkending, men hvor langt er vi
drevet af i den vindstille tid er vi ved Es
bjerg? Ved Hirtshals? Hvorfor ser vi ingen
skibe ?
Endelig en damper, det første skib siden
i aftes kl. 22 og nu er kl. 15. 17 timer er
gået. Vi begynder at se mere liv, 2 fiske
kuttere dukker op på tværs af vor kurs.
Skipperen gætter på, at vi er for meget

Hen under aften fik vi Skagen tværs og så kom
heldigvis tordenbygen og hjalp os i havn.

vest Og' retter heldigvis op til østlig kurs.
Under alt dette trækker en regulær torden
byge op. Bli'r vi snydt for dens luft eller
skal den kun komme konkurrenterne til
gode ? Så bli'r der beordret mere sejl, vi
skal have det hele med. Vinden er foran
for tværs, og vi kan netop holde kursen, og
endelig dukker skagens fyr op i horisonten
og lidt efter fyrskibet. Desværre må vi
krydse en hel time opimod mærket, og hvad
værre er, forude dukker konkurrenter op.
Kl. 21 løber vi over mållinien, og en lille
halv time senere ligger vi fortøjet imellem
englændere, svenskere og nordmænd.
Det er en underlig fornemmelse atter at
betræde kajen. Vi har travlt med at komme
i land for at undersøge, hvem der er kom
met hjem Hurtigt erfarer vi, at de første
fartøjer har været i havn kl. 16,00, men
feltet er stort, og vi kan regne ud, at der
er chance for "Dorana".
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Sejladsens strategi lå i at holde østlig
den første nat, dette gav fordel af strøm.
De fartøjer, som søgte læ for vestenstormen
op imod norskekysten, tabte meget, sikkert
på grund af strømforholdene. Disse bidrog
også til at søen blev så kraftig oppe i
Skagerak, strømmen gik nemlig vestover
imod vind og sø.

6 fartøjer udgik før starten og 5 måtte
udgår af forskellige årsager under sejlad
Den kendte danske sejler Eyvin Schiøttz ved sen.

rattet i englænderen »Wywern II«. Billedet er
taget på det tidspunkt, hvor vi alle var ved at
fortvivle over det gode vejr!

The Skaw Race, vil sikkert blive gentaget
i år under nordmændenes arrangement, der
NOTER FRA HAVSEJLADSEN
vil så blive startet fra Hankø i Oslofjorden
OM ANDRES OPLEVELSER
imod Skagen, og herfra til et mærke ved
Den danske båd "Ina" i vor klasse måtte
den norske kyst og retur.
gå ud af løbet ca. 37 sømil nord for Skagen
på grund af righavari, den opgav at have
fået sit cockpit fyldt 50 gange.
Den kendte danske sejler Eyvin Schiøttz
sidder i den skandinaviske komité, som til
rettelægger disse jættedyster. Schiøttz, som
Den svenske båd "Ann", som vandt æres deltog i sejladsen med den engelske hav
præmie i vor klasse, fortalte om svære søer krydser "Wyvern II", har velvilligt udlånt
over fartøjet, alle var bundet fast og for mig en del af billedmaterialet til denne
synet med redningsveste det første døgn, artikel
mad og drikke blev klaret ved hjælp af
termoflasker.

"Beauty", som også var hjemmehørende
i vor klasse, måtte udgå ved Færder efter
nattens strabadser.

"Ingen af os har nogen sinde været ude i
så hård sø", sagde besætningen på løbets
vinder "Ragna V" til Politikens medarbej
der
Den norske båd »Bonzo« med sit flotte orlogsflag,

