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Himlen var grå, havet sort, og vinden
blæste lange, skumstribede søer mod nord.
Egentlig havde det været min hensigt at
gå ned over "Bugten", anduve Stevns og
fortsætte over Faxebugten i eet stræk.
Helt ned i Bøgestrømmen. Men nu stod
vinden i syd, søen var temmelig grov, og
ham gutten, jeg havde lokket ombord, og
som sad der og dukkede sig hver gang jeg
rendte stævnen ind i en sø, så sprøjtet stod
om os, var jeg nødt til at smide i land i
Dragør og give penge til bussen hjem.
Hvorfor jeg egentlig havde taget ham
med, ved jeg såmænd ikke, men han havde
stået deroppe på broen, knægten, med
længsel i øjnene, og fulgt hver eneste af
mine bevægelser, medens jeg gik og gjorde
klar til at stikke tilsøs, og da han så abso
lut ville hjælpe mig med at smide mine for
tøjninger, havde jeg spurgt ham, om han
ville med.
Uden at svare, var han sprunget ombord.
Var sprunget lige ud i drømmen om havet
og eventyret og friheden. Den drøm, som
vi vel alle drømte engang, og som tit fik
os til at foretage os desperate og uover
lagte handlinger, vi måske senere kom til
at fortryde.
Nu sad han altså der, knægten, og op
levede sin drøm om havet — eller erfarede
måske, at hav og skibe var noget ganske
andet, end han havde tænkt sig. Men han
havde nu godt af sejlturen, havde godt af
at lære sig selv at kende, få konstateret,
om han var sømand, eller hans drømme var
falske forestillinger om blidtvejrssejlads i
lune vinde for hjemgående, med grinende
aber på dørken og farvestrålende pape
gøjer i bure. Om hede nætter og sortøjede
piger, kæmpeslagsmål på beskidte værts
huse, hvor han alene ordnede tre—fire
skumle banditter, som ville stikke med
kniv — •—
Jeg sejlede det læ dæk under vend, sej
lede maske unødig hårdt, men jeg ville give
drengen noget at tænke på, når han siden
sad derhjemme og hang over sine lektier.

DRENGEDRØMME
Tekst og tegn.

af ROLLO
/

Jeg ville, at han skulle huske vandet, der
løb langs dækket, mindes de dræbende
søer, som væltede sig tungt mod os og
over os, sin våde trøje og sprøjtet, der
trommede mod ruftaget og gjorde sejlene
våde højt op.
Måske ville det få ham til at droppe sine
planer om at "springe" fra mellemskolen
og stikke tilsøs og spilde sin tid med noget,
han alligevel ikke kunne magte, — måske
ville han resten af sit liv tænke på denne
sejltur, hvor han sad med angst i hjertet
og tvivlede pa, at han nogensinde kom i
land igen, — eller måske ville denne tur
netop styrke ham i troen på, at det var

sømand, han ville være og ikke noget som
helst andet.
Jeg sendte ham op pa det våde, urolige
fordæk for at bjærge fokken, da vi, efter
et par hårde kryds over under Saltholm,
løb ind mellem mærkerne ud for Dragør
havn. Han havde en tovende om livet for
en sikkerheds skyld, og han kæmpede en
hård, men ærlig kamp med det genstridige
sejl, som var ved at blæse fra ham. Men
jeg tror nok, han var glad, da vi løb langs
bolværket lige neden for hotellet, og han
sprang i land med fortøjningerne, — og jeg
tror ikke han havde noget særligt imod at
skulle med bussen hjem.
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En u d t a l e l s e fra

I anledning
af

i. y. r. c.
på foranledning af forespørgsel
fra Sundby Sejl-Forening.
Forhistorien:

Ved årsskiftet har red, med sædv.
pågående beskedenhed ifølge gammel
kotume bedt foreningens formand

Dansk

Sejlunion

afholdt

ved jubilæumstævnet i Svendborg den 22.
og 23. juli 1953 klassebådssejladser. Fra
SSF deltog bl a. "Swallow" i NK-sejladser-

om en udtalelse til medlemsbladet. —

ne. Efter sejladsen blev resultatet, at "Can
sæsonen, så mandskabet får en kolossal
tilsidst truet med, at bladet erfaring og altid er i topform. De kan selv
ud, før jeg er kommet med være fremragende rorsmænd, og hvis de
anledning af årsskiftet, har ikke er det, kan de have anskaffet en god
grebet pennen. Hvorfor så jockey til styringen.

Efter gentagne gange at være presset af
redaktøren og
ikke kommer
en udtalelse i
jeg modvilligt

III" og "Swallow" stod lige i point, men
"Can III" var i første sejlads blevet diskva
lificeret

efter

protest.

Dommerkomiteen

lod imidlertid fartøjernes sejltid i begge

sejladser være afgørende for præmieudde
meget skriveri i anledning af et årsskifte,
Der er vel intet at sige til at de, der er lingen, og da "Can II" herved blev den
det gamle år kan vi alligevel ikke gøre i stand til det, ofrer så meget på deres vindende båd, mente vi i klubben, at af
mere ved. Jeg personlig har spildt en masse sport, men de, der ikke kan eller vil ofre gørelsen var forkert.
tid med at ligge og rakke rundt i en sejlbåd dette, må gøre sig klart, at de møder med
I Københavns Amatør Sejlklub havde
i stedet for at tilbringe min fritid på en et handikap til enhver sejlads.
man været ude for et tilfælde af samme
mere behagelig måde. Og det nye år, ja,
Drageklassen, der for et par år siden art, men her havde man fradømt den disdet er jo snart ikke så nyt mere, men der
var pænt repræsenteret i Sundby Sejlfor kvaliferede båd sin sejltid. Sundby Sejl
er selvfølgelig så meget tilbage af det, så
ening, er nu næsten helt forsvundet og flere forening rettede i august 1953 en forespørg
det kan nå at blive godt endnu; altså et
af ejerne har anskaffet sig turbåde i stedet,
sel til den nationale myndighed, svaret her
forsinket ønske om et godt nytår.
— jeg vil imidlertid håbe, at de kapsejlere,
på er nu tilgået klubben og vi bringer i det
Hvad kan vi iøvrigt vente af det nye år ?
der er tilbage ikke opgiver ævret, men går
følgende korrespondancen vedrørende den
Lad os nøjes med at se på Sundby Sejl
på med krum hals og får så meget som
forening. Måske tager jeg fejl, men er det
muligt ud af det. Alle de øvrige sejlere i ne interessante sag.
ikke, som om der på det sidste har kunnet
Sundby Sejlforening håber jeg vil fa rige
spores en svigtende interesse for kapsej
lig del i tursejladsens og navnlig langtursladserne til fordel for tursejladserne ? Jeg
Dansk Sejlunion,
sejladsens glæder, hvad enten det skal
Kristianiagade 19, — 0
tror, at flere sejlere efterhånden vil vige
foregå med motor eller vindkraft.
tilbage for det, der kræves for at sejle
Vedr. DS' jubilæumsstævne
Se alt dette har jo ikke så meget at gøre
kapsejlads. Vil man sejle klassesejlads må
i Svendborg.
med årsskiftet, men jeg håber, at redak
man ofre sig fuldstændig for sagen, for at
Ved klassebådssejladserne den 22. og 23.
tøren kan bruge det alligevel, så vi kan få
have nogen chance. Man k^n ikke bruge
juli d. å i Svendborg fandt følgende sted:
det elendige blad ud.
en båd, der samtidig er velindrettet til
Ved afslutningen af sejladserne i NKKrik Nilsson.
tursejlads, al overflødig vægt skal spares
klassen stod "Can II" og "Swallow" begge
•
og før hver sejlads skal alt løst, der ikke
er strengt nødvendig for sejladsen, bringes
fra borde. Båden skal tages på land utal
lige gange i løbet af sæsonen og stå på
land i dagevis, dels for at tørre og blive

Fartøjsf ors: kringerne!

let, dels for at blive poleret i bunden, og så
Vi omtalte i december nummeret af SSF
sejlene — der kræves en stadig strøm af den undersøgelse et udvalg nedsat af D. S.
nye sejl til et fartøj i topklassen, ikke alle havde foretaget vedrørende vore fartøjsde nye sejl man får syet, er lige det man forsikringer.
Som medlemmerne måske vil huske har
havde tænkt sig, så bestiller man bare et
nyt. Den tid man ikke tilbringer med at man konstateret, at vi betaler for høje præ
mier her i landet.
sejle kapsejlads eller med at have båden
Vi har været i forbindelse med et af
på land, kan man bruge til at sejle nye
udvalgsmedlemmerne, men på grund af det
sejl til. Nogle sejlere kan betale folk en ret afgørende stadie forhandlingerne nu
anstændig timeløn for at ligge at sejle sejl står på, ønsker man ikke at udtale sig om
til og for at tage båden på land og gå og de danske selskabers stilling.
polere den i bunden, og så har de tid og råd
Udvalget har suppleret sig med 2 med
til at sejle alt, hvad der er kapsejladser hele lemmer fra Dansk Sejlunions bestyrelse,

hvilket viser, at man nu er kommet til
realitetsforhandlinger med selskaberne.
I Sejlklubben "Frem" har udvalget fore
taget nogle undersøgelser iblandt fartøjs
ejerne for at danne sig et skøn over forsikringsinteressen. Alle, der ikke har for
sikret i dag, angiver som grund, at man
synes det er for dyrt. 70 pet. af de ad
spurgte ville tegne forsikring, hvis præmien
kunne nedsættes til det halve.
Der er grund til at anbefale vore med
lemmer, som evt. påtænker at tegne en for
sikring, at afvente hvad der vil ske i den
nærmeste fremtid
Ked.
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med 9 point. Efter de i programmet side 2
opførte regler skal den båd, der har den
korteste sammenlagte præmietid, betragtes
som vinder. I den ene af de nævnte sejlad
ser blev "Can III" diskvalificeret. "Can III"
fik tildelt præmien.
Ved en senere lejlighed har SSF.s repræ
sentant forespurgt hr. sekretær N. Basse,
hvorledes afgørelse træffes i et sådant til
fælde. Sekretær Basse oplyste, at et far
tøjs præmietid også medregnes for en sej
lads, hvori det er diskvalificeret.
Da spørgsmålet p. t. også diskuteres i
andre klubber, skal man herved anmode
unionen om en udtalelse i sagen, idet man
skal bemærke, at det kun drejer sig om en
ren principiel afgørelse, og at der ikke vil
blive tale om noget krav fra "Swallow"s
side.

SIDE 3

REJSEN TIL LANDETS ENDE
„VALKYRIE-S TOGT 1953
af G. Østergaard

Kongelig Dansk Yachtklub
Sundby Sejl-Forening,
hr. sekretær W. Tanggaard-Rasmussen,
Vedr. D.S.' landsstævne 1953
ved Svendborg.
Som tidligere meddelt har Dansk Sejl
unions forretningsudvalg anmodet den
nationale myndighed om en besvarelse af
Deres forespørgsel af 1.—9. 1953.
Efter at have konfereret med Internatio
nal Yacht Racing Union om international
praksis i lignende tilfælde har den natio
nale myndighed udtalt følgende:
"En diskvalificeret båd kan ikke have
nogen sejltid. Nar to bade opnår lige mange
points, må en sammenligning af deres præ
stationer i mangel af samlet sejltid for
den ene på grund af diskvalifikation falde
ud til fordel for den båd, som har gennem
ført sejladsen uden at overtræde kapsej
ladsreglerne.
Dommrekomiteens afgørelse i det fore
liggende tilfælde harmonerer ikke med
anden i I. Y. R. U.s kapsejladsregler 1, (2)
og burde omstødes."
Ejeren af "Can III", hr. grosserer Chri
stian Nielsen, Tårbæk, har samtidig fået
tilsendt en kopi af denne skrivelse.

VOGT LYS OG ILD
Tænk på hvilken formue, der står pa
vore vinterpladser.
Tænk over hvor megen slid og sparsom
melighed, der ligger bag hver båd.
Tænk på den kommende sommers glæder.
Vogt da lys og ild under ophold på havne
området.
Havneudvalget.

Vi nærmer os Hammeren.

— De er godt tosset, sagde en kollega
til mig forleden, — De slider i det både sønog helligdage og hver eneste aften i 2 må
neder hvert forår med at gøre den båd i
stand —
— 3, — indskød jeg.
— Na, ja, oven i købet 3 maneder, blot
for at sejle i andre 3 måneder.
Der tager De igen fejl, sagde jeg, —
det er ikke for at sejle i 3 måneder, det
drejer sig kun om at kunne sejle i 2 uger.
Resten betragter jeg som en Tillægsgevinst.
— Nå, så meget desto værre. Hvorfor
sælger De ikke båden og køber en bil i
stedet for? Den kan De have fornøjelse af
hele året.
Ja, hvorfor gør man ikke det ? Det kan
være, den økonomiske side af sagen spiller
en stor rolle, for det er jo nok dyrere at
"holde" en bil, der vel rundt regnet vil
koste 1200 kr. om året, før den har kørt
en eneste kilometer.
Men lægger man alle sine badudgifter
for et år sammen, vedligeholdelse, pladsleje,
havnepenge, brændstof og smøreolieudgif
ter o. s, v., og dividerer den samlede sum
med det i årets løb udsejlede antal kilo
meter, så er jeg tilbøjelig til at tro (uden i
forvejen at have foretaget nogen beregning)
at det i hvert fald ikke bliver billigere end
de tilsvarende totale udgifter ved at køre
en kilometer i sin bil.
Nej, det er nok ikke blot et økonomisk
spørgsmål.
Måske er det bevidstheden om, at når
man sejler ud af sin hjemlige havn, har
man rent teoretisk muligheden for at fort
sætte hele kloden rundt, før man vender
tilbage ?

Eller måske er det fornemmelsen af, at
man er flyttet ind i et sommerhus, der blot
adskiller sig fra gængse sommerhuse der
ved, at man kan flytte det til nye omgivel
ser, når det passer en.
Men i virkeligheden er det blot, at man
har "det" i sig
Navigare necessare est.

Motoren skat også have en »make up«.

Derfor slæber man sig krumrygget og
slider neglene korte hvert forår, og derfor
er dagen for starten af ferieturen den mest
betydningsfulde af alle årets dage.
Og hvad fik vi så ud af disse 14 dage?
De eneste dage hele året hvor vi virkelig
"lever" ? Hvad nåede jeg selv i mine 14
dage ?
Holdt kalkulationen for den planlagte
færd? Og holdt bestikket?
Ja, døm selv-

SS F
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Den planlagte færd var rejsen til landets
ende, d. v. s. den ene og i dette tilfælde
østlige ende, Bornholm.
De nødvendige søkort var anskaffede,
kurserne stukket ud, feriegrejet slæbt om
bord og stuvet, proviant til besætning og
motor ligeledes, så nu var det blot med at
få lettet rumpen i ordentlig tid og komme
af sted.
Og rumpen blev lettet kl. 3 søndag den
5. juli 1953, og efter et solidt morgenfoder
gled vi ud mellem molerne lige en time
senere i en stiv vestlig kuling. Vi slingrede
en del på strækket ned til den hvide kost
ved Holmetunge sydvest for Saltholm, men
slingeragen aftog noget, da vi fik lagt kur
sen om efter den afmærkede rende ned til
Falsterbokanalen, og herovre på det lavere
vand i renden var søen meget roligere.
Båken på kanalens vestlige molehoved lig
ner en Mars-mand eller en robot, der står
og støtter sig til sin stok, men da han hver
ken hilste eller gjorde forsøg på at standse
os, gled vi uantastede ind i kanalens rolige
vand, og med den tilladte fart passerede vi
under den gamle Knippelsbro, gjorde hon
nør for brovagten og fortsatte gennem den
smukt anlagte kanal.
Ved kanalens ene side ligger et par store
betonpontoner fortøjede, klar til at svinges
tværs over løbet og sænkes her for at
spærre for gennemsejling i krigstilfælde.
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Gennem Falsterbokanalen.

En skonnert tøffede forbi os for nord
gående, så passerede vi det sydlige svaje
bassin og stod ud i Østersøen. Her skal blot
tilføjes, at kanalen er omkring 1,5 km lang.
Vel ude af kanalen blev kursen ændret til
OSO og vi havde nu søen, der var betydeligt
sværere end i Sundet, næsten ret agten ind,
så vi løb en god fart. Vi passerede Trelle
borg lige uden for lysbøjen og fortsatte til
3 kosten på Kullagrund, hvorfra kursen
ændredes til OtN, og på denne kurs fort
satte vi i den stive kuling op forbi Smygahuk og videre til Ystad, hvor vi gik i havn
kl. 10,30 efter et stræk på 56 sømil. Vi
havde da, takket være den medløbende sø,
holdt en gennemsnitsfart af 8,6 knob.
Når vi søgte ind til Ystad, var det fordi
vi var blevet lidt brødflove, søen tærer jo,
men vi havde nær aldrig fået vor sult stil
let, for i havnens vestside, hvor der var læ,
og hvor vi først søgte hen, føg det så vold

MK. I

somt med grus, kulsmuld og gadesnavs, at
Det var flovet lidt, men søen var stadig
det, trods tillukket pressenning, gjorde det svær og gav med vor nuværende kurs noget
umuligt at tage madvarer frem.
mere rulning. Henad 3 tiden lysnede det
så meget, at klippeøen dukkede frem, og
10 minutter over 4 svingede vi ind i Hasle
havn.
Messepeter havde været til køjs på stræk
ket fra Ystad, og jeg selv havde nappet
mig en times blund på sofaen, så styrman
den og hovmesteren, også kaldet sulte
kunstneren, havde måttet klare navigation
og sejlads i de 4 timer, og det gjorde de
aldeles udmærket. Da vi nu lå velfortøjede i den dejligt rolige havn, sendte vi hov
mesteren til køjs, mens styrmanden og jeg
gik tur i byen og op på højderne bag den,
hvorfra der var en pragtfuldt udsigt over
kysten og Østersøen, og set fra denne højde
så Østersøen mærkværdig rolig ud.
Der var »også« sø i Østersøen.

Tolderen ville se mit medlemskort fra
sejlklubben, hvilket jeg — naturligvis —
ikke havde hos mig, og han oplyste mig
om, at svenske toldere har pligt til at kon
trollere, om man er medlem af en sejlklub,
og endvidere, om man har betalt sit kon
tingent til dato, da man ellers ikke må
anløbe andre svenske havne med lystfartøj
end de, hvor toldklarering kan finde sted.
Jeg erkendte min uvidenhed på dette
punkt og slap for videre tiltale.
Dagen tilbragte vi med at flakke rundt
i den store havn og fortøje i diverse Duc
d'Alber og endte ved 18 tiden i den østlige
side af havnen ud for sejlklubben med
stævnen fortøjet til en af de nævnte pæle
samlinger og agterenden til kajen.
Et besøg i klubhuset, hvor vi hilste på
flere elskværdige medlemmer, afslørede
sørgelige forhold for den derværende sejl
klub. Lys findes, dog i forbindelse med
havnebelysningen, og kan altså kun benyt
tes, når lygterne er tændte. Gas eller anden
form for opvarmning må i h. t. brandvæse
nets forordninger ikke forefindes, og ind
lagt vand findes ej heller. Dette sidste ma
hentes ved en hane på et mindre skibsværft,
og denne hane står omkring et par hundre
de meter fra klubhuset. Så har vi det dog
hyggeligere i S. S F.
Naturligvis var vi en tur i staden, men
den var, som alle svenske byer om søn
dagen, tilsyneladende næsten total uddød.
Meget få personer på gaderne, kun enkelte
forretninger oplyste, og så må man jo som
bekendt "inte skratta på gatan".
Trist! •— Bundtrist!
Så det kan vel ikke undre, at vi under
disse forhold, en by, der bragte spærretiden
under krigen i erindring, og en havn så
urolig, at slingeragen var betydeligt ube
hageligere end ude til søs, forlod denne
gæstfrie stad kl. 0,15 for at fortsætte den
afbrudte rejse.

Det blev til en længere travetur, for efter
den lidt anstrengende og urolige rejse fra
Amager syntes vi, at vi nok kunne fortjene
friskbagte rundstykker til morgenkaffen,
og da bageren ikke var at få i tale før kl.
7, havde vi jo god tid, og vi fik os da blandt
andet også en hyggelig sludder om mange
forskellige emner med en velnæret fisker
på havnen.
I løbet af mandagen spadserede vi ud til
Svartinggård, et par kilomeeter uden for
Hasle for at se Svartingdalen, og vi var så
heldige, at datteren på gården tilbød at
vise os omkring.
Dalen er en dyb og uregelmæssig revne
i fjeldet, fuldstændig vildt bevokset med

På klatretur i Svartingdalen.

træer, buske og krat. En natur, der på en
gang er storslået og idyllisk, og her klatre
de vi rundt ad smalle, stejle klippestier,
ledet af vor fortræffelige førerske, som for
talte om de forskellige sagn, der havde til
knytning til stedet.
Inden vi forlod gården for at begive os
tilbage til Hasle, forsøgte sultekunstneren
at stjæle en hundehvalp. Det fik vi dog for
purret heldigvis, for dels var det en sød
lille hvalp, og dels var vi klar over, at vi
ellers ville få den serveret næste dags mid
dag, tilberedt efter ægte kinesisk opskrift
på Chou—Chou.

SS F
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Det småregnede på tilbageturen, dog
ikke så meget, at det virkede generende.
Men godt trætte var vi, da vi endelig tør
nede ind for at få vore 8 timers genopbyg
gende. Den første ordentlige søvn siden vi
forlod København.
Den følgende dag, tirsdag, foretog vi den
ca. 14 km lange spadseretur fra Hasle, ad
redningsvæsenets sti langs kysten over
Teglkås, Jonskapel, Vang og Hammershus
til Sandvig og Allinge. Det var en ualmin
delig smuk tur, men meget anstrengende
for utrænede ben. Snart var vi helt nede
ved vandet, og snart var vi højt til vejrs
på klipperne, men dejligt var der med den
frodige vegetation, og vejret var ganske
ideelt med solskin, uden at det dog var for
varmt.

med skibe og både, var der dog størst sand
synlighed for at finde liggeplads for os der.
Så tog vi rutebilen tilbage til Hasle,
gjorde søklar og stak samme aften de 11
sømil rundt om Hammeren til Allinge,
hvor vi bandt fast uden på en fiskerbåd.
På forespørgsel om, hvornår den skulle ud,
blev der svaret, at det blev tidligst kl. 8
næste formiddag, "hvis skipperen da var
blevet ædru til den tid". Men da vi tog der
fra torsdag formiddag efter 39 timers op
hold, var fiskerbåden endnu ikke kommet
ud, så formodeentlig har skipperen haft
sig en pragtfuld kæmperus.
Under vort ophold i Allinge travede vi
rundt på Hammerknuden, spiste sortebær
(revling) for sult (jfr. hovmester = sulte-

Det var en tur, der ikke kan beskrives,
så læserne får blot et svagt indtryk af de
vekslende panoramaer. Den skal gås, og
jeg kan tilføje, at det ikke nytter at tage
cyklen med. Ganske vist er det ikke for
budt, men adskillige steder står der skilte
med den lakoniske indskrift: Cykling
umulig.

l
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Skipper, hovmester og styrmand
ved Hasle havn.

Men vi var jo selv turister som alle de
øvrige, så det er vist uretfærdigt at beklage
sig over deres nærværelse.
Sandvig og Allinge er siamesiske tvillin
ger.
Vi kiggede lidt på havneforholdene og
fandt ud af, at Allinge i dette tilfælde
burde foretrækkes. Det var den største af
havnene, og selv om der var fyldt godt op

og store skær, der stak op over havfladen,
men havnen var, som de øvrige havne på
øen, en solid og rolig havn, og vi fik anvist
udmærket kajplads. Under pålandsstorm

••••- • . .

Kystparti nord for Gudhjem.

Og det er absolut ingen overdrivelse.
Bornholmerne er et sandhedskærligt folk.
Et par mindre stenbrud passerede vi
undervejs, Hammershus ruiner beså vi
naturligvis også, men her var vi kommet til
det hjørne af øen, hvor turisterne fortrins
vis holder til, og det kunne vi ikke undgå
at bemærke her ved ruinen. Det ligefrem
vrimlede med turister, og det tager nu lidt
af duften af den iøvrigt prægtige ruin,
når der myldrer mennesker rundt i den og
om den, så det mest af alt minder om en
myretue, man har trådt i.
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Proviantering på Hammeren.

kan alle havnene lukkes med solide porte,
så der under alle forhold kan være roligt
i selve havnen.
Gudhjem ? — En ca. 45 grader hældende
klippeskrænt, oversået med små, gamle
huse, der danner krogede gader. Fyld disse
gader med 10 pet. indfødte og 90 pet. turi-

kunstner), overværede en sprængning i
det store stenbrud, naturligvis i tilbørlig
afstand, og beundrede det bornholmske
hjemmeværn under kombinerede bjergbe
stignings- og redningsøvelser i klipperne.
Er der andet at fortælle fra Allinge ?
Jo, en lille pudsig oplevelse, der faktisk
gjorde mig flov.
Der var en ganske bestemt ting, jeg ville
købe, men jeg kunne ikke finde nogen for
retning, som handlede med netop denne
ting Altså styrede jeg kursen mod 2 ind
fødte koner, som stod fordybede i en vigtig
husmoderdiskussion, på fortovet med ind
købstasker i hånden, og spurgte, om de
kunne anvise mig den ønskede forretning.
Jo, sagde den ene på sit syngende mål,
der er jo Pisseholm, og så pegede hun hen
om hjørnet.
Jeg takkede rødmende for oplysningen,
strøg rundt om hjørnet og fandt den ønske
de bod, over hvis dør med store bogstaver
stod: — P. C. HOLM.
Så faldt 10 øren!
Sandvig—Allinge var en myretue af
turister, så det var ganske uforståeligt, at
der kunne skaffes logi til denne enorme
invasion. Men det må jo kunne lade sig
gøre.
Torsdag formiddag forlod vi Allinge og
listede langsomt de 7 sømil langs kysten
forbi Helligdomsklippen til Gudhjem. Det
var en ejendommelig indsejling mellem små

Gudhjem havn.

ster, så det næsten er umuligt at albue sig
gennem trængselen, og De har Gudhjem en
varm julidag.
En trættende lille by at kravle rundt i.
Selv det, at gå "ned" ad gaden, kræver
anstrengelse. Men det er jo heller ikke så
meget "byen", vi er kommet for at se. Nej,
ud at trave langs kysten, følgende redningsstien op efter Hammeren til Helligdoms
klippen En vidunderlig spadseretur, hvor
vi undervejs bl. a. passerede Gåserende, en
smal, dyb spalte, der strækker sig et godt
stykke ind i fjeldvæggen.
Til gengæld strækker Helligdomsklippen
sig som et højt, smalt fjeld tværs ud fra
kysten.
Så trak vi ind over landevejen og træng
te ned i en kratbevokset kløft, hvor i min
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dre tørre perioder Dyndalsfaldet styrter sigt, og inden for muren står endnu de
gamle kasernebygninger ved de smalle
sine vandmasser ca. 10 m ned.
Var det småt med vand, da vi var ved gader og det imponerende runde tårn, fra
faldet, var der dog svalt og stille under hvis top fyrlanternen nu sender sine ad
varende glimt ud i natten.
de skyggende træer.
Fæstningen er opført af Kristian den 5.
Svalt var der derimod ikke pa den 8 km
i 1684, og i tårnets 2. stokværk var der et
lange tur ad landevejen tilbage til Gudhjem.
lukket batteri med 16 skydehuller. I 1855
Naturligvis var vi på Bokul ovenfor byen nedlagdes fæstningen
ved den lille sø Gråmyren og beundrede de
Christiansø er ikke større, end at man
mange flotte nøkkeroser, og en lille aften kan spadsere den rundt på 20 minutter.
tur ud paa Sorte Odde for at se solnedgan Den var oprindelig en helt nøgen klippe,
gen fik vi da også med.
men der er sejlet en del jord derover xra
Fredag aften kl. 18 gik vi fra Gudhjem Bornholm, og klimaet er så mildt, at for
og sejlede de ca. 10 sømil ud til Christiansø, eks. vindruer trives udmærket og modnes
hvortil vi ankom små fem kvarter senere. på friland.
Der var stadig frisk vind af vest, så vi
slap ikke for slingerage, men vi kom dog
godt ind i det smalle sund mellem Frede
riksø og Christiansø, som danner en natur
lig havn, hvorover en ganske smal jernbro

Fæstningstårnet, Christiansø.

»Valkyrie« fortøjet ved Frederiksø.

fører. Vest for Frederiksø, ved hvilken vi
fortøjede, ligger den ret store ø Græsholm,
der er fuglereservat og iøvrigt bevokset
med marehalm og græs, og øst for Christi
ansø stikker nogle nøgne klipper, kaldet
Østerskær, op af vandet, og disse skær er
Danmarks østligste punkt.

Østerskær. Danmarks østligste punkt.

Men Christiansø er den vigtigste af øerne.
Den har i sin tid været en stærk fæstning,
hvorom den svære kampestensmur, der
omgiver hele øen, og hvoraf meget endnu
er tilbage, vidner. På murvoldene står end
nu mange gamle kanoner, der i fæstnin
gens velmagtsdage gjorde det til et vove
stykke at nærme sig øen i fjendtlig hen

Aftenen og den følgende formiddag an
vendte vi til at bese herlighederne, og lør
dag ved 11 tiden forlod vi havnen og satte
kurs efter Svaneke. Det blev atter en frisk
tur med sprøjt, inden vi stod ind i Svaneke
havn.
Svaneke var en rolig by. En rigtig ferie
by. Her så man ikke meget til turisterne,
som der naturligvis boede en del af i byen,
men antagelig tog de af sted om morgenen
for at tilbringe dagen oppe på nordspidsen
blandt alle de øvrige ferierende, og her har
vi måske forklaringen på de stærkt befol
kede tvillingbyer.
Svaneke mindede mig ikke så lidt om
Svendborg. Skønt meget mindre havde den
noget af det samme præg og var hyggelig
at trave rundt i.
Naturligvis var vi i Brændegardshaven,
som ligger ca. 1 km uden for byen, og
beundrede denne specielt bornholmske form
for tivolihave, frembragt af en eneste mand.
I et smukt kuperet terræn med mange
store og fritstående træer, og et lille vand
løb, der snor sig gennem parken, har denne
mand skabt en smuk park med opstemme
de søer, hvoraf småøer med fyrtårne stik
ker op. Til gratis afbenyttelse for havens
gæster findes på den største af disse søer
adskillige robåde og et par vandcykler, og
rundt i træerne hænger kulørte træheste,
der er en original blanding af gynge og
gyngehest. En miniaturerutschebane og en
selvdreven karrussel manglede heller ikke.

NR. 1
og de talrige broer, træstubbe og udgåede
træer, der findes i haven, viser sig ved
nærmere eftersyn at være af jernbeton,
men så skuffende efterlavede, at de passer
smukt ind i panoramaet.

Styrmand og hovmester tager sig en
karusseltur.

Pudsigt nok er et af disse kunstige træer
indrettet til afbrænding af affaldspapir, og
en af de største grene virker da som skor
sten.
Adgangen til paradiset koster 40 øre pro
persona, og så var iøvrigt alt gratis bort
set fra, hvad man ønskede at nyde i restau
rationen.
Søndag formiddag sejlede vi de knap 6
sømil om til Nexø. Det var stadig solskin
og høj himmel, og det var næsten stille.
Denne by blev jo, ligesom Rønne, bombar
deret af russerne under et luftangreb, fordi
den tyske kommandant nægtede at kapitu
lere, og selv om der blev ødelagt flest huse
i Rønne, så var Nexø den, det gik hårdest
ua over, og derfor gør byen i dag indtryk
af at være en næsten ny by.
Et par kilometer udenfor byen ligger
Paradisbakkerne, hvor vi tilbragte det
meste af dagen. Det er et område på om
kring 3,5 km i tværmål, og det henligger
som fuldstændig vild natur. Det eneste ind
greb, man har foretaget, er at anlægge
eller afmærke en række smalle stier, der
danner forskellige "ture", og hver tur er
afmærket med sit særlige tegn, snart malet
på en træstamme, og snart hugget i klip
pen. Ved hjælp af disse tegn skal det være
muligt at finde rundt, men for os, der hver
ken havde kort eller kompas med, lykke
des det ikke. Vi for naturligvis vild og
fandt først efter adskillige genvordigheder
med anstrengende klatren og kravlen gen
nem vildnisset tilbage til civilisationen.
En herlig og dejligt trættende vandring,
snart i dale, snart på lynggroede skrånin
ger, og snart højt til vejrs på klipperne
med udsigt ned over den idylliske grydesø
dybt nede, kranset af tætvoksende skov.
Ved bredden af denne sø ligger den be
kendte rokkesten, der med sine adskillige
tusinde kilos vægt, alligevel kan bevæges
af en enkelt person.

SS F

NK. 1
Blåbærrene! De er i grunden et helt kapi
tel for sig, men lad mig nøjes med at sige,
at der var uanede mængder af dem, at de
var store og velsmagende, og at de var
årsag til en masse bebrejdelser over mit
syndige hoved fra mine ledsageres side. Og
så bliver man blå både om munden og på
fingrene af dem.
Mandag formiddag gik rejsen videre. Nu,
da vi befandt os på øens østside, blev det
naturligvis østenvind, skønt vinden hidtil
havde stået i vest, og det blev endda til en
frisk kuling, så vi sprøjtedes godt, da vi
kom udenfor havnen.
Vi stod godt til søs uden om Salthamme
ren og vendte herfra ned efter Dueodde,
hvorfra kursen sattes op langs land, klar
af Arnager rev, Klintegrunc 1 , Rønnebakke
og Møllebakke, hvorfra vi vendte op efter
Rønne, og efter 3 y 2 times sejlads stod vi
ind i Nørre Kås lille, men gode havn.

I Nørre Kås.

Under denne 20 sømil lange tur vendte
vinden, så da vi drejede op mod Rønne var
det i frisk kuling af vest.
Nørre Kås er en fiskeri- og lystbådehavn,
der ligger lige nord for Rønnehavn. Lyst
sejlerflåden var ikke stor, et par folkebåde,
nogle små kuttere og joller og enkelte
motorbåde, det var alt, men der fandtes dog
et klubhus ved havnen
Og her lå vi så roligt langs kajen i tre
dage, mens søerne ustandseligt væltede sig
mod stensætningen, så de, hvide af raseri
over modstanden, sendte det ene frådende
skumsprøjt efter det andet ind over moler
ne i den tiltagende vind.
Vi havde egentlig tænkt os at tage op
til Almindingen, men vi var efterhånden
blevet så travetrætte og så indtryksmætte
af alt det, vi havde set og oplevet i den
forløbne uge, så vi opgav den ekspedition
og enedes om at gemme Rytterknægten,
Ekkodalen og hvad de øvrigt seværdigheder
nu hedder til en anden gang.
For naturligvis bliver der en "anden
gang". Har man een gang været på Born
holm, vil man uvægerligt komme igen, og
vi for vort vedkommende har jo en hel del
tilgode, som vi ikke kunne få med i første

omgang. Hele kyststrækningen fra Gud
hjem til Svaneke gik vi glip af pa grund
af afstikkeren til Christiansø. Egnen om
kring Dueodde og hele sydkysten fik vi kun
set fra søen, og det indre af øen er stadig
ukendt land for os, så der er virkelig rig
anledning for os til mere end et besøg
endnu.
Og de tre dage i Nørre Kås gik udmær
ket med at trave rundt i Rønne og omegn.
Torsdag lød den svenske vejrmelding på
aftagende, men i løbet af fredagen igen til
tagende vind af vest, og da det jo meget
ofte på denne årstid er roligst om natten,
kom den chance, vi længe havde ønsket os.
Endelig var der mulighed for et langt
stræk med nattesejlads. Endelig skulle der
komme en anelse af sport ind i program
met.
Og så stak vi da ud fra Nørre Kås kl.
19,02 med kurs efter Trelleborg.
Det blev en pragtfuld sejlads op i søen,
og da natten faldt på, var den begsort og
uden måne, med lavthængende drivende
skyer, mellem hvilke en enkelt stjerne af
og til tittede frem. Tre kraftige byger fik
vi undervejs, så det kneb af og til at be
dømme kursen, når kompasset svingede
lystigt fra side til side, så det var jo med
en vis spænding, vi afventede muligheden
for at få kursen kontrolleret.
Sa dukkede blinkene fra Kulagrund og
Trelleborg lys- og fløjtetønder frem af
mørket ret forude og fortalte os, at kursen
trods den svære sø var holdt korrekt, og i
morgendæmringen stod vi ind i Kåmpingebugtens nu rolige vand, og netop som solen
rejste sig af havet drejede vi ind i Falsterbokanalen, listede gennem denne og videre
op gennem renden øst for Drogdens fyr.
Som en sidste hilsen fra klippeøen duk
kede bornholmerbåden op. Den kunne vi
ligegodt ikke hamle op med, så den over
halede os på højde med Dragør med mor
genduelige og vinkende passagerer på
dækket.
Der var dejligt stille i Sundet, og det
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var nu helt rart ovenpå nattens skiftende
2 timers rortørn og 2 timers udkik at kunne
bevæge sig uden at lave sø-ben.
Og så endte da denne natsejlads kl. 6,38,
på hvilket tidspunkt vi passerede molerne

Nexø kirkespir.

ved Svenskeløbet efter en udsejlet distance
på 85 sømil.
Så havde vi blot tilbage at anløbe Told
boden, fortsætte til Christianshavns kanal,
hvor vi satte styrmanden og hans grej i
land, og så listede vi hjem og fortøjede i
S. S. F.
Ved at kigge i journalen finder jeg føl
gende data:
Den totale udsejlede distance på hele
turen var 253 sømil og sejltiden 32,21 timer,
hvilket giver en gennemsnitsfart af 7,83
knob. Farten har iøvrigt på de forskellige
stræk varieret mellem 7,2 og 8,8 knob, og
brændselsforbruget var ialt 189 liter eller
5,86 liter/time.
Motorvanskeligheder havde vi ikke haft,
ikke en eneste tænding havde vi tabt.
Det havde kort sagt været en herlig og
uforglemmelig ferietur til landets
ENDE.
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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. Futterer, Middelgrundsvej 39
AM 8719
Magnus Madsen, Østrigsgade 24
Klubhus og festudvalg: H. Jensen, Wittenberggade 4
RY 384 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

Nye medlemmer

Ponta Sobj

FREYTAG SEJL
N Y H A V N
P A L Æ

5 5

5 9 4 5

"

i Suuidfy

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

IIUSK STOPURET
til kapsejladsen
STARTKUGLEN er forsvundet.
Alt i ure og optik.
Jeg har stopure - Barometre - skibsure
— lige det sejlsportsmanden ønsker. —

»Klokhemuyeren«
Amagerbrogade 101

A °tp

Aktive:
Fængselsbetjent Carl M. Damm, Ravns
borggade 18. — Motorbåd "Jytte".
Pølsemager Elund Andersen, Burmeister
gade 20. — Motorbåd "Edel".
Assistent Fritz Bonn Jensen, Godsbanegade 6 — Kragejolle "Euros".
Lagerekspedient Carl Vilh. Hansen, Bremensgade 87. — Motorjolle "Lola".
Ingeniør M. Schach Moller, Almegårds
Allé 30. — Kragejolle "Juno".
Vagn Simony Jensen, Vanløse Allé 43.
Juniorbåd "Tumler".

ASSURANCE

ØBRO 7515

CENT. 14575 - MARSKENSGADE 8. 1.

Amager 2719 u.

Passive B:

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

ansøgning om optagelse aftrykkes i først

EMBLEMER OG OVERTRÆK

til Deres bådebyggeri.

Tømmerhandlen
H.

Ifølge lovenes paragraf 3: nyt medlems

SEJLSPORTSHUER

KALMAR FYR

Hermann Mortensen, Tinggarden 7.
Motorbåd "Peggi".
Svend Erik Kaas, Ålandsgade 30.
Motorbåd "Hekla".
Guldsmed Chr. Olsen, Thorsby Allé 13.
Spidsgatter "Laila".

udkomne numre af S. S. F. Protest skal
skriftligt

tilstilles

bestyrelsen

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)

senes* 14

dage efter offentliggørelsen.
ANNONCEEKSPEDITION ved

BROZEK
AMAGERBROGADE 124

E. LORENTZEN,

Afleveret til postvæsenet 30. januar 1954.

ALBANIENSGADE 2 - AMAGER 7118 Y.

SU. 866

tAAAAJWMWMWWWVWWinAAAAl
På grund af pladsmangel har vi mattet
udelade en del stof, som bringes i næste
nr., bl. a. en interessant artikel om sejlads
på Limfjorden af Carl Hillers.
Red.
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Ansvarshavende redaktør:
Sv. Aa. Rasmussen
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Ekspedition: E. Nilsson,
Vestermarie Alle 51, KA. 2502
Tryk: Amager Bogtrykkeri,
Hallandsgade 11 — S.
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ORDIN/ER HALVARLIG

GENERALFORSAMLING
afholdes
T I R S D A G D E N 3 0. M A R T S 1 9 5 4 K L . 1 9 , 0 0 P R C.
I AMAGER SELSKABSLOKALER, MARKMANDSGADE 9—11.

DAGSORDEN:
Pkt. 1.
2.
3.
4.
5.
- 6.
7.

Valg af dirigent.
Protokol og beretning.
Regnskabet.
Lovændringsforslag.
Andre forslag.
Valg.
Eventuelt.

Følgende er på valg:
Kassereren: T. Sparre.
Skolechefen: Harald Hansen (modtager ikke genvalg).
3 repræsentanter: O. Fiitterer, W. Tanggaard Rasmussen og H. C. Jensen
(sidstnævnte modtager ikke genvalg).
1 suppleant: Jørgen Nielsen.
1 revisor: Egon Ryefelt.
2 revisorsuppleanter: A. Krøjtser og Folmer Larsen.
2 målere: E. Kobbeltvedt og Jørgen Jensen.
F O R S L A G , der ønskes behandlet på generalforsamlingen må være
SEKRETÆREN i hænde senest den 16. marts d. å.
B e s t y r e l s e n .

SSF

SIDE 2

UdcLcafy

j

Forhandlingsprotokollen !j F o r m a n d e n
ij
bortrejst

Bestyrelsesmøde afholdt den 9. november
1953 i klubhuset. Hans Jensen var fravæ
rende. Kassereren og redaktøren var mødt.

Protokollen oplæst og godkendt.
Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
Formand: Erik Nilsson.
Næstformand og sekretær: W. Tanggaard Rasmussen.
Havneudvalg: O. Fiitterer og M. Madsen.
Sejladschef: Harald Hansen.
Juniorleder: A May Jørgensen.
Kapsejladschef: Alf Andersen.
Tilsynsf. m. klubhuset: H. C. Jensen.
I anledning af, at man kun har een sup
pleant til bestyrelsen, henstillede forman
den, at man snarest så sig om efter endnu
en suppleant.
Københavns magistrats 4 afdeling er til
skrevet som svar på nogle breve angående
tilladelse til opførelse af klubhus m. v. Det
meddeltes, at magistraten havde givet byg
getilladelsen til klubhuset i 1932.

<[
<!

Vor formand Erik Nilsson, der er
blevet værkmester, er sendt på tjenesterejse i 5 måneder.

!;
|>
<!

Næstformanden Tanggaard Rasmussen, Grækenlandsvej 140, 1., tlf.
Sundby 353, fungerer som forenin-

!;
;>
!|

gens formand under Nilssons fravær.
Tanggaard Rasmussen kan vist bedst
træffes på telefon Sundby 353 fra

!;
<>
<!

6 til 7 morgen, han beder medlemmerne henvende sig til de respektive
udvalg med deres sorger.

|»
<!
![

Suppleanten Jørgen Nielsen vil
blive indkaldt til bestyrelsen under
formandens bortrejse.

Fiitterer henstillede, at man stopper for
Klubhuset er blevet malet indvendig.
tilgangen af vinteroplægninger. Dette ved
For at aflaste Hans Jensen efter dennes
toges.
flytning fra Amager, supplerer festudvalget
Gunnar Jensen tilskrives om sin gæld til sig med redaktøren
foreningen for kutteren "Maritza". Såfremt
Mødet hævet kl. 22,30.
gælden ikke er betalt senest den 13. ds.
overgives fordringen til retslig inkasso.
•
John Meyer er tilskrevet angående sin
Bestyrelsesmøde den 16. januar 1954 pa
gæld på 100 kr. for fartøjet "Nips", der
Vognmandsmarkens
skole. Alle var mødt,
hele sommeren har henstået på pladsen.
tillige kasseren og redaktøren.
Ejeren af mb "Ann" er tilskrevet i an
Protokollen oplæst og godkendt.
ledning af, at fartøjet henligger uden tilsyn
Formanden omtalte forhandlingerne med
i havnen. Han anmodes om at oplyse, hvad
jordkontoret angående motorreparationshan agter at foretage sig i sagen.
Fra sundhedskommissionen er modtaget skuret Dette er opført således, at et hjørne
en skrivelse i anledning af den nye restau af skuret går uden for SSFs areal. Kom
ratør. En bemærkning i skrivelsen om, at munen udfærdiger i den anledning en ny
klubhuset kun må holdes åbent om somme lejekontrakt, hvori det nye areal indgår
uden yderligere udgift for SSF.
ren undersøges nærmere af formanden.

Omkring

Til Hans Jensens afløser vil man natur
ligt foreslå 1. suppleanten Jørgen Nielsen,
det er vor dirigent fra alle generalforsam
lingerne, så her er præsentation vist ikke
nødvendig. Der skal vælges 1 ny suppleant,
og her vil bestyrelsen foreslå motorbåds
manden fra søndre bro, P. Høeg Thomsen,
motorbåden "Condor", og den afgående
sejladschef har indvilget i at stå som sup
pleant indtil en ny kan vælges på efterårsgeneralforsamlingen.

Som meddelt andet steds afholdes forårsgeneralforsamlingen tirsdag d. 30 marts.
Der vil i år ske dette, at vi skal vælge 2
nye medlemmer til bestyrelsen, idet sejlads
chefen Harald Hansen og marketenderiud
valgsmedlem Hans Jensen ikke vil fort
sætte.
Såvidt bestyrelsens planer og oplysninger
Bestyrelsen vil til generalforsamlingen
— om medlemmernes planer og forslag i
foreslå Orla Norup til sejladschef, det er
disse spørgsmål kan vi fortælle næste gang.
ham den lange på midterbroen med kutte
ren "Sus".
Husk forslag indsendes senest 16. marts.
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I anledning af, at spunsvæggen udfor
kloakvæsenets motorbåd "Tuk" er ved at
skride ud, er kloakvæsenet tilskrevet om at
udbedre skaden. Fra kloakvæsenet er
modtaget en skrivelse, hvori meddeles, at
skaden vil blive udbedret.
Der rykkes for de nye numre til skabene.
Politidirektøren er tilskrevet i anledning
af, at politiet Under Elmene og på politi
gården havde nægtet at komme tilstede i
anledning af, at pladsmanden havde tilbage
holdt nogle drenge, der havde stjålet en
jolle.
Sekretæren er i dag blevet ringet op af
opdagelsespolitiet på politigården, der med
delte, at det skete var blevet påtalt over
for de pågældende. Poliiet har nu taget sig
af sagen.
Landsretssagfører Viuf er tilskrevet om
at gøre udlæg i fartøjerne "Maritza",
"Jutu" og "Nips".
Der er købt et nyt klaver og et nyt kom
fur til klubhuset.
Fra sundhedskommissionen er modtaget
en skrivelse om, at klubhusets isskab ikke
kan godkendes. Skabet ændres nu til et
spisekammer, hvorefter sundhedskommis
sionen vil godkende dette
Forholdet med vandtilførsel til klubhuset
om vinteren drøftedes. Som ledningerne lig
ger i øjeblikket, er det nødvendigt at lukke
for vandet om vinteren. Det drøftedes at
indhente tilbud på et stik fra vandledningen
i vejen og ind til klubhuset.
Sejladschefen beklagede den ringe mødeprocent på navigationskursus.
Redaktøren efterlyste stof til bladet. —
Ønskede flere indlæg fra bestyrelsen. Mente
at bladet manglede lokalt stof. — Fra flere
sider udtaltes, at man såvel i SSF som ude
omkring kun hørte rosende udtalelser om
bladet.
Bestyrelsen tog redaktørens udtalelser
til efterretning og lovede at komme med
nogle indlæg.
Mødet hævet kl. 21,20.

Sejlerskolens
f e r i e t u r

1954

Atter i år vil der blive arrangeret en
ferie-sejlads for øvelsesbåde og eventuelt
andre interesserede. Hr. Fischer Hansen
fra "Frem" og vor egen "farbror" V. Lindemann har i fællesskab udarbejdet et pro
gram, som man på et møde vedtog at ar
bejde videre med.
Dei startes LØRDAG DEN 3. JULI kl.
17,00 fra Svanemøllehavnen. — Følgende
havne forventes anløbet: Klintholm, Hesnæs, Nykøbing F., Spodsbjerg, Marstal,
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Ærøskøbing, Svendborg, Omø, Vordingborg,
Rødvig og afslutningen i Dragør. I tilfælde
af dårligt vejr forbeholder ledelsen sig ret
til forandring, ved f. eks. i stedet for at gå
syd om Møen at gå igennem Bøgestrømmen
o. s. v Vi håber, at vi også i år — i lighed
med tidligere år — kan sende "SSF I" med
på denne tur.
Det er ikke for tidligt allerede nu at
tænke over det. Men husk, at som fører af
båden kan kun den komme i betragtning,
der har bestået foreningens navigationskursus og som efter bestyrelsens skon for
menes at være i besiddelse af de kvalifika
tioner, der fordres af en fører.

Ester Ibsen, Augustagade 1.
Egon Hviid Jensen, Leifsgade 13, 4.
Erik Olsen, Thyco Brahes Allé 18, 1.
Knud Eckstrøm, Sværtegade 5, 2,
Villy F. Petersen, Chr.havns Voldg. 9 D, 1.
Georg Wyschkon, Øselsgade 1.
Odin Bøgevang, Italiensvej 67
Egon Madsen, Amager Fælledvej 17.
Frank Jacobsen, Røsågade 4.
Marius Mortensen, Ved Diget 5.
Bent Olsen, Ramondsvej 29.
John Mathiasen, Burmeistergade 20, 4.
Emil Lausen, Nr Farimagsgade 54, 4.
Hans J. Neerup Hansen, Grækenlandsv. 19.
Vilh. Hansen, Haraldsgade 3, 2.
Villy Poulsen, Lemberggade 16.
Hans Erik Christiansen, Veronavej 12, 1.
A. Henner Jensen, Nørre Søgade 19.
Kaj Larsen, Per Døversvej 6.
Peter Nielsen, Ved Sønderport 9.
Kurt Håkonsson, Hindegade 11, 3.
Einar Hansen, Irmelinvej 11.
Robert Rohde, Maltagade 21.
Erh. Hybel Larsen, Lybækgade 10.
Henning Henningsen, Hostrups Have 58.
Willy Skovfelt, Valdemarsgade 49 A.
S. Høed, Hostrups Have 25, 5.
Gert Jørgensen, Bachersvej 45, 2.
Ernst Andresen, Nyrnberggade 20.
Jørgen Roos, Ved Amagerport 5, 2.
Per Dønvild, Kretavej 19, 2
Kurt Nielsen, Syriensvej 26.
Axel Hansen, Dueoddevej 13.
Mogens Bente, Højdevej 51, 1.
Gert Jensen, Goldschmidtsvej 6.
Sven Pedersen, Postparken 13, 1.
Erik Wentorf, Lyongade 16
Egon Jensen, Hvidkildevej 9.
Mandag den 8. marts kl. 19 afsluttes Aage Flemming Madsen, Tyrolsgade 3.
vinterens tovværkskursus med en lille ud Carl J. Hansen, Tingvej 105, 1.
stilling af de udførte arbejder. Eleverne vil Niels Petersen, Hveensvej 20, 1.
gerne vise andre sejlere, hvor dygtige de
nu er til tovværksarbejde, og vor populære
lærer "Hans Sømand" ser gerne medlem PASSIVE
Th Jensen, Korfuvej 17.
mer, som senere kunne tænke sig et vinter
kursus, aflægger skolen et besøg denne L. Chr. Nielsen, Engvej 126.
aften, altså interesserede medlemmer er Enok Petersen, Tinggården 15, 2.
velkommen til tovværkskursus'ets afslut F. Christensen, Oresundsvej 15.
ning mandag den 8. marts kl. 19 på Sund- Jonaa Eckstrøm, Sværtegade 5, 2.
Kaj Henriksen, Gresundsvej 120, 4.
parkskolen.
Olga Neerup Hansen, Grækenlandsvej 19.
Chr. Rasmussen, Chr.havns Voldgade 5.
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Hanne Nielsen, Sundevedsgade 6 B, 5.
Preben Nielsen, Sundholmsvej 87, 4.
Erik Andersen, Uplandsgade 26, 2.
Kaj Dirchsen, Kastrupvej 114, 1.
PASSIVE B:
Svend Møller, Toldbodgade 17.
A. Johnsen, Tullinsgade 3.
Svend Petersen, Toldbodgade 16 A.
Ole Ebbesen Jensen, Tuxensvej 8.
A. Elmkjær, Grøndalsvænge Allé 62.
Carl Fritze, Evan Allé 21, Glostrup.
Carl Silberg, Chr. d. 10 .S Allé 1, Lyngby.
Knud Jensen, GI. Kongevej 92, 1.
Ingolf Nielsen, Nørrebrogade 223.
Kurt Jørgensen, Esromgade 7 A
A. Ehlert, Sdr. Boulevard 100.
Johs. Andersen, Dalgas Boulevard 134, 1.
A Saabye Pedersen, Torbenfeldtsvej 15,
Erik Larsen, Vennemindevej 38.
John Meier, Tornebuskegade 1.
F. A. Hansen, Baldersgade 55, 1.

JREVYEN
lørdag d. 27. marts
1 ((

i Markmandsgade
*

\

Reserver dagen — dette er som sæd- V,1
vanlig Sejlforeningens store vinter
begivenhed.

En invitation

Slettede
medlemmer

JUNIORER:

Ole Becker, Svinget 26, 1.
Johs. Rasmussen, Dybendalsvej 23.
Erik Bach Nielsen, Højdevej 21 A, 2.
Knud Jensen, Kongedybets Allé 12.
John Werge, Griffenfeldtsgade 43, 2.
Erik Mogensen, Amagerbrogade 30, 2.
Else Jensen, Bristol Allé 14.
Poul Nielsen, Smålandsgade 5, 1.
Finn Jensen, Bristol Allé 14.
Oskar Lund Nielsen, Tingvej 8.
Aase Hansen, Haraldsgade 3, 4.
Børge Månsson, Sølvgade 40 F.
Asger Nielsen, Maltagade 3 A, 4.
Einar Nielsen, Parmagade 32, 4.
Erik Kirkegaard, Østrigsgade 39, 1.
Mogens Eriksen, Bremensgade 64, 2.
Jonna Petersen, Studsbøl Allé 41.
Anton Jensen, Mimersgade 96, 5.
Karen Margr. Jess, Genuavej 20.
Leo Andersen, Grækenlandsvej 88 B, 2.
Vilh. Rauer Bergstrøm, Reykjavikgade 4, 2. Bent Rasmussen, Polensgade 43.
Aktive:

SSF bringer denne gang en interessant
beskrivelse af Hillers fra Limfjorden, et
farvand som de fleste sejlere her i Sundet
tror er helt udenfor ferieturens rækkevidde.
Imidlertid vil de fleste tursejlere ved et
nøjere studium af søkortet finde, at en tur
til Limfjorden slet ikke er udenfor mulig
hedernes grænse på en 3 ugers ferie.
Medlemsbladet indbyder medlemmerne
til en lille konkurrence om spørgsmålet og
udsætter et års abonnement på "Sejl og
Motor" for det bedste indlæg.
Konkurrencens Opgave er: Udarbejd et
interessant forslag til en 3 ugers tur til
Limfjorden og opgiv anløbssteder evt. in
teressante ture i land.
Turen tænkes startet første lørdag i juli
og afslutter 3 uger efter. Nu beder vi med
lemmerne tage søkortene frem og udarbej
de deres forslag, en kær opgave for en
sejlermand i de mørke vinteraftener.
Forslagene må være redaktionen i hænde
inden den 1. april.
Dommerkomiteen: bestyrelsesmødet.
Præmien: 1 års abonnement på "Sejl og
Motor".
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III. Rollo.

Er det ikke sådant, at vi vinteren igen
nem planlægger næste års ferietrip, — På
langfart vil de fleste og kommer de fleste,
men hvorhen? Jeg har flere gange truffet
sejlere, som har spurgt om ikke Limfjorden
er vanskelig at besejle, men hertil må jeg
svare absolut nej. Enhver der kan sejle og
bruge et søkort, vil ingen særlige vanske
ligheder have, og nu da de fleste har 3
ugers ferie, ligger turen absolut indenfor
mulighedens grænse. Men der er sport i at
besejle fjorden, enten man så kommer med
sejl eller motor, her er farvande brede nok
til sporty kryds og smalle nok til, at der
skal passes på. Her blæser altid den vind,
du har brug for, om ikke til bedre, så til
at ligge stille med.
Limfjorden er ideel til lystsejlads. Når
man kommer sydfra kan man allerede på
flere sømils afstand se det store "HalsBarre-Fyr", der i ensom majestæt rejser sig
i Kattegat, ca. 4 sømil fra land. Det er
ikke nødvendigt at holde udenom fyret,
mere end halvdelen kan klippes af, men
bundgarnene vil iøvrigt angive kursen.
Dem skal man nødvendigvis udenom, og de
yderste står altid i 3—5 m vand. Er man
nødt til at krydse, kan man med ca. 1,5 m
dybtgående godt tillade sig at gå lidt inden
for kosterækkerne på begge sider, helt op
til spidsbøjen, men er den først nået, bør
man gøre slagene korte og udvise forsig
tighed. Kommende indtil de to, overfor hin
anden stående dobbelte koste, må man holde
sig i farvandet og respektere kostene, her
som overalt i de snævre løb bør man tage
strømmen i betragtning, hvorimod brednin
gerne er så godt som strømfri.
Hals havn er ikke af de allerbedste, den
er som regel overfyldt med fiskefartøjer
og det tilrådes at have ankeret klart.
Indløbet er nord-syd og strømmen tværs.
Mest ro og læ findes inderst i havnen. •—
løvrigt bør man se de to kæber af en hval,
der i sin tid strandede på kysten, de er
opsat som porthvælving og så store, at man
omtrent kan køre igennem dem med et
hølæs.
Hals forbi byder det første stykke ikke

anledning til bekymring. Farvandet er rent
og frit og man kan med rolig samvittighed
hengive sig til beskuelse af omegnen. Ca. 2
sømil vest for Hals står i sejlløbets nordre
kant nogle rester af pæle. Det er "Blødens
pæle", engang en stolt samling jomfruer,
der gæstfrit lod sejlskipperne lægge til, når
de i hårde isvintre ikke kunne nå op ad
fjorden.
Man kan forstå det er gået lystigt til
blandt de gæve skippere slige vinterdage
og -nætter ved "Blødens jomfruer". I tider
nes løb er jomfruernes antal også her ble
vet stærkt reducerede, så der af den hele
flok kun står en enkelt tilbage, men der
kan meget vel sidde andre og "lure i vand
skorpen", thi holder man man sig derfra.
Landet på begge sider klædes i skov. Det
er "Egense kloster skov" mod syd og på
den nordre bred "Hals sønderskov", længere
borte "Hals nørreskov". Nedenfor, tæt ved
fjorden, ligger "Langesminde", den første
større gård man får kig på, siden får vi
mange at se. Mou brohoved på den søndre
side sejler man roligt forbi, hvis man da
ikke er oplagt til en lang sludder med en
en kort mand, en herlig gubbe, som er bro
foged der. Videre op ad fjorden har man et
godt stræk på styrbords bov op gennem
"Langerak". I søndersiden er der bedst læ
for nordgående strøm. Ankre på dette stræk
skal man ikke. Bunden er for blød på syd
siden og for stjel i nord, hvortil kommer,
at der sjældent er læ for strøm og vind.
Kun eet sted på sydsiden, umiddelbart før
Bredhage, findes en lille fredfyldt krog
"Hesteskoen", hvor der som regel er lunt
og godt.
Næsten helt ovre i nordsiden står en dob
belt, hvid kost. Det er "Tolvfodskosten", og
der er indenfor den rigeligt vand, helt ind
til de enkelte, hvide koste rundt Bredhage.
Medens man runder her, bør man ikke —
for at spejde efter Ålborg — forsømme et
blik op over Hammer bakker, der med den
smukke, hvide Vodskav kirke, danner et så
vigtigt led i Vendsyssels profil. Imidlertid,
man har rundet Hagen og ser Ålborgs kir
ketårne og fabriksskorstene, men opmærk
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somheden fæster sig dog i første omgang
ved det mere nærliggende, cementfabrikken
Rørdal med sin skov af skorstene, hefra og
til vest for jernbanebroen strækker Ålborg
havn sig, men det er først og fremmest en
trafikhavn, så man gør klogt i at gå igen
nem broerne. (Man behøver hverken her
eller gennem de andre broer pa Limfjorden
at have motor- eller bugserhjælp, kun må
man huske, at strømmen er stærkere gen
nem broerne end i frit farvand). Så anløber
man den umiddelbart vest for jernbanebro
en beliggende lystbådehavn. Her ligger man
trygt og godt og såvel her som i alle andre
havne på fjorden er man sikker på en ud
strakt gæstfrihed og hjælpsomhed, såvel
fra lystsejlerne som havnefogederne, der
for de flestes vedkommende er sejlsports
folk. Vil man vide lidt om seværdighederne
både her og i de andre byer på fjorden, kan
man blot henvende sig i kioskerne, de ligger
altid med en del brochurer.

Når man skal videre vestpå står man sig
ved at tørne ud på morgenkvisten for at
nå Løgstør. Vind og strøm kan ofte være
kontrære her. På sejladsen fra Ålborg har
man på nordsiden Ålborg lufthavn og sen
der man et blik tilbage mod byen, viser den
sig her fra sin fordelagtigste side. Farvan
det svinger umiddelbart vest for Ålborg i
en ret vinkel nordpå omkring øen Egholm.
Nord om øen kan motorbåde få en idyllisk
tur opad Ryå, men sejlbåde må afstå fra
denne fornøjelse og holde syd om øen. Her
forgrener løbet sig atter i to, eet der går
over Dynen og eet mellem Dynen og Fruens
Holme. Fremmede bør absolut benytte dette
sidste store, østlige løb. Med øen "Gjøl" om
styrbord når man ud i "Gjøl bredning",
hvor farvandet atter svinger i sydvest. Mod
nord har man Gjøl bjerg, en karakteristisk
knude og mod syd Nørholm og Klitgård. I
Gjøl bredning bryder man sig pokker om de
røde koste på nordsiden. På Gjøl — helt
inde under bjerget — ligger en anløbsbro,
som bør anløbes med forsigtighed, da der
kun er fire fod vand. Videre ud over bred
ningen har man i nordvest Øland med Oxholm kirke og slot midt i en herlig skov.
Ved Klitgårds hage kan man fristes til at
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gå til Nibe, men renden herind er tilsandet.
Videre vestpå, indsejlingen til Draget mar
keres ved to under Klitgårds-bakken ståen
de båker, der skal holdes overeet i indsejlingsmomentet. — lovrigt er Draget klart
afmærket, men strommen kan med uroligt
vejr være hård. Udsejlingen af Draget mar
keres igen af 2 båker under Øland og far
vandet svinger i sydvest. Kostene bliver
færre, og man kan næppe se fra mærke til
mærke. Er man i tvivl, behøver man blot
at holde nordre land af, til man rammer
første røde kost på "Nordmans Hage". In
denom denne hage går et morsomt lille løb
til og forbi "Troldholmene", der i ældre
tider — før motorerne — var det faste
samlingssted for Limfjordens småskippere.
Her er spundet flere ender end på nogen
havnekaj i land. Det rigtige løb går dog
søndenom og er godt afmærket. Ved Staun
er god ankerplads, hvorfra man på nord
siden kan skimte herregården Kokkedals
tårne over skovens træer. Ved Stavn kan
man gøre landgang op i Vår skov med Marbjerg. Hverken skov eller bjerg er til at
blive af med under sejladsen ud til Agger
sund. Aggersundinløbet markeres ved 2
båker på Marbjerg tunge. Løbet er godt
afmærket. Bolværksforholdene i Aggersund
er meget urolige, dels på grund af skvulp
og dels på grund af strøm. Skal man krydse
igennem broen holder man så højt op, at
man har stik på skøderne, når man når
gennemsejlingen. Fra Aggersund til Løg
stør holdes vestsiden af renden, her stiger
grunden stejlt, medens Smakmøllebugten
er noget grumset. Løgstør har fire havne,
hvoraf den vestligste, "Kanalhavnen", er
den bedste, her ligger man fint. Denne havn
er slutningen af en kanal, der i sin tid —
før "Løgstør grunde" blev udgravet — var
gravet gennem landet til Livø bredning og
skibene blev trukket igennem som i hol
landske kanaler. På Løgstør bakke, hvor
bl. a. Johan Skjoldborgs hus ligger, lige op
fra havnen, har man en dejlig udsigt over
Livø bredning til Livø, Fur Mors og Thy.
I Løgstør afholder samtlige limfjordsklubber pinsestævne med kapsejlads etc.,
den store "Limfjordsdag" holdes derimod
på skift mellem byerne. I Danmarks fød
selsstund hulede de brusende urstrømme
fjorden ud i Nordjyllands kridt, ler og lim.
Tilbage stod fast som forbjerge de stærke
bakker, øer, halvøer og holme i hundredvis
tilligemed de stejlt affaldende skrænter, der
endnu den dag i dag er et så fremtrædende
og ejendommeligt drag i Limfjords-farvendene. Også himlens farvetoner genspejles
og netop Limfjorden har en fra andre dan
ske farvande forskellig og sælsom blånen,
hvad vidtberejste er enige om. Hvoraf kom
mer denne blånen. Spørger man hvorfor en
kvinde er smuk. Limfjorden slynger sig som
et sølvbånd om Jyllands pande. Det er en
digters ord og jeg vil søge forgæves efter
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bedre. Han kender fjorden, og hans ord står om natten blev vi vækkede ved, at en mand
til troendes.
i et par store, jernbeslåede træskostøvler
Apropos — medens man er i Løgstør og kom vadende ned på vort blankskrabte
har lyst til at anløbe Livø, kan man almin dæk, hamrede på kappen og bad om havne
deligvis få tilladelse ved at ringe til inspek penge. Jeg spurgte om det ikke kunne ven
te til det blev dag, det kunne det godt og
tøren derovre.
så
sjoskede han af igen. Hvad jeg sagde.
Men lige et par ord om øen. Havnen lig
ger på sydøst siden, er lille og må anløbes
med forsigtighed. Øen er som bekendt et
internat for seksuelt afsporede mænd. Man
må ikke forlade fartøjet uden vagt ombord,
men dette kan man ordne med skipperen
på båden, der sejler til Løgstør efter pro
viant, han bor i det eneste hus ved havnen.
Man må ikke overlade alumnerne (på øen
kaldet elever) tændstikker, men derimod
gerne tobak og tænde samme. Man må ikke
fotografere eleverne enkeltvis, men gerne i
selskab med bådens besætning. Der er
meget smukt på øen, med skov, hede og
dyrket land. Bebyggelsen ligger på sydøst
siden, og inspektøren bor i den gamle herre
gårds hovedbygning.
Fra Løgstør kan man tage hvorhen det
skal være, mod syd til Skive og Hjarbæk,
mod vest til Nykøbing, mod nord til Thi
sted. Vælger man det første, behøver man
kun at gå ud til den tredie yderste røde
kost (husk afmærkningen skifter her), kan
så stå sydover skal man krydse ud må man
respektere kostene på nordsiden.
Den eneste vanskelighed her er Liv Tap.
Men med tredie yderste røde kost som af
farende sted, holder man over efter Røn
bjerg Hoved og finder kosten på Rønbjerg
Hage. Kursen herfra til Ertbølle Hoved
leder fri af Liv tapkosten.

egner sig ikke til gengivelse på tryk, ikke
mindst da vi var på bryllupsrejse. Hjarbæk
ligger smukt omgivet af høje, lyng- og
skovklædte bakker med en blanding af
gamle bindingsværks- og sommerhuse, alt
proviant kan fås. Ved besejlingen af Hjar
bæk Fjord skal man respektere kostene,
sejler man fast er det pokker til job at
komme løs, da kølen suger sig fast i mud
deret og det er vanskeligt at få et varp
anker til at bide. Apropos — sejler man
fast hersker der overalt på fjorden mellem
os og fiskerne et godt forhold, de er altid
parat med en ende, og betalingen ordnes
som regel med en bajer.

Mellem Bjørnsholm og Ertbølle Hoved
titter kongens jagtdomæne Trend frem på
skræntens top. Vil man vest om Rindgrund
er den godt afmærket, vil man øst om leder
mærket Rønbjerg Hage overeet med Ert
bølle Hoved mellem land og grunden. Rat
holmene er 2 små holme, kun beboet af sø
fugle. Hovedløbet går øst om er godt af
mærket. Snart runder man Hvalphage og
står op gennem Skive Fjord efter kosten
på Bregnedalshage, vel rundet denne styrer
man efter kosten på Knuds Hoved og er
så i Lowns Bredning. For at finde Virksund
(indløbet til Hjarbæk Fjord) styrer man
på en let kendelig hvid banke (Store Klint
høj) og rammer så kosten på Trangmanden,
herfra følger man kostene til Hjarbæk. På
vejen passerer man Niels Ebbesens gamle
borg "Nørreris", som ligger på østsiden af
fjorden. Hjarbæk var i sin tid berygtet
blandt os sejlsportsfolk. Dels fordi den var
overfyldt og dels fordi det var den eneste
havn på fjorden, hvor man skulle betale
havnepenge. Nu er havnen udvidet og efter
Vi afslutter Hillers artikel i marts nr.
starten af Viborg Sejlklub går det vist
og håber mange har fået lyst til at deltage
meget godt. Hvor skrapt det gik til med
havnepenge, tjener følgende lille episode: i vor præmiekonkurrence efter læsning af
Vi var ankommet om aftenen og kl. 1,30 dette.
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v A mager B ogtrykkeri

SUNDBY SEJL-FORENING-, Amager Strandvej
SU 35016
Pung. formand og sekretær: W. Tanggård Rasmussen, Grækenlandsve.i 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. Fiitterer, Middelgrundsvej 39
AM 8719
Magnus Madsen, Østrigsgade 24
Klubhus og festudvalg: H. Jensen, Wittenberggade 4
RY 384
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

AMAGER ^
"-.\lTLfA-37Z

1J

FORENINGENS ADRESSER

FREYTAG SEJL
N Y H A V N
P A L Æ

5 3

3 9 4 3

B A D M O T O R E R

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

Husk!

IIUSK STOPURET
til kapsejladsen
STARTKUGLEN er forsvundet.
Alt i ure og optik.
Jeg har stopure - Barometre - skibsure
— lige det sejlsportsmanden ønsker. —

Amagerbrogade 101

Amager 2719 u.

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

LØRDAG

DEN 27.

MARTS

KALMAR FYR
til Deres bådebyggeri.

Fr« R e d a k t i o n e n . . .
Dette nummer er desværre forsinket af
årsager som redaktionen er uskyldig i. —
Medlemsbladet går aldrig til bogtrykkeriet,
før der har været bestyrelsesmøde, af h. t.
evt. foreningsmeddelelser, og dette besty

SE1LSP0RTSHUER

ØBRO 7515

CENT. 14575 - MARSKENSGADE 8, 1.

REVY

»Klotehemageren«

ASSURANCE

SUNDBY SEJL-FORENINGS

relsesmøde er blevet forsinket

p. g. af

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)

formandens rejse.

EMBLEMER OG OVERTRÆK
ANNONCEEKSPEDITION ved

BROZEK
AMAGERBROGADE 124

ALBANIENSGADE 2 - AMAGER 7118 Y.

SU. 866

trøtrørøVW*Arø*\nAAAAAAAAAAAAA«
På grund af pladsmangel har vi måttet
udelade en del stof, som bringes i næste
nummer.

E. LORENTZEN,

Afleveret til postvæsenet 3. marts 1954.
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S U N D B Y S E J L - F O R E N I NG

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

V I N T E R E N 1 954
Vandene stivnede og vort havnebassin blev
brugt til isbådssejlads og skøjtebane.

%
ORDINÆR HALVÅRLIG

GENERALFORSAMLING
afholdes

TIRSDAG D. 30. MARTS 1954 KL. 19,00 pr.
I AMAGER SELSKABSLOKALER, MARKMANDSGADE 9—lj

"W-

DA
Pkt. 1.
2.
3.
4.
5.
- 6.
7.

TT — I

GSORDEN:
Valg af dirigent.
Protokol og beretning.
Regnskabet.
Lovændringsforslag.
Andre forslag.
Valg.
Eventuelt.

Følgende er på valg:
Kassereren: T. Sparre.
Skolechefen: Harald Hansen (modtager ikke genvalg).
3 repræsentanter: O. Fiitterer, W. Tanggaard Rasmussen
og H. C. Jensen (sidstnævnte modtager ikke genvalg).
1 suppleant: Jørgen Nielsen.
1 revisor: Egon Ryefelt.
2 revisorsuppleanter: A. Krøjtser og Folmer Larsen.
2 målere: E. Kobbeltvedt og Jørgen Jensen.
2-rr

-xr
F O R S L A G , der ønskes behandlet på generalforsamlingen
må være SEKRETÆREN i hænde senest den 16. marts d. å.
B e s t y r e l s e n .

Fot. Henri Madsen.

&
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Kassereren træffes

Indkomne forslag til

fra 1. april kun i klubhuset 1. og 3. søn
dag i måneden kl. 10—12 og hver fredag
kl. 19,00—20,30.
1)

Langfredag undtagen.

Bestyrelsen foreslår herved
ORLA NORUP
som sejladschef.

Standerhejsningen vil i år foregå søndag
den 9. maj.

gation. 4 elever, som alle bestod, var
indstillet.
Fredag den 19. marts afholdes navigationsprøver for vore seniores, her er ind
stillet 5 medlemmer — 1 medlem vil
gå til kystskippereksamen og 21 —
eenogtyve — er faldet fra.
Vort medlem Orla Norup har fået KDY's
præmie for sin langtur over Gotakanalen.

2)

Bestyrelsen foreslår herved
JØRGEN NIELSEN
som repræsentant.

Der har været afholdt juniorprøve i navi-

3)

Bestyrelsen foreslår herved
P. HØEGH THOMSEN
og HARALD HANSEN
som suppleanter til bestyrelsen.

DE KØBENHAVNSKE SEJLERSKOLER

4)

Bestyrelsen foreslår herved
JOHN SKJOLD PETERSEN

fra

som måler istedet for E. Kobbeltvedt,
der ikke ønsker at modtage genvalg.

ØRESUNDS SEJLKLUBBEN "FREM"

KØBENHAVNS AMATØR SEJLKLUB

SUNDBY SEJL-FORENING

SEJLKLUBBEN "SUNDET"

KVINDELIG SEJLKLUB
indbyder til

Vi minder om

Ethvert aktivt medlem med fartøj
har ret til, forsåvidt plads haves, at
opstille et skab efter havneudvalgets
anvisning. Skabet skal være mærket
med indehaverens medlemsnummer.
Der betales en årlig afgift på 3 kr.
af skabene. Afgiften fastsættes på
generalforsamlingen i oktober.
Skabe, som ikke holdes i sømmelig
stand, kan fjernes af havneudvalget.
Ved betaling hos kassereren udleveres nu
et specielt nummer-skilt. Alle skabe skal
være forsynet med disse inden 1. maj 1954.

1

FÆLLES-FERIESEJLADS
fra LØRDAG DEN 3. JULI til SØNDAG DEN 18. JULI 1954

T U R E N S

P R O G R A M :

Lørdag d 3. afg. fra København.
Søndag d. 4. ank. til Klintholm.
Mandag d. 5. Klintholm—Hesnæs.
Tirsdag d. 6 Hesnæs—Nykøbing F.
Onsdag d. 7. Nykøbing F.—Bandholm.
Torsdag d. 8. Bandholm—Spodsbjerg.
Fredag d. 9. Spodsbjerg—Marstal.
Lørdag d. 10. Marstal—Ærøskøbing.
Søndag d. 11. Fridag i Ærøskøbing.
Mandag d. 12. Ærøskøbing—Svendborg.
Tirsdag d. 13 Svendborg—Omø.
Onsdag d. 14. Omø—Vordingborg.
Torsdag d. 15. Vordinborg—Præstø.
Fredag d. 16. Præstø—Rødvig.
Lørdag d. 17. Rødvig—Dragør.
Søndag d. 18. Dragør—København.
Dersom vejret tillader det, vil sejladsen
fra København fortsættes direkte til Hes
næs, således at mandag den 5 er fridag.
Ligeledes kan der ske ændringer i sej
ladsplanen, såfremt vind og vejr skulle gøre
det nødvendig.

Sejlerskolen

Ledsagerfartøjer fra Det Maritime Hjem
meværn vil atter i år deltage i turen.

Alle, som ønsker at deltage i sommerens
øvelsesejlads, bedes tilmelde sig hos kasse
reren søndag den 4. april 1954 kl. 10—12.
Også II. holds elever skal melde sig.
Prisen for deltagelsen er kr. 15,00, som
betales ved indmeldelsen.

På denne fællessejlads, hvor det forven
tes, at alle de københavnske sejlklubbers
skolebåde vil deltage, bliver der for elever- J
ne en rig lejlighed til at prøve langtursej
lads. Turen er derfor først og fremmest en
øvelsessejlads, med de lange ophold i et

fartøj under skiftende vejrforhold i frem
mede farvande og dernæst er det en ferie
tur, hvor vi i samlet flok viser skolebådene
og klubstanderne i provinshavnene, som
propaganda for sejlerskolerne.
Enhver elev på sejlerskolerne kan del
tage i denne tur, men det tilrådes meget at
melde sig i god tid, da interessen for disse
ture er stærkt stigende, og der desværre
hver gang har måttet meldes fuldt optaget
alt for tidligt.
Lærere på skolerne og andre af klubber
nes medlemmer, der kunne ønske at deltage
i turen som førere af bådene, anmodes om
snarest at melde sig.
Tilmeldingen foregår til de respektive
skolechefer og slutter så snart badene er
bemandet og senest den 1. juni. Ved tilmel
dingen skal der betales 20 kr. i indskud.
Til orientering kan det oplyses, at turen i
1953 kostede ca. 60—70 kr. pr. deltager for
kosten i 14 dage.
Der bliver i begrænset omfang mulighed
for private fartøjer, på ikke under 3 tons,
og efter ledelsens skøn, at deltage i turen.
Henvendelse og oplysninger om private
bades deltagelse kan kun ske til Fischer
Hansen, Sejlklubben "Frem". Privat adr.:
Thurøvej 9, 2., København F.
Nærmere detailler vil blive beskrevet i
et program, der udleveres hvert enkelt del
tager 14 dage før sejladsen.
Eskadreudvalget.
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„RØRET"

SS F
at han en dag havde måttet male dette over
og skrive med store gule bogstaver på hæk
og stævn: "Røret".
løvrigt var han ligeglad med, om skibet
hed det ene eller det andet. Det var hans
eget, det var et godt skib, og han sejlede
det for egen regning mellem de to pladser
dernede, fik tilskud af postvæsenet for at
forpligte sig til at opretholde postforbindel
sen mellem Nyord og omverdenen, og havde
nok at sejle med.
Som jeg stod der på broen og så efter
ham, var jeg et øjeblik ved at ønske, at jeg
havde været med ombord hos ham og på vej
til Nyord, for Guderne skal vide, at der er
dejligt derovre på øen, som ikke er over
rendt af ispindespisende turister, og som
man kun kan komme til med det gode skib
"Røret" eller med en lille rofærge helt ude
ved Ulvshale, ude ved engene, — og så
naturligvis, hvis man, som vi, er selvejerr.kippere og selv bestemme farten.
Den ligger dernede i Bøgestrømmen, øen,

"Røret" lå i Stege havn. Man var ved at
bakse en traktor ombord og få den til at
balancere på et par svære planker tværs
over Skibet, og jeg satte mig ned på bolværkskanten og grinede. Ikke af folkenes
anstrengelser for at hindre det mekanise
rede landbrug i at ende på bunden af hav
nen, men af skibets navn. Jeg kunne ikke,
selv med min bedste vilje, se nogen som
ja, iå er det forbi. — Nu holder vores
helst lighed mellem post-fragt- og passa kompagniskab op, gamle tøsgerbåden til Nyord — og et ravrør.
Ikke fordi vi har haft det dårligt sam
Skipperen sendte mig et blik, der sagde, men. Slet ikke, vi er såmænd kommet helt
at han var meget forbitret over min mal pænt ud af det med hinanden.
placerede morskab, og jeg daskede hen
Naturligvis har du drillet mig engang
langs kajen for at se en fragtbåd indtage imellem, men hvad, så har jeg vel heller
en last korn, der som en fos strømmede ned ikke altid været over for dig, som jeg
i skibets lastrum, hvor et par unger svøm burde.
mede rundt i kærnerne under højlydt mor
Jeg ved godt, at jeg af og til har været
skab.
temmelig hård ved dig Stillet meget store
Henne på "Røret" havde man imidlertid krav til dig, så jeg vel til tider har kørt
fået traktoren ombord. Vibrationen fra dig træt. Men så har det, — det må du
skibets maskine fik den til at stå og ryste indrømme — været absolut nødvendigt.
på sine planker, som havde den vandskræk
Der gives jo situationer her i livet, —
og ønskede sig i land igen. Medens den og dem slipper vel ingen af os helt for —
klamrede sig fast med svære surringer. hvor det gælder eksistensen, og så kan det
Mælkejungerne på agterdækket skramlede ikke nytte at lægge hænderne i skødet og
taktfast mod hinanden, pakkenelliker af give op.
enhver tænkelig art og form, cykler, barne
Men selv om du en sjælden gang var
vogne og passagerer var stuvet bedst stædig og ikke ville, som jeg ønskede, så
muligt, og skipperen stak hovedet ud af skal du dog have den ros, at når det ende
styrehuset, da han fik øje på mig oppe på lig kneb, så var du aldrig tvær og uvillig.
land, og bad mig om at smide fortøjnin Nej, så præsterede du dit yderste, og det
var som regel rene kunststykker.
gerne.

SIDE 3
havnehullet er ikke større end en almindelig
ladeport, men man ligger godt i havnen med
alle vinde, og fiskerne bliver ikke spor for
nærmede, hvis de kommer hjem og opdager,
at man har taget deres plads. De lægger sig
bare et andet sted og har iøvrigt altid tid
til at sætte sig på en tom fiskekasse og slå
en sludder af med en fremmed sejler om
vind og vejr, hav og skibe, eller de kommer
ombord med en spand rejer og et par fede
ål og drikker en uhøjtidelig velkomstbajer.
Hvorfor bliver man egentlig ikke liggen
de, når endelig man har fundet et sted, hvor
der er godt at være, — hvorfor skal man
altid stikke snuden vejrende i vejret, lige
som "mandskabet" er ved at trække i landgangstøjet, snuse til vinden og i huj og hej
hale sine fortøjninger til sig for at udnytte
vinden, der just nu er fin for et trip den
vej, man havde tænkt sig at ville. Man en
der jo bare på en eller anden møgkedelig
plads, hvor der ikke er spor ved at være —
og blæser inde.
Rollo.

S K I L L E S -

Så dampede han af, op mod mærkerne
nord for Lindholmen, og jeg slentrede lige
gyldigt ud mod lystbådehavnen, ud ad den
lange bro og så efter ham.
Egentlig havde hans båd heddet noget
helt andet, men folkeviddet havde nu en
gang døbt den "Røret", og det holdt de så
stærkt og stædigt på, uden smålige hensyn
til det af autoriteterne indregistrerede navn,

af SOKRATES
Langt kom vi omkring, og meget fik vi
set og oplevet. Nogle steder kom vi kun
en enkelt gang, som f. eks. Ebeltoft og
Sejrø, men andre steder vendte vi tilbage
til gang efter gang. Sommetider fordi vi
længtes efter at gense disse steder, og
sommetider fordi det nu var praktisk at
gøre et ophold undervejs til vort bestem
melsessted.

Kan du huske vores første tur?
Da var vores samarbejde lige begyndt,
skønt vi da havde kendt hinanden i 7 år.
Men i den tid havde vi ganske vist kun
truffet hinanden i ny og næ.
Men nu havde vi slået os sammen, og
det var tilmed det herligste sommervejr,
man kunne ønske sig;
Husker du Møens Klint, som vi så den
første gang sammen en sommermorgen,
med sollyset vældende ned over de blæn
dende hvide kridtskrænter?
Og husker du den aften, vi listede op
igennem Grønsund ? — Solen var ved at
gå ned, og dens lys farvede vandet foran
os, så det var, som sejlede vi i flydende
guld.
Nå. Men nu er det forbi. Nu skal vi altså
Den samme eventyrlige belysning opleve
hver til sit.
de vi også, da vi første gang sammen sej
lede op ad Svendborgsund. Og selv om det
altid er en oplevelse at sejle gennem dette
Sytten år! —
farvand, så gjorde den fantastiske belys
Ja, så længe holdt vi sammen.
ning den aften, at Svendborgsund siden har
Det er en lang tid, og vi har da også
(Fortsættes side 6.)
turet meget sammen i de mange år.

SS F
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• ret med før og vi husker
i

hende

som

en

dygtig

i

pige, der kan foredrage
en vise så vi alle kan

Når disse linier læses

høre, hende kan medlem-

er der ikke mange dage
-V'

til lørdag den 27. marts.

merne glæde sig til at

Medlemsbladets red. har

møde, bl, a. i en herlig
duet med Poul Hansen

været nede i klubhuset,
hvor

prøverne

om "Gamle Vold".

afholdes

Valborg

for at se på noget af det,
der skal ske på lørdag,

Hansen

er

godt kendt i SSF, men

Valborg Hansen.

Annie Svendsen.

når revyen har premiere.
Revyen i år præges af
helt
Skuespilleren
Kjærulf Baggesen

nye

ansigter,

det

bliver spændende at se
nye

Sundby Sejl-Forenings Vinterrevy Lørdag

sejlsportskammera-

ter på de skrå brædder. — Vi skal straks fortælle,

J O K FU

at det tegner godt og medlemmerne, som har sikret
sig en bilfet, vil sikkert få en fornøjelig aften.
Instruktøren, skuespil

Saltvandsindsprøjtninger i 2 afdelinger af: Erik Feveile, Kjat

leren Kjærulff Baggesen,

Musik af: Hans Ole Nielsen A
Iscenesættelse: Skuespiller Kjærulff Baggesen.
Sufli: Magda Frisch. Akkompagnement: Leo Lisner.

som

iøvrigt

medvirker

som "Menig no. 89", har
irbejdet

ihærdigt

og

Medvirk
Poul Larsen — Erna Hansen — Pløk — Valborg Hi
Annie Svendsen — Poul Andersen — Gyda Svendsen

dygtigt med de mange
debutanter, og Kjærulff
Baggesen, som fejrer sit
35

års

læum

skuespillerjubi

søndag

den

1. A F D E L I N G

21.

marts, udtaler til SSF,
Solveig Lorentzen.

at han skal nok få det

Alle

På vulkaner

Poul Larsen

Jeg har det som en høne

hele til at gå over "bredderne" i hurtigt tempo. —

vi vil dog tillade os at omtale et

_
5.

Det sidste (sketch)
, ,
„ ,, ^ x
Jeg skal passe pa (duet)

Solveig Lorentzen, som

6.

Stemni?igsbilleder (duet)

7.

Der må være en blonde

8.

Konen kommer (sketch)

9.

Til tider

Det er jo ikke tilladt at røbe for meget om revyen
på forskud, men

Så lægger vi ud

Erna Hansen
|Solveig Lorentzen
|Carlo Svendsen
I Annie Svendsen
j j ørgen Jensen

og andet

10. Stop for rødt

Erna Hansen.

Erna Hansen har væ-

11.

^
,.
To gæve (duet)

12.