Det var nu alligevel en dejlig tur, fortæl
ler "Ragna"s ejere, brødrene Sundø, — vi
oplevede al slags vejr i de to døgn: Storm,
stille solskin, regn, varme og kulde.
Der var op til 15 meter vind i sekundet
på det første stræk til Oslofjordens mun
ding, og vi havde to havarier, det ene for
årsagede en virkelig farlig situation. Stor
sejlet gled pludselig ind ad bommen, og der
var fare for at dels bommen, dels masten
ville knække. I en hel time arbejdede vi med
at udbedre og imens kom en vældig hård
"brækker", en kæmpesø, som helt skjulte
Fra alle fartøjer lyder muntre tilråb og båden og fossede ned i kahytten. Radiopej
sang, hjemkomsten fejres, oplevelser ud leren knækkede, det blev sværere at finde
veksles, det er farligt at falde til noget frem, men det gik altså.
sted. Fra alle sider rækkes hånd og invite
res på drinks, man vil høre sidste nyt og
fortælle om egne oplevelser, men vi må
Humøret tabte de ikke på den danske vintilbage til "Dorana", der er klaret op og derbåd, da en ung dame fra en tilskuerbåd
sat høje glas på bordet. — Den sidste nat ved mållinien råbte til dem: "Var det meget
om bord i en havsejler er søen næsten hårdt?" Lød svaret: "Ja, vi havde ingen
højest, selv om man ligger ved kaj.
piger om bord!"

desværre mangler farverne her.

En chokerende
oplysning!
J
På Sejlerdagen fremkom konsul Anker
Skærfeldt med en oplysning, som sikkert er
chokerende for mange lystsejlere.
Et fartøjs erstatningspligt kan aldrig
overstige 200 guldkroner pr. tons!
Det betyder, at dersom du en dag sejler
rundt i dit fartøj i Sundet og bliver påsejlet
evt. sænket af en af de mange cris craft,
der efterhånden farer rundt derude, så vil
du ikke kunne sagsøge manden for mere
end ca. 2 tons gange 200 guldkroner = 400
guldkroner.
Samtidig kom det frem, at ingen kasko
forsikring dækker for det tilfælde, at vi
skulle være uheldig at påsejle en jolle med
et par ivrige lystfiskere og forårsage en
drukneulykke.
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Mand og kone udgør meget ofte besæt meget selvovervindelse han må mobilisere
ningen ved sejladsen i vore farvande i min for at holde hovedet koldt.
Disse linier skrives til alle dem, som sej
dre fartøjer, motor- såvel som sejlbåde.
Følger man det normale program opdeles ler på to mandshånd.
arbejdet sædvanligvis sådan, at manden er
skipperen, der står inde for fartøjet og er
den som egentlig udfører de maritime sys
ler, medens konen sørger for tingene under
dæk, madlavning og lignende, og mulig
vis en tilfældig tørn ved roret i ufarlige
farvande. De fleste skippere sætter jo mere
pris på navigationen og manøvreringen end
på madlavning og lign., i hvert fald når de
ikke selv skal udføre jobbet. Uheldigvis be
tyder den her nævnte arbejdsfordeling, at
konen kommer til at stå fremmed og utræ
net i en hel del af de situationer, som kan
indtræffe ombord, og dette kan være farligt.
Muligheden for at en af dem går over
bord er ikke stor, men det sker, og det er
bemærkelsesværdigt, at det oftere hænder
i fint vejr og med moderat fart end i hårdt
vejr. For i sidstnævnte tilfælde bliver man
ganske naturligt mere påpasselig og ulyk
ker undgås derigennem. I fint vejr er man
mindre påpasselig og små ting som en til
fældig sætning, et stød eller en fod der
glider, kan være årsag til overbalance. I
stille vejr har man sjældent livliner og red
ningsbælter parat, de ligger gerne godt
stuvet ned i forrummet eller lignende ste
der, og også dette øger mulighederne for
en ulykke.
Oftest er det vel manden, som går over
bord, af den enkle grund, at det er som
regel ham, der har arbejdet på dækket. Så
er konen tilbage alene og er ansvarlig for
fartøjets manøvre og kontrol. Og dermed
er vi nået til sagens kærne. Det hele kan
være fuldstændig ufarligt, såfremt hun ved,
hvad hun skal gøre, er trænet og instrueret
grundigt og er klar over, hvad hun skal
gøre i påkommende tilfælde. Men er hun
usikker på sig selv, og ikke klar over
manøvreringen af motoren eller sejlene, og
kun er i stand til det, hvis hendes mand
kan dirigere hende, så gribes hun let af
panik, og det kan blive afgørende for dem
begge. Den som uforvarende falder over
bord berøves af chocket og faldet en del af
sit initiativ, — og den som har set en
kammerat gå overbord, glemmer ikke hvor