Jorden rundt på 10 minutter

^ aiseK

j

Valborg Hansen
Annie Svendsen
Jørgen Jensen
Carlo Svendsen
Poul Larsen
Solveig Lorentzen
Jørgen Jensen
(Poul Andersen
j Pløk
Alle

SS F
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hel ny som revyskuespil

sketch — og Annie des

lerinde,

uden i en stor vise om

vi

overværede

'Dukkebarnet".

blandt andet Valborg i
visen "Der må være en

Poul Andersen er en

blonde" det lovede godt.

hel ny mand, som sam

Annie

men med en af de få,

og Carlo Svendsen, som

der er blevet tilbage af

også er debutanter her,

den gamle stab, Jørgen

bliver det spændende at

Jensen, skal underholde

stifte bekendtskab med,

os på det komiske felt.

Søskendeparret

Carlo Svendsen.

SIDE 5

de

medvirker

i

flere

Poul Andersen

Poul Skønsanger-Lar

Jørgen Jensen.

sen er også med, han be
høver ingen nærmere føromtale — han kan selv. —
Som rosinen i pølseenden — Pløk — han er her

. marts kl. 19.30 pr.

igen, denne gang som Faruk o. m. m.
Dekorationerne vil atter blive udført af Robert
Frisch, han er jo så godt kendt med vore omgivel

) E SEJL*
<esen, Angelo Petersen, Leo Lisner og Carl Viggo Meinche.
ussen og Leo Lisner m. fl.
skorationer: Robert Frisch. Kostumer: Baggesens Atelier.
sgissør: Carl Hansen.
revyen:
wgen Jensen — Solveig Lorentzen — Carlo Svendsen
Kristensen — Annelise Magnussen — Hanne Olsen.

ser, og har vist at have evne til at gengive de par
tier fra havn og plads,
vi så gerne

vil

nikke

genkendende til.
Carl Hansen har på
taget sig det brydsomme
arbejde, som det er at
være

revyens

regissør,

men han skal nok klare
det

med

sit

gode

og

friske humør

2. A F D E L I N G
. De importerede balletpiaer fra
._
Paris (duet)
Jørgen Jensen
\ Poul Andersen
. Det ku' De li'
Erna Hansen
. Kong Faruk
Pløk
..
I Annie Svendsen
Peter Lang fait (duet)
|Carlo Svendsen
[ Solveig Lorentzen
Det ku' du ha' s a gt straks (sketch) J Valborg Hansen
Poul Andersen
Gyda Svendsen
Erna Christensen
Friske piger pa Amager (stepakt). Annelise Magnussen
Hanne Olsen
Gamle vold (duet)
Erna Hansen
Bolette Surkål
Poul Larsen
Karaffelmorder
Annie Svendsen
Dukkebarnet
Solveig Lorentzen
Mast, rær, sejl og ror
Kjærulff Baggesen
Menig nr. 89
Poul Andersen
Det gør ikke spor
.Alle
Finale

Robert Frisch.
Ja — så kender med
lemmerne altså de agerende, — men vi glemte vist
at fortælle Dem, at der er indlagt en stepakt, hvor
4 friske piger fra Amager: Gyda, Erna, Annelise
og Hanne, vil steppe for os af hjertens lyst. — —
Til slut er der kun at henstille til medlemmerne
om at møde i god tid —
der

begyndes

nemlig

præcis kl. 19,30 — og
husk der er bal bagefter.
Det er Gamby orkester,
der spiller, op til ballet.
Må vi så lige fortælle
at billetterne koster 3 kr.
og at de fås hos besty
relsesmedlemmerne samt
i klubhuset
På gensyn!

Carl Hansen.
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111. Rollo.

(Fortsat fra side 3).
stået for os, som et af verdens mest idyl
liske steder.
Der er jo noget om, at det er det første
indtryk, der er det varige.
Eller hvad mener du om Lillebælt?
Var det ikke dejlige panoramaer, det
rullede op for os?
Og mens vi taler om Lillebælt, mindes
du så hvordan strømkæntringen ved Strib
malede rundt som en heksegryde? Og hvor
langsomt vi krøb forbi fyret, skønt vi
brugte alle vore kræfter.
Og den hårde tur over Kattegat fra Gille
leje til Ebeltoft! — Den ved jeg, du aldrig
vil glemme.
Mere end 12 timer, hvor vi var mere
under end over vandet.
Men vi klarede den, selv om det af og
til så ud til at skulle ende galt.
Bageren på Sejrø- Ham har du da heller
ikke glemt? Blandt alle de sære indbyggere
i byen var han det eneste "menneske". —
Den eneste, der havde lidt lune og humor i
behold. Og så abonnerede han på et engelsk
ugeblad, skønt han aldrig havde været uden
for Sejrø.
Guldborgsund,
Horsensfjord,
Hesnæs,
Ærøskøbing, Lindebro, Fejø, Middelfart,
Staureby! — og mange, mange flere steder
har vi været sammen i de 17 år. Steder, der
ligger udenfor alfar vej, og som måske
netop derfor har deres særlige charme.
Og nu skilles vore veje alligevel, trods
alt det, vi har haft sammen.
Ikke fordi du er blevet for gammel. Hel
ler ikke på grund af uvenskab eller som det
også hedder: gemytternes uoverensstem
melse, og slet ikke fordi du er blevet grim,
for det er du ikke.
Du har nøjagtig de samme slanke, skøn
ne former, som da vi første gang mødtes,
og dine rynker er ikke dybere, end at en
make-up engang imellem kan fjerne dem.
Men du hører jo ikke til de særlig vel
voksne
Nej, vist er du ingen dværg, det har jeg
jo heller ikke sagt, men du må da indrøm
me, at du heller ikke hører til de gran
voksne.
J & . ja. gamle tøs, nu står du der på dine
klodser og ser bebrejdende på mig.
Og kunne du tale, så ville du slynge ordet
"troløs" efter mig.
Men tro mig, gamle tøs, det skærer også
m ig i hjertet at skilles fra dig, for jeg
elsker dig jo endnu.
Sokrates.

I Lowns Bredning er der frit farvand.
Skive Fjord velafmærket. I Skive går man
ind i trafikhavnen, hvor der er plads nok.
Byen ligger lidt fra havnen, en herlig spad
seretur gennem skoven. Ved havnen kan
man få alt proviant. Fra Skive går man ud
til den tredie inderste kost, så er der vand
nok nordpå Man holder vestlandet inde og
betragter de smukke skove omkring Krabbesholm. I Astrup Vig er fortrinlig anker
plads, og man kan stikke op og se Jeppe
Åkjærs gamle gård "Jenle", et jydsk ord
for enlig. — Herfra styrer man pa Sunds
øre Huse. Vel passeret Bregnsø Hage holder
man midtstrøms op i Hvalpsund. Husk at
i Skive og Hjarbæk Fjorde har man igen
de røde koste om styrbord, de hvide om
bagbord som øst for Løgstør. Hvis man har
god vind eller motor går man vest om Rotholmene, enten efter kostene eller man hol
der højre kant af ladebygning med vind
motor på baglandet overeet med venstre
kant af Ny Færgegård. Ost om Rotholmene
er der bedst plads til at krydse, men man
må ikke komme Rotholm Rev nærmere ind
Junget kirke overeet med det højeste af en
bevokset skrænt ved stranden. Fursund er
et af de skønneste småfarvande i Danmark.
I mærket Grønner Odde overeet med
Bjørnsholm går man fint nord og vest om
Middelgrunden. I Kirkebugten er der fin
ankerplads, men den bedste findes i Færker
Vig på østsiden, helt inde i den sydlige del
udfor en strandsø, hvor landgrunden danner
næsten en naturhavn. Fur har ingen havn,
men ved indløbet til Fursund ligger en
færgebro, hvor man ligger tåleligt, kun ikke
med stive sydøst og østlige vinde. Over øen
går en uhyre interessant tur til den berømte
rødsten på øens nordlige side, den er ikke
så kort, men naturen byder på så rig af
veksling, at turen er for intet at regne for
raske folk. På "Jenshøj" har man en dejlig
udsigt over Livø Bredning, Mors, Thy og
Sallingland. Rødstenen, der stikker hovedet
frem i øens nordside, strækker sig gennem
hele øen. Vest for rødstenen findes moler
skrænter, med en tunnel, der går ca. 25 m
ind i skrænten, og som englænderne gra

vede for at søge efter kul, i stedet fandt de
moler. Der findes nu et stort molerværk på
vestsiden med udskibningsbro (ikke rar at
ligge ved). På vej ombord kommer man
forbi "De gamles Hjem", det første i Dan
mark. Det blev oprettet for penge, der ind
kom ved, at alle øens beboere lejede jagtret
ten samlet ud, og for de indkomne penge
opførte og drev hjemmet. Nordkysten har
pragtfulde, stejle, lyngklædte bakker. Har
man gjort Fur kan man passende lette igen
om eftermiddagen, og igennem det idylliske
Fursund bekvemt nå Nykøbing, ca. 6 sømil.
Her anløber man enten lystbådehavnen,
hvor der findes fremmed bøjer eller man
går ind i den gamle havn ved Toldboden.
De fleste lystbådehavne pa fjorden har
fremmed bøjer, og man er sikker på den
mest gæstfrie modtagelse og en uhyggelig
masse "snakken skiv", men foretrækker
man at have det mere for sig selv, kan man
anløbe trafikhavnene, der er som regel god
plads, og havnefogederne ser helst man lig
ger langs med bolværket, men disse er
iøvrigt altid meget hjælpsomme.
Byen har et ganske dejligt anlæg med
fin-fin badestrand, og glem ikke turen ud
til Ørodde og se østerskompagniet, man
passerer det iøvrigt ved udsejlingen.
Sejladsen gennem Sallingsund byder ofte
på skarpe kryds og krap sø, men farvandet
er rent og frit. Lige overfor Nykøbing lig
ger fjordens største fiskerleje Glyngøre. På
Mors-siden den smukke herregård "Højris"
omgivet af skove. Ankerpladser i Hannevig
eller Sillerslev Øre. Kås Hoved er vel af
mærket og man kommer så ind i Venø
Bugt. Denne og Thisted Bredning er vel
nok Danmarks mest ideelle kapsejladsfar
vande. Her kan udlægges 10 sømils regu
lære baner uden grunde, strøm og med støt
vind og moderat sø, og tilmed med start og
opløb lige udenfor respektive byers havne
hoveder. Kosten pa Venø Tap behøver man
ikke at tage højtidelig. Vil man gæste den
historiske herregård Spøttrup med sine 1 m
tykke mure, kan det nås fra Rastrups Tegl
værks udskibningsbro, 8 fod vand. Selve
(Fortsættes side 9.)

SSF

NR. 3

UNDBY

SIDE 7

EJL-tTORENING

R E G N S K A B
for tiden l.-l. til 31.-12. 1953
Transport kr

Indtægter:
29,49
5,11
9,65

Kassebeholdning pr. 1. januar 1953
Indestående i bank pr. 1. januar 1953
Postgirokonto pr. 1. januar 1953
Ydelser fra medlemmer:
Indskud
Kontingenter:
Aktive
Passive
Juniorer
Passive B
Indg. restancer ...

19,620,00
625,00
693,00
395,00
980,00

22,313,00

Pladsleje:
Aktive
Passive B
Indg. restancer ...

20,763,80
1,340,50
42,00

22,146,30
12,00

Indvundne renter:
Bank
Giro
Kr.

48,676,30

19,37
48,739,92

Reparationer og vedligeholdelser:
Klubhus og inventar
Vogne
Spil
Pladsen
Skure
Broer og bolværker
Uddybning
Vandledning
Nøgler og låse
Fyr og elektriske installationer
Lystryk
diverse
-f- tilskud fra benzinfond.
do. do. kommunen...

283,31

194,00
78,48
272,48
-H indg. fra elever ...
150,00
Startpenge og udg. v. eksam.

122,48
169,20

1,124,19

1,336,80
718,23
224,46
2,279,49
1,074,00

1,205,49

2,700,00
359,87
1,266,93
291,08

4,617,86

20,950,00

Bladet:
Trykning, clicheer, porto etc. ...
-f- indg. for annoncer

7,140,74
425,00

Transport kr.

Overskud, revy
do. andespil

420,60
606,20
188,80
100,00
15,00
1,330,60
78,94
511,80

-4- Hævet
Girokonto:
Saldo pr 1. januar 1953
Indsat
-f- Hævet

590,74

739,86

5,11
32,218,93
32,224,04
30,931,78

1,292,26

9,65
8,508,66
8,518,31
6,883,10

1,635,21
342,75

Kassebeholdning, 31. december 1953
23,749,94

3,019,23
277,84
138,15
1,521,25
9,119,73
2,734,71
10,290,00
275,71
291,15
352,70
52,00
194,15
28,266,62

17,250,00
3,700,00

Startpenge

Bankkonto:
Saldo pr. 1. januar 1953
Indsat

12,350,00
6,000,00
2,065,77
725,79
770,00
517,03
48,50
737,70
52,50
193,03
109,65
84,00
95,97

Kapsejladser:
Præmier
Andel i udg. v fællessejladser...
Tryksager etc

Fester:
Standerhejsning
Pinsetur
Film
Set. Hans aften, musik
Præmieuddeling, musik

Udgifter:

Driftsomkostninger:
Lejeafgift til kommunen
Pladsmand
Kontorartikler, porto, tryksager,
telefon etc
Skatter og vandafgift
Renovation
Forsikringer
Blomster og telegrammer
Kontingenter D S. U. m. fl
Abonnement på Falck
Elektricitet
Diverse sejlsportsblade
Budkørsel etc
Diverse

470,00
173,31
643,31
360,00

Tovværkskursus:
Lærerhonorar
Lokale m. m

13,21

6,16

1,284,20
549,20

-f- indg. fra elever ...

Salg af emblemer og nøgler

42,400,16

735,00

Navigationskursus:
Lærerhonorar
Lokale m. m

4,205,00

Administrationsomkostninger:
Administration
Repræsentation
Generalforsamlinger og møder ...
Revision

Sejlerskolen:
Vedligeh. af øvelsesf.
-r- Udi. af fartøjer 30,00
indg. f. elever 705,00

Kr.

48,739,92

Byggetondet:

7,316,62

6,715,74
42,400,16

Indestående i bank pr. 1. januar 1953
Ekstrakontingent
Forpagtningsafgift, klubhus
Indvundne renter

56,827,31
5,190,00
600,00
1,962,01

Indestående i bank, 31. december 1953 ... Kr.

64,579,32

Øvelsesf ondet:

Indestående i bank pr. 1, januar 1953
"Nordkaperen"s indsamlingsbøsse
Indvundne renter

2,209,70
314,80
52,02

Indestående i bank, 31 december 1953 ... Kr.

2,576,52

SSF
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Filmsaften den 25. januar og 22. februar:

Status pr. 1. januar 1954

Filmleje og sal
Billetsalg

410,00

221,20

Aktiver:
1,00
1,00
1,00
3,500,00

8,000,00
7,000,00

1,00
1,00

1,00

Deposita:
Kobenhavns kommune
Kobenhavns Belysningsvæsen

Kr.

3,270,22

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

Revy den 28. marts:
Billetsalg
Baltegn etc

'.

357,10

1,968,10

350,00
199,35
305,00
179.80
638.81
216,20

1,889,16

Overskud kr.

3,600,00

Restancer:

1,611,00

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

3,000,00

600,00

188,80

78,94

Andespil den 20. november:

Kontingenter
Pladsleje

1,065,00

0,00

1,065,00
2,576,52
64,579,32

Øvelsesfond, bankbog
Byggefond, bankbog

93,597,06

Kr.

P a s s i v e r :

Reservefond
Øvelsesfond
Byggefond
Foreningens formue

93,597,06

Medlemstal:
aktive 565 - passive 39 - passive b 25 - juniorer 38.

1,211,85

102,00

Lokale
Musik
Ænder, gæs etc
Kontrol
Tryksager, leje af spil etc.

5,000,00
2,576,52
64,579,32
21,441,22
Kr.

1,313,85

145,00

200,00
365,55
51,50
40,00

Overskud kr.

802,05
511,80

Kassererens kommentarer
Indtægterne er i året 1953 i det væsentlige anvendt således:
ca. 9,4 pet. til administration •— ca. 48,8 pet. til driftsomkost
ninger — ca. 15,0 pet. til reparationer og vedligeholdelser •—
ca 13,7 pet. til bladet — ca. 2,3 pet. til sejlerskolen — ca.
1,5 pet. til fester — ca 2,5 pet. til kapsejladser.

T. SPARRE
kasserer.
Aftrykte regnskaber er reviderede og fundet rigtige.
De anførte beholdninger var tilstede.
København i februar 1954.
G. ØSTERGAARD
revisor.

Salg af plader
Salg af adgangskort

EGON RYEFELT
revisor.

Indtægter:
Indskud kr. 4,205,00 fremkommer således:
Nyindmeldelser:
Aktive
73 stk. a 50,00
Passive
4 stk. a 10,00
Passive b
10 stk. a 10,00
Juniorer
13 stk. a 10,00
Overflyttet:
Passive
Passive b
Passive b
Juniorer

Festregnskaber 1953

1 stk.
2 stk.
1 stk.
3 stk.

a
a
a
a

Kr

40,00
40,00
45,00
40,00

3,650,00
40,00
100,00
130,00
40,00
80,00
45,00
120,00
4,205,00

Udgifter:

Standerhejsning den 3. maj:
Servering for gæster o. a
Musik

320,60
100,00
Kr

420,60

Udgiftsposterne giver i det store og hele ikke anledning til
særlige kommentarer, idet de forskydninger, der er på
enkelte af grupperne blev omtalt i kommentarerne til regn
skabet for 1952.
Der var pr. 1. januar et medlemstal på ialt
Tilgang (aktive 73, passive 4, passive b 10, juniorer 13)

700
100

Afgang (udm. 36, dødsfald 3, ekskl. 1, slettede 93)...

133

Medlemstal pr. 1. januar 1954

667

Pinsetur den 24, maj:

800

Servering for deltagere
Musik
Kostumer etc
Servering for optrædende

379,80
135,00
30,50
60,90
Kr

606,20

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

NK. 3
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Kommende vel igennem broen ligger Thi
sted Bredning med rent farvand omtrent
helt ind til kysten og byen, ca. 5 sømil for
ude. Bredningen er strømfri. Lystbådehav
nen ligger indenfor den lange vestmole, her
er udmærket plads. Foretrækker man tra
fikhavnen, skal man helt ind til toldkamme
ret, her er også god plads. Kom ikke altfor
tæt på nord- og østsiden af yderhavnen.

Gennem Limfjorden
(Fortsat fra side 6).
indsejlingen til Struer er godt afmærket,
den lokale sejlklub ligger lige indenfor
vestre dækmole og har både hus- og hjerte
rum. Fra Struer går man vest om Venø.
øen har en god lille havn, men seværdighe
derne kan man lige så godt se, når man sej
ler forbi. Farvandet gennem Venøsund og
Oddesund er rent. På begge sider af Odde
sund findes havne, men for det første ligger
man skidt og for det andet er de skrupkede
lige, så man går gennem broen (2 røde lys
for passage østfra) og såvel her som ved de
andre broer sætter man flaget i vantet.
Oddesund er fjordens dybeste farvand
med op til 50 m vand i hullerne. Over Nis
sum Bredning må man beundre de stor
slåede linier i kystlandskabet, ægte nord
jysk naturvælde Indsejlingen til Lemvig er
ret smal og svinger helt om i sydøst, men
holder man sig i renden, sker der intet. Det
er ikke med urette, at Lemvig kaldes en af
vore smukkest beliggende byer. Skovbevok
sede skrænter skifter med frugtbart ager
land og helt inde i bunden af vigen ligger
byen selv.
Ved udsejling fra Lemvig løber man langs
med Geller Odde til kosten på Rønnen, her
sætter man kursen nordvest til nord efter
lystønden "Thyborøn-Kanal" anduvning. I
selve kanalen ligger lysbøjerne midt i ren
den og flyttes efterhånden som løbet — på
grund af tilsanding — skifter. Man gør
klogt i hele tiden at pejle kursen på kom
passet, da der ret pludselig, særlig efter
varme dag, kan indtræffe tåge, den såkald
te havrag. Ved indsejlingen til forhavnen i
Thyborøn skal man tage sig i agt for
strømmen, at man ikke bliver forsat op
mod læ molehoved, det kan give en ordent
lig næsestyver, I havnen ligger man bedst
på vestsiden af kanalmolen udfor den nor
dre inderhavn, man skal så lige over molen
og er ved Vesterhavet. Forskellen mellem
ebbe og flod er her ca. 1 m, så man må
passe sine fendere og fortøjninger. Hver
morgen kl. 7 er der fiskeauktion, du vil
ikke fortryde at overvære den.
Tag en tur til Bovbjerg, storslået udsigt
over Ferring Sø, Ringkøbing Fjord og Ve
sterhavet, en natur så barsk og øde, som
vi her på det smilende Sjælland dårligt kan
forestille os. På Harboøre kirkegård ligger
nogle af ofrene fra Jyllands-slaget i forrige
verdenskrig og tapre redningsfolk, der selv
satte livet til under forsøg på at redde
besætningerne på strandede skibe, begravet.
Sejladsen over Nissum Bredning er lige
til. Efter gennemsejlingen af Oddesundbroen, styrer man Kås gård på Salling klar
syd for Kås Hoved, der viser klar af kosten
på Jegind Tap. Sejladsen vest om Jegindø

er umuliggjort af en dæmning. Fra Jegind
Tap kosten går man mellem Bøløre og
Hesterodde (det såkaldte Lund Gab), i
mærkerne gården Gammellund på Mors ind
til Hvidbjerg kirke (Thyholm) er fri nord
for Bøløre. Sejladsen herfra til Doverodde
er meget interessant. Oer, halvøer, lange
odder, ubeboede holme ligger spredt i male
risk uorden. Et umådeligt rigt fugleliv fin
des her på de mange ubeboede holme. Her
er smuthuller nok og alligevel er farvandet
godt afmærket, og man kan se fra kost til
kost. Doverodde er nok et besøg værd, man
ligger på sydsiden af broen så langt inde
som muligt, og her er lutter idyl, byen hvi
ler nu i Tornerose-søvn, men for et par
menneskaldre siden var her liv og glade
dage. Skibene lå her og lastede korn fra
hele Syd- og Mellemthy. Kun det store 4
etages pakhus og den gamle købmandsgård
med sin parklignende have minder endnu
om svunden storhed. Fra Doverodde går
man vest om Dover Møllegrund gennem
Næssund og er så i Visby Bredning. Fra
Næssund holder man over på Orndrup Hage
pa Mors til man får fat i kosten på Visby
Grund. Lyder den lidt vanskelig, denne vej
vest om Mors, bør man dog på ingen måde
lade sig afskrække. Naturen er så skøn,
at den yder rigelig valuta for de små gen
vordigheder. Vilsund betegner kulminatio
nen af skønhedsindtryk på Limfjorden. —
Man står sig ved at holde vestsiden op.
Højere og højere bliver de lyng- og skov
klædte bakker. Skyum Bjerge med sine
kæmpehøje ligger i dag som for tusind år
siden. Saga synger over sundet, man venter
hvert øjeblik at høre skjoldbulder og se
vikingesnækker stryge om næsset, beman
det med vilde Thyboer, de grusomste af alle
vikinger.

Fra Thisted er der flere gange daglig
rutebilforbindelse til den så meget omstrid
te Hanstholm havn. Lige klar af østmolen
i Thisted styrer man på åbningen i Hessel
bjerg plantage på Mors og går da klar af
Eshøj Hage. Fæggesund er ægte limf jordsk,
man styrer efter båkerne på Fæggeklit og
resten efter kostene. På Mors-siden det
store Skarehage Molerværk. På den lange
tange ligger Fæggeklit. Stat stille, britte,
også her ligger Hamlet, prins af Danmark,
begravet, og den lokale turistforening har
rejst en mindesten for ham. Havnen i
Fæggesund er meget lille, men man kan
løbe til bolværket udenfor og hale ind i
havnen. Proviant kan ikke fås, men kro
manden, der forøvrigt både er postmester,
gårdejer, færgeribestyrer, fiskeeksportør og
telefoncentralbestyrer, har de mest geval
dige stegte ål og dramme så store som små
slagpøse. Fra Fæggerønkosten (rød- og
hvidstribet) og til ballonen på Løgstør
Grunde er kursen østsydøst eller mærket
Hak i skoven på Hov Ås (Thy) overeet med
krohaven i Fæggesund Nået Løgstør går
lodsen, eller lad mig være mere beskeden
og sige kendtmand, fra borde.
'

Lige et par slutbemærkninger.
Fjorden er fyrbelyst fra Løgstør til Thy
borøn og indtil respektive byer på ruten.
Løgstør—Thisted er fyrene gennem Fægge
sund ikke tændt mellem 15. maj og 15.
august. Men man kan, kommende fra Løg
stør ankre på Amtoft Rev, eller anløbe bro
en af samme navn. Kommende fra Thisted
er der fin ankerplads inde ved dæmningen
over Hovsøer. Alle her opgivne mærker kan
ses fra cockpittet eller dækket, men bruger
man "Den danske Lods" er mærkerne der
beregnet på en øjenhøjde af 5 m og vil
ikke alle kunne ses fra vore cockpit eller
dæk.
Carl Hillers.
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Forår

Jeg stod og så på, at Mads og Jonas isede
omkring midterbroen, for at hindre den i
at krumme ryg og gå i knæ, når den tid
kom. Et par mand sprang ned på isen ude
ved badeanstalten og begav sig ud i tødisen, vel sagtens et par betjente, som
skulle ud at undersøge om en eller anden
djævel var kommet i havsnød derude på en
drivende isflage, — for hvor kan folk dog
være naive, tankeløse, ja ligefrem dumme.
Måske tror de, at når bare de er mange
sammen, er der ingenting at være bange
for, men jeg så en søndag hundreder, eller
måske snarere tusinde mennesker på pro
menadetur på Øresund.
Inde fra Københavns havn kom en stor
damper Den masede sig gennem isen, og
jeg stirrede skrækslagen på de mange men
nesker, som befandt sig på den anden side
af skibet, og tilsyneladende bare syntes,
det var morsomt at se et stort skib sejle
inden om dem.
"Hvordan i hede hule, — hvordan vil de
komme ind?" spurgte jeg min kone, som
bare rystede på hovedet.
Heldigvis gik damperen i stå og blev
hængende i isen ud for badeanstalten, og
heldigvis er der vist noget om, at heldet
følger fjolset, men der skulle meget held
til den dag, for der var mange. — Men man
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kan jo ikke lade være med bagefter at
spørge sig selv, hvad alle de mennesker
ville have gjort, hvis det var lykkedes
damperen at mase sig igennem og nå ned i
Østersøen. Og een ting er sikker, at hvis
jeg havde været derude på Øresund den
dag, og set, at man var ved at afskære mig
tilbagetoget, havde jeg taget min pige i
hånden og spænet for at nå foran dampe
ren, og ikke bare ræsonneret som så, at
det ikke var mere farligt for mig, end for
alle de andre.
Nå, nu er faren jo drevet over, ingen be
høver være bange for at falde gennem
Øresunds-isen foreløbig, og man gider ikke
høre historier, om en flok soldater, der gik
hjem fra Middelgrunden en vinter, om folk,
som faldt i våger og frøs fast, om skiture
til Saltholm, — nej, ikke eet ord mere om
is og vinter, det er forår, trods alt, og man
har fuldt op at gøre med at holde ild i en
elendig blæselampe, som brænder dårligt
og varmer endnu dårligere, og går ud hvert
andet øjeblik, medens brændende maler
spåner falder ned oven på hånden og får

brændt hul i huden, inden man får sat den
forbandede lampe fra sig og rystet dem af.
Forår — det er for nogle mennesker
noget med at tage pigens cykle ud af sku
ret og pudse den, og så køre ud i skoven og
plukke anemoner, — for andre er det noget
med at slibe og skrabe, male og lakere,
pudse og polere, svine og rode, ødelægge sko
og bukser, slide fingrene hudløse og få
maling i håret.
Folk, som ingen båd har forstår vel
næppe, at nogen gider spilde foråret på den
måde, — og bådejeren forstår vel ikke, at
nogen kan undvære det, men sagen er nok
den, at man skal have "oplevet" en båd, for
at synes om den, man skal have oplevet en
bådeplads om foråret, for at forstå, at det
ikke bare er en tilfældig samling planker,
man går og smører maling på, en båd skal
ikke blot være pæn, den skal også kunne
sejle. Den skal være solid og sødygtig, man
skal kunne stole på hver eneste ting i den,
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helst selv gå det hele igennem, og — ja,
det lyder som forloren romantik, men man
skal vist også være lidt forelsket i den.
Nu kan man jo altid komme og sige, at
havet ikke har brug for romantiske drøm
mere Der skal beslutsomme, koldhjernede,
handlekraftige mandfolk til at sejle en bad,
når vind og sø og strøm har rottet sig sam
men for at gøre En helvede hedt, og man
ligger derude og tumler sig i vejret med
rebede sejl og begynder at undre sig over,
at grejet holder endnu, — men det der med
at være romantisk behøver ikke absolut
have noget at gøre med fuldmånen og en
pige, som skal holdes i hånden, — man kan
så udmærket gøre det, der skal gøres, og
endda "opleve" hver eneste sø, som banker
på. Man kan endda opleve det så stærkt,
at man bagefter, når man ligger lunt og
godt i havnen, kan tage det frem og gen
opleve det hele, måske fortælle andre om
det, gøre sine oplevelser til deres og om
vendt, — og det behøver vel ikke absolut
være bare løgn, når en sejler kommer hjem
og fortæller, at han så søslangen ovre syd
for Ærø?
Det kan have været en flok sæler eller
marsvin, der legede i månestrålen, men det
så nu grangiveligt ud, som om det var eet
dyr, en lang slange, der bugtede sig op og
ned over vandspejlet, medens man selv sad
og halvdrømte.
Er der ikke også noget om, at en båd
ligesom er noget mere personligt, end for
eksempel en bil, — i hvert fald forekommer
det mig, at det, man oplever med sit "skiv"
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altsammen er noget, der kommer En direkte
ved, man tvinges til at tage stilling til
hver eneste detalje ombord, — en vogn kan
man smide hen til en mekaniker og lade
ham rode med den. Uden at jeg på nogen
måde vil forklejne en biltur til Syden, (og
forøvrigt selv pusler med tanken om at
køre til Spanien), tror jeg dog nok, at jeg
hører til dem, der altid vil længes efter at
sidde i en båd, som jokker hen over det
solglitrende sund, medens måger sejler af
sted over mastetoppen pa stive vinger, og
store, sorte fisk gnubber sig mod kølen.
For "almindelige" mennesker er både vel
sagtens bare noget, som hører til i en havn
og ligger der og ser pyntelige og dekorative
ud, — for sejleren er det et middel til at
nå målet. Og målet er denne følelse af
uafhængighed og frigjorthed, der fylder
ham, når han sidder ved pinden og ser op
ad sejlet, som står spændt over ham og
trækker ham ud over havet.
Endelig blev det forår
Glemt er vinterens mørke og kulde, det
er varmt i solen, når man er i læ for vin
den, og selvejerskipperen, dagdriversøman
den, stiller store forventninger til somme
ren, der kommer. Føler måske trang til at
fløjte og synge, råbe op, eller fortælle
andre, at han tror, det bliver en god sæson
i år, med god vind og mange dejlige sol
skinstimer.
Jo, vist kan man lide forarstravlheden pa
bådepladsen, glæde sig til at få "skivet" i
vandet, og har vel også lov at have store
forventninger
Rollo.
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give sa stort overskud, så er præmierne for
ringe. Klubhus og byggefond hører vi intet
om. Er det meningen, at vi skal gemme
pengene til næste generation ? Hvis vi
havde et ordentligt klubhus havde vi ander
ledes kunne arrangere sammenkomster.
Formanden: Vi har rigtig nok en del
penge til at bygge for nu, men vi har ingen
steder at bygge. Den plads kommunen har
anvist os vil ligge 10—15 minutter fra en
ny kommende havn i bugten ved benzinøen.
Regnskabet gav ikke anledning til større
debat og godkendtes efter fa indlæg.
Valgene gav følgende udfald:
Th. Sparre genvalgtes til kasserer.
Rob. Frich vælges til sejladschef.
YV. Tanggård Rasmussen, O. Fiitterer og
Jørgen Nielsen vælges til repræsentanter i
bestyrelsen.
Høegh Thomsen og Harald Hansen væl
ges til suppleanter.
Egon Ryefeldt vælges til kasserer.
A. Krøjtser og Folmer Larsen vælges til
revisorsuppleanter.
Jørgen Jensen og Skjold Petersen vælges
til målere.

I* ORÅRSGENERALFORSA»ILINGEN
Forårsgeneralforsamlingen 1954 vil hu
skes for sin ringe tilslutning og matte for
løb. Af foreningens ca. 700 medieemmer
var mødt ca 100, som alle var meget uvil
lige til at diskutere foreningens anliggender.
Jørgen Nielsen, der var valgt til dirigent,
havde et let arbejde, og kun hans ihærdige
opfordringer fik lokket talere frem.
Tanggård Rasmussen, der under forman
dens rejse fungerer som formand, næstfor
mand og sekretær, aflagde på udmærket
måde en beretning om det forløbne % år.
Vi har fået afslag på vor ansøgning om
benzinpenge i år, der er 100 fremmede far
tøjer på vor plads, pladsmanden havde
været beskæftiget med bådoptagning til
midt i januar, men nu var man igang med
broarbejdet. De gamle vrag på pladsen gav
stadig anledning til meget skriveri, ikke
alle kunne dække en sagføreregning. —
Juniorbådene har fået ny rig, men tilslut
ningen til juniorarbejdet er meget ringe.
Vinterens arbejde har været præget af
store frafald både på tovværks- og naviga
tionsskolen. Formanden udtalte også sin
forundring over medlemmernes svigtende

interesse i foreningsarbejdet, til tovværkskursuets afslutning havde man f. eks. ind
budt og arrangeret udstilling, ikke eet af
foreningens 700 medlemmer havde interes
seret sig for dette ?
Kapsejladserne vil i år blive tirsdag aften,
der vil blive forsøgt med et efterfølgende
fælles kaffebord, for at holde lidt på de
skuffede sejlere, der går hjem, når der
ingen præmie er at hente.
Til dirigentens indbydelse efter beretnin
gen var det svært at hive nogen på taler
stolen, endelig kom Henri Madsen med en
oplysning, som han mente havde interesse
for foreningen.
En kajakroerske i Kastrup havde givet
anledning til sundalarm, grundet på forlis
under sin sejlads. Myndighederne, som hav
de bedømt sejladsen uforsvarlig, har nu til
sendt damens klub en regning på rednings
aktionen, 35,000 kr. blev der vist nævnt.
Henri Madsen mener, at SSF bør bringe
sagen frem til diskussion i DS eller KSU.
Sejrbo er utilfreds med vore arrangemen
ter — et andespil og en revy på en hel
vinter er for ringe. Andespillet bør ikke

Fra sejlerskolens afslutning. — Vi bringer
dette billede, fordi vi ved tovværkskursuset
hos "Hans Sømand" indfangede "Rollo",
vort medlemsblads populæreste skribent og
tegner "Rollo" sidder i midten og diskute
rer tovværk, tror vi.
Red.

JUetldelelse fra
det nye malerudvaly
Medlemmer, der ønsker deres fartøj op
målt i NL, bedes tegne sig på listen, der
af målerne er blevet ophængt i klubhuset.
Samtidigt gøres der opmærksom på de
sorte ringe på mast og bom. De skal, der
som sejlet ikke går helt ud af bommen eller
helt i top, det vil sige til skivgattet, være
anbragt der, hvor sejlet stoppes. Dette skal
være i orden inden opmålingen foretages.
Jørgen Jensen,
målerudvalget.
Aspevejbakken 3, tlf. 50 19 29.
Kastrup.
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for bådejeren
og kolonihaveejeren
Pa vor sidste generalforsamling blev be
rørt et spørgsmål, der tilsyneladende har et
større forum end vor forening, nemlig
problemet forpligtigelsen til at betale licens
af en radiomodtager i en båd. En indsender
har i dagbladet Politiken forespurgt om
årsagen til forskelsbehandlingen af båd
ejeren og kolonihaveejeren, og svaret som
radiofonien gav var noget negativt, idet
man nøjedes med at henvise til en ministe
riel afgørelse, uden at udtale sig om det
konkrete i sagen — årsagen. — I og for sig
er der vel ingen forskel på disse to hobbies,
når man ser bort fra, at det ene foregår på
land og det andet på søen, og at man ikke
er af den opfattelse, at en mand der har en
båd, er noget af en krøsus økonomisk set,
hvorimod en havemand er en lille og be
skedent stillet person, flertallet af disse
kategorier af hobbymænd findes blandt den
mindre bemidlede del af befolkningen, hvil
ket klart fremgår af medlemskartotekerne.
Man må give både dem, der på vor general
forsamling berørte spørgsmålet og fore
spørgeren i Politiken ret i, at forstå denne
afgørelse er noget vanskelig, så vidt da
ikke grundlaget er, at mange bække små
osv., men i så fald kunne man vel af anstændighedsgrunde
have fundet
andre
kilder.
Skal vi se lidt nærmere på sagen, og
underkaste radioens nærværelse i båden en
nærmere analyse, jeg vil da tro, at man
kommer til det resultat — ej blot til lyst. —
En radio i en båd anvendes til alt andet end
fornøjelse, den anvendes som bekendt til
radiopejlinger, vejrmeldinger, efterlysnin
ger og hvad der ikke er mindre nødvendigt,
når man færdes på søen, meddelelse, når
f. eks. en jolle eller pram er drevet til søs
med så og så mange personer, og man bedes
holde skarpt udkik, og selvfølgelig desfor
uden til underholdning på ferieturen eller
nar man en regnvejrsdag ligger ved land.
Vi kan altså fastslå, at radioen ikke er et
stykke legetøj man har om bord, men en
nødvendighedsartikel, som det er nødven
digt at have, så hvorfor en særbeskatning
af denne, når den findes i en båd ?
Jeg vil mene, at D. S. bør rette en hen
vendelse til ministeriet for ad denne vej at
søge en ændring i denne forskelsbehand
ling, og lad de bemærkninger denne artikel
rummer samt det utal af motiveringer der
findes tale for sagen.
J. N.

For en tæt pakket sal af foreningens
medlemmer, mange af os stod op, præsen
teredes SSF revyen 1954.
Lad det være sagt straks, det blev en
sukces for de medvirkende og instruktøren.
Alt klappede og gik over scenen med den
fart en revy skal gå.
Der var i år ofret mere på kostumer end
tidligere og det gjorde sig.
De medvirkende debutanter klarede sig
pænt, så nydeligt, at det bør opfordre til
gentagelse.

En rask pige som Solveig Lorentzen vil
vi gerne se en anden gang. Annie og Carlo
Svendsen var et fornøjeligt og friskt ungt
par som pyntede på forestillingen. Valborg
Hansen, med viser som lå bedre for hende
end denne gang, tror vi også på, og den
sidste af de "nye" Paul Hansen, er jo skue
spiller af guds nåde. Jørgen Jensen husker
vi nok i mange år som politibetjenten i

"Stop for rødt", en kæmpesukces. Vor gode
"Pløk" var blevet snydt for den rigtige
vise, men gjorde lykke med det han havde.
Paul Larsen var i år bedre end vi har set
ham i mange år, vi skal vist helt tilbage
til Klerkegaderevyerne, sammen med den
dygtige Erna Hansen, som kan spille op til
ham, glemte vi diletanteriet og var oppe
i det helt store, jeg tænker her bl. a. på
duetten "Gamle vold".
Når vi til slut nævner, at Rob. Frich
havde gjort pæne dekorationer, er der vist
som det bør sig i et foreningsblad ros til
alle
Men
men
Hvorfor nu alle de spildte kræfter, —
hvorfor nu en hel sal af forventningsfulde
sejlere til en sejlforeningsrevy, som intet
havde med sejlforening at gøre. Revyen
kan godt spille på søndag i Ama'r Boldklub
eller Frederiksberg Hønseavlerforening, der
vil den passe ligeså godt eller dårligt.
De medlemmer, som hvert år går ind for,
at der skal spilles revy, og det er alle med
lemmerne glade for, bør næste gang for
søge at samle til en revy, der vedkommer
os, noget der handler om sejlsport og
Sundby Sejlforening.

Erna og Poul i deres store nummer.

Jørgen og Poul synger ballet.

Den små Annie
pynter på en scene.
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Til den nye instruktør, skuespiller Kjær
ulf Baggesen, som vi gerne ser igen, han
må have gjort et stort arbejde efter resul
tatet at dømme, bør vi sige til allerede nu,
kom igen til næste år, men med en rigtig
sejlerrevy, det er for billigt, at det eneste
lokale var om et par sejlere, der havde
været i byen og drukket bajere, som om
det var en nyhed! også den gode gamle
hyggelige med "de to gamle", som altid har
indeholdt lidt tilknytning til foreningslivet,
var der sjusket med.
Udvalgets formand Poul Mikkelsen.
Kniber det med at finde melodierne, så
studér arkivet, og læs om revyerne i "Kler
kegade" og "Stjernekroen" eller Carl Niel sikringer af lystfartøjer. Udvalget har un
sens revyer, de handlede om vand og sejler- der sit arbejde konstateret, at lysfartøjsliv.
Red. forsikringer ikke har været en stor ind
tægtskilde for forsikringsselskaberne, og
det er udvalgets håb, at der — ved den nu
trufne ordning — vil blive tegnet et langt
større antal forsikringer end hidtil, og at
underforsikring af fartøjer kan undgås.
Efter de forhandlinger, som udvalget har
Fra det udvalg, som blev nedsat på D.S.s ført med selskaberne, er det vor overbevis
møde i efteråret, er nu tilgået sejlsportpres ning, at de betingelser man har kunnet
sen en redegørelse, som vi nedenfor bringer opnå med de danske selskaber, tjener sej
i sin fulde ordlyd. De medlemmer, som læser lerne bedst.
sejlsportsbladene vil vel allerede være be
Udvalget har af den grund fundet det
kendt med ordlyden og deraf have læst, rigtigst at føre de afsluttende Forhandlin
hvad der kom ud af den sag.
ger med A/S Grøn & Witzke, som i mere
Fra udvalget, d'hrr. Poul Winding Mik end 50 år har specialiseeret sig i denne for
kelsen, J. Christiansen og Ove Wilken, er sikringsbranche, og som derfor har den
der sikkert gjort et stort og dygtigt ar største forretning her i landet. Andre dan
bejde.
ske selskaber er blevet underrettet om re
Uden at kendte forløbet af alle forhand sultaterne af de stedfundne forhandlinger.
lingerne er det jo ikke muligt at dømme
Resultatet af disse forhandlinger er ble
om det danske eller de udenlandske selska vet en ændring af betingelser og præmier
ber, der var tale om, skulle have forretnin fra og med den 1. april 1954 for nytegnin
gen, den enkelte fartøjsejer må nu af de ger og fornyelser efter denne dato.
nye betingelser bedømme, om de kan friste
Tidligere androg præmien for kaskofor
ham til at indtræde i forsikringen.
sikring på de almindelige forsikringsbetin
Når man betænker, at formålet var at gelser 2% p. a. Denne forsikring kunne ud
få præmien nedsat flere pet., at udvirke en vides til at dække risikoen ved ophaling og
præmie, der i kontante penge blev billigere udsætning (tillæg M%), tyveri af fartøj
for sejleren, er jeg ikke så sikker på, at (tillæg y 2 %), tyveri af maskineri, inventar
alle er tilfreds. Det er rigtig, at man nu får m. v. (tillæg l /z%), samt skader på master
en masse risici dækket for en ringe mer- og bomme, der brækker under sejlads i
betaling, men disse goder opnås kun imod hårdt vejr (tillæg X A%). Med alle udvidel
at betale mere, og det var nu ikke helt ser var præmien således ialt 3^% for sejl
meningen. Hvis man idag ikke vil have sin fartøjer og 3*4 % for motorbåde.
forsikring udvidet og betale højere præmie,
Præmierne er nu betydelig nedsatte, men
bliver alt ved det gamle, ligesom den nye samtidig er det vedtaget, at der nu kun
præmietager også må forpligte sig til en kan tegnes kaskoforsikringer på de udvi
større og dermed dyrere præmiebetaling, dede betingelser, d. v. s. at de hidtidige
hvis han vil nyde godt af det nye "billigere" udvidelser vil indgå i de almindelige forsik
tilbud. — Ja. det er altid let at udøve ringsbetingelser. Fra 1 april 1954 er præ
kritik, — men lad os så kalde dette for en mierne under forudsætning af at selskabet
vil acceptere forsikringen 2'/ 8 % for fartøjer
redegørelse
med en forsikringssum indtil kr. 10,000,—
•
og 2V g % for fartøjer, hvis forsikringssum
Forsikringsudvalget, nedsat på Sejler- andrager kr. 10,000.— til kr. 30,0,00.—.
dagen, har nu afsluttet sit arbejde. Udval Hvis forsikringssummen er kr. 30,000.— og
get har i vinterens løb før forhandlinger derover fastsættes præmien i hvert enkelt
med såvel udenlandske som danske forsik tilfælde
Disse præmier er kun gældende for far
ringsselskaber om bedre forsikringsbetin
gelser og præmienedsættelse for kaskofor- tøjer, hvis ejer er medlem af en klub til
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knyttet Dansk Sejl Union eller Dansk
Motorbåds Union. Hvis dette ikke er tilfæl
det forhøjes ovennævnte præmier med '/*%.
Såfremt forsikringen ønskes tegnet med
en selvrisiko, der er kr. 300.—, hvis forsik
ringssummen
er mindre end kr. 10,000.—,
og ellers kr. 500.—, reduceres præmierne
med 1°/ c .
NB. Selvrisikoen fratrækkes i hvert en
kelt skadestilfælde med undtagelse af total
tabserstatning og bjergelønskrav
Gode, sødygtige fartøjer med rimelig for
sikringssum vil som regel blive antaget af
selskabet, men præmien vil blive fastsat i
hvert enkelt tilfælde for specielle fartøjer,
for ældre både, for fartøjer, hvis forsik
ringssum er for lav i forhold til størrelsen
o.s.v.
Mindste forsikringssum ved tegning af
kaskoforsikringe er kr. 2,000.—, og minimumspræmien er som hidtil kr. 75,00 p. a.
Samtidig med præmienedsættelsen er be
tingelserne ændret Sejladstiden er blevet
udvidet til 1 april til 15. november, og
desuden er fremtidig ansvar ved person
skade dækket i henhold til følgende betin
gelser :
Ansvar ved personskade.
Ved skadevoldende handlinger eller und
ladelser begået i forsikringstiden, og for
hvilke forsikringstageeren i egenskab af
ejer eller bruger af det i policen nævnte
fartøj i henhold til gældende ret ifalder
ansvar, dækker forsikringen med indtil
følgende forsikringssummer:
Kr. 150,000.— hvis een eller flere personer
kommer til skade eller omkom
mer, dog ikke over
kr, 60,000.— for en enkelt person.
Tilsvarende ansvar, der påhviler den
bruger, der med forsikringstagerens billi
gelse benytter fartøjet, er omfattet. Dog
skal en af denne for samme risiko tegnet
forsikring gå forud for nærværende.
løvrigt gælder foranstående almindelige
forsikringsbetingelser, forsåvidt disse kan
bringes til anvendelse, samt følgende sær
lige bestemmelser:
1) Udover ovenfor nævnte beløb dækker
selskabet de omkostninger, som med
dets billigelse pådrages ved afgørelse
af erstatningspligtens eksistens og
størrelse.
2) Følgerne af en i forsikringstiden sted
funden skadevoldende begivenhed er
dækket, såfremt de indtræder senest
eet år efter forsikringens udløb.
3) Forsikringen dækker ikke ansvar for
skade
a) forårsaget af den eller de forsikrede
med forsæt eller under selvforskyldt
beruselse,
b) der tilføjes den eller de forsikrede,
disses ægtefælle, børn eller sådanne
andre slægtninge, med hvilke forsik
rede fører fælles husholdning.
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Sa snart forsikrede får at vide eller
må formode, at der mod ham vil blive
rejst erstatningskrav, der må antages
dækket gennem forsikringen, skal han
straks give selskabet meddelelse derom
og overlade dette eller dets sagfører at
varetage hans tarv. Udbetaler forsik
rede uden at indhente selskabets sam
tykke erstatning, eller godkender han
et fremsat erstatningskrav, er dette
ikke bindende for selskabet, medmindre
han ved at betale eller godkende kravet
kun har opfyldt sin retspligt.

tidige betingelser. løvrigt vil de forsikrede
kort tid før udløbsdagen af en løbende for
sikring modtage meddelelse og oplysning
fra selskabet Ændring af den løbende for
sikring kan kun ske fra forsikringens ud
løbsdato.
Udvalget henstiller indtrængende til hver
fartøjsejer og forsikringstagere ikke at
underforsikre fartøjerne, da det har været
en forudsætning for den stedfundne præ
mienedsættelse, at kaskoforsikringer har en
rimelig forsikringssum.
Det vil føre for vidt at komme ind på en
detailleret beretning om det omfattende
udvalgsarbejde. Det er os en glæde hermed
at kunne fremlægge de opnåede resultater
for sejlerne, og vi håber, at vore anstrengel
ser må blive til glæde for begge parter.

SIDE 5
Mere interessant end græsarterne er
unægtelig den animalske begroning, som i
fuldvoksen tilstand kan variere fra nogle
få millimeter op til 4—5 centimeter i dia
meter

"Havtulipaner" eller "Rurer", på latin
BALANUS, er dem vi mest lægger mærke
til. De er i slægt med betydelig mere vel
komne skaldyr som rejer, hummere og
krabber. De gennemløber fra det mikrosko
piske æg til den fuldt udviklede vulkanlignende "tulipan" en lang række udviklings
stadier. På et vist tidspunkt af udviklingen
Som det fremgår af foranstående, må nu
svømmer "væsenet" rundt i vandet som
de forsikrede overveje om den løbende
larve. Nar tiden er moden til et mere roligt
kaskoforsikring skal ændres til at gælde
liv, kan larven afsondre en slags cement,
på de nye udvidede betingelser og præmier,
som giver den et sikkert fæste til selv så
hvorved den forsikrede vil drage fordel af
glatte flader som glasflasker. Er det nu
København, den 13. marts 1954.
præmienedsættelsen og bedre betingelser
bunden af Deres båd, den har valgt til bo
(sign.) Poul Mikkelsen.
— eller om den forsikrede vil lade sin for
plads, er der kun at håbe, at De har be
sikring løbe videre uden ændring af de hid (sign.) J. Christiansen, (sign.) Ove Wilken. handlet den godt med en effektiv antifoulingfarve, der kan gøre kort proces. Thi
har larven først fået fodfæste og er be
gyndt at vokse, er der ingen farve, der kan
fjerne dette hårdhudede væsen.

BU N D M A L I N G

\\

Vor medarbejder har henvendt sig til International Farvefabrik A/S, bedre kendt
iblandt sejlerne under mærket HOLZAPEL'a FARVER. •— International Farve
fabrik, der har fabriker i alle verdensdele og råder over et stort forsøgsmateriale,
har venligst igennem sin laboratorieforstander, hr. ingeniør P. J. Jørgensen, til
stillet vort medlemsblad en interessant artikel om det evige spørgsmål: den rig
tige bundbehandling. Vi syntes, at laboratorieforstanderen har behandlet spørgs
målet på en hel ny og interessant måde, og vi anbefaler vore fartøjsejere at
studere artiklen nøje. — Vi giver ordet til forfatteren:

Enhver sejlsportsmand ved, at når en båd
er begroet i bunden, falder dens fart betyde
ligt, men hvad sikkert kun de færreste ved,
er, at fartnedsættelse kan forårsages af
slim!
INTERNATIONAL's forskningslaborato
rium har konstrueret et apparat, med hvil
ket det er muligt nøjagtigt at måle den
friktion, der opstår, når overflader med
forskellige grader af begroning glider gen
nem vand:
Som nulværdi anvendes en højpoleret
nikkeloverflade, og sammenlignet med den
ne viser en let slimet overflade en nedsæt
telse i fart på 5,9%. En ubegroet flade, men
malet med en dårlig revet, grynet farve,
nedsætter farten med 12,3%, og en stærkt
begroet flade nedsætter farten med 34%.
Det kan heraf ses, at selv let slim har
indflydelse på farten, men også en billig,
dårlig revet bundfarve.

I dag tale plejer man at skelne mellem
to slags begroning, "Græs" og "Skaller",
altså en vegetabilsk og en animalsk hoved
gruppe.

OM GRÆS OG SKALLER:

De animalske organismer er derimod
ikke i nævneværdig grad afhængige af lys.
Den sortbrune belægning, som man plejer
at kalde slim, er også en græsart, skønt
den, som følge af sit yderst kortvoksende
og finttrådede natur, snarere giver indtryk
af at være en slimet hinde end en græsmatte.

Det er ikke meningen her at komme ind
på havbiologiske dybsindigheder, men mon
ikke det kunne være af interesse med nogle
bemærkninger om den rige flora og fauna,
som kan volde så mange kvaler og bekym
ringer for alle os, der på en eller anden
måde har med fartøjer at gøre ?

På fosterstadiet går disse organismer
under samme benævnelse, PLANKTON, der
normalt ikke kan iagttages med det blotte
øje. Visse arter afgiver ved nattetid hen på
eftersommeren og om efteråret et stærkt
fluorescerende skær, den velkendte morild.

Den fuldt udvoksede "havtulipan" vil før
eller senere vantrives og dø på grund af
ændret sammensætning af vandet (saltind
hold, temperatur osv.). Skallen bliver dog
stadig siddende, og det er den, man ser,
når båden kommer op, sjældent selve dyret.
En anden interessant form for skaller er
de såkaldte "Langhalse", på latin CONCHODERMA, hvis øverste del, der ligner
en blomsterknop, sidder på et ret langt
bruskagtigt skaft. Meget lig "langhalsen"
er "Gåsemuslingen" (Lepas), hvis "hoved"
omsluttes af en konisk skal. Arten minder
i udseende meget om hals og hoved på en
gås eller en and.

"Rørormene" lever i hvide kalkrør på
nogle millimeters tykkelse. Da se sidder
tæt ind til den overflade, de har slået sig
ned på, forårsager de ganske vist en frik
tion, men ikke tilnærmelsesvis i samme
Forekomsten af plankton varierer meget; grad som rurer og langhalse.
ude til søs er der meget sparsomt; langs
"Muslinger" forekommer almindeligt ud
kysten temmelig meget og store mængder bredt, ligeså østers. Disse arter finder man
i brakvand, altså i havne og flodmundinger, sjældent direkte på fartøjsbunden; i reglen
hvor havvandet er let blandet med fersk sætter de sig uden på rurer.
vand. Forklaringen er, at der på disse
En amerikansk videnskabsmand morede
sidstnævnte steder tilføres rigelige mæng
sig for nogle år siden med at udregne an
der af næring.
tallet af organismer i noget havvand, han
"Græs" kræver for at trives en vis mæng havde hentet op i en almindelig 1-liters kon
de lys, og det bliver stærkt grønt nær ved servesdåse. Han fandt 40 millioner (meget
vandoverfladen og brunligt længere nede. afrundet).
Når man tænker på denne uendelig rige
forekomst af plankton, særligt i farvande,
hvor fartøjerne ligger stille, er det fuld
stændigt indlysende, at en ANTIFOULINGFARVE, som skal kunne give en førsteklas
ses beskyttelse, må være meget hurtigtvir
kende og effektiv i sin destruktive virk
somhed
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uopløselig, hindrer den indesluttede gift i
Vandtanken på 30 liter står i bunden af
at gøre sin virkning; et for blødt og for let båden og er surret til masten. Der er ingen
Det er nærliggende at tro, at den hårde opløseligt bindemiddel bevirker, at beskyt motor i båden.
og glatte overflade på for eksempel glas, telsen bliver af meget kort varighed.
Udrustningen hørende til navigationen
Vandets temperatur og saltindhold er var som følger.
poleret rustfrit stål eller lignende ville gøre
det umuligt for græs og skaller at få fæste. faktorer, der indvirker på giftafsondringsKompas m. lampe - pejlskive . sammen
Det er imidlertid slet ikke tilfældet. De hastigheden. I varme, salte farvande sker sat lanterne - ankerlanterne - el. håndlyg
vokser særdeles godt på ethvert fast, ikke afsondringen hurtigere end i tempererede. ter - tågehorn - håndlod - 20 m lodline af
Dette må man derfor tage hensyn til ved mærket i m - stopur - kikkert - ur - baro
giftafsondrende materiale.
Det eneste hidtil kendte princip, der i formuleringen af antifoulingkvaliteter, der meter - termometer - Funders og Guldham
praksis virker tilfredsstillende, går ud på, skal anvendes i tropiske farvande.
mers lærebøger i navigation - Den danske
Som følge af den kontinuerlige giftafson havnelods - Den svenske lods II - logbog at farvelaget successivt frigør giftpartikler,
der i vandig opløsning lægger sig som et dring er det naturligt, at det tidsrum, far lineal - passer _ transportør - blyant lag om bunden, ca. V& millimeter tykt, ven er virksom i, må være relativt begræn yachtflag, klubstander, SXK-standart netop tykt nok til, at den unge græs- eller set, varierende fra 6—12 måneder. Når skibspapirer - nationalitetsbevis - lystfarskalorganisme på larvestadiet ikke kan giftlageret er opbrugt, er det slut med be tøjscertifikat - tilsynsbog, flagcertifikat komme igennem, men får giften i sig. Er skyttelsen.
redningsveste.
De almindelig kendte antifoulingsfarver
giften tilstrækkelig stærk, medfører det,
Desuden havde vi en del værktøj samt
at larven forgiftes, dør og falder af. Det må helst ikke udsættes for luft og i sær
reservedele af diverse vitale dele.
lyder nem og ligetil, men i virkeligheden deleshed ikke for sollys i længere tid, end
Af søkort havde vi og anskaffede vi:
beror det på afvejningen og blandings- det tager for dem at tørre, d. v. s. ca. 4
danske nr.: 100 - 131 - 132 . 181 - 188 - 189,
metoden af samtlige ingredienser (op til 25 timer. At dette undgås er særlig vigtigt i
svenske nr.: 7 - 30 - 81 -86 - 95 - 252 - 253
forskellige i almindelig antifouling), om en sommertiden og i varmt og smukt vejr. På
- 254 . 255 - 246 - 258 - 25 - 273 - 275 den anden side skal farven absolut være
antifouling er effektiv eller værdiløs.
276 a -292 - 293 - 333.
Der indgår tre hovedbestanddele: BIN klæbefri, inden båden sættes i vandet.
Besætningen på turen bestod af min kone
Det hænder af og til, at en båd kommer
DEMIDLET. PIGMENTERNE og GIFT
STOFFERNE. De to førstnævnte danner på land igen få uger efter, at den er sat i, (kaptajnen) og undertegnede, der har kystmaskerne i et yderst finmasket net. I mel og i mange tilfælde vil ejeren så studse skippereksamen. Begge amatører.
HVORLEDES VIRKER EN
ANTIFOULINGFARVE ?

lemrummene befinder giftene sig; ved be
røring med vand opløses de og forlader
"nettet", men kun i meget små mængder
ad gangen
Af to farver med nøjagtig samme gift
sammensætning kan den ene give en før
steklasses beskyttelse, den anden overhove
det ingen. Thi virkningsgraden er dels be
tinget af bindemidlets evne til at afsondre
giften og til at gøre det på en sådan måde,
at fartøjet beskyttes fra det øjebliki, det
sættes i vandet, dels evnen til at holde hus
med giften, således at den rækker over det
størst mulige tidsrum.
Et bindemiddel, der forbliver hard og

over, at bunden har ændret kulør. Er bun
den af jern, vil han måske tro, at den er
dækket af rust, og i nogle tilfælde får leve
randøren af farven en alvorlig reprimande.
Men med en klud og lidt vand kan man
overbevise sig om, at det ikke er rust. Den
rustrøde hinde er ganske nem at vaske af.
Nedenunder er farven intakt. Belægningen
er et kemisk reaktionsprodukt mellem far
ven og havvandet og er et bevis for, at
antifoulingen fungerer, som den skal.
Dersom en båd under de før omtalte
vejrbetingelser står på land i mere end et
døgn, er det nødvendigt at forny antifoulingfarven.

Med SKIB på ryg igennem Sverige
Vort medlem ingeniør Orla Norup foretog sammen med sin kone og sit fartøj
SUS en ikke helt almindelig sommertur på 14 dage igennem Gota-kanalen. — —
SUS, en 27 kv.-m. kutter, er uden hjælpemotor, og Norup måtte derfor trække
sit fartøj mange sømil igennem Sverige. Norup har haft den glæde at få tildelt
Kongelig Dansk Yachtklubs præmie for langfart. Vort medlemsblad bringer i
det følgende hans spændende beretning.

Turen blev gennemført uden lods eller
lign.
Fredag den 26. juni kl. 19,00 lettede vi
fra SSF's havn bound for Falsterbokanalen.
I Sundet var strømmen imod, men med
vinden fra ØtN — 5 m/sek. og med stor
genua under, var vi allerede før kl. 23 inde
i kanalens nordhavn, og 1 time senere blev
vi formedelst 10 sv. kr. slæbt igennem af
lodbåden med 7—8 knobs fart. Lodsen ville
ikke slippe os før vi havde sat sejl, og jeg
ville ikke sætte sejl før han havde reduceret
farten, og på den måde kom vi ca. 200 m
syd for de sydlige læmoler, før jeg forbar
mede mig over ham. Han mente åbenbart
ikke vi kunne klare os uden sejl, og da jeg
fik sat storsejlet, smed han slæberen, hvor
efter han tøffede bort i mørket.
Da jeg nu var våd, skiftede jeg samtidig
til krydsfok, hvorefter vi for bidevind holdt
ned langs kysten mod Trelleborg. Det var
overskyet og mørkt, så vi var glade for den
nyinstallerede kompasbelysning Vi har et
dybt cockpit med tværgåeende kistebænk
ved kahytsnedgangen, og på agterskottet
af denne har jeg indbygget kompasset, så
ledes at det kan vippes ind i kistebænken,
nar det ikke bruges. Ovenover kompasset
er monteret en almindelig lommelygtefat
ning og pære, der opad er afskærmet af en
4" bred egetræsplanke, der gør tværtoften
bredere og behageligere at sidde på. Tør
elementet dertil var anbragt i pantryet og
gav samtidig strøm til en pantrybelysning,
som vi også havde megen glæde af.

der kalder typen "27 kv.-m. kystkrydser".
Målene er 9,68x2,1x1.3 m. Den er bygget
til Gotland var målet for ferieturen 1953,
1945 af 22 mm fyr på eg.
men da vi lå i Borgholm på Øland, foreslog
I kahytten har vi klædeskab, pantry og
en stockholmsk sejler, hr. Goran Brunius
2 køjer. Over den bb køje er der indbygget
os kanalturen til Goteborg, og fortalte, at
en SP radio, og umiddelbart før masten
den kunne gøres uden maskine, thi han
findes en kommode med 4 skuffer, hvorpå
havde selv gjort det. — Det var onsdag
et bord kan hægtes.
middag i den første af de to ferieuger. Hvad
I forrummet er der en fast køje, og her
ville De have valgt i vort sted ?
stuver vi sejlene, hvoraf vi ialt havde med:
Til orientering kan nævnes:
Nå, tilbage til kompasbelysningen, den
2 storsejl - 2 genuafokke - 3 krydsfokke lyste nærmest for kraftigt, vi kunne f. eks.
"Sus" er tegnet af Jac. Iversen, Sverige, 1 stormfok - 2 spilere.
SYD OM SVERIGE
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læse søkortet når det lå på dørken, hvad
der i og for sig var meget behageligt, men
vi blev enige om, at den skulle dæmpes lidt
ned ved lejlighed. Ca. V 2 time senere
brændte pæren over, og der blev bælgmørkt,
vi satte reservepæren i og den holdt til kl.
01,00, så brændte den over
Vi la da ved blinktønden ud for Trelle
borg havn, gik derfor over stag og ind i
havnens vestlige del, hvor vi fortøjede kl.
01,30.
Fredag udsejlet distance: 28 sømil pa
5Vj time.

S SF
søg fik den placeret sig, så den kom op
midtfor og kunne stå fast. Vi kunne lige
frem se, hvordan den brystede sig. Få se
kunder efter røg flotillen ud til nye øvelser.
Dagen gik iøvrigt med solbad og en
sludder med fiskerne, der på grund af den
sydøstlige vind var blevet arbejdsløse, de
fortalte, at denne vind godt kunne blive
stående i uger.
Søndag den 28. juni lettede vi kl. 7,45,
vind 0 3—5 m/sek., regulært kryds med
stor genua under. Heldigvis trak vinden
med solen, så vi fik langt ben mod ØtN og
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styring efter kompasset. (Lampen brændte
nu fint og tilpas svagt). Kl. 0,800 mandag
morgen lænsede vi stadig med stor genua
spilet i ca 6—7 m/sek. luft fra SV i en
behagelig lang sø. Kl. 11,20 pejlede vi Ut
klippan i SØtØ og Utlången i ØNØ d.v.s.
mindre end en sømil ude af kurs på de ca.
40 sømil.
Kl 12,30 rundede vi to-kosten ved Ut
lången, der stod temmelig meget sø, men
det blæste også ca. 10 m/sek. nu, så det
gik hu—hej med 7 knobs fart op mod Kal
marsund efter en forsigtig bomning og sta
dig med spilet genua. Der var nu ca. 45
sømil til Kalmar, d.v.s. ca. 7 timers sejlads,
hvis vinden holdt sig. Men der var noget
torden NtV for os, som trak mod øst og nu
lænsede vi lige op under de ravnsorte tor
denskyer, som trak over mod Øland.
(Fortsættes næste nr.)

Sæsonen begynder!
•

1

Søndag den 9. maj kl. 14: Standerhejs
ning.
Aftenkapsejladserne begynder tirsdag d.
25. maj.
Pinseturen går i år til Sletten.

Lørdag den 27. juni.
Om formiddagen "gjorde" vi byen og
købte bl. a. 3,5 volts pærer til kompasset,
hvorefter vi kl. 12,00 i 5 m/sek. luft begynd
te at krydse mod øst for krydsfok og stor
sejl, det gav ikke meget, for søen voksede
og luften tiltog jævnt til ca. 10 m/sek., så
vi holdt ind mod Østra Torp havn, efter
anvisningen fra den udmærkede Svensk
Lots Del II, hvor såvel indsejlingskursen
som dybden 2,2 m i renden stod anført, dog
med en advarsel for tilsanding, hvilken jo
gav nogle spændende minutter.
Dagens distance: 11 sømil på 3 timer.
Smygehuk, Sveriges sydligste punkt lig
ger ca. 200 m øst for havnen. Vi stod oppe
i et udkikstårn, der lå næsten i havstokken,
og betragtede en andemor med 6 ællinger,
der klarede brændingen fint. Andemoderen
kravlede op på en stor sten, der lå i bræn
dingen og kommanderede åbenbart ungerne
til at følge efter. Ællingerne lagde sig på
stenens luvside, ligesom moderen og lod sig
løfte op af en bølge, hvad der lykkedes før
ste eller anden gang for de 5 af dem, men
den mindste- på størrelse med en mocca,
kop, kunne ikke stå fast, når vandet trak
sig tilbage fra stenen, den faldt ned og blev
revet med om på læsiden, fortsatte svøm
mende helt rundt om stenen og lagde sig i
stilling igen, og endelig ved det femte for

kl. 12,00 passerede vi Spanska Redden ved
Lukket søndagssejlads afholdes 13. juni.
Ystad. Vinden, der nu var SØ, aftog jævnt
og kl 16,30 blev det helt stille, så vi måtte
Old Boy sejlads afholdes 29. august.
kaste anker. Strømmen var vest, ca. 2 knob.
Vi la ca y 2 sømil ud for Sandhammaren og Lukket søndagssejlads afholdes 12. sept.
kunne høre og i kikkerten se de mange
•
•
badegæster på kysten, det var fint sommer
vejr med temperatur på 26° og barometer
Pas på brandfaren under forårsarbejdet.
771.
Du har ret og pligt til at påtale uforsigtig
Kl. 18,00 kom en luftning fra vest, så vi hed.
fik sat storsejl og spiler og ankeret inden
bords igen, og med kurs på Utklippan sej
lede vi ud i den ca. 60 sømil brede Hanø
V i m i n d e r 0111
bugt Ved 20-tiden blæste det ca. 5 m/sek.
fra VtS, så det lovede jo fint for natten,
men desværre flovede det igen, og da der
stod noget strømsø var vi nødt til at ændre
Ethvert aktivt medlem med fartøj
kursen til NNØ^Ø for at få spileren til at
har ret til, forsåvidt plads haves, at
stå, men alligevel gik det meget småt frem
opstille et skab efter havneudvalgets
over, hvad vi konstaterede med krydspej
anvisning. Skabet skal være mærket
linger, som vi tog en del af, for at have
med
indehaverens medlemsnummer.
den nøjagtige position, når luften kom igen.
Der betales en årlig afgift på 3 kr.
Kl. 01,00 sejlede vi Stenshuvud Fyr i VV2N
af skabene. Afgiften fastsættes på
og Sandhammaren i SVtS. Søen havde nu
generalforsamlingen i oktober.
lagt sig noget, og de det friskede til ca. 2
m/sek., holdt vi direkte på Utlången. Vi
Skabe, som ikke holdes i sømmelig
havde skiftet fra spiler til stor genua, og
stand, kan fjernes af havneudvalget.
den spilede vi, inden jeg gik til køjs. SVen
vinden friskede jævnt og gav rorsmanden Ved betaling hos kassereren udleveres nu
en del arbejde, da jeg før jeg faldt i søvn, et specielt nummer-skilt. Alle skabe skal
havde omtalt vigtigheden af omhyggelig va»re forsynet med disse inden 1. maj 1954.
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Amage

ykkeri

FORENINGENS ADRESSER
SUNDBY SEJL-FORENING. Amager Strandvej
SU
Pung-, formand og sekretær: W. Tanggård Rasmussen, Grækenlandsvej 140
SU
Kasserer: Th. Sparre, Højdevej 39, 3. S
SU
Træffes kun i klubhuset 1. og 3. søndag i måneden 10—12 og hver fredag 19—20.30
Havneudvalget: O. Ftitterer, Middelgrundsvej 39
AM
Magnus Madsen, Østrigsgade 24
Klubhus og festudvalg: Jørgen Nielsen, Korfuvej 6
AM
Juniorchef: A. May Jørgensen, Italiensvej 76
AM
Kapsejladschef: Alf Andersen, Ulvefodsvej 2
Skolechef: Rob. Frisch, Nyrnberggade 24, 1
SU
Pladsmand Madsen
SU

N Y E

B A D M O T O R E R

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

35016
353
5673
8719
626x
5568

FREYTAG SEJL
N Y H A V N

7524v
8770

P A L Æ

5 3

3 9 4 3

Kassereren træffes
fra 1. april kun i klubhuset 1. og 3. søn
dag i måneden kl. 10—12 og hver fredag
kl. 19,00—20,30.
Langfredag undtagen.

Nye medlemmer
i SiwiMy. Seilpicwuity

IIUSK STOPURET
til hapsejladsen
STARTKUGLEN er forsvundet.
Alt i ure og optik.
Jeg har stopure - Barometre - skibsure
— lige det sejlsportsmanden ønsker. —

»Klohhematferen«
Amagerbrogade 101

Amager 2719 u.

Aktive:
Optiker Karl Pløger, Lyneborggade 8.
Kutter "Maggi".
Gudrun Norup, Sirgræsvej 23, Kastrup.
Uden båd.

ASSURANCE

ØBRO 7515

CENT. 14575 - MARSKENSGADE 8, 1.

Ifølge lovenes paragraf 3: nyt medlems
ansøgning om optagelse aftrykkes i først
udkomne numre af S. S. F. Protest skal
skriftligt tilstilles

bestyrelsen

KALMAR FYR

senest 14

dage efter offentliggørelsen.

til Deres bådebyggeri.

IAAA/VIAAAA/VAAAAAA/\AAAAAAAAA/V

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

Ved revyen har et medlem tabt et smyk
ke, som har stor værdi for ejeren. Evt.
finder af smykket, et rundt morkt emaille
med guldkant, bedes henvende sig til redak
tionen eller bestyrelsen.

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)

tAAAAAAAAA/VAAAAAAAAAAAAAAAAAJ
ANNONCEEKSPEDITION ved
E. LORENTZEN,

Afleveret til postvæsenet d. 14. april 1954.
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BROZEK
AMAGERBROGADE 124

Kongens Nytorv 6
SU. 866
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Udgiver: Sundby Sejl.Korening.
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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Standerhejsningen, hvorfra vi bringer billeder taget af Kurt Fiitterer, foregik i det skønneste sommervejr, måtte det blot være
et godt varsel for den kommende sæson. Vort kære æresmedlem borgmester Hedebol og vor rare „husvært" direktør Bjerregård
fra Københavns Jordkontor, ses siddende samtale ovenfor. Begge d'hrr. havde venlige ord at sige til foreningens mange med
lemmer samlet på vor festplads. — Det var glimrende med det opstillede højttaler-anlæg, alle kunne for første gang høre, det
der blev sagt. Hele eftermiddagen og aften blev der festet i det lille klubhus, der var en dejlig hyggelig klubstemning, der var
nemlig kun sejlere, klubmedlemmer med til denne fest.

Pinseturen går til Rungsted
Nu er pinseturen endelig fastlagt, det
blev Rungsted. Kroværten i Sletten
kunne vi ikke blive enige med, og så er
der jo også det, at små fartøjer slipper
for Nivåbugten.
Programmet lyder: Lørdag aften evt.
søndag formiddag samles fartøjerne i
Rungsted havn. Havnefogeden har reser
veret hele den ene mole for SSF. Man
finder en plads, hygger sig og søndag
morgen begynder foreningsarrangementerne.

Tovtrækning og sækkevæddeløb,
Vi har lovet at opfordre medlemmerne
æggeløb og mere for børnene, kraftigt til at deltage i turen samt at
fodboldkamp imellem sejlere og tegne sig på den opsatte liste omgående.
motorfolk.
Alle kender det irriterende at komme et
sted uden ordentlig betjening, men fest
Så er det tid til PINSEFROKOSTEN!
udvalg og vært må vide i god tid, at du
Kl. 7,30 samles vi alle på „Bakkehave" kommer, hvis du vil ha', at man venter
Krohaveallé 33, Hørsholm, adressen er dig. Festudvalget reserverer plads for
for togrejsende. Foreningen er vært ved alle, der er indtegnet på listen inden den
et FÆLLES KAFFEBORD, som er gra 27. maj kl. 21 aften, Kristi himmelfarstis for medlemmer af SSF. Lokalerne er dag. — Der er kun 14 dage til pinse den
smukke og hyggelige, der bliver dans 5. juni, så nu gælder det at blive færdig.
Husk tegningslisten.
og musik.

Aftensejladserne
begynder tirsdag den 25. maj kl. 19. Til
melding ved indbetaling i den opsatte kasse
Fristen for indløsning af skurnumre,
slutter kl. 18. — Efter sejladsen vil blive
se to tidl. no. af SSF, er nu udløbet. Hav arrangeret fælles kaffebord efter vor re
neudvalget forbeholder sig herefter ret til stauratørs forslag.
at betragte numreløse skure værende uden
ejer og anvise eller nedrive disse efter skøn. Porte, døre og låse.
Bestyrelsen kan kun opsætte dette, det
Øvelsesbådens ferietur.
må være medlemmernes interesse at værne
Sidste frist for tilmelding 1. juni.
om det og påtale overlast.

Vigtige foreningsanliggender

Vinteroplæggere i havnen.
Opmærksomheden henledes på, at den
erlagte afgift kun gælder til 1. april. 8 dage
efter et fartøj, som ikke har plads i havnen,
er søsat, skal det sejles bort, dersom anden
aftale herom ikke er truffet med havne
udvalget.
Benzintanken er åben:
Hverdage kl. 17—19, lørdag kl. 1—3, søn
dag kl. 8—10.

SSF

SIDE 2

WUMO)

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.

På

s o og land

—

S C A N

k a n

SKANDINAVISK AKKUMULATOR INDUSTRI
ISLANDS BRYGGE 1

—

KØBENHAVN

S.

—

TELF. SUNDBY 4977

LICENSAFGIFTEN TIL RADIOEN
Vi har tidligere her i bladet omtalt det
uretfærdige forhold, der er opstået p. gr. a.
de nyoprettede bestemmelser om, at et
installeret radioapparat i et lystfartøj, som
kun benyttes få måneder og i denne tid
endda i beskedent omfang, ikke kan med
tages i en familielicens som f. eks. radio
apparatet i kolonihaven, vor forening har
som bekendt også klaget over dette for
hold til D.S.U.
Der har nu været rettet en henvendelse
til undervisningsministeren fra Dansk Sejl
Union — Dansk Motorbådsunion og JydskFynsk Motorbådsunion.
Kaptajn Otto Arent fra D.S. og sagfører
Arnold Andersen fra motorbådsunionerne
rettede følgende henvendelse til ministeren:
Den 29. marts d. å. sendte man hr. mini
steren en henvendelse om lystfartøjers fri
tagelse for radiolicens.
De tre unioner andrager om, at lystfar
tøjer må blive fritaget for at betale radio
licens, da radioapparater i bådene, der kun
anvendes i sommermånederne, kan være til
uvurderlig nytte under sejlads, således at

bådene kan holdes underrettede om vind
og vejr, der jo hurtigt kan skifte, hvorfor
det er af meget stor betydning at få under
retning herom for i rette tid at søge havn
eller læ. Det kan gælde bådene og menne
skeliv.
Det samme er tilfældet med hensyn til
efterlysninger o. 1., hvor et fartøj kan gen
nem radioen få kendskab til et nødstedt far
tøjs position og komme til hjælp rettidig.
Det må være rimeligt, at bådene i som
mermånederne fritages for betalingen af
licensafgiften.
Såfremt en sådan fritagelse for licens
ikke kan imødekommes, andrager man om,
at radioapparater i bådene placeres under
familielicens.
Man andrager om, at den ansøgte ord
ning må træde i kraft, således at ordningen
er gældende for sommeren 1954.
Ministeren var meget velvillig, men men
te ikke, at fritagelsen kan komme somme
ren 1954 af praktiske grunde. Sagen fore
lægges af ministeren for radio-rådet, og
ministeren mente, at en ordning opnås.

Hvem hjælper juniorerne
på sommerlur?

En liile sludder o m

Redaktionen har haft besøg af vore ju
niores, de vil meget gerne på sommertur,
men det kan de ikke komme, for de har
ingen ledsagerbåd. Vi bringer her deres lille
nødråb og håber på drengenes vegne, at der
iblandt vore erfarne fartøjsejere skulle være
ct medlem, som vil tage juniorbådene under
opsigt på deres sommertur.
Juniorafdelingen ønsker i år at arrangere
en 14 dages ferietur til „Sydhavsøerne", og
ifølge reglementet skal vi have en ledsager
båd ført af en kvalificeret mand. Dersom
der er nogen, der kunne tænke sig at tage
med på denne tur, ville vi være meget tak
nemmelige.
Tanken var at starte sydpå her fra Sund
by lørdag den 3. juli og få en rolig og lære
rig sommerferie i farvandene syd for Sjæl
land; eventuelt deltage i kapsejladsen i
Stubbekøbing i midten af ferien.
Hvis der som sagt er nogen, der vil led
sage os på turen, bedes de henvende sig til
juniorafdelingen.
Juniorafdelingen.

vejrogdæksfarve
Har gamle pave Gregor forregnet sig,
dengang han lavede kalenderen ?
Eller har vor gamle klode fået nykker
og ændret sin hastighed langs Ecliplika ?
Eller kan det tænkes, den har fundet på
at snurre rundt i en helt ny bane ?
For vore egne meteorologer, som vi jo til
stadighed er utilfredse med, kan vi vel
næppe give skylden for den mærkelige
måde, vejret opfører sig på.
Se nu sidste sommer, der begyndte med
en dejlig lun marts og gav det smukkeste
højsommervejr i juni, men i juli, da den
egentlige feriesæson stod på, lod vinden
blæse en del mere end godt var, og lod
skyerne tømme deres indhold ned over alle
de stakkelt mennesker, der i tillid til for
annævnte pave havde lagt deres sommer
ferie i juli.
August var ikke bedre, men da ferie
sæsonen uigenkaldelig var forbi, blev det
lunt og stille, og sådan holdt det sig faktisk
til hen imod jul. Men da var de lyse nætter
længst forbi, og vi stakkels arbejdsmyrer
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sled i den daglige dont fra før det blev lyst,
til mørket igen var faldet på, og kun søn
dagene egnede sig til kortere ture på Sun
det med medbragt termoflaske og pilk.
Alle de øvrige ugens dage lå fartøjerne
ubenyttede og kedede sig i deres fortøjnin
ger.
Vejrmæssigt set absolut et mærkeligt år.
Og dette forår synes at opføre sig lige
så mærkeligt. Marts var hundekold, og
april adskilte sig tilsyneladende kun fra
den ved i tilgift at være temmelig fugtig.
Med hensyn til temperatur var den ikke
stort bedre end sin forgænger.
Men måske har vi lov at håbe på en fin
sommersæson, og det ser jo også ud til, at
samtlige lystsejlere er fødte optimister. For
trods kulden og væden udfoldes der en vold
som energi på bådepladsen om aftenen og
i weekenden. Der skrabes og slibes, der
vaskes og lakeres og udkæmpes svære kon
kurrencer om, hvem der kan gøre sin båd
både bedst og smukkest i stand.
Noget af det sidste på forårsistandgørelsesprogrammet er vel nok dækket. Mange
venter endda med at gå igang med det, til
båden ligger velfortøjet på sin plads.
Dæk kan være nederdrægtig glatte. Et
lærredsklædt dæk, der har været malet så
ofte, at lærredet er blevet fyldt helt ud
med farve, — for ikke at tale om masonitebeklædning, hvor den blanke side er vendt
op — er absolut ikke behageligt at bevæge
sig på og kan endda, når det er vådt af
regn eller sø, være direkte farligt.
At denne gene ikke er et lokalt fænomen,
men er kendt overalt i verden, hvor lyst
sejlere færdes, fremgår bl. a. af, at ameri
kaneren Wintrop P. Moore omtaler den i
sin bog: Motorboats, their care and handl
ing. Han nævner deri, at flere amerikanske
farvefabriker nu fremstiller skridsikker
dækfarve, og at denne fabrikation først blev
optaget efter at amatørsejlere i 15 år eller
mere selv havde fremstillet en sådan, og
han nævner to metoder, der for så vidt er
identiske.
Enten kan man røre pulveriseret pimp
sten op i sin dækfarve, men den skal da
stadig omrøres under påføringen, eller man
maler sit dæk med et tyndt lag farve, strør
pimpstenen ud derover ved hjælp af en stor
saltbøsse og fjerner efter tøri ingen det
overflødige, løse pimpsten, hvo. efter man
atter giver dækket et lag tynd fr.rve. Over
fladen skal da være at føle på som fint
sandpapir og absolut skridsikkert.
Personlig vil jeg tro, at den sidstnævnte
metode vil give de bedste resultater.
Med to brækkede ribben i frisk erindring
har jeg bestemt mig for at prøve ideen,
og det skulle glæde mig, om andre ville
forsøge det samme, så vi senere kunne ud
veksle erfaringer.
G. Østergaard.
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KLUBHUSET
der bør gøres noget nu
Det er i år 10 år siden vi første gang her
i bladet rejste spørgsmålet: Skal vi bygge
os et nyt klubhus ?
Sagen vakte medlemmernes interesse,
men der manglede kapital og vi var midt
i krigens år, der kunne således af flere
grunde intet foretages.
Imidlertid var der stor stemning for at
samle en kapital således, at det var muligt
for klubben at bygge et stort smukt hus,
når tiderne bedredes, og på generalforsam
lingen i 1945 fremkom den daværende be
styrelse under Akilles Jensen med forslag
til et byggefond, som blev vedtaget med
stor majoritet. Siden den tid er fonden vok
set, og vi vil i løbet af et par år have
samlet 100,000 kr. til formålet.
Nu er der imidlertid gået så mange år,
at mange nye medlemmer, som er kommet
til, vil have interesse i at kende alt dette,
derfor denne artikel.
På vor forårsgeneralforsamling efterlyste
Sejrbo bestyrelsens planer eller arbejde med
spørgsmålet, han ønskede, at der skete
neget i vor tid, et rimeligt krav. Hertil blev
fra formanden svaret, at man intet kunne
foretage, før man fra kommunen kunne få
at vide, hvor den påtænkte nye havn skal
ligge, og hvor SSF så skal bo, som bekendt
findes der på rådhuset en plan gående ud
på at opfylde vor hyggelige lille havn og
lave arealet om til park og så i stedet an
lægge en havn i bugten ved benzinhavnen
umiddelbart nord for vor nuværende havn.
Utallige er de henvendelser som SSF og
dens bestyrelse har rettet til kommunen
for at få noget bestemt at gå efter.
Vi har jo efterhånden fundet ud af, at
man har planeret et sejlsportscentrum
med roklub, kajakklub, modelsejlere, sø
spejdere osv. osv. foruden sejlforeningen,
på arealerne nord for sundbys nuværende
havn, men de eneste, som vidste noget be
stemt, var Amager Roklub, som havde fået
anvist en plads øst for vort nuværende
klubhus ud til vandet. Bestyrelsen har ved
forskellige lejligheder protesteret herimod,
inan var af den mening, at SSF som ældste
lejer måtte have ret til at være med, når
placeringen af alle disse klubber skulle be
stemmes. Det vil føre for vidt her at rede
gøre for indhold af alle de forhandlinger,
som der har været i denne sag, dog skal vi
bringe et ordret referat af sekretæren Tang
gård Rasmussen fra den allersidste forhand
ling med kommunen om spørgsmålet, fordi
vi mener, at medlemmer af dette skal tage
stilling til spørgsmålet: skal vi bygge nu?

SSF
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Her har vi så resultatet af den allersidste realiteter i det foreliggende. Vi kan da i
forhandling:
alle tilfælde ikke begynde noget byggeri til
Mandag den 12. april 1954 havde 200—300,000 kr. på det grundlag, som i dag
kommunaldirektør Bjerregaard ind er tilstede.
Så rejser spørgsmålet sig atter, hvornår
kaldt til et møde på rådhuset angå
ende placering af klubhuse m. v. for kan vi da få lavet nogle bedre forhold? Thi
roklubber m. fl. på arealet nord for vi har jo faktisk råd til detSSF's havn.
Jeg tænker her på Sejrbos bemærkning
Til stede ved dette møde var for på generalforsamlingen: Skal det være
uden direktør Bjerregaard og kontor næste generation, som skal nyde gavn af
chef Frederiksen repræsentanter for det, vi har samlet.
Amager Roklub, Sundby Kajakklub,
Et nærliggende spørgsmål vil være om
Modelsejlerne, Søspejderne, Køben det kan forsvares at bruge nogle af vore
havns Motorbåds Klub, SSF m. fl. penge til at udvide og restaurere det gamle
Som repræsentanter for SSF var klubhus med.
mødt Erik Nilsson, O. Fiitterer og
For dette forslag taler:
Tanggård Rasmussen.
1) at vi ikke har en bestemt plads at
Direktør Bjerregaard bød velkom
bygge et nyt hus på,
men og udtalte, at man ønskede op
lysninger om, hvor megen plads de
2) at vi for et rimeligt beløb kunne få
forskellige klubber ønskede pa area
tålelige forhold, f. eks. 10 år frem
i tiden,
let nord for havnen til bygning af
klubhuse m. v.
3) at det endnu er meget dyrt at bygge
Erik Nilsson spurgte om man ved
på grund af mangel på fri konkur
disse ønsker skulle gå ud fra den
rence i byggefagene,
nuværende havn eller fra den på
4) at vi kan udvide det gamle hus uden
tænkte nye havn nord for den gamle.
at blive udsat for de voldsomme dyre
Direktør Bjerregaard mente, at
tekniske krav, der vil blive stillet til
man måtte gå ud fra den nuværende
et nybyggeri,
havn, da man ikke kunne forvente,
5) sidst og efter min mening det vig
at Københavns kommune foreløbig
tigste, der kunne ske en forbedring
ville have midier til bygning af en
af
forholdene lige nu.
sådan havn. Man ønskede dog klub
husene anbragt nord for havnen, lige
Imod forslaget taler:
som stadsingeniøren havde planlagt
1) at det er en forringelse af vore chan
en offentlig vej eller promenade langs
cer for at bygge noget stort og
husene imellem disse og vandet.
grundmuret de første 10 år.
Dette gik bl. a. SSF imod, da man
bl. a. var bange for, at dette ville
2) at det gamle klubhus ikke er særlig
medføre endnu flere tyverier fra far
godt at udvide på, dårlige gulve,
tøjerne og at det skulle genere ro
placering af udvidelse o. m.
klubbens ophaling af både. Man fik
Jeg tror imidlertid, at den overvejende
her medhold af direktør Bjerregaard,
del af vore medlemmers alder ligger der
hvorefter kommunen frafaldt ønsket
omkring hvor der skal foretages noget nu,
om en sådan offentlig vej på dette
hvis de skal nå at få nogen glæde af de
sted.
sammensparede penge.
Under hensyn til, at kommunen
Hvis vi f. eks. beholder de nuværende
ønskede klubhusene placeret nord for
lokaler som, skal vi bruge det mindre pæne
havnen, meddelte SSF, at man fra
ord „Slyngelstue", og hertil byggede et
foreningens side ønskede at få det
annex i stil med verandaen og plads til ca.
areal, der nu benyttes til nyttehaver.
200 siddende gæster, et pænt rum hvor man
Dette syntes der ikke at være noget
skulle tage hatten af i, mon vi så ikke
i vejen for.
kunne klare os godt nogle år frem i tiden?
Man enedes derefter om, at hver
Vi har før forgæves efterlyst medlem
af de interesserede klubber skulle
mernes
mening, og af de manglende ind
udarbejde et forslag med deres spe
læg
måtte
tænke eller tro, at SSF"s med
cielle ønsker, og disse forslag skulle
så drøftes ved et møde i SSF, hvor lemmer var uden mening, men mon der
efter der skulle udarbejdes en samlet ikke her er noget, som bør belyses fra flere
sider. For den som har gjort sig tanker om
plan for kommunen.
hele dette spørgsmål, vil medlemsbladet
W. Tanggård Rasmussen.
være det rette sted at vinde tilhængere for
Mon ikke mange medlemmer med os vil sine meninger, inden spørgsmålet afgøres,
tænke, det har vist lange udsigter med og afgørelsen vil sikkert komme i nær
Red.
disse planer, og der er jo faktisk ingen fremtid.
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AMAGE

RYKKER!