Begge skal de vide, hvordan og hvad der
skal gøres, hvordan fartøjet manøvreres
under forskellige sejlføringer, og hvordan
hun hurtigst og sikrest bringer skibet til
at vende til og omtrent stoppe, hvor den
over bord faldne befinder sig.
Vi behøver ikke alene at se på de tilfælde,
hvor den ene part går over bord, det kan
også være en forstuvet fod, sygdomstilfæl
de, og for nogle ganske alvorlig søsyge, der
kan være nok til, at man alene må klare
det hele.
Dette er ikke stedet for en afhandling i
sømandsskab, men det kan lige nævnes, at
hvis man har jolle med, er det en god regel
at gøre jollen løs omgående. Man vinder
herved tid. Det er derfor ikke sikkert, at
han kan komme ombord i jollen, men han
har en mulighed for at få fat i den og
klamre sig til den, og føler sig mere bero
liget. Desuden er det også lettere at se en
jolle end et gyngende hovede, hvis der er
sø, og det er meget lettere og ufarligere
at løbe op til en jolle end til et halvdruknet
menneske.
Det gamle ordsprog gælder altid — en
hånd for dig selv og en for fartøjet. Den
sikreste måde at undgå drukneulykker på,
er at holde sig roligt ombord.
Fra "The Crusing Association Bulletin".
Ma jeg derefter spørge dig, kære skipper,
har du lært din kone, hvad hun skal gøre
ved motor og sejl, hvis du en dag falder
udenbords ? Har I trænet bøjeprøver og
lignende ?
Og du, kære skipperkone, er du så sikker
pa dig selv, at du ved, hvad du skal gøre
i påkommende tilfælde. Får du lov til at
lave bøjeprøver, har du taget din tørn ved
roret, når skipperen skal have sin lange
middagslur, så du ved, hvad du skal gøre,
hvis du møder modgående fartøjer?
Tænk over dette, og hvis du ikke er sik
ker, prøv så at få enetimer, eller endnu
bedre, gå på klubbens sejlerskole til som
mer, og få den tillid til dig selv, som både
kommer dig selv, skipperen og skivet til
gode.
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Søværnet og
sejlerskolerne
Mange unge, som skal være soldat, øn
sker oftest at aftjene deres værnepligt ved
søværnet.
Der har for år tilbage været en ordning
gående ud på, at en elev fra sejlklubbernes
skoler kunne flyttes til søværnet, når han
medbragte papirer fra klubben.
I arene før og efter krigen er dette glemt
eller måske faldet bort. På Sejlerdagen op
lyste kaptajnløjtnant Konow, at unge juni
ores og elever fra sejlerskolerne stadig har
en fortrinsret ved søværnet, man vil gerne
have disse unge.
Vore unge medlemmer, som skal aftjene
værnepligt og ønsker at dette bliver ved
søværnet, opfordres derfor til i fremtiden
at henvende sig til klubbens sekretær, som
indsender medlemspapirer m. m. til søvær
nets kapsejladsudvalg.

HÆKFLAGET J
Sejlerdagen behandlede spørgsmålet: Skal
danske lystsejlere føre hækflag? Som moti
vering for forslaget fremførtes de kendte
årsager: besværet med flagliner ved kap
sejladser — ved internationale stævner fø
rer næsten alle europæiske lande hækflag.
K.A.S. gik kraftigt imod dette forslag:
hvad gør det, at Danmark er noget for sig
selv, flaget skal vaje fra toppenHaderslev Sejlklub støttede tanken om
hækflag, sønderjyderne har ført hækflag i
flere år.
Fra flere sider gik man på Sejlerdagen
ind for hækflag, alle mente at det var
meget svært at føre flaget i et fartøj med
bermudarig.
Efter en afstemning blev det vedtaget, at
vi fra næste sæson kan føre flaget i top
eller hæk efter behag. Dette var efter min
mening et dårlig løsning, nu går der vel
foreningspolitik i spørgsmålet, vent og se!

S. S. F.-Revyen 1954
Prøverne er begyndt
Vi efterlyser gode, lokale
emner!
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