FORENINGENS ADRESSER
SUNDBY SEJL-FORENING. Amager Strandvej
SU 35016
Pung. formand og sekretær: W. Tanggård Rasmussen, Grækenlandsvej 140
SU 353
Kasserer: Th. Sparre, Højdevej 39, 3. S
SU 5673
Træffes kun i klubhuset 1. og 3. søndag i måneden 10—12 og hver fredag 19—20.30
Havneudvalget: O. Fiitterer, Middelgrundsvej 39
AM 8719
Magnus Madsen, Østrigsgade 24
Klubhus og festudvalg: Jørgen Nielsen, Korfuvej 6
AM 626x
Juniorchef: A. May Jørgensen, Italiensvej 76
AM 5568
Kapsejladschef: Alf Andersen, Ulvefodsvej 2
Skolechef: Rob. Frisch, Nyrnberggade 24, 1
SU 7524v
Pladsmand Madsen
SU 8770

N Y E

B A D M O T O R E R

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

IIIJSK STOPURET
til kapsejladsen

FREYTAG SEJL
N Y H A V N
P A L Æ

5 3

3 9 4 3

Kassereren træffes
maj, juni, juli og august
kun fredag aften kl. 19—20,30
i klubhuset.

r
vu/teaic

Nye medlemmer
i Siuidiy. SeiifaceMisity

STARTKUGLEN er forsvundet.
Alt i ure og optik.
Jeg har stopure - Barometre - skibsure
— lige det sejlsportsmanden ønsker. —

»Klohkemageren«
Amagerbrogade 101

Amager 2719 u.

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

SEJLSPORTSHUER
EMBLEMER OG OVERTRÆK

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.

ASSURANCE

ØBRO 7515

CENT. 14575 - MARSKENSGADE 8, 1.

N. I. NIELSKOV A/s
Ny Adelgade 4, København K. C. 7196

TYKKE PUDER

Salgskontor for Lystfartøjer.

stoppet med skumgummi tolv kroner.
Puderne er betrukket med svært altan
stof i flere solægte farver. — Størrelse
45x40 cm. Puder og hynder til møbler,
biler, havebrug samt skibe leveres i alle
mål med eller uden stof til eventyrlige
værkstedspriser.

Baadeudstyr, Skødespil fra Kr. 75,00.
Rebeapparater - Pumper - Metalbeslag
- Redningsmateriel - Aarer - rustfri
Wire - Tov - Ankere - Paahængsmotorer
- ny 4 H.K. Indenbordsmotor med alt
Tilbehør Kr. 1250,00.

GEORG FANTH
CARLSGADE 8 — SUNDBY 7471
Træffes også om aftenen.

BROZEK
AMAGERBROGADE 124

Aktive:
Tjener Johannes Larsen, Amagerbrogade
169, 4. — Motorbåd „Annie".
Maler Leif Hillerup Sørensen, Ringkøbing
gade 5. — Motorbåd „Blue Bird".

ANNONCEEKSPEDITION ved
E. LORENTZEN,

SU. 866

Afleveret til postvæsenet den 18. maj 1954. ALBANIENSG ADE 2 - AMAGER 7118 Y.

Direkte fra værksted
Skibssofa - Hynder - Skumgummi Springhynder og Hairloch med Plastik.
15 års erfaring ved skibsarbejde.

B. NIELSEN
TINGVALLA ALLE 14 - SUNDBY 288 x

GRØN&W1TZKE
Assurance
Kong*na Nytorv 6

.

København K.

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.

PliSESOLM dansede på He turen har hørt ens forældre fortælle om „den
gang" o. s. v.
Høegh-Thomsen og Jørgen Nielsen var et

'* itt *

I sol og: sommer pa vej til Rungsted.
Bestyrelsen havde sukces på deres pinse
arrangement, alene det vejr de havde sørget
for, hvem kan huske en sådan pinsetur med
solskin fra morgen til aften.
Alle ankom da også glade og tilfredse,
tilbragte nogle herlige dage — og nætter
— i Rungsted. Det er altid en fornøjelse at
betragte fartøjerne, når de samles til det
årlige pinsestævne, skinnende blanklakeret,
nyt og friskmalet overalt, hertil kommer så
det herlige vejr vi havde, hvor sejlerlivet
rigtig kunne folde sig ud, med vandgang,
sommerpiger og alt det man i mange år

Havnen var overfyldt.
Musik og sang af vore brave klubkam
merater Poul Larsen og Pløk vekslede med
dans i mange ekstratimer — Værten på
„Bakkehave" er et kapitel for sig, hyggelig
maser han rundt for at skaffe plads til os
alle, og dansen går i den lyse sommernat.
— Det var faktisk, ligesom man læser om
Det vrimler med Sundby sejlere
det i romanerne.
til tovtrækning.
Og hjem kom vi alle næste dag i herligt
sejlvejr, bedst gik det for dem, som tog af
par gode arrangører af festlighederne, sjov
sted, medens der var god vind, men alle fik
og spektakel på havnen og en aftenfest så
da vind at sejle med. — det var en rigtig
hyggelig, som vi aldrig før har oplevet.
pinsetur.

*

Damen med halen løber sækkevæddeløb.

I „Argo" er der stor frokost. Sv. Aage og
Poul Larsen. - Svend og Pløkkens brede ryg
vil man nikke genkendende til.

Tovtrækning - bare maver og Hillers i pinsetøj.
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navn blev nævnt som hjemsted for en sådan
opførsel.
Bestyrelsen har undersøgt sagen, bekla
geligvis er den slået for stort op i aviserne,
politiet vil ikke foretage sig noget, men til
bage står vort ansvar for sejlsporten i lan
det og vor egen klubs ry. I andre sejlklub
ber vil man vel forstå, at det er et hænde
ligt uheld, at sådanne medlemmer er kom
met ind i en sejlklub under Dansk Idræts
forbund, som sejlklubber jo er i dag, og
man vil selvfølgelig også afvente, at Sund
by Sejl-Forening foretager det eneste rig
tige i denne sag.
Bestyrelsen har da også besluttet om
gående at tilskrive de 2 dårlige sejlsports
folk i overensstemmelse med lovenes § 7:
Et medlem ekskluderes ved umoralsk
adfærd eller anden grov tildesættelse
af, hvad man kan kræve af enhver
sejlsportsmand.
Skal vi ikke benytte lejligheden til at tage
os selv lidt i skole dernede, er moralen helt
i orden ? hvordan er det med fællesfølelsen ?
hvorledes med den hjælpsomme sejler, der
hjælper en kammerat, der på en eller anden
måde er i knibe ved manøvre fra og til en
plads ? hvorledes er det med behandling af
foreningens grej, vort fælles eje?
Prøv en gang, når du går ned i havnen
i dag eller på søndag, se kritisk på det,
brug en gang øjnene.

^-^^YSTFARTOJER PA
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ADARSK/ERMGN

af SV. AA. RASMUSSEN hænger endvidere ef den frekvens radaren
arbejder med. Amerikanske radar sender
Sejler man i tæt tåge, i usigtbart vejr
med 10 cm, medens de engelske sendere be
eller en mørk nat i vort af store hurtig
nytter 3 cm bølge, den sidste skal være
gående dampere befærdede Oresund, sker
mere sikker i bestemmelse af små lystfar
det vel af og til, at man i sin nervøsitet for tøjer i korte afstande.
at blive nedsejlet af sådan en kæmpedam
Amerikanske marinefartøjer har fore
per, trøster sig med, at disse store hurtig
taget nogle forsøg med radar og lystfar
gående fartøjer jo snart alle har RADAR
tøjer. En gruppe amerikanske krigsskibe
ombord, og i følge vor almindelige viden
udstyret med radar nærmede sig et større
herom skulle radarskærmen afsløre alt 10
felt af kapsejlere, det drejede sig om store
til 15 sømil foran skibets stævn.
søgående lystfartøjer i Bermuda-regattaen,
Vi husker i alle tilfælde fra krigens år, bag efter berettede gruppeførerne i krigs
at selv små aluminiumsstrimler nedkastet skibene, at de havde det største besvær med
fra luften aftegnede sig på radarskærmen, at finde sejlfartøjerne på skærmen, skønt
således skulle f. eks. et mindre fartøj under det var muligt at se disse fartøjer uden
sejl, med sit forholdsvise store synlige areal, kikkert. Undersøgelsen her viste, at reflek
da være let at se på en radarskærm, mener set fra søgangen, som var stor uden at be
vel de fleste.
tegnes voldsom, udslettede de svage refleks
Ved flere lejligheder har jeg i amerikan af lystbådene på skærmen. På grund af
ske sejlsportsblades annoncer bemærket, at disse forhold har amerikanske sejlklubber
man derovre fremstiller en speciel radar og marinen foretaget nye undersøgelser.
reflektor, en sammenklappelig aluminium Orlogsfartøjer udstyret med kraftige radar
eller blank rustfri firkant, der skal anbrin apparater erklærede, at trods de bedste be
ges i mastetop eller under sallingshorn,
tingelser, rolig sø osv., var det ikke muligt
dette mærke skulle altså være nødvendigt sikkert at bestemme lystfartøjets tilstede
at føre, hvis man ville gøre sig bemærket værelse.
på damperens radarskærm.
Således kom man i Amerika ind på at

Gående ud fra, at i Amerika laves der
forretning i alt, har jeg siden været på jagt
sejlsportslitteraturen for at finde noget
om lystfartøjer og radarbeskyttelse, det
kunne jo være, at det var vore lystsejlere,
der var gammeldags og ikke havde indstil
let sig på, at dette nye sikkerhedsmiddel
Vor eneste lønnede funktionær — plads for mig og dig til søs, radaren! kun virker
manden — hævder, at han umulig kan holde på os, når visse betingelser opfyldes.
orden på klubbens plads, så længe vi har
Det tyske sejlsportsblad „Die Yacht"
Danmarks største bådebyggeri, som vor bringer i sit sidste nummer en undersøgelse
plads er snart hele sæsonenaf spørgsmålet, og jeg skynder mig at brin
Lad denne kedelige affære medvirke til ge denne ægte grundige tyske behandling
at ruske op i vore begreber om medlems videre til mine læsere.
Spørgsmålet opstilles: Ser et skib med
skab af en sportsklub. Endnu en gang, se
kritisk på din opførsel dernede! lige fra det radar og alt det der, os sejlere tilstrækkeligt
øjeblik du går ind ad lågen, uden nøgle, sikkert og i nødvendig afstand.
Svaret er desværre negativt, selv store
fordi denne er enten ødelagt eller holdt ulov
ligt åben af en sten, kig på griseriet over fartøjer, som f. eks. en 6 m under fulde sejl,
pladsen, f. eks. der hvor der netop er ryd vil i noget urolig sø have svært ved at blive
det, bemærk hvorledes der trods ubehag for svært ved at blive bemærket på en radar
andre skylles kaffepose og mere ved vand skærm.
posten, se på det, som flyder i havnen, se
Amerikansk litteratur, tyske og engelske
hvorledes wire fra spil ligger og flyder over eksperter udtaler om problemet:
pladsen! Jeg håber ikke for dig, at du skal
Sejlfartøjer skulle under normale betin
på WC, kig på hvor mange fartøjer, der gelser aftegne sig på skærmen i en afstand
ligger affendret for ikke at genere naboen, på 4—5 sømil. Med urolig sø forsvinder
bemærk olien, som flyder ud i havnen eller deres refleks helt eller delvis på radarskær
alle de store huller, der er lavet af skrue men. Lystfartøjer med jerndele i masten
vand under broerne — og hjælp til med at har chance for at give noget refleks også
stoppe ham, der laver al den ravage — eller under disse forhold. Erfaringen har vist at
sku' der være mere end een ?
våde sejl giver bedre refleks end tørre.
Red. Sikkerheden for vore små sejlfartøjer af

Bestyrelsen er uvillige til at gøre politi
tjeneste dernede, er faktisk ved at tabe
humøret, de siger, at der foreligger eksemp
ler på, hvorledes nuværende og tidligere
bestyrelsesmedlemmer er blevet generet i
deres privatliv og erhverv.
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udstyre lystfartøjerne med en radarreflek
tor, der bedre end skibets skrog — rig og
sejl kunne give et refleks på skærmen om
bord i den store damper.
For evt. interesserede skal jeg bringe en
omtale af en radarskærm.
Aluminium eller rustfri plade anbefales
som materiale, en sammenfoldelig firkant
eller terning som vist skal give refleks
horisonten rundt, tværsnittet anbefales 32
cm til 50 cm, dette mål er beregnet pas
sende til radarfrekvensen.
Har man ombord en sådan reflektor, som
iøvrigt kalder Wurfel-reflektor, skulle man
når den anbringes i mastetoppen i usigt
bart vejr kunne ses fra den store hurtig
gående rutebåd eller dampen 16 sømil borte
— men selvfølgelig loves der intet med 100
pet. i et sådant apparat, der skal betjenes
af mennesker.
Det omtales også, at sikkerhed for at
blive bemærket er størst i åben sø, dette
sidste er let forståeligt. Jeg tænker mig
blot „Marianne" liggende udfor indsejlingen
til Københavns havn imellem bøjer, koste,
forter, molehoveder, høj sø og andet, der
giver refleks, så bliver det vist svært for
navigatøren på den frembrusende rutebåd
fra Århus at finde mig og „Marianne" på
radarskærmen.
„Die Yacht" slutter med at efterlyse de
søfarendes erfaringer med radar og refleks
fra lystfartøjer.
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Der hvor vi lå, lige neden for Drejø Bro,
var vandet så lavt, at vi kun havde en halv
tomme under kølen. Lænede jeg mig ud over
siden og kiggede ind under skibet, så det
grangiveligt ud, som om det stod på bunden,
og det ville være forbistret vanskeligt, selv
for en rødspætte at snige sig ind under det.
Vandet lå døddamstille, uden mindste
antydning af krusning, og varmen hang ned
over os med sværme af fluer og myg, som
forfulgte hinanden ind gennem den åbne
kahytsdør og ud ad skylight og forluge,
rundt og rundt i een summende delerium.
Jeg forsøgte at dressere et par krabber
til at løbe omkap på det solstegte dæk, men
da de foretrak at jumpe ud over siden og
forsvinde i skyggen mellem planterne der
nede på bunden, gjorde jeg intet forsøg på
at hindre dem i det, men blev bare liggende
med hovedet ud over siden og så ned i van
det. Og det var, som om verden fik et helt
nyt perspektiv, det var faktisk, som at se
ind i en fjern fortid, hvor vore forfædre
snoede sig rundt mellem sten og søgræs,
lod vandet løbe ind gennem munden og ud
ad ørerne —, som en haletudse med gæller,
der en dag gik på land og blev til en frø
med lunger.
Jeg lå og forsøgte at forestille mig, hvor
dan det ville være at være en hundestejle,
som stod på lur dernede under vandspejlet
og lurede på en „skøjteløber", som var let
sindig nok til at slå et „herresving" hen
over hovedet på en, og så med et følte sig
trukket ned under vandet i det ene ben,
druknet og ædt, — jeg tænkte på, hvordan

det ville være, hvis ordet „torsk" ikke bare
var en smigrende betegnelse for mindre
heldige, tobenede skabninger, men en død
sensalvorlig fare, som kunne ramme en
bagfra i en eneste tilintetgørende mundfuld,
— jeg tænkte på, hvordan det ville føles at
blive klippet midt over af en krabbes klo,
— hvordan det ville være at hænge og
sprælle med en forbandet spids krog nede
i halsen, medens en usynlig hånd oven over
verdens tag i ondskabsfuld triumf halede
en ud af den verden, uden for hvilken man
ikke kunne leve, — ja, jeg lå egentlig der
og tænkte på, hvor lidt jeg faktisk kendte
til den verden, som levede under vandspej
let, og på, at den sikkert intet anede om,
at der var en anden, fordi den, som blev
halet ud af den — med undtagelse af mine
to krabber — aldrig vendte tilbage og kun
ne berette om, hvad de havde set. De fisk,
som svømmede rundt om øen, og måske
kendte hver eneste sten på bunden, anede
intet om, at der engang lå en tæt sammen
bygget by her på Drejø, en samling gamle,
stråtækte huse og gårde, som lænede sig
mod hinanden i uadskillelig samhørighed,
og som derfor også måtte gå til grunde
sammen.
De anede intet om brandkatastrofen, som
lagde hele byen i aske, svømmede rundt i
lykkelig uvidenhed om, at færgen lige var
sejlet fra Svendborg og måtte kaldes til
bage for at tage sprøjterne ombord og først
nåede frem til øen, da hele byen var et del
vis udbrændt bål.
Nå, egentlig kan de jo også være lige

glade, fiskene, det gør jo ingen forandring
i deres levevis, men på os andre, på denne
side af vandspejlet, gør det et stærkt ind
tryk, når man hører beretningen om bran
den. Man lytter betaget, ser en gammeldags
sprøjte, byens vise mænd har ladet anskaf
fe, hvis den røde hane skulle finde på at
gale over øen, og finder absolut ingen an
ledning til at trække på skuldrene eller gri
ne fjollet, for selv om den ved første blik
leder tanken hen på en museumsgenstand,
kan to mand nu pumpe mere vand gennem
en slange, selv ved hjælp af en gammeldags
håndsprøjte, end de kan bære til brandste
det i spande.
Forøvrigt så vi i Svendborg en hyper
moderne brandsprøjte, ikke pa hjul, men
bygget som hurtigtsejlende skib, der kunne
gå næsten overalt i det grundede vand der
nede syd for Fyn, og det var adskillige
kubikmeter vand og skum den kunne spy
fra sig i løbet af næsten ingen tid, — og
så var den lige så anvendelig som ambu
lance, til sygetransport, lægetransport,
jordemoderhjælp og hundrede andre ting.
Desuden byggede man Drejø by op, så huse
og gårde kom til at ligge mere spredt, mere
frit, byggede fortrinsvis ude på jordene, så
en katastrofe, som den sidste, skulle kunne
undgås.
Men dengang. —
Man fortalte os derovre på Drejø, om et
dansk orlogsskib, som var på øvelse der i
farvandene. Da man ombord observerede
branden, satte chefen kurs direkte mod øen
og fuld kraft fremad på maskinerne, og da
kølen skurede mod bunden beordrede han
alle mand i vandet, og svømmende, vadende,
soppende og kravlende og løbende gik hele
styrken, med officererne i spidsen, til sam
let angreb mod de brændende huse.
Mennesker og dyr blev reddet ud af flam
merne, møbler og andet husgeråd båret ud,
man arbejdede indtil tage skred sammen og"
mure væltede, brandspande gik fra hånd til
hånd, fyldte og tømte, man kæmpede, skønt
opgaven var håbløs, lige så tappert der,
som før og siden andre steder. —
Jeg lå med hovedet ude over siden på min
båd og ønskede, jeg var en hundestejle og
levede for millioner af år siden, — ønskede,
jeg havde været med ombord på det danske
orlogsskib, havde været een af „de blå
drenge", som man endnu taler om med
stolthed derovre på øen, — men jeg var
hverken det ene eller det andet, var kun en
ganske almindelig tobenet torsk, som lod
hånden smutte på listen om skandækket og
tumlede hovedkuls ud i vandet. Nærmest
som en flodhest. Hverken yndefuldt eller
for at gøre en indsats. Men egentlig er det
vist nærmest et tilfælde, at jeg er født mil
lioner af år for sent, — eller først kom til
Drejø efter at den var brændt.
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Dansk Motorbåds Union ...
de: Efter at repræsentantskabsmødet er
gjort bekendt med Vejle. Kolding Aa, Fre
dericia, Middelfart og Aarhus motorbådsklubbers indsendte breve, godkendte repræ
sentantskabet eenstemmigt bestyrelsens be
slutning om, at dette års repræsentant
skabsmøde afholdtes i København i h. t.
den enstemmige beslutning på repræsen
tantskabsmødet 1947 i betragtning af, at
der ikke kunne afholdes regatta i provinsen
i år.
Blandt de 29 klubber, som eenstemmigt
vedtog dette, var ,,K. M. K.", „West" og
„Slusen".
Når det siges, at man „med rette eller
urette" bebrejder unionens formand, at de
5 klubber udtrådte, er det altså med urette,
at dette siges. Parlamentarisk må 5 klub
ber bøje sig for 29.
Nu er forholdet som ovenfor nævnt, at de
5 klubber, som har formeret sig til „JydskFynsk Motorbåds Union", viser D. M. U.s
formand den tillid, at give ham fuldmagt til
at repræsentere deres union i et vigtigt
anliggende.
Der blev forrige år nedsat et udvalg vedr.
bladet „Motorbåden". K. M. K.s formand
har meddelt, at først matte der fremkomme
et forslag til bladets økonomi, før man
kunne fordre, at D. M. U.s formand skulle
tage stilling til sagen.
D. M. U.s certifikater er meddelt m/b
„Slusen", en udmærket klub, som har et
klubhus ved hjælp af — for lille — tilskud
af benzinpengene.
Der kan erindres om bedre forsikrings
betingelser, udarbejdet af et udvalg fra
Dansk Sejlunion.
Benzinpengene for 1954 ventes i sommer
eller efteråret. — D. M. U.s formandspost
er ikke en ærespost, men en arbejdspost —
for gratis udført arbejde. Det er en tillids
post. og jeg har altid forlangt og fået eenstemmig tillid. Allerede da tilskudsordnin
gen forelå 1950 tænkte jeg på — og sagde
— at trække mig tilbage. Forrige år stillede
jeg mit mandat til rådighed og erklærede,
at jeg ikke ønskede genvalg, hvis blot een
stemme var imod mit valg. Jeg blev enstem
mig genvalgt som bestyrelsesmedlem.
Nu har jeg besluttet ikke at ville mod
tage genvalg til bestyrelsen. Der er ikke
tale om „genvalg som unionens formand",
da bestyrelsen konstituerer sig selv, men
når jeg ikke vælges som bestyrelsesmedlem
siger det sig selv, at jeg ikke mere er unio
nens formand. Jeg vil takke alle, der har
vist mig tillid i de 22 år, siden jeg stiftede
unionen.
Jeg ønsker held og lykke fremtidig for
D. M. U. og for alle sejlere, enten de bruger
motor eller ikke i deres både.
Årsregnskabet aflagdes af sagfører Arn.
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Andersen og godkendtes. Københavns Motorbådsklubs lovforslag henvistes til den
kommende bestyrelse, som sammen med
tilkaldte repræsentanter udarbejder forslag
til godkendelse af de lokale klubber.
Til bestyrelsen valgtes direktør docent
Sven Røgind, bogholder Edg. Nielsen, begge
København, kriminalassistent Kristiansen,

Silkeborg, formanden for Helsingør Amatør
Sejlklub, hr. Steffensen, og lagerforvalter
W. Breede, Randers Sejlklub. — Revisionen
genvalgtes. Kontingentet iflg. lovene: 1 kr.
årlig pr. båd.
Med nogle smukke ord hædredes sagfører
Arnold Andersen, og hr. Sven Røgind med
delte tillige, at Arnold Andersen af kongen

KAPSEJLADS I JUiM
Tilslutningen har været rigtig god lige
fra begyndelsen, men jeg syntes de kapsej
lere, som endnu ikke er kommet igang, må
gøre noget mere for at komme med fra star
ten, betænk dog, at det er for kapsejlernes
skyld, at vi laver disse sejladser, hvis vi
aflyste dem på grund af manglende tilslut
ning før I alle blev færdige, ville I vist gøre
slemt vrøvl.
Det er iøvrigt hyggeligt med vor nye
restauratørs fælles kaffebord, det var så
trist for os dommere forhen, efter at have
gjort et stykke arbejde (syntes vi) for sej
lerne, bagefter at oplæse resultaterne for
en lille alt for lille tilhørerskare.

Af kapsejladschefen Alf. Andersen.

V

Jeg har lovet „Pløk" at indskærpe for
jer, at I skal i forvejen anmelde jer til det
fælles kaffebord.
Til slut resultater fra vor søndagssejlads
og endnu et lille suk. En time før sejladsen
i søndags var tilmeldt 13 sejlere, og jeg
overvejede at aflyse, næste gang går jeg
hjem, at I så bagefter kommer strømmende,
er der ikke megen mening i.
Altså meld jer i god tid, er tilslutnin
gen for lille ved fristens udløb, aflyser vi.

SØNDAG DEN 13. JUNI — Vindstyrke 3-5.
Fartøj

Størrelse

Sejltid

Præmietid

Præmie

6,4

2—11—01

2—31—38

1. pr.

6.0
6,1

2—18—38
2—21—46

2—36—32
2—40—26

1. pr.

5,2
5,2

2—24—13
2—22—44

2—35—13
2—34—24

Cho-Cho
Flickan
Dream

5,00
5,00
5,00

2—31—35
2—32—45
1—37—35

2—41—30
2—42—40
2—47—30

1. pr.

Klumpe
Langemand
Slikkepot
Spillemand
Tommeltot
Hyva
Blue-Star

4.7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7

2—35—35
2—42—42
2—39—30
2—33—00
2—39—48
2—36—48
2—30—58

2—42—47
2—49—36
2—46—42
2—40—12
2—47—00
2—44—00
2—38—00

3. pr.

3,6

1—05—03

1—03—06

1. pr.

Alona
Hængi

4,0
4.0

1—06—02
1—12—30

1—06—02
1—12—30

1. pr.

Katja

3.4
3.8
3.1

1—16—55
1—11—18
1—21—08

1—13—53
1—11—02
1—16—06

Bonzo

Skjoldungen
Bonnie

Stampe

Peter
Ludvig
Calle

;

1—09—20
1—07—24
l_06—50
1—07—23
1—10—47

1. pr.

2. pr.
1. pr.

1. pr.

1. pr.
1. pr.
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var udnævnt til Ridder af 1. grad af Danne
brogsordenen (Arnold Andersen var for
mange år siden blevet Ridder). På forslag
fra m/k „West" vedtoges eenstemmigt at
udnævne Arnold Andersen til æresmedlem i
Dansk Motorbåds Union, hvorhos der over
raktes ham en gavecheck, kr. 1000, som
,,et beskedent udtryk for danske motorbådsklubbers påskønnelse af hans virksomhed
som unionens formand".
Det afgående bestyrelsesmedlem, hr. Syrik-Hansen, Odense, blev takket og over
rakt en flaske vin.
På repræsentantskabsmødet var repræ
senteret 23 klubber med 57 stemmer.

u*. \'l

\jj S EJLEREN
...har ordet!
Medlemmerne kan ikke klage på vejret,
som i år har været det allerbedste for sejl
sport indtil nu. De mange, som har snøvlet
tiden bort, må ærgre sig ved at se os andre
søndag efter søndag tage på weekend, mens
de selv kun er halvfærdige.
Det var for resten en kedelig overraskel
se, der var gemt til os, da vi skulle ud af
havnen, renden var ikke til at slippe igen
nem, når man stak bare 1 m eller så, hvor
for bli'r det dog først opdaget i slutningen
af maj, det vigtigste i en sejlklub må da
være, at man kan komme ud at sejle. —
Vi kan godt lige som andre små idylliske
steder reklamere. Hvad mener I f. eks. om
denne her: „Besøg SSF's smukke lille havn.
De kan ikke løsrive Dem igen." — Til gen
gæld er der her svært at finde ind, endnu
den 10. juni havde man rødmalede båker
med en rødmalet fabrik som baggrund og
ingen anduvningsbøjer, men det ordner sig
vel, der er jo den halve sæson endnu. Jeg
spekulerer på, om jeg eller en fremmed
sejler, der lokkes ind på vort område, kan
lægge sag an imod vor forening, hvis der
sker noget, vi averterer jo med 2 m dybde
ved daglig vande ?

I „Den danske Lods", bind III, side 44,
står der om Sundby Sejl-Forenings havn:
Udfor Lergravsvej. Dybden er 2 m. Af
mærkning: Renden er ved yderenden af
mærket med en rød tønde på N-siden og
med en hvid tønde på S-siden. N-siden af
renden er afmærket med røde stager og
S-siden med hvide stager.
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Vi omtalte i vort sidste nr. de ønsker om
Føj dertil, hvad man kan uddrage af
at forbedre vore forhold i klubhuset, der sekretær Tanggård Rasmussens redegørelse
har været fremme. Når spørgsmålet blev for mødet den 12.-4. 54 og direktør Bjerre
gårds udtalelser ved standerhejsningen den
berørt, var det for at høre noget om stem
9.-5. 54.
ningen iblandt vore medlemmer. Det kan
Personlig fik jeg følgende ud deraf:
jo ikke skjules, at der på broerne snakkes
Vi kan ikke bygge et nyt, stort klubhus
om en forbedring på den ene eller den anden før vor egen investering deri er mindst
100,000 kr., hvilket altså udsætter påbegyn
måde. Vi har modtaget 2 interessante ind
delsen „et par år".
læg, som vi bringer nedenfor, og håber at
Vi kan ikke bygge et nyt, stort klubhus
flere har noget at sige i denne sag.
før kommunen har truffet endelig bestem
melse om placering af havn og plads.
Det fremgik af direktør Bjerregårds
iøvrigt velformede og venlige tale, at han
om kort tid trækker sig tilbage. Det slog
o
mig, at man her muligvis havde årsagen
Vor revisor G. Østergård
til den megen uvished om SSF's fremtidige
sender os dette:
skæbne, som jo er afhængig af nådigherren
Foranlediget af redaktørens artikkel i — undskyld kommunen.
vort udmærkede medlemsblads maj-nr., i
Dennes, i dette spørgsmål, noget sen
hvilket han efterlyser medlemmernes me drægtige vismænd er tilsyneladende uenige,
ning m. h. t. byggespørgsmålet, finder jeg eller man finder spørgsmålet så intetsigen
anledning til at fremsætte nedenstående de, at man ikke finder det ulejligheden
bemærkninger. Skulle andre have en diver værd at beskæftige sig dermed. Direktør
gerende mening, står bladets spalter sikkert Bjerregård har formodentlig bestemt sig til
åben også for disse.
at overlade afgørelsen til sin efterfølger,
I redaktørens indlæg nævnes, at bygge- så vi gør sikkert klogt i foreløbig ikke at
fonden „i løbet af et par år vil være vente noget livstegn fra kommunen i denne
sag.
100,000 kr."
Man kan muligvis gå en anden vej. Man
Vort regnskab, der afsluttedes pr. 31.-12.
1953 udviser for Byggefondets vedkommen kan stoppe indbetalingerne til byggefondet
nu og lade kapitalen i ro til de omtalte
de en kapital på 64,579 kr.
100,000 kr. er nået. Og så lade det fremtidig
Udtrykket „i løbet af et par år", opfatter
indgående beløb indgå i en særlig konto til
jeg som mindre end 5. — Selv indianerne
reparation og udvidelse af det nuværende
regner jo som bekendt mere end 5 for
klubhus. Om denne vej er farbar, skal jeg
mange.
ikke afgøre, det regnestykke overlader jeg
Det vil altså sige, at vi i renter af denne til en regnskabsekspert, f. eks. vor kasserer.
kapital vil kunne indvinde ca. 30,000 kr.
Iøvrigt kræver en sådan løsning såvel et
„i løbet af et par år".
generalforsamlingsforslag som en general
Spørgsmålet er da, om vi, ved at for forsamlingsbeslutning, og et sådant forslag
mindske kapitalen føleligt ved at anvende bør da formuleres og indsendes af regnen sikkert ikke ringe del deraf til udvidelse skabseksperten, forudsat naturligvis han
af det nuværende klubhus, som foreslået i kommer til det resultat, at der i det hele
redaktørens indlæg, og derved nedskære den taget er nogetsomhelst kød pa benet.
nævnte rentesum, (der jo kan betragtes
G. Østergård.
som noget i retning af en foræring) til om
Medlem gennem 20 år.
kring det halve, bærer os fornuftigt ad.

Indiaiierreoiiskab!

Tænk på, at en udvidelse af det nuværen
de klubhus med det omtalte annex til 200
personer, ikke alene koster den sikkert ikke
ringe byggesum, men at vi til denne i vir
Fra vor tidl. formand Akilles Jensen,
keligheden må lægge den rentenedgang, vi
som startede byggefonden, har vi
samtidig påfører byggefonden.
modtaget dette indlæg:
Det alene er efter min mening grund nok
til ikke at røre byggefondet, der jo for
Der har i nogle ar af forskellige arsager
øvrigt på adskillige generalforsamlinger har været ro om spørgsmålet om nyt klubhus.
vist sin hellige ukrænkelighed, når der har Een af de væsentligste årsager til, at der
været forsøgt attentat imod det.
ikke har været nogen væsentlig diskussion

Ikke noget lapperi •!
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moden overvejelse må svaret for min parts den dag, kommunen anviser os plads, og
vedkommende blive et absolut: Nej!, og jeg herved forringes chanchen. Og for det andet
skal gerne motivere hvorfor.
vil man så kunne benytte det argument
Redaktøren har gjort spørgsmålet op i både fra medlemmer og kommunens side,
5 punkter for og 3 imod en sådan tanke, og at „nu har man jo fået noget, og nu går det
jeg vil derfor tillade mig at kommentere jo meget godt", hvilket vel nok vil tage
brodden af en eventuel spore til at bygge
hans betragtninger.
„det helt rigtige", som vi kan være tilfredse
ad punkt 1) at vi ikke har en bestemt
med mange år frem i tiden.
plads at bygge nyt hus på, synes jeg efter
W. T. R.s referat ikke længere, man kan
Når vi skal bygge et nyt klubhus, som
benytte som motiv. Efter referatet må det skal tilfredsstille de fleste mulige krav i
nu kun være afhængigt af, om bestyrelsen dag, og som man kan overlevere til dem, der
arbejder intenst med sagen og gør noget kommer efter os, som nu er kommet lidt
virkeligt ved den, således at man kan holde til års, uden al for megen kritik, så er sagen
kommunen til ilden og fastholde den til dens af en sådan art, at man modent må overveje
løfter og aftaler.
den på bred basis uden skelen til eensidige
ad punkt 2). Vi kan ikke for et rimeligt og personlige interesser, og kun med det
beløb få tålelige forhold 10 år frem i tiden, ene for øje, at det skal være til gavn og
Materialeknapheden kan vel også siges er redaktøren også klar over, når han i pkt. højnelse såvel for sejlsporten i almindelig
at være et nogenlunde overstået stadium, 3 siger, at det endnu er meget dyrt at bygge hed som for vor klub i særdeleshed. Vi hol
nu kan man jo næsten købe alt uden klau på grund af mangel på fri konkurrence i der jo alle lige meget af begge dele.
sul af nogen art.
byggefagene. Dette argument gælder nem
Og af denne årsag vil jeg slutte dette

om sagen, er vel den, at det for alle har
stået klart, at med de byggepriser, der har
været herskende efter krigen, og den knap
hed, der har været pa materialer, måtte
spørgsmålet nødvendigvis hvile, set i rela
tion til de økonomiske midler, vi hidtil har
rådet over.
Nu er situationen imidlertid ved at ændre
sig på nogle af de væsentligste punkter. Vel
er byggepriserne ikke gået væsentligt ned,
men der er vel heller ikke nogen udsigt til,
at byggeindekset vil falde af nogen betyd
ning fremover, der er jo efter krigen op
stået en ny vurdering af penge og værdier,
som vi efterhånden må vænne os til. Af
denne årsag skulle der altså ikke være
nogen hindring for at begynde at tænke på
byggeriet.

lig lige så godt for en midlertidig tilbygning
til det bestående. Og en tilbygning til det
gamle, der skulle kunne rumme 200 sidden
de gæster, bliver bestemt ikke lavet for
noget „rimeligt" beløb. Hertil kommer, at
det nuværende klubhus er af en sådan be
skaffenhed og i en sådan stand, at det vel
ikke kan betale sig at lappe på det eller
bygge til. Det vil blive et helt nyt byggeri,
Disse tre nævnte årsager skulle altså
og det ville vel nok være en absurd tanke
ikke længere være nogen hindring for at gå
at påbegynde noget sådant for bare 10 år
igang.
frem i tiden.
Tilbage står så de rent praktiske forhold,
ad punkt 4). At vi skulle kunne udvide
såsom: Hvor skal klubhuset ligge, og hvor
det gamle hus uden at skulle ofre for meget
ledes bliver forholdene med placering af og
på de dyre tekniske krav, kan jeg nu ikke
i forhold til en evt. ny havn,
være helt enig med redaktøren i. Hvis vi
Her melder der sig øjensynligt større skulle lave noget, der skulle kunne rumme
vanskeligheder. Hidtil har vi jo stået på bar og betjene 200—300 gæster, var man nødt
bund med hensyn til oplysninger fra kom til at lave helt nyt køkken, og der er vel
munens side. Men efter at have læst W. T. heller ikke tvivl om, at toiletforholdene også
R.s referat fra det sidste fællesmøde på måtte laves lidt mere moderne, end dem vi
rådhuset om sagen, synes det hele for mig har i øjeblikket. Og hvad med opvarmnin
ikke så håbløst mere. W. T. R.s referat gen? Næh, jeg tror ikke på, at det kunne
slutter jo med, at man nu skal spille ud fra laves billigt, husk at i dag kan man ikke
de interesserede klubbers side, efter at man sætte et stakit op, uden at byggemyndig
jo faktisk har efterkommet vore ønsker hederne godkendelse foreligger.
med hensyn til placering af nyt klubhus
ad punkt 5, at der kunne ske en bedring
nord for havnen på de nuværende nytte af forholdene lige nu, skal jeg senere vende
havers areal. Så er det jo bare med at tilbage til.
komme „i sving", således at man ikke skal
Imod et midlertidigt byggeri siger redak
kunne sige, at vi selv er skyld i en evt.
tøren.
forhaling af sagen. Og det skulle jo ikke
1) „at det er en forringelse af vore chan
gerne være tilfældet, når vi nu har rykket
cer
for at bygge noget stort og grundmuret
så længe for at få gang i sagen. Nu synes
der da endelig at være realiteter at arbejde de første ti år" og:

Heller ikke pengespørgsmålet skulle læn
gere være nogen hindring. Når vi indenfor
en overskuelig fremtid råder over en kapi
tal på ca. 100,000 kr. skulle dette beløb vel
være nok til at starte et byggeri af et tids
svarende klubhus, det kan jo i sidste instans
så kun blive et spørgsmål om forrentning
af restbyggesummen.

indlæg med at prøve at gøre op, hvad det er,
vi ønsker og vil have.
Vi vil have et klubhus, et „foreningshjem", og jeg må kalde det således, som kan
være en værdig ramme om vor sport og vort
klubliv, såvel indadtil som udadtil. Et sted,
hvor vi alle kan dyrke vort klubliv, sådan
som vi nu hver især opfatter det, et sted
hvor vi kan holde vore fester og møder på
en værdig, hyggelig og respektabel måde og
under så gode og livligt former, som sejl
sportsfolk nu engang forstår at gøre det.
Det er ikke et „værtshus", vi mangler,
(dette være sagt uden forklejnelse af noget
eller nogen), men et sted hvor alle uden
undtagelse kan finde et sted eller en hygge
lig stol at slå sig ned i en kortere eller læn
gere tid efter forgodtbefindende, et sted
med en god og hyggelig restaurant med
gode forhold også for de mennesker, der
skal hygge om os, således at også de finder
sig godt tilpas og kan betjene os på den
bedst mulige måde. Får vi det, er målet
nået.
Men det får vi ikke ved at lappe på det
gamle!
Som medfadder til den kapital, vi råder
over, og som vi skal værne om, skal da mit
sidste råd til alle logisk og fornuftigt tæn
kende medlemmer være:

Hold ud en stund endnu, og belønningen
for tålmodigheden vil snart vise sig i form
af påbegyndelsen af bygningen af et virke
videre på.
2) „at det gamle klubhus ikke er særlig ligt godt hjemsted for vor gamle klub.
Lad os sa vende os mod den anden side godt at udvide på, dårlige gulve, placering
Men betingelsen for dette er, at bestyrel
af sagen, nemlig det af Sejrbo rejste og af af udvidelse o. m.".
sen nu tager alvorligt fat og holder fast i
redaktøren videre uddybede spørgsmål:
Det sidste punkt har jeg berørt, og hvad den ende, de nu har fået fat i, og haler til.
,,Kan det forsvares at bruge nogle af vore angår det første har redaktøren også fuld Og bliver arbejdet for stort for jer, så ned
penge til at udvide og restaurere det gamle stændig ret. For det første kommer vi af sæt et byggeudvalg til at hjælpe eder, s£
klubhus for?"
med de fleste af vore surt sammensparede kommer der sikkert skred i sagen.
Jeg vil gerne først slå fast, at efter skillinger, således at vi ikke har kapitalen
Akilles.
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FORENINGENS ADRESSER
SUNDBY SEJL-FORENING. Amager Strandvej
SU 35016
Tim g- formand og sekretær: W. Tanggård Rasmussen, Grækenlandsvej 140
SU 353
Kasserer: Th. Sparre, Højdevej 39, 3. S
SU 5673
Træffes ktui i klubhuset 1. og 3. søndag i måneden 10—12 og hver fredag 19—20.30
Havneudvalget: O. Fiitterer, Middelgrundsvej 39
AM 8719
Magnus Madsen, Østrigsgade 24
Klubhus og festudvalg: Jørgen Nielsen, Korfuvej 6
AM 626x
Juniorchef: A. May Jørgensen, Italiensvej 76
AM 5568
Kapsejladschef: Alf Andersen, Ulvefodsvej 2
Skolechef: Rob. Frisch, Nyrnberggade 24, 1
SU 7524v
Pladsmand Madsen
SU 8770
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B A D M O T O R E R

Alhin Solo Marstal
Ponta Soby
samt lager af brugte motorer, skrue
aksler, propeller alle størrelser sælges
OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 25
SUNDBY 6768

-i,' / ""

FREYTAG SEJL
N Y H A V N
P A L Æ

5 3

3 9 4 3

\ Kassereren træffes
maj, juni, juli og august
kun fredag aften kl. 19—20,30
i klubhuset.

NÆSTE NUMMER af SSF
udkommer først i august.

HUSK STOPURET
til kapsejladsen
STARTKUGLEN er forsvundet.
Alt i ure og optik.
Jeg har stopure - Barometre - skibsure
— lige det sejlsportsmanden ønsker. —

»Klokkemageren«
Amagerbrogade 101

Amager 2719 u.

c

r

I

ElL

billeder!
ASSURANCE
Hvis du vil give udtryk for, at

ØBRO 7515

CENT. 14575 - MARSKENSGADE 8, 1.

du er interesseret i vort med
lemsblad, så tænk på det med
nogle gode fotos fra ferieturen.

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

SEJLSPORTSHUER
EMBLEMER OG OVERTRÆK

Ny Adelgade 4, København K. C. 7196

TYKKE PUDER
stoppet med skumgummi tolv kroner.
Puderne er betrukket med svært altan
stof i flere solægte farver. — Størrelse
45x40 cm. Puder og hynder til møbler,
biler, havebrug samt skibe leveres i alle
mål med eller uden stof til eventyrlige
værkstedspriser.

GEORG FANTH

Salgskontor for Lystfartøjer
Baadeudstyr. Skødespil fra Kr. 75,00.
Rebeapparater - Pumper - Metalbeslag
- Redningsmateriel - Aarer - rustfri
Wire - Tov - Ankere - Paahængsmotorer
- ny 4 H.K. Indenbordsmotor med alt
Tilbehør Kr. 1250,00.

CARLSGADE 8 — SUNDBY 7471
Træffes også om aftenen.

BROZEK
AMAGERBROGADE 124

N. I. NIELSKOV A/s

SU. 866

ANNONCEEKSPEDITION ved

E. LORENTZEN,
Afleveret til postvæsenet den 23. juni 1954. ALBANIENSG ADE 2 - AMAGER 7118 Y.

Direkte fra værksted
Skibssofa - Hynder - Skumgummi Springhynder og Hairloch med Plastik.
15 års erfaring ved skibsarbejde.

B. NIELSEN
TINGVALLA ALLE 14 - SUNDBY 288 x

GRØN&WITZKE
Assurance
Kongens Nytorv 6

København K.

Udgiver: Sundby Sejl*Korening.
Ansvarshavende redaktør:
Sv. Aa. Rasmussen
Lybækgade 31, st., SU. 3655
Ekspedition: E. Nilsson,
Vestermarie Alle 51, KA. 2502
Tryk: Amager Bogtrykkeri,
Hallandsgade 11 — S.

JULI-AUG.-SEPT. 1954
13. ÅRGANG — NR 7—9
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Erik Nilsson, vor formand siden juni S.S.F. medlemmer vil sikkert beklage denne
1950, vil fra førstkommende generalforsam-. udvikling. I Nilssons formandsperiode har
ling træde tilbage. Meddelelsen kommer j foreningslivet gaet støt og roligt, og der
ikke helt uventet. Nilsson har opholdt sig. er grund til ved hans afgang at takke for
udenlands hele sæsonen og havde håbet, | det store arbejde, han har gjort for vor
at han nu kunne være hjemme i sin klub forening.
og ved sit kære skib. Imidlertid ligger det
Det er altid svært at finde et formandsnu klart, at vor formand til stadighed vil emne til en forening, og det bliver sikkert
være på rejse, derfor vil Nilsson ikke mere ' også svært for S.S.F. at finde Nilssons af.
påtage sig ansvaret for foreningens ledelse. j løser, en mand med samme sejlsportsfaglige

indsigt, respektabel og myndig optræden
som Nilsson, er hvad vi nu søger. Problemet
er kommet lidt bag på os, og vi har ved
bladets afslutning ikke kunnet udpege et
nyt formandsemne. Vi beder derfor Med
lemmerne alvorligt gennemtænke situatio
nen og indsende evt. forslag i god tid til
generalforsamlingen.
Bestyrelsen.

Ordinær halvårlig generalforsamling
afholdes ONSDAG DEN 27. OKTOBER 1954 KL. 19,30 PRÆCIS
i Amager Selskabslokaler, Markmandsgade 9—11.

Pkt. 1.

D a g s o r d e n :

Valg af dirigent.

„

2.

Protokol og beretning.

„

3.

Lovændringsforslag.

„

4.

Andre forslag.

„

5.

Valg.

,,

6.

Eventuelt.

Formanden: Erik Nilsson (modtager ikke genvalg).
Kapsejladschefen: Alf Andersen.
Følgende er på valg:

Juniorlederen: Alfred May JJørgensen (modtager ikke genvalg).
1 repræsentant: Magnus Madsen.
1 suppleant til bestyrelsen. (Forslag udbedes).

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være SEKRETÆREN i hænde senest den 12. oktober d. å.
Bestyrelsen.
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Min ven,

skipperen
af ROLLO

Min ven, skipper Kristiansen, lå i Mar
stal, da jeg en sen aften løb ind og lagde
mig på siden af ham. Jeg vidste dog ikke,
det var ham, før jeg om morgenen kravlede
op over hans skib for at komme i land efter
rundstykker, og hans sorte puddel kom
farende og gav sig til at overslikke mig.
„Nå," hilste han søvnigt op af kappen,
„du er stadig ikke blevet klogere?"
„God morgen," hilste jeg dumt.
„Du bliver sgu' aldrig klogere," sagde
han afgjort.
„Nåe," sagde jeg såret.
Han sendte en stråle mundvand i en bue
gennem luften, ud over siden, uden at ram
me lønningen, og værdigede mig ingen nær
mere forklaring. Når man var så fladpan
det, som han engang havde udtrykt sig, at
man ikke kunne se forskel på en fragt
skipper og en dagdriver, som bare plaskede
rundt uden andet formål med tilværelsen,
end at få slået tiden ihjel, var al diskus
sion jo overflødig. Toppunktet af dovenskab
var, efter hans mening nået, når man ikke
engang selv gad trække de fisk op af van
det, man skulle spise.
„Lemmerne gror sammen på dig en dag,"
sagde han og hev selerne op over skuldrene.
Han gryntede et eller andet, da jeg
spurgte, om jeg måtte tage hunden med i
land, og da vi lidt efter sad nede hos mig
i det åbne cockpit, sagde han: „Jeg skal på
land i dag, du giver mig nok et nap?"
„Selvfølgelig, hvis jeg da ellers kan."
„Ikke fordi din hjælp er særlig påkræ
vet," ignorerede han mig, „men du har nu
helvedes godt af at foretage dig noget nyt
tigt for een gangs skyld."
Jeg takkede og indrømmede, at det fak
tisk var ham, der gjorde mig en tjeneste.
„Forøvrigt skal jeg have en mand med
på min næste tur," sagde han lige ud i
luften og rakte sin kop frem, for at jeg
kunne fylde den igen. „Bare en, som kan
lave en kop kaffe og koge en kartoffel, han
behøver såmænd ikke være sømand."

Jeg modtog komplimenten uden ord og
satte kaffekanden ned på primussen. Et
pift ovre fra værftet fik Kristiansen til at
svinge den ene arm i luften, tage en for
stor slurk af den varme kaffe og spyttende
hive kop og indhold udenbords.
Efter at have forhalet mit eget beskedne
fartøj blev jeg beordet i jollen for at bug
sere den store fragtbåd over til værftet,
et tungt og drævende stykke arbejde. Hver
gang jeg hev i årerne, var det som om
jollen blev trukket baglæns, og ikke skibet,
der blev trukket fremover, og Kristiansen
stod oppe over mig og heppede mig op med
drillende tilråb og nedsættende bemærk
ninger vedrørende min dovenskab. Jeg ha
lede og aste og syntes, jeg lå på samme
sted og sjaskede hele tiden.
„Mere styrbord over, — du ror jo som
en gammel kælling."
Bag mig hørte jeg den raslende lyd af
tandhjul og kæder, åbenbart var man i
færd med at køre vognen ud i vandet, jeg
sad og så på trossen, som kom op af van
det, hver gang jeg tog et tag, og forsvandt
igen, når jeg førte årene frem. Jeg kunne
se skinnerne og vognens hjul nede i vandet,
og klodserne, der var lagt på til afstivning.
„Lad gå," lød det oppe fra, og jeg smed
det tykke tov los og lod Kristiansen hale
det til sig, medens jeg roede mig langs
siden. En tynd kasteline susede gennem luf
ten lige over hovedet på mig, og jeg skynd
te mig ind, halede tovet til mig og gjorde
fast i en jernring i bolværket.
„Over om bagbord," lød det ude fra ski
bet. „Se at få lidt fart på."
Jeg roede over og satte et tov i land på
den anden side, skibets stævn rørte nu
næsten ved vognen, dets køl flød lige over
de svære jernbjælker med de mange mas
sive hjul.
„Kom bare op, og tag jollen med."
Jeg var lige kommet op på skibet, da
Kristiansen kom i tanke om, at han måtte
forhindre skibet i at glide af vognen og ud
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i søen igen, og jeg lod mig kure ned på
slæbestedet, stod i vand til knæene og
fiskede en stålwire gennem et hul i skibets
stævntræ og gjorde den fast til et beslag
på vognen med en sjekel.
„Vær nu lidt kvik," lød det over mig, jeg
hørte spillets klirren, skibets stævn løftede
sig, fulgte med vognen op, — det så ud
som var et tusindben ved at kravle op af
vandet med et stort sneglehus på ryggen.
„Hej, din elendige drivert, stå ikke og
fald i staver, kom ombord, for helvede."
Medens jeg sprællede mig op ad tovet,
fik jeg at vide ,at jeg var den mest dovne
og langsomme, lade og lede fyr, der nogen
sinde havde sat sine ben på Kristiansens
skib. Agterskibet var svajet lidt ud til
siden, jeg fik det til at stå, som det skulle,
og manden oppe ved spillet brølede tilfreds.
Det halve skib var over vandet, da Kri
stiansen kom styrtende agterud, udstødende
vilde trusler og bedende fanden gale i hal
sen på alle fordømte kvajhoveder og torske
pander, som ikke ejede den mindste smule
pære, men bare stod og gloede på en trosse,
som strammedes mere og mere og om et
øjeblik ville vælte skibet, — uden at fore
tage sig noget som helst.
Jeg opdagede det, inden han nåede hen
til mig, og skyndte mig at få smidt los.
Han så såret og skuffet på mig og betroede
mig, at han altid havde anset dovne men
nesker for at være intelligente, men nu
havde han erfaret, at dovenskab og dum
hed så udmærket kan trives sammen inden
for samme hjerneskal.
„Sømand bliver du aldrig," sagde han
med overbevisning i stemmen. „Det kræver
en vis portion hjerne, men du er en meget
rar og hyggelig fyr at omgås, og du kan
godt få lov at hjælpe lidt til her ombord,
medens du alligevel gå og hviler dig."
„Tak!"
„Det er en chance, jeg giver dig, måske
din eneste redning op af det hængedynd,
du er sunket ned i, din dagdrivertilværelse,
som får din smule pære til at sove, og dine
arme og ben til at visne."
Jeg var min ven, skipper Kristiansen,
meget taknemlig for hans omsorg for mig,
— jo, — for jeg kunne faktisk lide at hæn
ge i en bådsmandsstol oppe under himlen
og skrabe hans master, medens jeg nød
udsigten over havn og by og øerne ude i
horisonten, — havde ikke spor imod at gå
i et par gamle bukser og smøre styrehuset
over med tyk, fed oliemaling, — ja, glæ
dede mig ligefrem til at sejle så stor en
båd, finde sømærker og vinkelfyr, når jeg
da ikke var optaget af at stege frikadeller
eller lave labskovs.
Min egen båd kunne jeg sagtens få en
fra værftet til at se efter, det ville blive en
oplevelse at sejle op i Sverige efter trælast,
— og Kristiansen og jeg havde det altid så
gemytligt sammen.
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Hvorfor kan vi ikke kalde vejrmeldingen pr. telefon? Ang. ferieturen til Tyskland
Det er det udmærkede sejlsportsblad
„Sejl og Motor", som rejser dette spørgs
mål.
Ifølge „Sejl og Motor" kan man i Sverige,
Holland og flere andre lande kalde vejr
meldinger ligesom vi nu kan ringe opkald
på „Klokken — dut" —
Enhver sejler vil give „Sejl og Motor"
medhold i, at det er et helt rigtig spørgsmål
bladet har taget op. „Sejl og Motor" har
forelagt statsmetorolog Leo Lysgaard
spørgsmålet. Statsmeteorologen er meget
interesseret i sagen. — Vi har engang
undersøgt spørgsmålet, men telefonvæsenet
forlangte temmelig høj afgift for at vare
tage sin del af tjenesten. Fra instituttets
side ville man med glæde gå igang med
opgaven, da man ad den vej ville være i
stand til at forny meldingerne langt hyp
pigere og derfor også kunne yde en bedre
vejrtjeneste til befolkningen end den, man
er i stand til at klare i nogle få vejrmeldin
ger gennem radioen hver dag.
„Sejl og Motor" har også rettet henven
delse til Kjøbenhavns Telefonselskab, der
mener man, at det må være et spørgsmål
telefonvæsenets administration må tage
stilling til, når det forelægges officielt fra
en organisation eller lign.
Ingen kan vel være i tvivl om nytten af
en sådan tjeneste. Hvor ofte ønsker vi os
ikke den meteorologiske melding på et
tidspunkt, hvor radioen ikke er tilgængelig.
Mange er af arbejdet forhindret i at aflytte
radiomeldingerne på de fastsatte tidspunk
ter, og der kan heller ikke være tvivl om,
at statsmeteorolog Leo Lysgaard har mu
ligheden for at forbedre udsigten fra time
til time, så sejlerne kunne få en sikrere
melding inden kapsejladsen, eller inden de
stikker ud på en længere stræk på lang
turen.
I Holland er det ordnet således, at man
fra en hvilken som helst central landet over
kan dreje 003 på telefonen og straks være
i forbindelse med en elskværdig damestem
me, der læser den sidst udarbejdede vejr
melding for en.
Med den stadig stigende interesse for
meteorologi blandt sejlerne og med den
forløbne sæsons forfærdelig dårlige vejr i
erindring, må det formentlig være en op
gave, som Dansk Sejlunions forretnings
udvalg eventuelt kunne tage op til under
søgelse for om muligt at opnå et gunstigt
resultat, som ville være til gavn og glæde
for alle danske sejlere. Det er jo også mu
ligt, man ved samarbejde med andre inter
esserede organisationer kunne give en evt.
henvendelse til telefonselskabet eller dettes
repræsentantskab særlig vægt. Repræsen
tantskabet er som bekendt nedsat for at
varetage abonnenternes interesser. Man må

sikkert forudse, at behandlingen af et så
dant ønske vil tage tid, så skal der være
mulighed for et gunstigt resultat inden
næste sæson, vil det være nødvendigt alle
rede nu at sætte sagen igang.
Man kan næsten også forudse, at tele
fonselskabet økonomisk vil være interesse
ret i en „Frøken Vejr", der godt indarbej
det sikkert vil få „knapperne" tii at falde
lige så livligt, som „Frøken Klokken" gør
det i dag.
Sundby Sejl-Forening er imellem de
mange som takker „Sejl og Motor" for den
gode idé bladet har fået, da den bragte
dette spørgsmål frem.

PIL K E T U R
Festudvalget vil forsøge arrangeret en
pilketur, og man er enedes om følgende
program:
Søndag formiddag kl. 9,00 starter vi fra
havnen og følger en førerbåd, der vil blive
markeret med en stander, der er lidt større
end den vi sædvanligt anvender. Når vi har
nået fiskepladsen stryges standeren, og
fiskeriet kan begynde. Såvidt muligt bør
ingen fjerne sig mere end 200 meter fra
førerbåden. Sættes standeren igen er det
tegn på, at beregningen har slået fejl, og
nye græsgange må søges, men kl. 12,00 sæt
tes standeren som tegn på, at kursen skal
skal sættes imod havnen, og vi skulle efter
vore beregninger være i havn kl. 13,00.
Straks efter ankomsten landes fisken —
vi er optimister — ved klubhuset, hvor den
vil blive vejet, synet og målt for senere at
blive præmieret, hvorefter den overlades
Pløkken, der sørger for dens velbefindende.
Under fiskeriet er alle fangstmetoder til
ladte: pilk, pirk, kroge med eller foruden
stang og de bare hænder, men forud bryder
ingen trætte, vi er modstandere af, at en
båd erhverver alle præmier, både pokaler,
ærespræmier m. v., hvorfor der kun kan
blive tildelt en præmie til en båd.
Skulle vejret blive af en sådan beskaffen
hed, at vi ikke kan gennemføre turen, ud
sættes den til senere.
Disse forhåbentlig store mængder af fisk
vil kl. 17,00 præcis blive serveret i klub
huset i følge med de fornødne kartofler,
sovs, smør, 1 øl og 1 snaps for en pris af
5 kr. pr. deltager, men husk, at mor skal
med.
Det er vort håb, at vi kan fylde klub
huset til en munter aften, men for at ar
rangementet kan lykkes, må vi vide hvor
mange der vil deltage, også af pladshensyn,
hvorfor der vil blive ophængt en liste, som
vi beder interesserede skrive sig på. Listen
vil senest fredag den 8. oktober blive ind
draget.
Festudvalget.

Fra politimesteren i Lundtofte og Nybøl
Herreder har Dansk Sejlunion modtaget
følgende skrivelse J..nr. 38.9 HI/54:
„I anledning af, at det jævnligt sker, at
førere af lystfartøjer gør sig skyldig i
overtrædelse af bestemmelserne om ind
rejse til og udrejse af landet, skal jeg her
ved anmode om, at nedennævnte bestem
melser må blive publiceret for de unionen
tilsluttende klubber:
I følge lov nr. 223 af 7/6 1952 § 4 er
enhver — i det omfang justitsministeren
bestemmer det, og efter nærmere af ham
fastsatte regler — pligtig til ved indrejse
til og udrejse af landet at melde sig til
paskontrollen og forevise sit pas eller anden
rejselegitimation.
Ved justitsministeriets bekendtgørelse nr.
437 af 22/12 1952 § 3 er det bestemt, at udog indrejse samt passagerbefordring til og
fra udlandet med skibe eller luftfartøjer
kun må finde sted over de af rigspolitiche
fen nærmere fastsatte kontrolsteder, havne
og lufthavne.
I tilslutning hertil er der under 4/8 1953
i medfør af § 7, stk. 1 i lov nr. 21 af 11/7
1871 udstedt en politibekendtgørelse af
politimestrene i Sønderborg og Gråsten
vedr. sejlads på Flensborg fjord, begrænset
af en linie fra Bircknack til Kegnæs fyr,
hvori der bl. a. er bestemt:
§ 2, stk. 1: her i landet hjemmehørende
fartøjer må under sejlads på Flensborg
fjord ikke uden forud indhentet tilladelse
komme den tyske kyst nærmere end 200 m,
medens fartøjer, der ikke er hjemmehøren
de her i landet, ikke uden særlig tilladelse
må komme den danske kyst nærmere end
200 m, bortset fra strækningen ved „Holnæs Snævring", hvor fartøjerne må komme
kysten så nær, som sejlforholdene nødven
diggør.
§ 3: under sejlads på dansk søterritorium
i fjorden skal ethvert fartøj føre nationali
tetsflag, nationalitetsmærke eller foreningsstander.
§ 4: landgang fra her i landet hjemme
hørende fartøjer er tilladt ved toldstederne
samt toldkontrolposterne og de faste grænsegendarmerianmeldelsesposter. Landgang
fra andre fartøjer må kun finde sted i Søn
derborg, Gråsten, Egernsund, Sandager,
Sønderhavn og Kollund, og såfremt de i
fartøjet ombordværende efter de alminde
lige regler skal have visum for indrejse her
til landet, må sådant visum foreligge.
Jeg skal derfor henvise til, at lystbåde
ejere gøres opmærksom på, at ud- og ind
rejsekontrol skal ske på deres hjemsted,
når rejsen går direkte fra hjemstedshavnen
til udenlandshavnen eller vice versa.
I de tilfælde, hvor lystbådeejere passerer
gennem Flensborg fjord, vil det være prak
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tisk om ud- og" indrejsekontrol finder sted
et af de i nævnte § 4 anførte steder: Søn
derborg, Gråsten, Egernsund m. v., idet
lystbåde, der alene fører sejl, på grund af
vejrliget kan være henvist til at søge dansk
havn inden ankomst til den udenlandske
bestemmelseshavn.
Det er min opfattelse, at flere lystbåde
ejere har været i god tro, når de har und
ladt paskontrol ved indrejse til og udrejse
af landet, muligt på grund af, at bestem
melserne ikke er publiceret særligt inden,
for denne kreds, og jeg håber, at denne
meddelelse vil medføre, at overtrædelse af
de gældende regler undgås.
Opmærksomheden henledes iøvrigt på, at
der skal ske anmeldelse til de stedlige told
myndigheder ved første ankomst til dansk
havn."
Gråsten, den 27. august 1954.
(sign.) A. M. Bjerre.
Dansk Sejlunions forretningsudvalg hen
stiller meget indtrængende til klubberne,
at denne skrivelse bekendtgøres for med
lemmerne ved opslag i klubhusene samt aftrykning i klubmeddelelser m. v. — Flere
eksemplarer af skrivelsen kan rekvireres
fra sekretariatet.
Med venlig hilsen
DANSK SEJLUNIONS SEKRETARIAT

Vinter er nær!
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Nye medlemmer

Vi henstiller til medlemmerne at forbere
i SiAMxlly, Se^tpjJceÅAiiAfy
de det kære fartøjs ophold på land. Bukke
og klodser trænger sikkert til at gøres i
stand, og det er meget mere behageligt nu
i eftersommeren. Lidt gammel maling og Aktive:
tydelige navne på bukke og klodser sparer
Anker Petersen, Jerichausgade 39.
dig for ærgrelser senere.
Jan Thastum, Tårnbyvej 9.
Kurt Sv. Olesen, Englandsvej 202.
„Dumpe".
Havnefogeden i Sandvig
Arthur S. Kristensen, Hessensgade 32.
Aage Ellermann, Thuja Allé 19.
Motorbåd „Meka".
Alfred Holst, GI. Kirkevej 32, st.
Motorbåd „Blix".
er død
Børge Drest Nielsen, Obdams Allé 28.
Det var med sorg, jeg i sommer
Kaj Erik Sundgård, Obdams Allé 28.
erfarede, at den gamle havnefoged i
Svend Erik Gille, Hybel Allé 24.
Maskinarb. Poul Thastum Christiansen,
Sandvig, fisker Hans Olsen, var død.
Gunløgsgade 65. — Spidsg. „Tipsy".
Han var kendt og afholdt af mange
Ingeniør Martin Foersom, Anker HeegårdsSundby-sejlere, som gæstede den lille
gade 2. — Motorbåd „Mjølner".
havn dernede i Bøgestrømmen, altid
Reparatør Edelhardt Frederiksen, Prinses
flink og hjælpsom, havde altid tid
segade 17 A. — Motorbåd „Grace".
Fru
Anni
Jensen, Kastrupvej 324, 1.
til et smil og et venligt ord. Han var
Elektriker Lars Johansen, Holmbladsg. 103.
sejlernes ven, vi vil savne ham, næste
Viceskoleinspektgr Niels Kromann, Svinget
gang vi løber ind i havnen dernede
14. — Folkebåd „Konkylie".
bag sivene, — æret være hans minde.
Overtoldassistent H. Jeff Nielsen, Syriensvej 12.
Rollo.
Flemming Nielsen, Parmagade 12.
Svensk poikbåd „Tumler".
Specialarbejder Henry Jensen Pedersen,
Gunløgsgade 27.
Børge Telvig, Willumsvej 23.

HANS OLSEN

Fortøjningerne Affendring af fartøjerne
September og oktober er normalt måne
der, hvor medlemmernes besøg i havnen
aftager til en enkelt ugedag, men fartøjet
ligger der altså alle ugens dage og nætter!
Dette må give den ansvarlige fartøjsejer
noget at tænke på, ellers skal vi gerne næv
ne det lille ord — fortøjningerne. —
DU skal betale den skade, du forvolder,
og dette undgås lettest, når dit fartøj er
forsvarligt fortøjet — og husk — du har
ret til at påtale, hvis din nabo ikke har
sit grej i orden.

Masteskuret ryddes nu!

Opmærksomheden henledes på, at det
Juniorer:
ifølge foreningens love er forbudt at be
Tove Munkholm, Nyrnberggade 22, st.
nytte automobildæk til affendring.
Dette fordi der syntes at være kommet Anders Kierulff, Kidhøj 10
nogle medlemmer ind i klubben, som ikke Birger S. Jensen, Dalføret 11.
helt har forståelse af, hvad der er yacht- Lennart Axel Rosengren Hansen,
Maltagade 18, st.
mæssig. En sort autoring tilsviner naboens
hvide sider med sorte mærker, som ikke
Ifølge lovenes paragraf 3: nyt medlems
kan fjernes igen.
ansøgning om optagelse aftrykkes i først
Havneudvalget.
udkomne numre af S. S. F. Protest skal
skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14
dage efter offentliggørelsen.

Sej lerskol en

Ved sidste bestyrelsesmøde kunne sej
ladschefen Rob. Frish meddele, at skolen
Tiden nærmer sig, fartøjerne skal på som afsluttede nu, ingen 2 års elever havde,
land og rundholterne i hus, i den anledning og derfor skulle der i år ingen prøve afhol
des.
skal masteskuret ryddes.
Havneudvalget henstiller til alle, der har
gammelt ros liggende, at det bliver fjernet
omgående.
8 dage efter bladets udsendelse vil plads
manden få ordre til at rydde alt, uden,
ansvar, husk disse skure er kun beregnet
for vore master, og de skal stå klar og
ryddet til vinterhalvåret.

Bancospil

For det kommende år synes udsigterne
heller ikke så gode, skolen har p. t. kun
een elev.

T

Hvis medlemmerne skulle få lyst til at
regne ud, hvad denne ene elev har kostet
foreningen, er det vel rimeligt at forvente
debat om dette spørgsmål på den foreståen
de generalforsamling.

afholder S.S.F. sit store årlige

Torsdag den 11. november
B A N C O S P I L
med efterfølgende bal.
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NAVIGATIONS- OG TOVVÆRKSKURSUS
Vintersæsonens skoler begynder den 30. september

i

Lederen af vort navigationskursus
styrmand Bendtsen.
Som sædvanlig skal vi på denne plads
ved vinterens begyndelse opfordre vore
medlemmer til at deltage i et af disse eller
helst i begge kurser. Denne undervisning,
som med tilskud fra foreningen kan gives
hele vinteren, koster kun 10 kr. for med
lemmerne.
Ingen sejler burde have tilladelse til at
sejle ud uden at have kendskab til naviga
tion eller reparation og vedligeholdelse af
skibets rig og grej, imidlertid er vi jo alle
så glade for at tale om søens frie liv, derfor
er vi jo også modstandere af „køreprøve",
men denne modstand bør for en forening
altid være forbundet med en ansvarssfølelse
derhen, at man agiterer for, at alle med
lemmer der har et skib at føre er navigationskyndige. I nogle sejlklubber har man
opdelt sine medlemmer i 1. og 2. klasse,
eftersom de nu bare gik med hvid kasket
og kaldte sig sejlere, eller de havde gen
nemgået navigationsskolen og var rigtige
sejlere. Her i S.S.F. har tilslutningen de
senere år været alt for ringe til vore vin
terskoler, og man burde vist for længst
have indført bestemmelser om, at ingen
nye medlemmer blev optaget eller tildelt
plads og sejlede med vor stander uden at
have deltaget i vinterskolerne. Ser man
bare en 5 år tilbage i foreningens historie,
oplever man en stor interesse for sagen,
dengang gik mange videre og læste til
kystskippere, modsat nu hvor bare 10—12
medlemmer gennemfører den almindelige
navigationsundervisning. Bestyrelsen har
drøftet spørgsmålet og overvejer at indføre
et specielt klubemblem for sejlere, der er
navigationskyndige og opfordrer medlem
merne til at melde sig på vinterskolen. —
Tegningslisten er ogsat i klubhuset.

Navigationskursus
tirsdag eller torsdag kl. 19

Tovværkskursus
mandag kl. 19

Lederen af vort tovværkskursus
rigger Hansen.

-,hvq« er jeg
tår. oer nede ( oem
BAD —
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AMAGEI
HAILANOSGAOE
^N?1,

FORENINGENS ADRESSER
SUNDBY SEJL-FORENING. Amager Strandvej
Tung. formand og sekretær: W. Tanggård Rasmussen, Grækenlandsvej 140
Kasserer: Th. Sparre, Højdevej 39, 3. S
Træffes kun i klubhuset hver fredag 19,30—20,30
Havneudvalget: O. Ftitterer, Middelgrundsvej 39
Magnus Madsen, Østrigsgade 24
Klubhus og festudvalg: Jørgen Nielsen, Korfuvej 6
Juniorchef: A. May Jørgensen, Italiensvej 76
Kapsejladschef: Alf Andersen, Ulvefodsvej 2
Skolechef: Rob. Frisch, Nyrnberggade 24, 1
Pladsmand Madsen

N Y E

'G TRYKKERI

SU 35016
SU 353
SU 56«J
AM 8719
AM 626x
AM 5568

FREYTAG SEJL
N Y H A V N

SU 7524v
SU 8770

P A L Æ

5 3

3 9 4 3

B Å D M O T O R E R

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

K

*

assereren
træffes

I september:
hver fredag i klubhuset 19,30—21.

HUSK STOPURET
til kapsejladsen
STARTKUGLEN er forsvundet.

1. søndag i hver måned kl. 10—12
i klubhuset,
hver fredag 19,30—21

Alt i ure og optik.
Jeg har stopure - Barometre - skibsure
— lige det sejlsportsmanden ønsker. —

»Klohkemageren«
Amagerbrogade 101

1. oktober — 1. april:

Amager 2719 u.

Højdevej 39, 3.
ASSURANCE

MEDDELELSE

ØBRO 7515

CENT. 14575 - MARSKENSGADE 8, 1.

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

TYKKE PUDER

Jle-dalcfoc sfrfyes
Vor udmærkede redaktør Sv. Aa. Ras
mussen har desværre sagt sin gode stilling
som redaktør af vort medlemsblad op. Vi
skal i den anledning finde en ny mand til

SEJLSPORTSHUER
EMBLEMER OG OVERTRÆK

stoppet med skumgummi tolv kroner.
Puderne er betrukket med svært altan
stof i flere solægte farver. •— Størrelse
45x40 cm. Puder og hynder til møbler,
biler, havebrug samt skibe leveres i alle
mål med eller uden stof til eventyrlige
værkstedspriser.

GEORG FANTH

jobbet. Rasmussen har lovet at hjælpe en
ny mand igang, vi beder derfor medlemmer,
som har interesse og mener at have evner

CARLSGADE 8 — SUNDBY 7471
Træffes også om aftenen.

i den omtalte retning snarest henvende sig
til bestyrelsen.

BROZEK
AMAGERBROGADE 124

ANNONCEEKSPEDITION ved
E. LORENTZEN,

SU. 866
Afleveret til postvæsenet den 23. juni 1954.

ALBANIEN SG ADE 2 - AMAGER 7118 Y.

Direkte fra værksted
Skibssofa - Hynder - Skumgummi Springhynder og Hairloch med Plastik.
15 års erfaring ved skibsarbejde.

B.
TINGVALLA ALLE 14 - SUNDBY 288 x

GRONvMTZKE
Assurance
Kongens Nytorv 6

.

København K.

Udgiver: Sundby SejlsForening.
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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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

Ordinær halvårlig generalforsamling
afholdes ONSDAG DEN 27. OKTOBER 1954 KL. 19,30 PRÆCIS
i Amager Selskabslokaler, Markmandsgade 9—11.

Pkt. 1.

D a g s o r d e n

Valg af dirigent.

„

2.

Protokol og beretning.

„

3.

Lovændringsforslag.

„

4.

Andre forslag.

„

5.

Valg.

„

6.

Eventuelt.

Formanden: Erik Nilsson (modtager ikke genvalg).
Kapsejladschefen: Alf Andersen.
Følgende er på valg;

Juniorlederen: Alfred May Jørgensen.
1 repræsentant: Magnus Madsen.
1 suppleant til bestyrelsen. (Forslag udbedes).
Bestyrelsen.

Jeg undertegnede vil gerne have lov til

FORSLAG

at foreslå medlem hr. Thorkild Langelund
som redaktør på vor førstkommende gene

indsendt til generalforsamlingen den 27. oktober
Næstformanden Willy Tanggård Rasmus

ralforsamling.
Hr. Langelund er villig til at modtage

Som repræsentant til bestyrelsen til af den ærefulde post; måske er han bedre

sen foreslås hermed opstillet til formands løser for sekretæren, foreslås assistent A. kendt under navnet „Rollo-skipperen".
posten.

Med sejlerhilsen

Kruøjser.
Medlem nr. 35.
E. Nilsson.

Bestyrelsen.

Medlem nr. 213
(sign.) E. Madsen.
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Vi undertegnede tillader os hermed at
fremsende følgende forslag:
Indretning af vort tidligere juniorskur til
hobbyværksted, hvor vi vinteren igennem
kan klargøre vor rig, løse grej etc. Det vil
spare os mange timer i den travle forårs
tid. Der indlægges, såvel der som i motorog øvelsesskuret, lys, således at vi får lej
lighed til at arbejde og snakke skiv i de
lange vinteraftener og skabe det helt rig
tige klubliv. Eventuelt kan hobbyværkste
det indrettes som et naturligt led i udvidel
se af vort klubhus.
(sign.) Kaj Guldbech.

(sign). Carl Hillers.

•
Undertegnede anmoder herved den ærede
bestyrelse om at foranledige opsætning af
et skab med glaslåge til medlemsmeddelelser. Skabet tænkes anbragt ved pladsmand
Madsens redskabsskur eller i dettes nær
hed, da det har vist sig, at ikke alle med
lemmer kommer i klubhuset.
Medlem nr. 348.
(sign.) A. Hansen.

•
Forslag til ændring af § 3, sidste stk.:
Medlemmer af anerkendte sejlforeninger
kan, med medlemsklubbernes garanti, få
vinterplads i Sundby Sejl Forening for deres
fartøj. Afgiften fastsættes på generalfor
samlingen i marts. Pladslejen for oven
nævnte er beregnet for tiden 1. oktober —
1. maj, efter 1. maj beregnes en daglig af
gift, der fastsættes af bestyrelsen.
Forslag indsendt af bestyrelsen.
Redaktionelle ændringer i vore love, som
tangerer disse love, ændres af bestyrelsen.

Referater
af bestyrelsesmøder
Bestyrelsesmøde den 6. april 1954 hos
Magnus Madsen.
Juniorlederen var fraværende. Kassereren
og redaktøren var mødt.
Robert Frisch, Jørgen Nielsen og supple
anten P. Høegh Thomsen blev budt vel
kommen.
Bestyrelsen konstituerede sig som hidtil,
idet dog Jørgen Nielsen overtog posten som
tilsynsførende med klubhuset. Jørgen Niel
sen og P. Høegh Thomsen indtrådte i fest
udvalget.
Generalforsamlingens henstilling om at
skrive til Dansk Sejlunion angående radio
afgiften drøftedes. Det vedtoges at afsende
en sådan skrivelse.
Redaktøren oplæste protokollen fra gene
ralforsamlingen. Den godkendtes.
Stensætningen omkring klubhusets ter
rasse rettes op. Der vil blive anbragt en

stolpe mellem klubhusets østre hjørne og
kajen, således at der ikke kan køre vogne
hen på festpladsen.
Spunsvæggen på nordre bro er ved at
skride ud. Det vedtoges at drøfte sagen med
kommunen ved mødet den 12. april på råd
huset.
Reparation af plankeværket på nordre
plads drøftedes. Plankeværket bag skurene
er flere steder forsvundet. Disse huller vil
komme frem, når de gamle skure, som in
gen ejer har, fjernes.
Ejerne af kutterne „Glory" og „Peter",
hvilke fartøjer henligger i havnen, er til
skrevet om at henvende sig til havneudval
get.
Fra landsretssagfører Viuff er modtaget
skrivelse angående John Meyer m. fl.
Der tiltrænges en ny vinterpresenning til
øvelsesbåden.
Fra Dansk Sejlunion er modtaget afslag
på ansøgningen om tilskud af tipspengene
til redningsmateriel.
Sivebrønden ved klubhuset trænger til
fornyelse.
Foreningen køber de af restauratøren
indkøbte borde. Det vedtoges at søge ind
købt nogle stole.
Fra kommunaldirektør Bjerregård er
modtaget indbydelse til et møde på råd
huset mandag den 12. ds. kl. 14 angående
placering af klubhuse m. v. Fiitterer og
Tanggård Rasmussen møder tillige med
Erik Nilsson, der den dag er i byen.
Fiitterer oplyste, at revyen gav et under
skud på ca. 300 kr.
Redaktøren meddelte, at han ønskede at
fratræde på førstkommende efterårsgeneralforsamling, men lovede selv at finde sin
efterfølger.

•
Mandag den 12. april 1954 havde kommu
naldirektør Bjerregård indkaldt til et møde
på rådhuset angående placering af klubhuse
m. v. for roklubber m. fl. på arealet nord
for SSF's havn.
Til stede ved dette møde var foruden dir.
Bjerregård og kontorchef Frederiksen re
præsentanter for Amager Roklub, Sundby
Kajakklub,
Modelsejlerne,
Søspejderne,
Københavns Motorbåds Klub, SSF m. fl.
Som repræsentanter for SSF var mødt Erik
Nilsson, O. Fiitterer og Tanggård Rasmus
sen.
Dir. Bjerregård bød velkommen og ud
talte, at man ønskede oplysninger om, hvor
megen plads de forskellige klubber ønskede
på arealet nord for havnen til bygning af
klubhuse m. v.
Erik Nilsson spurgte om man ved disse
ønsker skulle gå ud fra den nuværende havn
eller fra den påtænkte nye havn nord for
den gamle.
Dir. Bjerregård mente, at man måtte gå
ud fra den nuværende havn, da man ikke
kunne forvente, at Københavns kommune
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foreløbig ville have midler til bygning af en
sådan havn. Man ønskede dog klubhusene
anbragt nord for havnen, ligesom stadsinge
niøren havde planlagt en offentlig vej eller
promenade langs husene imellem disse og
vandet. Dette gik bl. a. SSF imod, da man
bl. a. var bange for, at dette ville medføre
endnu flere tyverier fra fartøjerne og at
det skulle genere roklubbens ophaling af
både. Man fik her medhold af dir. Bjerre
gård, hvorefter kommunen frafaldt ønsket
om en sådan offentlig vej på dette sted.
Under hensyn til, at kommunen ønskede
klubhusene placeret nord for havnen med
delte SSF, at man fra foreningens side
ønskede at få det areal, der nu benyttes til
nyttehaver. Dette syntes der ikke at være
noget i vejen for.
Man enedes derefter om, at hver af de
interesserede klubber skulle udarbejde et
forslag med deres specielle ønsker, og disse
forslag skulle så drøftes ved et møde i SSF,
hvorefter der skulle udarbejdes en samlet
plan til kommunen.

•
Bestyrelsesmøde den 13. maj 1954 i klub
huset. Alle var mødt, tillige kassereren og
redaktøren.
Protokollen oplæst og godkendt.
Der ankes over, at bådejerne, når de pil
ler papir af masterne, smider dette på plad
sen, så det blæser ned i vandet.
Det er galt med vanddybden i renden —
havneudvalget tager sig af sagen.
Da det har vist sig, at det ikke lader sig
gøre at arrangere pinsetur til Sletten, vil
turen i stedet gå til Rungsted. Foreningen
betaler fælles kaffebord for medlemmerne.
Hotel „Gylfe" og havnefogeden i Sletten
tilskrives herom.
Gray Runing er tilskrevet i anledning af,
at hans fartøj — kutter „Peter" — i vinter
har henligget i havnen. Fartøjet er nu taget
på land af foreningen. Da den pågældende
ikke har svaret på vort brev, og da han
ikke har betalt kontingent, vedtoges det at
slette ham som medlem. Han tilskrives om
at indbetale sin gæld, da man ellers vil fore
tage udlæg i fartøjet.
Direktoratet for stadens faste ejendomme
er tilskrevet angående spunsvæggen på
nordre bro.
Fra jordkontoret er modtaget tilladelse
til også i år at benytte arealet nord for
havnen til nyttehaver.
Dansk Sejlunion er tilskrevet angående
radioafgeften for modtagere i lystfartøjer.
Sejlunionen har svaret herpå, at sagen
er under behandling.
Sejladschefen beklager den ringe tilslut
ning til klargøring af øvelsesbåden.
Juniorlederen meddelte, at man fra nogle
juniorer havde modtaget en henvendelse
om en sommertur med juniorbådene til
Bøgestrømmen og Stubbekøbing. Man ved
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tog at dette kun kunne lade sig gøre, så
fremt der fulgte en kvalificeret ledcagerbåd
med på hele turen.

•
Bestyrelsesmøde den 11. august 1954 hos
formanden. Sekretæren, sejladschefen og
Jørgen Nielsen var fraværende. Kassereren
og redaktøren var mødt.
Københavns Sejlunion afholder møde den
13. august i Dragør Sejlklubs klubhus. For
manden, kapsejladschefen og sekretæren
møder.
Formanden har været i retten angående
kutteren „Maritza", tilhørende ingeniør
Drescher. Sagen blev udsat; der skulle
fremskaffes specifikation af vore krav.
Disse er sendt til vor sagfører, men han har
forlagt dem.
Sagen mod A. Ross, motorbåd „Jutu" er
endt med, at Ross er blevet dømt til at be
tale 20 kr. pr. måned. Beløbet er nu betalt,
og fartøjet er fjernet fra havnen.
Sivebrønden ved klubhuset bliver nu sat
1 arbejde. Madsen skal udføre dette arbejde.
Man diskuterede Madsens arbejde og den
hjælp han tog på egen hånd. Det skal under
søges, om de sidste arbejder, udført i hav
nen, er udført af pladsmanden. Man disku
terede forskellige ændringer til en bedre
ordning, idet de 500 kr., man nu betaler
pladsmanden for udført arbejde, kunne ud
nyttes bedre.
Angående den nye havn var der rettet
henvendelse til foreningen om at reservere
plads for ophaling ved en eventuel flytning
af ophalerpladsen.
Vedrørende reparation af nordre bro
havde formanden erfaret, at kommunens
pågældende afdeling ville søge bevilling til
at reparere spunsvæggen.
Folkebåden „Amber", ejet af Hagen Jen
sen, må ikke tages på land i vinter på grund
af ejerens opførsel.
Man diskuterede nedrivning af de skure,
hvortil ingen ejer havde meldt sig. Det
skulle meddeles i bladet, at alt skal fjer
nes bag og så oven på skurene. Masteskuret
skal ryddes inden 1. september.
Skurene, hvori der bygges både, på søn
dre plads diskuteredes. Enkelte havde en
mængde brandfarligt materiale liggende.
2 af medlemmerne, som bygger, synes helt
at have ophørt, et andet medlem har stået
mere end 5 år.
Der kommer alt for mange gamle far
tøjer ind i vor havn og på vor plads, idet
man benytter vort område som reparations
værksted.
Niels Bundgårds fartøj, som har stået på
pladsen i flere år, bør ikke optages mere.
Ejeren af motorbåd „Ann" — Villy Skovfeldt — skal tilskrives om at fjerne far
tøjet, der hele sæsonen har ligget i kanalen
uden tilsyn. Man vil ellers gå rettens vej.
Old boys. og damesejlads afholdes den 29.
august. Indskud 5 kr. — start kl. 10.

Aftenkapsejladserne slutter den 31. aug.
Lukket sejlads afholdes den 12. sept.
En af vore juniorbåde har deltaget i
Kjøbenhavns Amatør Sejlklub's ferietur for
juniorer. Det vedtoges at sende en tak til
KAS og herved til Ove Wilken for omsor
gen for vore juniorer.
Der arrangeres fællestur til Dragør lør
dag den 21. august med fællesspisning med
medbragt madkurv på Strandhotellet efter
fulgt af bal.

SIDE 3
Det vedtoges at standse for tilgangen af
nye medlemmer indtil videre.
Bestyrelsen vil på generalforsamlingen
fremkomme med et lovændringsforslag, der
går ud på at ændre betingelserne for optag
ning af vinteroplæggere.
Magnus Madsen berørte endvidere selv
byggerne, hvoraf et par synes at være gået
i stå.
Sejlerskolen har i år været sløjt besøgt.
Dette skyldes formentlig den dårlige
sommer. Man må håbe på en bedre sommer
næste år med flere elever, da udgifterne
ikke står i forhid til udbyttet. I juniorafde
lingen er der derimod blevet sejlet hver dag.
Der er gravet en ny sivebrønd, klubhuset
er blevet tjæret og pram og flåde repareret.
Sekretæren redegjorde for et møde den
12. ds. i havnen med repræsentanter for
roklubben, kajakklubben m. fl. angående
placering af klubhusene.
Der arrangeres pilketur den 10. oktober
med påfølgende torskegilde i klubhuset.
Fra murermester Axel Holm er modtaget
en takkeskrivelse for den af SSF ved fællessejladsen den 5. ds. udsatte og af Axel
Holm vundne ærespræmie.
Skoledirektionen er tilskrevet om lån af
lokaler til vinterens undervisning. Denne
tilladelse er givet.

Bestyrelses afholdt den 13. september
1954 i klubhuset.
Formanden var bortrejst. Alf Andersen
fraværende. Kassereren og redaktøren var
mødt.
Næstformanden har fra Erik Nilsson
modtaget meddelelse om, at denne ønsker
at fratræde som formand på grund af
manglende tid.
Den samlede bestyrelse beklagede meget
Erik Nilssons beslutning.
A. May Jørgensen ønskede ligeledes at
trække sig tilbage fra posten som junior
leder og foreslog, at man i stedet opstillede
Jørgen Hillers.
Ordinær halvårlig generalforsamling af
holdes onsdag den 27. oktober kl. 19 i Ama
ger selskabslokaler.
Sejlerdagen afholdes i år lørdag den 6.
Foruden formanden og juniorlederen er
følgende på valg: Alf Andersen og Magnus november kl. 10.
Der er tilsendt KAS en tak, fordi klubben
Madsen. Endelig skal vælges en suppleant,
tog vore juniorer med på ferieturen.
da vi kun har een.

OMKRING GENERALFORSAMLINGEN
Når disse linier læses bør du beslutte dig
til at at deltage i foreningens årlige gene
ralforsamling onsdag den 27. oktober kl.
19,30. Der kan være flere grunde til at del
tage i din klubs generalforsamling, men
en af disse må da være den pligt, man har
til at gå til møde med foreningens bestyrel
se, for at høre deres beretning, og allerhelst
diskutere med den om de punkter, man har
interesse i. Bestyrelsens arbejde tilrettelæg
ges jo fra generalforsamlingens resultater,
og al kritik før og efter særlig af medlem
mer, som ikke har deltaget i foreningens
generalforsamling, er urimelig.
Bestyrelsen afventer som altid spændt
på medlemmernes deltagelse, særlig i år,
hvor vi skal vælge ny formand og ny repræ
sentant til bestyrelsen. Næstformanden,
som samtidig på udmærket måde har be
stridt sekretærposten, Villy Tanggård Ras
mussen, er foreslået til formand af vor af
gående formand Erik Nilsson. Bestyrelsen
har søgt efter en ny „fagmand" til at ud
fylde den krævende sekretærpost, og har
overtalt assistent i magistraten A. Kruøjser til at lade sig opstille. Juniorlederen A.
May Jørgensen skulle også være afløst, men
der er ikke indgået forslag til ny, man har

derfor bevæget Jørgensen til at fortsætte
endnu en gang. Jørgensen er ikke helt glad
for posten, fordi han ikke har tid til at
sejle med juniorerne i sommerferien, men
som sagt, der er ingen forslag fremkommet
til en afløser.
Der skal vælges ny redaktør, her er vi
så heldig stillet, at en af vore trofaste med
arbejdere Langelund Rasmussen har ind
villiget i at overtage posten.
Når beretningen skal debatteres, afven
ter bestyrelsen at høre noget om de punk
ter, som i årets løb har været diskuteret på
bestyrelsesmøder og i havnen. Skal vi for
bedre på vore trange forhold i klubhuset,
et nyt hus ligger jo langt ud i fremtiden?
Det er vigtigt at høre medlemmernes me
ning om dette, hos bestyrelsen ligger bereg
ninger og forslag til en udvidelse af klub
huset. Er der bund i den evige utilfredshed
med pladsmand Madsen, som gives til kende
for bestyrelsen eller dør den hen, nu far
tøjet skal på land? Jo, der er nok at tage
stilling til, og bagefter bør du vide, at der
er et halvt år til næste gang du kan få
lejlighed til at opnå tilslutning for dine
meninger iblandt foreningens medlemmer.
Red.
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Pilketur og torskegilde
Søndag den 10. oktober havde vort fest
udvalg indbudt til en pilketur med efterføl
gende torskegilde, og havde valgt vort
klubhus til ramme om dette. Kun et fåtal
af vor ellers pragtfulde flåde havde fulgt
indbydelsen til at fiske med, men de, der
blev hjemme, har måske været vidende om,
at torsken var adviseret om, at vi var ude
efter den, det var nemlig ikke mange, der
bed på krogene i forhold til det arbejde,
der udførtes for at få fat på dem. Starten
foregik så nogenlunde efter programmet,
og efter et par timers ihærdig slid på fiske
pladserne, satte førerbåden signal for, at
alle skulle begive sig i havn, ordren blev
fulgt og kl. 13,00 var alle fartøjer vel inde
og fisken landet. Festudvalget trådte her
efter sammen, suppleret af specialister i
den ædle kunst: at vurdere torsk, for at
afgive sin kendelse til statutterne herfor.
Fisken blev vejet, målt og analyseret efter
alle kunstens regler, og i en kendelse blev
det fastslået, hvem der havde fanget den
største fisk, den største mængde og den
mindste fisk. Efter dommernes miner at
dømme må det have været en vanskelig
opgave at afgøre, men kendelsen kom til
at lyde på, at "Sisse" med Jørgen Rasmus
sen som skipper havde fanget den største
fisk, vægt 3,1 kg, og derved erhvervet før
ste præmien. „Condoren", ført af P. Thom
sen havde landet den største mængde, nem
lig 0,004 ton, der blev vurderet til en anden
præmie, den mindste fisk blev indbragt af
„Agurken", og havde en totallængde af
0,24 meter, denne kraftpræstation vurdere
des til en trediepræmie. Præmierne, der
blev uddelt under gildet, er skænket af en
ædel giver, der ønsker at være unavngivet,
bestod af dejligt lak, bundfarve, lakfjerner,
rom, likør og akvavitter, og festudvalget
bringer herved den ædle giver vor tak for
den udviste gestus.
Allerede lørdag aften kunne man se noget
var på færde, i køkkenet puslede en under
lig mandsling med en høj hvid hue på hove
det, udenforstående spurgte om „Pløkken"
havde antaget kok nu til vintersæsonen,
men blev trøstet med, at det var forbigåen
de. Vore daglige lokaler skiftede lidt efter
lidt udseende, efter at der var pyntet op
med flag, vimpler, ruser med og foruden
fisk og mange andre morsomme ting, og
det blev sent inden der faldt ro over klub
huset den aften.
Årsagen var, at festudvalget havde fået
den idé, at vi skulle spise torsk, den de
mente vi fangede, søndag aften. Som over
for nævnt gik fisketuren udmærket, og kl.
17 samledes ca. 90 af vore medlemmer og
damer for at lade fisken vederfares retfær

vor restauratør og hans personel sørgede
pænt for os, enten det var lønnet eller uløn
net, idet flere af vore medlemmer også tog
et nap med, og det skal de her have tak
for. De beskedne forhold i såvel køkkenet
som i lokalerne vanskeliggør naturligvis en
sådan opgave, men festudvalget har søgt
at løse den bedst muligt, vi lever jo stadig
i håbet om et nyt klubhus. Mon ikke fest
udvalget kunne gå roligt til køjs den aften
i bevidstheden om, at aftenen var vellykket.
Kik.

dighed. Efter den traditionelle ventetid
vrimlede det ind med husalfer og havfruer,
balancerende med store fade fyldt til ran
den med dejlig kogt torsk, og lige i kølvan
det fulgte kartofler, smør og naturligvis
sennepssovs, og da „Pløkken" tøffede lige
bagefter, og med gavmild hånd strøede
snapse ud, spredte hyggen sig snart over
lokalerne, og man skulle egentlig kunne
tænke sig hensat i den syvende himmel,
hvis en sådan findes. Den ene af vore fest
udvalgsmedlemmer, Jørgen Nielsen, bød,
efter at den værste sult var stillet, velkom
men, og animerede til at spise „Pløkken"
ud af huset, men det skal i sandhedens
interesse erkendes, at det kunne vi ikke.
Vor reserveformand mindede i nogle ord
om sommeren, der var gået, og udtalte hå
bet om, at medlemmerne havde fået et godt
udbytte af denne, og motiverede et leve for
S. S. F.
Efter at torsken var vederfaret retfær
dighed, krævede kaffen sin ret til at komme
på bordet, og festdeltagerne hyggede sig
med denne og en lille likør i dagens anled
ning. Aftenen forløb med solosang af vore
i den retning begavede medlemmer, og fæl
lessang som det sig hør og bør, når sejlere
fester, og ud på aftenen kom dansen i gang. Alle sejlere kender ønsket om en sammen
Lidt sent blev det inden dørene kunne luk klappelig cykel ombord. Vi fandt den i det
kes og kassen gøres op, men et skal siges, amerikanske sejlsportsblad „Yachting". —

H E R E R D E N !

tf

i

$

— I K K E N E R V Ø S , S K A T , JEG HAR S E T
O E N SLAGS S I T U A T I O N E R M A S S E R A F
G A N G E PÅ F I L M — , DE ENOEFT A L T I D GODT.

SSF

N R . 10

S U N D B Y

SIDE 5

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

ANDESPIL OG BIL
TORSDAG DEN 11. NOVEMBER 1954 KL. 19,30

I SELSKABSLOKALERNE, MARKMANDSGADE

10 spil — en and i hver plus rækkegevinst.
Gennemgående plade 3 kr. — enkelte 35 øre.

SLUTSPIL OM EN STOR GÅS — 50 ØRE.
Adgangsbilletter a 50 øre, som også giver adgang til bal,
fås hos bestyrelsen og i klubhuset.

OBS! intet billetsalg ved indgangen.

A F S O M M E R E N S O P L E V E L S E R

Fru Jensens ferieminder.

Hr. Hansens ferieglæde.
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AMAGE

FORENINGENS ADRESSER
SUNDBY SEJIj -FORENTNG. Amager Strandvej

SU 35016

Pung1, formand o g sekretær: W. Tanggård Rasmussen, Grækenlandsvej 140
Kasserer: Th. Sparre, Højdevej 39, 3. S
Træffes kun i klubhuset hver fredag 19,30—20.30
Havneudvalget: O. FtStterer, Middelgrundsvej 39
Magnus Madsen, Østrigsgade 24
Klubhus og festudvalg: Jørgen Nielsen, Korfuvej 6
Juniorchef: A. May Jørgensen, Italiensvej 76
Kapsejladschef: Alf Andersen, Ulvefodsvej 2
Skolechef: Rob. Frisch, Nyrnberggade 24, L
Pladsmand Madsen

SU
SU

N Y E

AM

BOGTRYKKERI
SrM T 9 L '<.37i°"^

FREYTAG SEJL

AM
AM

N Y H A V N

SU 7524v
SU 8770

P A L Æ

5 3

3 9 4 3

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

K

assereren
træffes

1. oktober — 1. april:
1. søndag i hver måned kl. 10—12

HUSK STOPURET
til kapsejladsen

i klubhuset,
hver fredag 19,30—21
Højdevej 39, 3.

STARTKUGLEN er forsvundet.
Husk postgiroen 56516.

Alt i ure og optik.
Jeg har stopure - Barometre - skibsure
— lige det sejlsportsmanden ønsker. —

Ved indbetaling opgiv medl. nr.
ASSURANCE

»Klokkemmyeren«
Amagerbrogade 101

Amager 2719 u.

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

SEJLSPORTSHUER
EMBLEMER OG OVERTRÆK

CENT. 14575 - MARSKENSGADE 8, 1.

W To dage
7\

alle medlemmer i
Sundby Sejl-Forening

skal huske:
Onsdag d. 27. oktbr.
Torsdag d. 11. novbr.

TYKKE P U D E R
stoppet med skumgummi tolv kroner.
Puderne er betrukket med svært altan
stof i flere solægte farver. — Størrelse
45x40 cm. Puder og hynder til møbler,
biler, havebrug samt skibe leveres i alle
mål med eller uden stof til eventyrlige
værkstedspriser.

GEOMG FANTH
CARLSGADE 8 — SUNDBY 7471
Træffes også om aftenen.

BROZEK
AMAGERBROGADE 124

ØBRO 7515

ANNONCEEKSPEDITION ved
E. LORENTZEN,

SU. 866
Afleveret til postvæsenet den 21. okt. 1954

ALBANIENSG ADE 2 - AMAGER 7118 Y.

Direkte fra værksted
Skibssofa - Hynder - Skumgummi Springhynder og Hairloch med Plastik.
15 års erfaring ved skibsarbejde.

B. NIELSEN
TINGVALLA ALLE 14 - SUNDBY 288 x

GRØN&AV1TZKE
Assurance

Kong«oa Nytorv 6

labenbam K.

Udgiver: Sundby Sejl»Eorening.
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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DEIV N Y E F O R M A N D
HAR ORDET - Redaktoren har bedt mig om at skrive
et par ord i bladet — en „programerklæ
ring", kaldte han det.
Jeg er ikke tilhænger af „programerklæ
ringer". Dem bliver man så nemt hængt
op på bagefter.
Som jeg sagde på generalforsamlingen,

er det vanskeligt at overtage formands
posten efter to så gode folk som Akilles
Jensen og Erik Nilsson. Jeg havde i hvert
fald store betænkeligheder..

er muligt — at arbejde hen til, at vi kan
se et resultat indenfor en overskuelig tid.
Man må jo dog huske på, at det ikke er
nok, at vi har et byggefond. Der er mange
I bestyrelsen vil vi dog arbejde videre vanskeligheder at overvinde.
med de sager, der foreligger, på samme
Jeg vil gerne her benytte lejligheden til
fredelige og kammeratlige måde som i Erik endnu engang at sige Erik Nilsson tak for
Nilssons formandstid. Der er jo bl. a. klub det gode samarbejde, vi har haft i de år,
huset at tage fat på. Efter hvad man kunne vi har siddet i bestyrelsen sammen.
forstå på generalforsamlingen, er medlem
Jeg kunne tænke mig... Næ, nu kommer
merne stærkt interesserede i at se et resul vi ind på det, jeg ville undgå.
tat, og vi vil bestræbe os på — såvidt det
W. Tanggaard Rasmussen.

Efter å r s g e n e r alf o r s a m l i n g e n
Ordinær halvårlig generalforsamling den
27. oktober i Amager Selskabslokaler med
følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Protokol og beretning.
3. Lovændringsforslag.
4. Andre forslag.
5. Valg.
6. Eventuelt.
Efter at formanden havde budt velkom
men, valgtes Jørgen Nielsen til dirigent,
sekretæren oplæste protokollen, og forman
den tog ordet for at aflægge beretning og
omtale arbejder, som er udført: Pram og
flåde er istandsat, klubhustaget tjæret,
pladsen ryddet, plankeværk repareret, ny
sivebrønd og kloakledning, toilet på nordre
plads istandsat, nye skarnkasser på plad
sen, bagerste båke på midterbroen fornyet.
Spunsvæggen på nordre plads ved at
skride ud flere steder, sagen forelagt kom
munen, der vil søge penge til reparation i
næste finansår.
Det vil blive nødvendigt at udgrave sejl
renden inden næste sæson.
Der vil blive sat nye låse på portene.
Formanden omtalte endvidere sejlersko
lens dårlige besøg, juniorafdelingen, som
havde været bedre besøgt, og oplyste, at
der også i år var undervisning i navigation
og tovværksarbejde.

Omtalte derefter klubhuset, udvidelse og
reparation af det gamle eller bygning af
et nyt. En eventuel istandsættelse og ud
videlse ville ifølge et af Magnus Madsen
udarbejdet overslag andrage ca. 15,000 kr.
Sekretæren mente, at kommunen ville
advare mod at ofre så mange penge på det
gamle, og at man snart ville kunne få an
vist plads til et nyt hus.
Følgende medlemmer har i år 25 års
jubilæum:
Gunnar Meyer, Poul (Juran) Christensen,
Karl Hansen, Alb. Carlsen og Emil Peter
sen.
De af jubilarerne, som var tilstede, fik
overrakt jubilæumsnålen.
Formanden omtalte indskrænkningen i
tilgang af medlemmer p. g. a. den store
ekspetanceliste.
Rigger Hansen beklagede den ringe til
slutning til tovværkskursus.
Flid-Henriksen efterlyste skilte ved mole
hovederne vedrørende langsom sejlads i
havnen.
Henri Madsen mente vi burde vente, ind
til vi kan bygge nyt hus, hvorimod Walter
Hansen syntes, vi skulle udvide og reparere
det gamle.
Lindemann anbefalede frivillig arbejds
kraft til opførelse af nyt hus, medens Chr.

Olsen var modstander af reparation og
bygning af træhus..
Sparre oplyste, at vi havde 70,000 kr. i
byggefonden, og at dette beløb næppe ville
kunne dække udgifterne til de sanitære
installationer i nyt hus.
Flid-Henriksen ønskede et hjørne skåret
af plankeværket på søndre plads af hensyn
til oversigten.
Formanden oplyste, at øvelsesbåden i år
har kostet 315 kr. incl. ny rig.
Sv. Aa.. Rasmussen syntes vi burde over
veje at bygge sammen med de andre klub
ber (roklub, modelsejlerne o. s. v.)
Sejrbo mente vi havde for mange penge
til at bygge træhus.
Formanden afsluttede og oplyste, at vi
havde en arkitekt igang med udarbejdelse
af udkast.
Punkt 3. Lovændringsforslag:
Fra bestyrelsen forelå følgende forslag:
„Medlemmer af anerkendte sejlforeninger
kan med medlemsklubbernes garanti få
vinterplads i Sundby Sejlforening for deres
fartøj. Afgiften fastsættes på generalfor
samlingen i marts. Pladslejen for oven
nævnte er beregnet for tiden 1.. oktober—
1. maj. Efter 1. maj beregnes en daglig af
gift, der fastsættes af bestyrelsen. Redak
tionelle ændringer i vore love, som tangerer
ovennævnte, ændres af bestyrelsen."
Efter et par bemærkninger fra medlem
mer blev forslaget stillet under afstemning
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dirigentdiktatur, og ønskede den nye for
mand tillykke.
De øvrige valg var genvalg: Kapsejlads
chef Alf.. Andersen, juniorlederen A. May
På Dansk Sejlunions årsmøde den 6. nov.
Jørgensen, 1 repræsentant Magnus Madsen.
gik man ind for to nye bådtyper, nemlig
May Jørgensen dog kun til forårsgeneralPunkt 4. Andre forslag:
den af bådebygger Børresen, Vejle, kon
Fra Kaj Guldbeck og Carl Hillers forelå forsamlingen.
struerede enmandsjolle, en lidt mere robust
følgende forslag: „Indretning af vort tid
Fra bestyrelsen forelå følgende forslag: og rummelig båd, end den kendte Finn-jolle,
ligere juniorskur til hobbyværksted, hvor „Som repræsentant til bestyrelsen, til af
som den iøvrigt har mange lighedspunkter
vi vinteren igennem kan klargøre rig, løse løser for sekretæren, foreslås assistent A.
med.
grej etc. Det vil spare os mange timer i den Krøytzer."
Den er bygget af vandfast krydsfinér og
travle forårstid.. Der indlægges såvel der
Krøytzer blev valgt.
skulle
kunne fremstilles for ca. 2500 kr.
som i motor- og øvelsesskuret, lys, således
Fra E. Madsen forelå: „Jeg undertegnede værftbygget, og ca. 1200 kr. selvbygget,
at vi får lejlighed til at arbejde og snakke vil gerne have lov til at foreslå medlem hr.
skiv i de lange vinteraftener og skabe det Thorkild Langelund som redaktør på vor med sejl. Dens sejlareal er noget mindre,
end Finn-jollens, hvad der, i forbindelse
helt rigtige klubliv. Eventuelt kan hobby førstkommende
generalforsamling..
Hr. med dens større bredde, gør den mindre
værkstedet indrettes som et naturligt led Langelund er villig til at modtage den ære
kilden og mere tør, og ved prøvesejladser
i udvidelse af vort klubhus."
fulde post, måske er han bedre kendt under viste det sig da også, at den klarede sig
Formanden gik imod forslaget og ved navnet „Rollo-skipperen"."
pænt, om end den ikke var så hurtig som
afstemning blev forslaget stemt ned.
Langelund valgt.
Finn-jollen.
Fra A. Hansen forelå følgende: „Under
Punkt 6. Eventuelt:
Den anden bådtype, som blev vedtaget,
tegnede anmoder herved den ærede besty
Tanggaard Rasmussen takkede for val var den i Norge konsturerede og byggede
relse om at foranledige opsætning af et
get, omtalte Akilles Jensen, Erik Nilsson Knarrbåd (der findes 80 knarrer i Norge),
skab med glaslåge til medlemsmeddelelser.
og Sv. Aa. Rasmussen og takkede dem for et rummeligt fartøj til en rimelig pris, og
Skabet tænkes anbragt ved pladsmand
deres store arbejde for S.S.F.
med fortræffelige sejleregenskaber, såvel
Madsens redskabsskur eller i dettes nær
Langelund
takkede
ligeledes
for
valget
til tur- som til kapsejlads. Den bygges på
hed, da det har vist sig, at ikke alle med
og rettede en tak til Sv. Aa. .Rasmussen. læst, over skabelon, med bunden i vejret,
lemmer kommer i klubhuset."
Dirigenten oplyste, at bestyrelsen har Lovede at ville føre bladet videre i hans ånd. af færdige, maskinfremstillede materialer
Peter Rasmussen ønskede den nye for og bygges i serier, og prisen anslås at
tænkt at opsætte et lille skab ved hver bro,
mand
tillykke og håbede, han ville føre for komme til at ligge i nærheden af folke
altså 3 skabe, — og forslagstilleren erklæ
eningen videre i samme ånd, som Erik bådens, måske endda lidt under.
rede sig tilfreds hermed.

og vedtoges med 143 jastemmer, 1 nej og
1 ugyldig.
Efter vedtagelsen udtalte formanden, at
bestyrelsen havde tænkt at fastsætte af
giften til 7 kr. kvm., hvilket vedtoges.

Punkt 5. Valg:
Som meddelt i bladet ønskede formanden,
Erik Nilsson, ikke at modtage genvalg. Fra
Erik Nilsson forelå følgende forslag: „Næst
formanden, Willy Tanggaard Rasmussen,
foreslås hermed opstillet til formands
posten."
Dirigenten mente, at man, da der ikke
var indkommet andre forslag, kunne be
tragte Tanggaard Rasmussen som valgt.
Henri Madsen mente ikke Tanggaard
Rasmussen var egnet til denne post og
forlangte skriftlig afstemning om valget.
Formanden var ikke enig med Henri
Madsen heri, og var ikke bange for at fore
slå Tanggaard Rasmussen som formand, da
denne i det sidste år havde taget hele
slæbet .
Henri Madsen ønskede indkaldt til ny
generalforsamling, men dirigenten erklæ
rede Tanggaard Rasmussen for valgt og
kunne ikke se nogen grund til skriftlig af
stemning, da der ingen modkandidat var.
Tanggaard Rasmussen ønskede skriftlig
afstemning og ville først efter afstemnin
gen tage stilling til, om han ville modtage
valg.
Ved afstemningen blev afgivet 134 stem
mer, heraf 95 ja, 35 nej og 4 blanke. Diri
genten udtalte, at man derefter kunne be
tragte Tanggaard Rasmussen som valgt.
Henri Madsen erklærede, at han kun
havde rejst spørgsmålet om formandsval
get, som et angreb på Jørgen Nielsens
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Nilsson.
Dirigenten beklagede Henri Madsens op
træden, takkede Sv. Aa. Rasmussen og Erik
Nilsson for deres arbejde, mente bestyrel
sen gennem forsamlingen havde fået en vej
ledning vedrørende klubhusspørgsmålet, —
og da ikke flere ønskede ordet, takkede
dirigenten for god ro og orden og motive
rede et leve S.S.F.
Refr.

Til sammenligning kan anføres, at knarren er 9,25 m 1. o. a. mod folkebådens 7,64.
Dens bredde er 2,12 mod Folkebådens 2,22
og dens sejlareal er 22,5 mod 20,4. (Sejl og
Motor nr. 17 havde en udførlig omtale af
Knarren).
Red

Nye medlemmer
i Sundby. Se(lfweHiM.a

På Dansk Sejlunions årsmøde havde man
lejlighed til at stifte bekendtskab med den
nye håndbog for sejlere, en bog, som må
være af absolut stor værdi for enhver sej
ler. Den fylder 348 sider, er alsidig, rigt Aktive:
illustreret, og det må have været et kæm
Bagermester Henry Poulsen, Overgaden
pearbejde at gennemgå og bearbejde de
o. Vandet 98. — Kutter „Hera".
mange indsamlede oplysninger om hvert
Arbejdsmand Erik Hansen, Ndr. Fasan
enkelt emne.
vej 34. — Kragejolle „Daisy".

Den trykkes kun i 3000 eksemplarer,
bogladeprisen bliver kr. 35,—, men med Juniorer:
Per Hvidberg, Postparken 44, Kastrup.
lemmer af sejlforeningerne kan bestille den
Erik Hillers, Venedigvej 3, S.
i deres klub til en favørpris af kr. 24.—.
John Petersen, Crilles Tønnesens Allé 5,
Udkommer 6. december.
Kastrup.
Ingvar Isdal, Valby Langgade 162, Vlb.
Dansk Sejlunion, som S.S.F. er medlem
af, tæller nu 80 klubber med ialt 16,000
medlemmer.

Ifølge lovenes paragraf 3: nyt medlems
ansøgning om optagelse aftrykkes i først
Jeg ønsker vor nye formand, Willy Tang udkomne numre af S. S. F. Protest skal
gaard Rasmussen, held og lykke med sit skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14
arbejde for S.S.F.
Rollo. dage efter offentliggørelsen.
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Oprigtigt talt-var det ikke uden betænkeligheder, jeg
lod mig overtale til at påtage mig job'et
med at ordne S.SF.s medlemsblad, for —
„eet er et søkort at forstå, et andet skib
at føre", — der er en betydelig forskel på
at søge at skildre sine oplevelser i streg og
ord, og så på at redigere et sejlforenings
blad. Jeg havde nu været mere glad for
vedblivende kun at være et pseudonym, —
det havde også passet min medfødte doven
skab og magelighed bedre.
Det er også svært at overtage posten
efter en mand, som Sv. Aa. Rasmussen, —
mon det er almindeligt kendt, at det var
Sv. Aa. Rasmussen, der i sin tid startede
S.S.F.s medlemsblad og gennem årene har
slæbt med det, ellers er det vist ikke for
tidligt, at det siver ud.

Sv.. Aa. Rasmussen.

Ved REDAKTØRSKIFTET
Som medlemmerne vil se af dette num
mer af medlemsbladet, har bladet fået en
ny redaktør. Jeg vil gerne benytte lejlig
heden til at byde Thorkil Langelund vel
kommen som redaktør.

Men trods alt skal jeg forsøge, så vidt
evnerne rækker, at føre bladet videre i sam
me ånd og tone, som den af Sv. Aa. Ras
mussen angivet, og jeg håber, det vil lyk
Det skulle ikke være nødvendig at præ
ke« ;til alles tilfredshed.
Thorkil Langelund. sentere Langelund nærmere for bladets

Skær
slipperen
af

R O L L O

ham og overlod ham min lommekniv, som
han formedelst en daler, slev det halve af
bladet af.
Han så på mig sådan skråt nedefra: —
Fa'en, — har vi ikke set hinanden et eller
andet sted?
— Nede på Fejø, hjalp jeg hans hukom
melse på gled.
— Nåe ja, for fa'en.
Han stod dernede i gården, skærslipperen,
og sang den så kendte vise om sakse og
knive, der slibes, og han sang den egentlig
ganske godt, fyren, det var som om han
gjorde sig umage, og måske ventede at
blive honoreret for sin sangpræstation, —
men der faldt ingen indpakkede småpenge
ned til ham, ingen syntes at ville gøre brug
af hans evner som sliber.
En smule skuffet og med et foragteligt
smil i den ene mundvig så han sig om,
spyttede ned ad sig selv og tørrede sig om
munden med det ene trøjeærme, og bad os
stille om at rende og hoppe, — eller sådan
noget lignende. Jeg forbarmede mig over
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læsere. Langelund har været en trofast gæst
i bladets spalter i Svend Aage Rasmussens
redaktørtid med sine hyggelige skildringer
af livet ombord og i havn.
Men selv om vi ved, at Langelund kan
skrive, så er det jo ikke meningen, at han
skal skrive hele bladet alene. Jeg vil derfor
indtrængende opfordre alle, der har noget
på hjerte, om at komme frem med det i
bladets spalter. Vi skulle jo ikke gerne
tage modet fra redaktøren. Derfor: Tænk
på redaktøren og send ham rigtig mange
indlæg.
Jeg ved, der er mange, der siger: „Ja,
vi kunne godt tænke os at komme frem med
et eller andet, men vi kan ikke skrive."
Det gør heller ikke noget. Giv blot redaktø
ren en lille lap med dine synspunkter, så
skal han nok selv udforme artiklen.
Til slut vil jeg rette en varm tak til Svend
Aage Rasmussen for hans arbejde for vort
blad, eller rettere for Svend Aage's blad,
for det er jo dog trods alt Svend Aage's
barn, ja, jeg tør sige „smertensbarn', for
han ville trods manglende tid ikke skille
sig af med det, før han vidste, at man havde
fundet en mand, der kunne og ville passe
„barnet". Tak, Svend Aage.
W.T.R.

ovre på Fejø, vaklende og savlende, med
sin bør og sin hund. Lige oppe oven for,
hvor jeg lå med min båd, havde han stillet
børen fra sig og var kommet helt hen til
bolværkskanten og havde sendt en saftig
spytteklat ned på mit renspulede dæk. Da
jeg med bådshagen truede ham til at gå
hen et andet sted og savle, brokkede han
noget af sig om „rige svin, der ikke undte
en anden en at være til," og så gik han
hen og fiskede en bajer op fra børens dyb,
vrikkede kapslen af med en stor, rusten
knibtang og drak det halve. Derpå fyldte
han den op med kogesprit, satte tommel
fingeren for og rystede den, så det sprøj
tede, men så var det, som om hans bedre
og fornuftigere „jeg" protesterede. For
medens hans højre hånd lukkede sig kramp
agtigt om flaskehalsen for at føre den til
munden, strittede hans venstre hånd imod
og søgte at skubbe den fra sig, men den
højre var stærkest og vandt. Den venstre
sank afmægtig og kraftesløs ned langs
siden, og han tømte flasken til bunds.

—Du lå på et laset tæppe og sov, da jeg
om morgenen skulle over efter vand til
morgenkaffen.
— Ja for fa'en, — det var dig, som
rendte rundt og malede skilderier dernede.
Virkningen af den kraftigt „indsprøjt
Jeg nikkede og stak ham en grøn Tuborg. ning" var forbløffende. Han rettede sig i
— Nu vågne alle Guds fugle små, sang vejret, skød brystet frem og så sig udfor
han ned af køkkentrappen, og jeg var ikke drende om: — Jeg be'r ikke nogen om
fri for at være lidt misundelig på fyren, noget, jeg er rejsende håndværker, mit fag
da jeg lukkede døren. For tænk, om man er så godt, som nogens, vil folk ikke have
ejede hele verden, sådan som han, og hele mig til at slibe deres værktøj, kan de bare
verden bare var en høstak, en flaske sprit, lade være. Jeg be'r ikke nogen om noget.
— og en rosenrød sky, hvor engle spillede
Han hankede op i sin bør og gik med
på harpe og dansede og sang halleluja.
raske, spændstige skridt hen langs kajen,
Han var kommet i land fra båden der bort fra havnen, kaldende lige ud i luften
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på sin hund. Jeg så ham om aftenen oppe
på hotellet, hvor værten havde taget ham
ind, givet ham noget at spise og fyldt hans
lommelærke op, og så så jeg ham igen om
morgenen, da jeg skulle over til pumpen
efter vand til morgenkaffen. Han lå på et
laset tæppe på den bare jord, og under
slibebøren lå hans hund.
— Fryser du ikke? spurgte jeg.
Han satte sig op og slog ud med armene:
— Nu vågne alle Guds fugle små, — kan
man tænke sig noget skønnere, end blive
vækket af fuglesang? Der er ikke den gård
og ikke det hus her på øen, jeg ikke må
overnatte i, hvis jeg vil, men jeg foretræk
ker Guds fri natur.
Lidt stivbenet rejste han sig, vaskede
sig i ansigtet under pumpen, friserede sig
sirligt og omhyggeligt og sendte med sin
ene fod den bulede hat gennem luften. Be
hændigt greb han den på hovedet og så
triumferende på mig: — Min far kunne
ikke gøre det bedre.
— Din far?
— Professor Labri.
Måske var han virkelig søn af den be
rømte „professor", måske troede han det
bare, — man kan kæle så længe for en
løgn, at man tilsidst selv tror på den, —
jeg for min part troede hverken det ene
eller det andet, jeg har før set folk græde
af rørelse, når de fortalte mig deres op
digtede lidelseshistorie, som de, sværgende
og bandende, satte deres sjæls salighed i
pant på var sand, ord til andet. Men hvor

Udsigt fra Kyrkobacken på Hveen
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for skulle jeg tro, min skærslipper var en
løgnhals, og hvis han var, hvorfor skulle
jeg så berøve ham hans illusioner? Hvorfor
ikke bare lade ham gå og bilde sig selv ind,
at han i virkeligheden var en meget fin og
velhavende mand, som ejede en stor gård
et sted ovre i Jylland, — det kunne jo da
egentlig godt være sandt. Og man har før
set folk foretrække en landstrygers frie
liv frem for en jordbrugers mere bundne.
Men hans kone og børn kunne ikke lide,
at han kom i nærheden af gården. De skam
mede sig over ham og ville ikke kendes ved
ham, så de sendte bud efter politiet, når
han var kommet gården lidt for nær og
fik ham flyttet lidt længere bort.
Hvorfor skulle jeg tro, det var en histo
rie, han bandt mig på ærmet, så kunne det
jo lige så godt være en historie, at han en
dag uforvarende var kommet til at sætte
sig på en grøftekant uden for en gård,
hvor de havde mund- og klovsyge, og fik
tredive kroner i bøde for det ?
— Det var fa'me den skønneste tid i hele
mit liv, sagde han drømmende. Jeg kunne
gå i arresten, omtrent som jeg selv ville,
og „Trofast", ham havde jeg fået lov at
tage med derind. Hvor skulle han ellers
være, og hvem skulle tage sig af ham ?
Skyde ham ? Der var bare det, forstår du,
bøden, som de gav mig skulle fa'me bare
have været noget større, så jeg havde været
noget længere om at sidde den af, — for
står du det ?
Det forstod jeg godt.
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— Men ser du, jeg or fa'me kendt af
enhver her på øen, ja på alle øerne, i hele
kongeriget Danmark. Jeg har været i Bil
led-Bladet, ved du måske, jeg er omrejsende
sliber, kunstsliber, og jeg be'r ikke nogen
om noget, jeg rejser på mit håndværk, og
det vil jeg skrive en bog om en dag, når
jeg får tid. Jeg har været i fremmedlegio
nen, forstår du, i fem år, — ja ikke med
slibebør, naturligvis, — men jeg har været
i Kina og i Rusland og i Japan, — hele
verden rundt. Europa og Afrika. Det vil
jeg skrive en bog om, forstår du, så folk
kan læse, at livet er andet end fire ding
lende kopatter, en spand og en skammel,
og så en stump strikke til at binde ko.
rumpen op med.
Jeg lod ham fantasere og bød ham en
cigaret.
— Næh tak, kammerat, ellers tak, jeg
ryger ikke, for stak jeg ild til sprittønden,
røg den fa'me i luften. —
Tja, — vist kendte vi hinanden, skær
slipperen og jeg, var på en måde kolleger,
landstrygere, begge to, men der var dog
alligevel en lille nuanceforskel i vor måde
at se tingene på, — og når jeg regner rig
tig efter, og skal være helt ærlig over for
mig selv, så tror jeg nu alligevel ikke, jeg
ville bryde mig om at være i hans bukser,
som nu står dernede i porten og vrikker
kapslen af en grøn Tuborg med en stor,
rusten knibtang, drikker det halve, fylder
op med kogesprit og ryster flasken, så det
sprøjter om ham...
Rollo.
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Andespillet

SØSÆTNING ^

af » S k i p p e r S k u d e l ø s «
Vi søsatte „skivet", en hjemmebygget
pram, en tidlig morgen, tippede trækvognen
og lod prammen kure ned ad den græsbe
voksede skråning og plaske ud i vandet,
hvor den holdt sig flydende længe nok til,
at vi kunne springe ud i den og gå ned
sammen med den. Den flød med bunden i
vejret, medens min storebror Karl og jeg
reddede os i land ved svømning.
Da vi atter havde fået fat i den, vendte
den om og var ved at lænse den med en
hullet spand og en gammel konservesdåse,
kom soldaterne, tre mand til hest, og spurg
te, hvad vi lavede på militært område.
„Selv en idiot ville vel kunne se, at vi er
ved at øse en pram læns," svarede Karl
rapt.
„Har I strandret her? ville officeren vide.
„Vi, — næh, — men det har vores far."
„Hvem er jeres far?"
„Vores far?" trak Karl tiden ud.
„Ja, hvad hedder han?" Officeren røm
mede sig uheldsvarslende.
„Hedder —" Karl syntes at betænke sig.
„Han hedder Olsen."
„Olsen?" Officeren så tvivlende på Karl,
og jeg var nærmest lamslået over min brors
dristighed. Vores far hed slet ikke Olsen,
og jeg var nervøs for, hvordan Karl ville
klare den, hvis soldaterne fandt på at ud
spørge ham nærmere. Men officeren var i
godt humør, han pegede med armen hen
langs stranden: „Nu skal jeg sige jer noget,
drenge: Når nu I har fået tømt jeres båd,
så sejler I den vej — er det forstået?"
„Ja, den er ikke til at tage fejl af." Karl
jonglerede med øseren, — og så skete det.
Med vilje eller ved et uheld smuttede dåsen
i hånden på ham, en sjat vand ramte hesten,
som stejlede, rejste sig på bagbenene og gik
baglæns, medens rytteren klamrede sig fast
for ikke at falde af.
„Kom så, bror, lad os komme tilsøs, om
lidt har vi „filistrene" over os, — se der."
Hesten trådte det ene bagben op i vores
tjærepøs, fik hanken om koden og kunne

ikke få benet op igen. Den trådte forkert,
snublede og var ved at falde, rytteren bad
og bandede, og hesten sparkede benet bag
ud, så tjæren sprøjtede om den. Og til sidst
gik den i knæ, satte sig ned på skråningen
og faldt tungt om på siden. Rytteren blev
kastet halvt ud i vandet.
„Ro så, bror, — ro, så blodet springer
frem under neglene, ro, så snottet driver
dig ned ad kinderne. Over til Saltholm eller
Sverige eller Bornholm, — bare ud på det
dybe. Ro, alt hvad du kan."
Jeg lå på knæ i stævnen og padlede som
en rasende. Bag mig stod Karl og stagede,
medens han skiftevis heppede mig op til at
præstere det umulige, og grinede højlydt:
„Det syn vil jeg huske til min dødsdag, —
så du det rigtigt, bror?"
Jeg svarede, at jeg ikke havde kunnet
undgå det.
„Så, fanden stå i dem, — gi' den mere
gas, bror, nu kommer „indianerne", og de
er på krigsstien. Ro, for helvede, din for
dømte torsk, jeg kan ikke nå bunden læn
gere."
Uden at se mig tilbage skovlede jeg van
det bagud med den hjemmelavede padle, lå
næsten i vand til midt på lårene og ventede
faktisk, at båden skulle synke helt under os,
kæntre og smide os udenbords. Karl ud
stødte vilde hyl og slog i vandet med sin
lange stage for at skræmme de svømmende
heste, som var vanskelige at styre, og jeg
trak vejret lettet, da jeg hørte ham sige
ganske roligt bag mig: „Så, nu er de blevet
rundtossede eller også leger de karrusel
heste og forsøger at bide sig selv i halen."
Jeg vendte mig og pustede ud. Langt
inde så jeg soldaterne ride op på stranden
og truende ryste de knyttede hænder i luf
ten, og jeg fik gåsehud ved at opdage, hvor
langt vi var fra land. Men Karl gav sig
upåvirket til at øse Øresund ud af pram
men og mumlede, at vi egentlig lige så godt
kunne fortsætte over til Saltholm, nu, vi
var så langt

Vort fornøjelsesråd har været i virksom
hed, og resultatet blev det årlige andespil.
Torsdag den 11. november samledes ca. 200
af foreningens medlemmer og familie i
selskabslokalerne i Markmandsgade for at
deltage i dette. Der blev denne aften spillet
om 10 smækfede ænder, og som række
gevinster 10 dejlige kyllinger, samt et en
kelt spil om en gås, der efter sigende var
fedet op specielt til Sundby Sejlforening.
Vor mangeårige dirigent var denne aften
— lodtrækker — med havnefoged — Fiitterer — som kontrollør, og opgaven blev
udført til alles tilfredshed, der var i al fald
ingen af vinderne, der klagede, selv om der
et par gange måtte trækkes lod om gevin
sten. Efter andespillet, der varede til kl. ca.
22,00, spilledes der op til dans, og denne
varierede fra jitterbug til stille vals, så der
var noget for enhver. Uden overdrivelse kan
det godt fastslås, at det blev en rigtig
sejleraften.
Efter festen vekslede vi et par ord med
festudvalget, og spørgsmålet var naturlig
vis, er I tilfredse med besøget, og svaret
var et ja, men vi kunne godt tænke os, at
flere af foreningens medlemmer beærede
sådanne fester med deres nærværelse, og
vi lader hermed hjertesukket gå videre.
Kik.

•

Bestyrelsesmødet
På bestyrelsesmøde, afholdt den 18. no
vember, konstituerede bestyrelsen sig så
ledes:
Formand: W. Tanggaard Rasmussen.
Næstformand: O. Fiitterer.
Sekretær: A. Kruøjtser.
Havneudvalg: O. Fiitterer og Magnus
Madsen.
Tilsynf. med klubhuset: Jørgen Nielsen.
Kapsejladschef: Alf Andersen.
Sejladschef: Robert Frisch.
Juniorleder: A. May Jørgensen.
Festudv.: Jørgen Nielsen og O. Fiitterer.
Der var iøvrigt, så hurtigt efter general
forsamlingen, ikke noget særligt til drøf
telse, udover at man vedtog ikke at lave
nogen revy i år og enedes om fremtidigt at
afholde bestyrelsesmøde den sidste uge i
måneden af hensyn til bladets udsendelse.
Red.
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FORENINGENS ADRESSER
SUNDBY SEJL-FORENING, Amager Strandvej
Formand: W. Tanggaard Rasmussen, Grækenlandsvej 140, S
Næstformand: O. Fiitterer, Middelgrundsvej 39, S
Sekretær: A. Kruøjtser, Samosvej 17, S
Havneudvalg: O. Fiitterer og Magnus Madsen, Østrigsgade 24, S
Tilsynsførende med klubhuset: Jørgen Nielsen, Korfuvej 6, S
Kapsejladschef: Alf Andersen, Krudtmøllegårds Allé 13, S
Sejladschef: Robert Frisch, Niirnberggade 24, S
Juniorleder: A. May Jørgensen, Italiensvej 76, S
Festudvalg: Jørgen Nielsen og O. Fiitterer
Pladsmand Madsen
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Albin Solo Marstal
Penta Søby
samt lager af brugte motorer, skrue
aksler, propeller alle størrelser sælges
OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 25
SUNDBY 6768

assereren
træffes

*
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1. oktober — 1. april:
1. søndag i hver måned kl. 10—12
'-I-

i klubhuset,

IIUSK STOPURET
til hftpsejUulsen

hver fredag 19,30—21
Højdevej 39, 3.

STARTKUGLEN er forsvundet.

zMiiUeh,

Husk postgiroen 56516.

Alt i ure og optik.
Jeg har stopure - Barometre - skibsure
— lige det sejlsportsmanden ønsker. —

Ved indbetaling opgiv medl. nr.
ASSURANCE
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CENT. 14575 - MARSKENSGADE 8, 1.

»Klohhemagercn«
Amagerbrogade 101

Amager 2719 u.

GIK DER EN RUDE?

Hvad „stof
angår - -

betyder intet
den ordner
GLARMESTER JES SCHULTZ

fonens uafbrudte kimen døgnet rundt, —

Wermlandsgade 82 — Amager 7099
til den billigste pris

Ø B R O 7515

Hvis den strøm af læserbreve — og tele

UHA--

fra interesserede sejlere, som allesammen
vil have ørenlyd for netop deres mening om
sagerne, vedbliver, må det ende med, at

SEJLSPORTSHUER
EMBLEMER OG OVERTRÆK

S.S.F.-bladet vil udkomme som ugeblad, og

Der hviskes i krogene, at Tanggaard
tilsidst vel som dagblad, hvis vi allesammen Rasmussens valg hang i en tråd, og at det
skal have plads i bladets beskedne spalter, skulle være en kinesertråd.
— tror jeg nok. —

Red.
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JULE- og andre hønisser
Som ungt menneske arbejdede jeg en kort
tid sammen med en ældre svend, som havde
været det meste af den gamle verden rundt
„på valsen", og som havde en fanatisk kær
lighed til vers. Hver gang vi kom ud til
ham for at hente et eller andet, fik han os
op i en krog, slog sig for brystet, lukkede
øjnene og strakte den ene arm skråt i vej
ret, — og så fik vi „Engelske Socialister",
„Søren Kanne" eller „Sunbeam".
Jeg husker, med skam at melde, ikke
hvem, der har skrevet „Sunbeam", men den
handler om nogle unge kunstnere i Paris,
der har en negerknøs til at gå tilhånde på
deres atelier, og når kunstnerne så efter
fyraften går hjem, maler han på deres bil
leder, og gør det mesterligt. Da malerne
næste dag fritter ham ud for at få at vide,
hvem der har malet på deres billeder, svarer
the black boy: „Ak, herre, det har „Sun
beam" gjort."

&

Og „Sunbeam", det er negerens nisse,
den som om natten flytter rundt på pensler
og farver, skitser og lærreder, så ingen kan
finde nogen ting om morgenen, — og han
tror fuldt og fast på, niggerdrengen, at der
findes en nisse i atelieret.
Oppe på S.S.F.s redaktion har vi også en
nisse, — en hønisse. Han er meget værre,
end bogtrykkerens sætternisse, som dog

nøjes med at flytte rundt på bogstaverne,
så meningen bliver en helt anden end tilsig
tet, og ikke nær så rar som sine rinsengrødspisende kolleger, julenisserne, næh, han
gemmer de tegninger, som skal bruges i
bladet, forlægger klicheerne og forputter
hele, store manuskripter. Og så har han
været lumsk nok til at flytte med, da redak
tionen holdt flyttedag.
Han stikker ubenyttede rejseartikler i
forkerte mapper og skriver dem op i glem
mebogen, og hans skyld er det faktisk, at
Orla Norups fortræffelige beretning om en
langtur syd om og gennem Sverige — som
Orla Norup fik K. D. Y.s præmie for — er
blevet forputtet og først nu dukker frem,
da vores husnisse har besøg af årets jule
nisser, og derfor ikke har tid til at lege
drillepind og rode i manuskriptbunken.
På nissens og egne vegne må jeg bede
S.S.F.-bladets læsere og Orla Norup und
skylde, vi vil i de følgende numre bringe
fortsættelsen af beretningen, som påbe
gyndtes i aprilnummeret, og for den, som
har forlagt bladet eller ikke længere husker
indledningen og den første artikel, skal vi
bringe et kort resumé.
Red.

MED BÅDEN PA RYGGEN GENNEM SVERRIG
af Orla Norup.
„Sus" er en 27 kv.-m. kutter uden hjælpe
motor, i Sverige kaldes typen kystkrydser,
og målene er: 9,68x2,1X1,3 m bygget 1945
af 22 mm fyr på eg.

Guldhammers lærebøger i navigation, Den
danske Havnelods, Den svenske Lods, log
bog, lineal, passer, transportør, SXK-standart, skibspapirer, nationalitetsbevis, lystI kahytten findes klædeskab, pantry, 2 fartøjscertifikat, tilsynsbog, flagcertifikat,
køjer, indbygget SP-radio, kommode med redningsveste.
4 skuffer, et bord, som kan hægtes af, og
Af søkort følgende: Danske nr. 100, 131,
i forrummet en fast køje.
132, 181, 188, 189. Svenske: nr. 7, 30, 81,
Af sejl fandtes: 2 storsejl, 2 genuafokke, 88, 95, 252, 253, 254, 255, 256, 258, 259, 273,
275, 276a, 292, 293, 333.
3 krydsfokke, 1 stormfok, 2 spilere.
Vandtanken rummer 30 liter og til ud
Besætningen bestod af „kaptajnen" og
rustningen hørte iøvrigt: kompas m. lampe, skipper selv, og starten fandt sted fredag
pejlskive, sammensat lanterne, ankerlanter den 26. juni kl. 19,00 fra S.S.F.s havn, gik
ne, elektr. håndlygte, tågehorn, håndlod, gennem Falsterbokanalen, ned langs kysten
20 m lodlinie afmærket i m, stopur, kikkert, mod Trelleborg, som anløbedes kl. 01,30.
ur, barometer, termometer, Funders og Udsejlet distance: 28 sømil.

SIDE 2
Lørdag den 27. juni til Østra Torp. Di
stance: 11 sømil.
Søndag den 28. juni forbi Ystad, vindstille
— vind hen under aften. Stenshuvud fyr og
Sandhammaren pejlet kl. 01,00. På læns
mandag morgen og kl. 12,30 rundedes tokosten ved Utlången i temmelig meget sø,
10 m/sek. vind og 7 knobs fart med kurs op
mod Kalmarsund.
Der var nu ca. 45 sømil op til Kalmar,
d. v. s. ca. 7 timers sejlads, hvis vinden
holdt sig, men der var noget torden NtV
for os, som trak mod 0, og nu lænsede vi
lige op under de ravnsorte skyer, som trak
over mod Øland.

SSF
agterdækket og betragtede os, så kaptaj
nen, der havde rorpinden, voksede jo et par
tommer.
Vi lænsede i kursen NtØ i vind SV 6
m/sek., der desværre flovede jævnt og trak
nordover. Kl 17,15 passerede vi øst om
Dåmman fyrs 2-ballon. Vinden var nu
NØtØ — 1 m/sek. "Vindstyrken" holdt sig,
men vinden trak videre til SØ og kl. 20,00
til S Kl. 22,00 passerede vi V om Blå Jungfrun, der så meget utilnærmelig ud med
sine stejle klippevægge. Der stod lidt døn
ning, så det var umuligt at komme helt ind
under øen. Vi lå der et par timer og drev,
saa kom der en luftning fra NØtN, og
Torsdag den 2. juli kl. 02,15 passerede vi
Ydre Rønnerev 6 sømil NNV for Blå Jungfrun. Kl. 03,15 gik vi over stag ved Grøttlan
med kurs ØV 2 N. Da vi kunne se Ølands
Norra Udde og kun havde ca. 45 sømil til
Visby, fristede vinden til at gæste Gotland,
men vi blev enige om at fortsætte. Skulle
der mod forventning ingen luft komme,
kunne vi altid ændre plan. Når jeg siger
mod forventning, er det fordi vi havde fået
fortalt og også konstateret, at der som
regel er stille på de kanter om natten, men
luft om dagen
Kl. 5,15 gik vi over stag og holdt nu NtØ.
Kl. 10,30 pejlede vi 1-ballonen for Vinkel
grunden i NVi^V og holdt NVtN imod Idø
stångskær. Vinden var allerede ved 6-tiden
fulgt med solen sydover, således at vi kl.
08,30 kunne sætte spiler. Det var frisket til
2 m/sek., så det var rigtigt dasevejr. Men
det friskede støt, og vi fik efterhånden
travlt med både at navigere og passe spiler,
der måtte bommes en utrolig masse gange,
men farten kom også op på 6—7 knob. Det
var vel nok en lænser. Efter Idø sund fulgte
vi farledet og havde her vinden tværs 5—8
m/sek., men heldigvis kun en sømil, for det
kneb med at bære spileren. Så gik det mere
nordpå igen, og kl. 14,12 passerede vi 2kosten ved Sladø. Kl 14,55 Finnhållan Fyr,
kl. 15,10 Råsumskær, 15,40 Våderskær, kl.
16,40 St. Kaltskær, kl 17,30 Hågerøkarten
Fyr. Nu flovede den StØ-lige vind desværre
igen til 3 m/sek., men kom igen fra SV
3—5 m/sek. Kl 18,15 passeredes Sandø
Fyr. Kl. 19,00 Krakmarø, kl 19,45 Våggøn,
hvorefter vi holdt VNV^N. Da vi kom i
læ af Sønder Finnø måtte vi bjerge spile
ren, men den havde også trukket os godt
nu i 12 timer Kl. 21,35 passerede vi Tvesåcken. Der var en duft af gran- og fyrre
skov her, som om en Danapin-flaske var
gået i stykker på badeværelsesgulvet der
hjemme. Faktisk røg vi ikke i omtrent 2
timer af samme grund.

Kl. 14,00, da vi passerede 1-ballon ved
Yttre Stengrund, skiftede vi genuaen ud
med en stormfok og fik noget tøj samt
olietøj på. På ca. 1 minut sprang vinden
fra SV—8 til N 8, hurtigt aftagende i styr
ke, derefter svag skiftende vind og regn.
Ved 17-tiden kom den fra SØ — 1 m/sek.
Vi slog et slag over mod Svansholmerna,
derefter ind nord for Stensøgrunden, så
over stag igen. Det blev en uforglemmelig
morgen Slottet og byen voksede frem fra
mørket og præsenterede sig på en uimod
ståelig måde i den tidlige morgensol, ny
vasket af regnen, da vi kl. 5,00 fortøjede
inde i havnen i Kalmar, hvor byen endnu
sov.
Det sidste trip fra Østra Torp til Kalmar
var på 136 sømil på ca. 45 timer.
Byen og slottet klædte hinanden. Slottet
er meget skønt, og især et tårnværelse med
paneler lavet i imponerende træværksarbejde, indtog os meget. På slottet blev der
samtidig optaget en middelalderfilm, så
borgfruer samt adelsmænd i stramtsiddende
hoser og vatterede vamse sværmede rundt,
hvilket passede udmærket ind i morgenens
stemningsbillede, ligesom nogle koner, der
i voldgraven lå på en træslidske og vaskede.
Det var for varmt i byen, og da vinden
var SV — 4 m/sek. lettede vi kl. 15,00 med
stor genua under og lænsede de 17 sømil op
gennem sundet til Borgholm, hvor vi hjul
pet af et par pin-up girls fortøjede kl.
18,30. Ja, det var en dejlig havn. "Danne
brog" med kongefamilien om bord prægede
selvfølgelig badestedet. Der var en livlig
promeneren. Vi kunne heller ikke dy os,
men gik en tur op til Borgholms slotsruin.
Onsdag den 1. juli sludrede vi med kunst
maler Goran Brunius, der anbefalede os
turen gennem Sverige til Gøteborg. De
havde selv prøvet turen i båd uden motor,
og der var træksti, hvis vinden var kontrær.
Vi holdt skibsråd og 5 minutter efter var
Visby på Gotland strøget i denne omgang,
løvrigt var det ved at blive mørkt nu, og
til fordel for kanalturen — begge dele men
skoven hjalp godt til med at skjule sømær
te vi ikke at kunne nå.
Kl 14,30 lettede vi. I Yderhavnen kippede kerne, men det lykkedes os at ramme en
vi for "Dannebrog". Kong Frederik stod på stage, der markerede et knæk på farledet.
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og kl. 22,40, da vi passerede Algholm, satte
vi spileren igen, for nu var det regulær
kompaskurs det sidste par mil op til det
fyrbelyste farled, som vi kom ind i N for
Trånnø. Spileren blev bjerget og stor genua
sat. Vinden var ca. 3—4 m/s fra SV og
kursen var igen VNV—N. Kl. 24,00 loddede
vi os ind til en ankerplads ved Eknøn i
Skansfjorden. Vi havde desværre ikke flere
specialkort og ville ikke fortsætte efter
oversigtskortet om natten.
Dette trip fra Borgholm til Ettersundet
på 110 sm blev gjort fra onsdag kl. 14,30
til torsdag kl. 24,00, ialt 33y 2 time, deraf
de sidste 55 sm i skærgården på 11 timer.
Fredag den 3. juli lettede vi kl. 09,00.
Vind NVtV 3—2 m/sek. Vindstyrken passe
de os udmærket, da vi kun havde oversigts
kortet „Norrkopingsbugten" skala 1:200,000
— men vindretningen gav regulært kryds
forbi Stegeborgs slotsruin de sidste ca. 10
sm ind til den første sluse ved Mem, hvor
vi fortøjede kl. 16,00.
(Fortsættes i næste nr.)

Nye medlemmer
i Sataddtjy, Se^pyceuiMfy

Aktive:
Georg Olesen, Vesterbrogade 118. V.
Uden båd.
Svend Rasmussen, Blegdamsvej 70, 0.
Uden båd.
Ifølge lovenes paragraf 3: Nyt medlems
ansøgning om optagelse aftrykkes i først
udkomne nummer af S.S.F. Protest skal
skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14
dage efter offentliggørelsen.

Det er ikke alene besværligt at overvin
tre i havnen, det er også dyrt, og så er det
forbudt, hvis ikke man har anmodet besty
relsen og fået dennes tilladelse til det.
For at ophaling af fartøjer kan foregå
hurtigt og planmæssigt, har pladsmanden
krav på forud at få såvel klodser som
bukke og andre afstivningsgrejer forevist
og/eller udleveret.
Det er forbudt — og iøvrigt fuldstændig
håbløst — at forsøge at fylde havnebassi
nerne med ferskvand. Hanerne skal lukkes
efter brugen.
Cykler skal anbringes i cyklestativerne
og ikke opad en anden mands båd.

SSF
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SIDE 3

Fra bestyrelsen
i anledning af
Nu har redaktøren været her igen. Han
vil have et par pæne ord til medlemmerne
i anledning af julen.
Det er vanskeligt at komme i julestem
ning, når regnen pisker på ens ruder.
Hvad skal jeg skrive om ?
Det eneste, der kommer mig i hu i øje
blikket er — vejret, det ulyksalige vejr,
hvorom der er talt og skrevet indtil trivia
litet i den forløbne sæson.
Den lige overståede generalforsamling
har lænset mig for emner. Af arbejder, der
ligger forude har vi — foruden klubhus
spørgsmålet — udgravning af vor sejlrende,
et arbejde, der er nødvendigt, hvis vi over
hovedet vil ud at sejle i den kommende
sæson.
Renden koster gennem årene foreningen
en masse penge, og det er ubehageligt for
en bestyrelse at have en sådan trusel hæn
gende over hovedet og hvert andet år at
Fra Rødvig havn.
skulle skaffe penge til en sådan uddybning.
Heldigvis er der også andre end bestyrel
Sluttelig vil jeg på bestyrelsens vegne ønsket om, at vi i 1955 må få en god sejl
sen, der tænker over problemerne, og vi er
glade for at mærke, at også andre er inter ønske alle medlemmer og deres familier en sæson (noget vi har drømt om i flere år).
rigtig glædelig jul og et godt nytår med
W. T. R
esserede i problemernes løsning.

OPTIMIST-JOLLEN
Fra motorbådsklubben West's medlems
blad ,,Lænsepumpen" har vi med velvillig
tilladelse lånt denne lille artikel, som måske
kan have interesse for S.S.F.s medlemmer:
„Under et besøg i Vordingborg Sejl
klub i sommer bemærkede jeg, at klub
ben havde nogle små handy sejljoller
liggende. Ved en senere henvendelse til
klubben er det lykkedes mig at frem
skaffe tegninger og byggevejledninger til disse, og da jeg mener, at jol
lerne vil være velegnede her i „West",
f. eks. som hækjoller, vil jeg give nogle
oplysninger desangående. Ganske vist
er „West" en motorbådsklub, men der
skulle intet være til hinder for, at vi
fik en flåde af disse optimist-joller, idet
de, når de ikke bruges, er så lette, at
de kan tages op af vandet og lægges
med bunden opad på et sted, hvor de
ikke ligger i vejen.

efter de originale skabeloner, fra Vor
dingborg Trælasthandel for 120 kr.
Sejlet, som sidder past på masten,
koster syet 97 kr. D. v. s. at med ma
ling og øvrige materialer kommer optimist-jollen ikke til at koste over 300
kr. Jollen er limet sammen, flyder på
ca. 15 cm vand og kan bære 400 kg.
Den er forsynet med en sænkekøl af
krydsfinér og kan på grund af sin kon
struktion bogstavelig talt ikke vælte.
Optimist-jollen stammer fra Ameri
ka, idet den er konstrueret til „Clearwater Optimist Club", men konstruk
tionen af den er omarbejdet, så den
passer ind i danske forhold. Som nævnt
er den meget handy; i Vordingborg var
det drenge under den skolepligtige
alder, der sejlede med dem, og den kan
vende på en „tallerken". Jollen bygges
på bedding med bunden opad, og det
vil ikke volde særlige kvaler at samle
den, selv for en uøvet.
Det er mit håb, at der måtte kunne
blive interesse for denne bådtype, og
hvis nogen ønsker det, kan tegningerne
lånes hos mig.
Red."

lade være med at dele „Lænsepumpen"s
syn på sagen. Her var måske endelig en
nem og billig måde at få ordnet jollespørgs
målet på, og så vidt vi erfarer, kan tegnin
gen til jollen købes hos Vordingborg Træ
lasthandel formedelst 10 kr., hvorfra også
alt træ, som omtalt, kan leveres, opskåret
efter skabelon og lige til at samle. Måske
kunne man, hvis der viser sig interesse for
jollen, finde frem til en løsning, som den
de har i „West", og i hvert fald komme
tilbage til spørgsmålet.
I Sejlklubben „Enighed" oplyser man, at
man der har 2 optimist-joller og flere
under bygning, og at byggetiden andrager
ca. 50 timer.
Red.

•
Hvor er det dejligt at vide, at alle i S.S.F.
er glade og tilfredse, at ikke een eneste har
noget at gøre vrøvl over eller kritisere. Det
er ellers det, vi blandt andet har vort med
lemblad til.

Når jeg mener, at de bør have en
stor udbredelse, er der flere ting, der
REDAKTIONEN
taler herfor. Blandt andet er byggeud
ønsker Sundby Sejl-Forenings
Selv om vi ikke har haft lejlighed til, på
gifterne meget små; materialet er
medlemmer og S.S.F.-bladets
hovedsageligt vandfast krydsfinér, og grund af manglende tid, at se optimist-jol
læsere glædelig jul og godt nytår.
man kan få alle materialer, udskåret len eller tegningerne til den, kan vi ikke

SIDK 4
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UDLÆNGSEL OG HJEMVE...
De var startet, hele besætningen, bound
for Genova, og det ærgrede mig en smule,
at jeg ikke var med. Ned til det solbeskin
nede Italien, nu, medens alt herhjemme var
gråt og surt og trist og mørkt, — og i min
ærgrelse over ikke at kunne få fri, sagde
jeg min chef og høje mester en masse drøje
sandheder, hvad der foranledigede ham til
at udbryde, at jeg for hans skyld kunne
rejse til helvede, men at jeg havde tre må
neders opsigelse.
Så var det for sent, og jeg kom ikke med
til Genova, jeg måtte nøjes med at stå j
derinde ved hovedbanegården og se folkene
gå ombord i bussen og sætte sig tilrette på
deres pladser, alt efter rang og titel, se de
to chauffører entre ombord, og den store,
tunge bus drive af med kurs efter Køge —
Storstrømsbroen — Gedser — Grossenbrode
- Tyskland — Schweitz — Italien.
Jeg forsøgte at trøste mig selv med, at
søfolkene, som tog af sted, ikke allesammen
var lige glade for det, og at mange af dem
sikkert gerne ville være blevet hjemme
julen over, men den trøst duede bare ikke
for mig, som ikke var sømand, og ikke
bundet til den store ,,Tanker", der ventede
i Genova, for hverken et halvt, et helt, to
eller fire år. Den skulle skifte besætning,
båden, og det var bussens opgave at bringe
den nye besætning derned og tage den
gamle med hjem, og det var det, jeg så
gerne villet have oplevet. Turen ned gen
nem Europa. Skibet dernede i den frem
mede havn. Søfolkene. Hjemturen. Og så
blev det hele ikke til andet, end at jeg satte
et stort kort op hjemme på væggen og
satte mig til at glo foran det, medens jeg
forsøgte at placere bussen et sted på een
af de mange, røde streger, som angav
Europas hovedveje.
Jeg kendte dem jo, vejene, fra dengang
jeg vagabonderede i min gamle Ford-vogn.
Det er længe siden nu, det var dengang
man skulle sige „Heil", når man kom ind
på et værthus, hvis man ikke ville risikere
at blive hængt i den nærmeste lygtepæl, —
dengang vi startede et kæmpeslagsmål i <
Kølns gader, blev arresteret i Niirnberg for
demonstrativ opførsel på offentlig gade og
plads, dengang vi rev en lysekrone ned i
Bingen og væltede det mekaniske kalver.
Det var dengang vi mødte Leo fra Dron
ningens Tværgade. Hans far var sort, hans
mor hvid han var artist ved en stor cirkus,
en forfriskende fyr at rende på ude i ver
den, — guderne vide, hvor krigen har gjort
af ham.
Jeg sad der foran kortet på væggen og
fulgte vejenes slyngende bånd gennem
fremmedartede landskaber, over bjergpas

og floder, langs stille søer, hvis vand lyser
irgrønt, gennem små, hyggelige landsbyer,
forbi indbydende landevejskroer, — og jeg
mindes en gammel, hvidhåret kromutter
med en masse rynker i sit smilende ansigt,
ser hende stå der i døren ud til køkkenet
med to gennemskårne brød i hænderne og
spørge, om jeg vil have af det med, eller
af det uden rosiner.
— Ack, du lieber Augustina, det er mig
så flintrende, splintrende, revnende ligegyl
digt, giv mig en skive af hvert, og kaffe,
og vis mig så det rum og den seng, jeg skal
sove i i nat. Og væk mig i morgen tidlig
ved solopgang, og lad mig se solen stå op
over landskabet dernede, hvor bakkerne er
bjerge og bjergene har sne på toppen. Der
nede, hvor bussen drøner af sted med spee
deren i bund, eller stønnende maser sig
opad og opad i laveste gear, over Brennerpasset, Sanct Gothardspasset, eller måske
Grossglockner, op i 2—3000 meters højde,
efter den roterende sneplov, som kaster
sneen ud over afgrunden i en krystaltindrende sky.
Og en dag er bussen atter på vej hjem
over. Den har afleveret sine alvorstunge
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mænd på skibet dernede og i stedet fået et
lystigt kor med sig hjemad mod Danmark.
Folk, som efter års omflakken på havet,
nu er på vej hjem for at holde jul hjemme.
Bussen klatrer sindigt op ad de stejle veje,
sniger sig rundt om bjergtoppene og støn
ner sig nedad igen, stadig i lavt gear. Ad
serpentinerslyngede veje, og så, nord for
Alperne går det stærkt. Speedometernålen
står og duver et sted mellem hundredetyve
og tredive, de to chauffører skiftes til at
køre, kører nat og dag, til Genova og retur
på seks døgn, kører og kører, alt er på høje
ste ydeevne, mennesker som materiel, med
rødrandede øjne stirrer de to mænd an
spændt frem gennem vindspejlets rude,
ingen af dem tør sove rigtigt, sidder bare
der ved siden af hinanden og ser vejens
roterende bånd suse ind under den store,
tunge bus og forsvinde bagud.
På taget og den store bagagebærer er
stuvet køjesække og skibskister og kuffer
ter, og inde i vognen tasker og pakker med
souvenirs og gaver til dem derhjemme, ting
fra den anden side af kloden, til pigen,
konen, mor, ungerne, til en bror eller kam
merat, — det er langfartssøfolk — deepwatersailors, som er homeward bound, på
vej mod nord i en slingrende bus.
Een mand nåede ikke at komme med
bussen, selv om den ventede på ham i seks
timer. Han stod og lænede sig od ad en
mur, der blev vådt på fortovet mellem hans
fødder, og i velanstændighedens navn måtte
han lade sig slæbe på politistationen, hvor
det kostede konsulens repræsentant alle
hans overtalelsesevner, mange timer og et
kontant udlæg for at få manden fri. Han
nåede lige at komme ud på gaden og se
bussen svinge om hjørnet og forsvinde, og
han kunne hverken råbe eller løbe den op.
Men bussen larmer mod Nord og chef-

N R . 12
pilot'en spørger i højttaleren, om man
ønsker at gøre ophold i Hamborg.
— Nej!
Kaptajnen, som har ansvaret for sin be
sætning, indtil de er landet velbeholdne i
København, ryster på hovedet, men en kullemper, som har tømt de ti flasker „Chanti"
han skulle have fejret sin hjemkost med
sammen med slægt og venner, forsøger en
svag protest. Da han bliver afvist, pakker
han de ti tomme flasker ned i en kuffert
og forsøger at smide det hele ud ad vinduet,
men andenmesteren, som har haft et vågent
øje til de lystige fyre på bagsædet, hindrer
ham i sit forehavende, til stor fortrydelse
for manden, som ikke mener at have spor
interesse i at komme hjem med ti tomme
flasker.
Hvorfor spilde mere tid i Hamborg, end
den, det tager at spise ? Maden er jo bestilt
og står på bordet til klokkeslet, og Ham
borg er jo næsten hjemme. Den ene chauf
før ryger ustandseligt, den anden slet ikke.
De kører og kører, blunder et øjeblik på
frivagten og farer så op med et sæt og tror,
de er faldet i søvn ved rattet. Kører og"
kører, ad autobaner og landeveje, stirrer
sig blinde på deres egne lyskegler, som
rammer vejbanen foran dem, forsøger at
øge farten og indhente det evigt vigende
lysfelt, jager mod nord, fremad og fremad.
Jeg sidder derhjemme i min stue og ser
på Europa-kortet, jeg har hængt op på
væggen. Tror jeg sidder i bussen lige bag
de to mænd og stirrer frem over vejen sam
men med dem, medens jeg hører de hjem
vendende søfolk snorke og synge bag mig.
Jeg tror at høre dem heppe de to chauffører
op med ræben og skrålende opsange, tror
at se lemperen, som vel efterhånden må
have affundet sig med den bitre skæbne,
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at skulle pakke ti tomme vinflasker ud for
den måbende familie, rejse sig" ravende,
holde sig fast med begge hænder i stole
ryggen foran sig, og i dybfølt alvor og en
endnu kun halvt afdunstet italiensk vinrus
stå der med skrævende ben i den slingrende
bus og recitere Knud Andersens „Jan Sejl
mager" :
„På Atlanten, — vi lå med en bark,
„Ragna Ryst",
under vindstille, — havfladen syntes
at sove
"
Jeg sad i min stue, medens bussen duve
de i vejens kurver, og hørte den grødede
sømandsstemme:
„Og da solen skred under, mens
havet lå blåt
under dønninger glødet af
solnedgangsglansen — — —"
Jeg burde været med bussen til Italien,
— burde været en dreng på vej hjem efter
sin første langtur tilsøs, en snothvalp med
vand i øjnene og en kildrende tåre hæn
gende ved næsefløjen. Forbandet, så årene
hefter sig sammen og gør én gammel, —
det syntes med et at være hundreder af år
siden, man pudsede messingtøj i sand og
petroleum ombord på en slingrende tramp
båd på vej over Atlanterhavet, bound for
Baltimore, og lod sin drøm om at blive sø
mand gå tilbunds i en opvaskebalje fuld af
snavset spisegrej.
Men ung eller gammel, Kruså eller Ged
ser, Sønderjylland eller Falster — eller
helst Kronborg om styrbord igen, — for
pokker, — rejser man da kun ud for at
længes hjem
?
Rollo.

På grund af en brandhane er det uladsig end at den er en lækker ting at få eller give
gørligt at skære et hjørne af plankeværket sig selv i julegave, og et nyttigt, ja, næsten
på søndre plads ud mod vejen, men besty uundværligt tilbehør til skibet til sommer.
Men ønsk den nu, for den bliver sikkert

relsen er gennem dybsindig grublen og in

tens tænkning ved at finde frem til en vanskelig at få fat i antikvarisk, når først
Red.
anden måde at klare problemet på, — for den er udsolgt.
øvrigt er det os, som cykler ud fra pladsen,
der er forkert på den. Det er nemlig, Ifølge
politiets udtalelser om sagen, forbudt at
cykle fra privat grund ud på offentlig vej,
og bådepladsen er i høj grad privat grund.
Altså: Man skal stå af og trække cyklen
over det usynlige fortov.

Kassereren minder om, at kontingentre
stancer må være ude af verden ved regn
skabsårets slutning, hvis man vil undgå
ubehagelige overraskelser.
Ifølge S.S.F.s love paragraf 5 skal kon
tingentet betales senest den 20. i kvartalets
første måned, og paragraf 6 siger noget

Vi har nu haft lejlighed til løseligt at slemt om slettelse inden udgangen af kvar
kigge på og i sejlernes nye håndbog „Til talets sidste måned, — og hvor fa'en ska'
søs", og vi kan ikke få andet ud af den, vi så gøre af skivet —?

SIDE 5

Skibsdrengens
første jul ude
Peter havde ligget og plasket i vandet
altid, men det var hans første egentlige
langtur, og det var første gang, han skulle
holde jul borte fra hjemmet, fra far og mor
og søsKende, fra juletræ, festen og alt det,
han altid havde glædet sig til. Men nu var
han jo ikke noget barn længere, han var
voksen, var rigtig sømand, — og en voksen
sømand sætter sig ikke til at græde af
længsel efter dem derhjemme.
Desuden havde John, som var kok og
jungmand ombord på „Bettys Minde", lovet
at tage sig af ham, medens de lå her, lovet,
at han nok skulle vise drengen Peter, hvor
dan en rigtig sømand fejrede jul ude, og
Peter glædede sig, for John var en gutter
mand, som allerede havde været den halve
verden rundt på store damp- og motorskibe,
og så var han tre år ældre, end Peter, og
havde de års erfaring, som Peter manglede.
Men så skete der det, at skipper kom op
på dækket, ligesom de to unge mænd skulle
til at gå i land. Også han var i landgangs
tøj, og han blev et øjeblik stående i den
åbne kappe og så hen på dem: „Jeg går
med jer, drenge."
De to unge studsede et øjeblik, men sagde
ikke noget.
„Jeg skal sige jer," vedblev „den gamle",
„jeg ved et sted her, hvor der er godt at
være for et par fyre, som jer, en højhellig
juleaften."
John forsøgte at se intelligent ud, da han
skrævede over rælingen og hoppede i land
efter skipper og Peter, ærgrede sig et øje
blik over at have fået „den gamle" på slæb,
men trak så resigneret på skuldrene og
sjokkede efter dem, ned langs kajen. —
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SIDE 6
„Spændende at se, hvor skipper havde
tænkt at slæbe dem hen," tænkte han.
Men Peter var femten år, og hans hjerte
bankede af spænding og forventning. John
havde tit fortalt ham om de eventyr, man
oplevede i fremmede havne, når man havde
landlov, — og i dag var han selv med. Han
var et mandfolk, var ikke bange for noget
som helst, og han skulle opleve en hel ny
slags jul.
Skipperen førte dem gennem lange ga
der og ad smalle, skumle smøger og stop
pede tilsidst uden for en port og så sig
undersøgende omkring. Jo, det var vist her.
Han nikkede og mumlede noget for sig selv
og gik så ind gennem den mørke port, over
en gårdsplads og op ad en knirkende trappe.
Peters hjerte hamrede vildt i brystet. Nu
følte han sig rigtig som en sømand, der
er ude på sjov, han skulle nu se, hvordan
søfolk morede sig ude i det fremmede, skulle
opleve juleaften ude for første gang i sit
liv, var sammen med skipper og John, de
var kammerater alle tre, på landlov — det
var noget andet, end sidde derhjemme og
klistre sprællemænd og hænge dem på jule
træet, det var
De var standset uden for en dør, „den
gamle" bankede på og gik ind, og Peter
krammede sin hue i den ene hånd. Hans
øjne blinkede mod det stærke lys, men da
han fik samlet sig lidt, så han mænd sidde
ved lange borde, som var pyntet med gran
grene på de hvide papirsduge. De drak
chokolade af store kopper og spiste kager
med deres teskeer, og en mand stod og talte
oppe fra en lille tribune, som var pyntet
med flag og grangrene.
Peter så spørgende op på John, som und
gik at se på ham. Sådan havde Peter ikke
forestillet sig, der så ud de steder, hvor
John plejede at komme, han havde aldrig
tænkt sig, at voksne mænd drak chokolade
og kager, han troede, det var noget helt
andet, de drak, — og pigerne, som John
havde talt om. hvor var de ?
Peter stod med et og følte sig flov og
skuffet, men en mand kom hen til dem, og
førte dem hen til et bord, hvor der var tre
ledige siddepladser. De skubbede sig ind
på bænken og John rakte ud efter choko
ladekanden, men så begyndte et orgels
toner at bruse gennem den store sal. Det
lød, som når vinden tuder i riggen, som
når sne piskes mod styrehusets ruder, som
bølger, der nynnende skvulper langs skibets
sider og som maskinens syngende rytme
dernede under deres fødder, og mændene
rundt om dem, begyndte at synge.
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foldede hænderne og fulgte med ord for ord.
„Amen."
John rakte atter ud efter chocoladekanden og skænkede for sin skipper og Peter,
og fyldte sin egen kop, og mændene over for
rakte fade med kager over mod de tre sidst
ankomne. Og så blev der delt gaver ud. Til
alle. Peter sad et øjeblik med en pakke i
hånden og tænkte på sin mor, og da han
pakkede ud, fandt han en pakke cigaretter
og to æsker tændstikker, et uldent hals
tørklæde og et par hjemmestrikkede sokker.

„Javel, skipper."
Og Peter sang. Med sin klare stemme
sang han sig hjem til sine kære derhjemme,
som måske nu gik rundt om det pyntede
juletræ med hinanden i hænderne og sang
de gamle julesalmer og måske tænkte på
ham. Han sang sig bort fra de store, robuste
sømænd, der sad tavse rundt om ham og så
ned i bordet, var hjemme hos sin mor og
mærkede hendes hånd i sin, medens de gik
rundt om træet, — rundt om deres eget lille
juletræ.

„Hvem er det fra?" hviskede han spør
Da han satte sig ned, klappede og råbte
gende og så på John, som sad og suttede søfolkene, og skipper lagde sin store næve
på en ny pibe.
på drengens skulder og nikkede uden at
„Det, det er nok fra din mor," svarede sige noget. Var det en tåre, der blinkede
i „den gamles" øjne, eller var det bare den
John uden at se på ham.
store cigar, han sad og røg på, der fik hans
„Også cigaretterne?"
øjne til at svide og løbe i vand ?
„Ja."
Peter sad tavs et øjeblik og tænkte på
dem derhjemme, men så begyndte en at
spille på harmonika og synge en rask vise,
mændene omkring ham sang med på om
kvædet, og Peter så, at det store juletræ,
hvis stjerne næsten nåede loftet, var blevet
tændt. Andre sang viser og fortalte mor
somme historier, og med et rejste John sig
og gik hen til manden med harmonikaen.
„Lad mig låne dit sømandsklaver et øje
blik," bad han og satte den ene fod op på
en stol. Han trak i bælgen og begyndte at
spille en af de små, vemodige sange, enhver
sømand kender, og som får tankerne til at
drage på langfart. Peter sad og tænkte på
plantagen derhjemme i bakkerne, hvor han
så tit havde stået og set ud over fjorden,
lyttet efter fiskerbådenes motorer og ønsket
sig langt ud i verden. Nu sad han og ønske
de sig derhjemme igen, tænkte på de tætte
graner, som sukkede i den frostklare nat,
medens millioner af stjerner lyste over dem
på den fløjlssorte himmel.

Bagefter, da de gennem de smalle smøger
var på vej ned til havnen, til deres skib, og
hørte skrål og spektakkel fra værtshusene,
de kom forbi, sagde „den gamle": „Jeg skal
sige dig noget, knægt, der findes menne
sker, som siger, at det ikke er noget for
mandfolk, alt det der med salmesang og
fadervor, men det er nemlig noget, der
kræver mandfolk. Ærlige mandfolk, som
tør være sig deres Gud bekendt og ikke er
bange for at slå et slag for ham, når det
gælder. Hvad siger du, John," vendte han
sig halvt om mod sin kok og jungmand, der
kom sjokkende lige bag ham med begge
hænder dybt begravet i bukselommerne.
„Har vi nu faktisk ikke vist drengen, hvor
dan en rigtig sømand holder jul ude?"

John nikkede uden at svare. Når han rig
tigt tænkte efter var han ikke spor ked af,
at „den gamle" havde taget dem hen et
sted, hvor søfolk er respekterede som or
dentlige mennesker, og ikke bare bliver
regnet for fordrukne slagsbrødre og sep„Syng med, Peter." Skipper skubbede til takelmagere.
Thorkil Langelund.
ham med den ene albue.

Sommerminde
fra Smålandshavet.
En kop ramlede på gulvet. Den trillede

Askø havn, som ikke var til at finde ud af

ind mellem fødderne på manden, som sad i solnedgangen.. Det var ikke til at se, hvad
og hang over bordet med sin avis, — hanken der var molehovede, hvad der var bolværk
røg af.

og hvad der var hul, og jeg lod skødet løbe

„Hvad?" spurgte jeg ned gennem den lidt ud for ikke at have for meget fart på,
åbne kahytsdør, hvor maleren var ved at medens jeg stadig stirrede derind. Den lave

Det var ligesom i en kirke, syntes Peter vaske op. Gøre bakstørn.
og turde knap se sig om, for skipper sad
„Jeg tabte en kop," forklareede han. „Den
også og brummede med, når der var noget
smuttede fra mig og røg hen ad dørken,
af salmen, han kunne huske, og John sad
og så lige ned i sin tomme kop. Bagefter og hanken gik sgu' af den."
„Nåe," sagde jeg og så atter ind mod
bad en dyb stemme Fadervor og mændene

sols næsten vandrette stråler fik havnehul
let til at flytte sig, og vi var meget nær
inde, før jeg opdagede min fejltagelse og
måtte slå et slagt for at komme ind i den
lille havn, men det gik, og da maleren lod
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„Nej, gu' har jeg ej, — vil du høre om hjem på kredit og æresord, men jeg var
inde i en periode, hvor jeg gjorde alting for
den kop eller vil du ikke?"
langs kaj.
„Du har fortalt mig, at den faldt på gul kert, og sådan gik det mig også den morgen.
„Hvad var det, du sagde om den kop?"
Jeg blev stående lige inden for døren og
spurgte jeg, da vi gik og ordnede sejlene og vet og trillede ind under et bord, og hanken
så
mig om i lokalet. Manden bag buffeten
røg af."
gjorde klart skib.
satte
hænderne i hofterne, lænede sin tykke
„Et øjeblik blev jeg ubeslutsom stående
„Nae — ja det var sjovt nok, jeg lige
mave mod glasmontren og så vurderende
skulle komme til at tænke på det, men den og så på den hankeløse kop, så skubbede
på mig.
trillede på akkurat samme måde. Ind under jeg huen opgivende frem i panden, hev min
„Kaffe?" spurgte han.
jakke på og gled. Ud ad døren.
bordet."
Jeg rystede på hovedet. Der sad mange
„På samme måde, som hvad?"
Det hele var fuldkommen idiotisk, — men mennesker rundt om ved bordene og spiste
„Som den anden kop, — har jeg aldrig der havde faktisk stået en kop kaffe lige deres medbragte mad eller drak kaffe, men
fortalt dig det?"
for næsen af mig, en stor kop dejlig, varm der var ingen, jeg kendte. De lo og sludrede
kaffe og to stykke rosenbrød med masser i munden på hinanden, og på bordene stod
„Nej."
„Det var i min grønne ungdom, jeg kom af sukker på, — jeg havde bare behøvet at masser af snavset service, som trængte til
hjem som blind passager på —"
stikke snablen frem og suge det hele i mig at blive flyttet ud i køkkenet og vasket af.
Manden bag buffeten opfattede min situa
„Som blind —"
og sa. —
tion rigtigt og spurgte: „Er du sulten?"
„Ja, hold nu kaje, det har ikke noget med
Jeg var gået op på kaffebaren for at se,
Jeg nikkede og hans øjne plirrede bag
denne her historie at gøre, ikke ret meget om der skulle sidde en eller anden, jeg
brilleglassene.
i hvert fald, ikke andet, end at jeg i begge kendte, jeg var, som sagt, lige kommet
„Så se at få ryddet af bordene i en fart
tilfælde var så fattig, som en kirkerotte, hjem og trængte til en kop morgenkaffe,
og rend gulvet over med en kost, — så
og at denne håbløse mangel på jordisk inden jeg så mig om efter et nyt job. Jeg står der en kop kaffe til dig."
mammon faktisk var årsag til begge „for kunne have fået kaffe på politistationen,
„Med brød?" spurgte jeg.
og et par skiver franskbrød, men det ville
brydelser"."
„To stykker brød."
jeg ikke have, — jeg kunne have fået rejsen
„Har du også været —?"
Jeg smed trøjen og fik fat i en stor bakke
og begyndte at samle kopper og tallerkener
sammen. En mand sad ved et bord og bredte
sig med sin avis, jeg forsøgte at fiske et
par kopper frem under den, fik ikke rigtigt
fat i den ene, den smuttede fra mig og ram
lede på gulvet. Hanken røg af.
sejlet rutje ned, gled vi stille og nænsomt

Manden bandede. Han ville fanden gale
ham have lov til at sidde og spise sin mad
i fred og ro og mente, at fummelfingrede
skadderhoveder vel kunne finde andre må
der at underholde gæsterne på, end ligefrem
smide kopper ned over tæerne på dem. Han
henstillede høfligt, men bestemt, til værten
om at anskaffe sig en afrydder, som var
mindre klodset.
Værten tog parti for gæsten, ærgerlig
over at se den hankeløse kop på gulvet, og
de hjalp hinanden med at forklare mig, at
jeg var verdens største og mest håbløse
idiot. Det var de for resten ikke de første,
der fortalte mig den morgen, men jeg var
som sagt inde i en periode, hvor jeg burde
have lagt mig ned på jorden og ikke fore
taget mig noget som helst, for alt gik for
kert for mig.
For mig betød en kop kaffe usigeligt
meget, den morgen, så meget, at det koste
de mig alt, hvad jeg havde i mig af selv
beherskelse, ikke at sparke bakken med de
allerede sammenstablede kopper og taller
kener ned på gulvet, og slå tænderne ned
i halsen på den rethaveriske gæst. Jeg
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nøjedes med at ønske, højt og inderligt, at
han måtte få maden galt i halsen, kvæles
langsomt i den sidste bid, og så luskede jeg
ud ad døren —"
„Jeg har aldrig vidst, at du har været
— på bommen, maler."
„Åh jo, der var en periode, da jeg var
færdig med læren og før jeg søgte ind på
Akademiets malerskole, hvor jeg hverken
vidste ud eller ind. Da var jeg sømand,
landstryger, karl på landet og meget andet,
indtil, — ja indtil en mand en dag kom og
tog mig i nakken og stak mig et par på
tæven. Han var for resten amatørsømand,
lige som du."

„Javel. —"
Himlen var blevet sort og vandet mørkt
uden for havnen. Blæsten var kold og havde
regn med sig, vi måtte lægge et anker midt
ud i havnen og have et spring over til broen
for ikke at ligge og gnubbe for hårdt mod
bolværket, men da vi havde sikret os, at
båden lå godt, trak vi i regntøjet og de
langskaftede og vadede en tur ind over øen.
Og det var medens vi stod i læ under tag
skægget på et lille hus deromme, at male
ren fortalte mig om dengang, han var
„blind passager".
Rollo.
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