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G R E E T I N G S from E N G L A N D
Don var med „Nordkaperen" fra Colombo
til Dover. Han var engelsk sergent, havde
dengang 7 års tjenestetid tilbage af 12, og
skulle hjem til England, og fik af sin oberst
et halvt års permission og tilladelse til at
sejle med „Nordkaperen".

WEYMOUTH SAILING CLUB
to the Flag Officers, Secretary and Members
of Sundby Sejlforening with best Wishes for
Christmas and the coming Year.

Han var med, da de mistede roret i
Rødehavet, var med til at reparere „Nord
kaperen" på „Lalandia"s dæk, var med til
Madeira og op over Atlanten.
Det er forfriskende at modtage en hilsen
fra en gut, som var med de tre andre
modige fyre på en del af deres jordomsej
ling, og Don har åbenbart fået smag for
havvand efter turen, hvad hosstående bil
lede af hans nye skiv kunne tyde på.
Don er æresmedlem af Sundby Sejlfor
ening med ret til at føre foreningens stan
der.

V E D ÅRSSKIFTET
Sejlsportsmæssig set har 1955 været et
godt år med en sæson som vi skal langt til
bage for at finde magen til. Vi trængte
også til endelig at få en rigtig sejlersommer igen.
Arbejdet i foreningen er i det forløbne
år gået støt og roligt — et stort gode for
en bestyrelse.
I årets løb har der været nogen afgang
af fartøjer fra S.S.F.s flåde, 3 fartøjer er
forlist og en del har taget turen „over
dammen", bl. a. „Eio" og „Joy". Det er
for såvidt trist at skulle tage afsked med
så gode fartøjer, men vi håber atter at se
disse skudeløse medlemmer med nyt skiv.
Vor nye juniorleder er startet med friskt
initiativ og har i vinter planlagt sammen
komster for juniorerne — noget vi har sav
net de foregående vintre.
Vore juniorer har været ivrige til at del
tage i de forskellige sejladser, og vi har
haft den glæde, at de er blevet fint placeret.
Også i sejladsen om Larchmont-pokalen
klarede vi os godt, trods uheld.
Vore vinterkursus i navigation og tovværksarbejder er også godt besøgt. Des
værre har der jo på grund af styrmand
Bendtsens sygdom været et lille afbræk i
navigationsundervisningen.

Havneudvalget er i færd med en gennem
gang af skurene på pladsen. Som bekendt
har kun medlemmer der er fartøjsejere,
ret til skur på pladsen j og da havneudval
get stadig modtager henvendelser fra med
lemmer, der ønsker anvist plads til opfø
relse af skure, og da det er umuligt for
udvalget at anvise plads, er det nødven
digt at se på, hvor mange af de nuværende
skure , der ejes af ikke-fartøjsejere.
Der er jo også medlemmer, der endnu
ikke har forsynet deres skur med det nye
nummerskilt.
Det er endvidere under overvejelse til for
aret at lade opsætte et stort skilt over
lågen, således at fremmede kan se, at her
ligger Sundby Sejl-Forening. Skilte vil lige
ledes blive opsat ved de andre låger.
Det vil fra havneudvalgets side blive
nødvendigt at være strengere i kravene til
fartøjernes tilstand, før disse modtages på
pladsen og i havnen. Det skal jo ikke være
således, at de fartøjer, som de andre klub
ber ikke vil have på land, ender i Sundby
Sejl-Forening.
Vi er dog her kommet et stort skridt
videre ved den nye ordning, hvorved vinter
oplæggere ikke er medlemmer, men ligger
til en særlig pris.

Det er endelig vort håb, at vi i løbet af
sommeren kan komme af med de gamle
vrag på pladsen.
Spørgsmålet om klubhuset omtalte jeg i
sidste nummer af bladet. Jeg kan dog for
tælle, at vi umiddelbart før nytår var til
et møde på rådhuset. Efter dette møde ser
det ud til, at vi kan gøre os forhåbninger
om at få lov at blive liggende på vor nu
værende søndre plads.
Sluttelig vil jeg benytte lejligheden til
at ønske alle medlemmer og deres pårøren
de et rigtigt godt nytår og håbe, at vi i år
må få en sejlsæson i lighed med sæsonen
1955.
W. Tanggaard Rasmussen.

FORSLRG TIL IlfESTE
GEflERflLFORSflfTlLinG - ?
Et medlem af foreningen har ringet og
bedt mig foreslå i bladet, at medlemmer
med over 25 års anciennitet får nedsat kon
tingent og pladsleje. Det er jo et oplagt for
slag til næste generalforsamling, men ma
ske var der netop derfor grund til at få
spørgsmålet belyst og gennemdiskuteret i
bladet — forinden.
Ked.
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Med hensyn til vore indgange synes jeg,
Her i disse lange aftener, hvor man som
regel kan få tid til at lufte sin mening, og at de står alt for meget åbne. Hvorfor
dertil har vi jo vort blad, så synes jeg, at bliver der ikke indvendig sat en forsvarlig
mange ting kunne være bedre inden for jernplade, tilstrækkelig stor, så ingen kan
række ind og nå smæklåsen? Der er alt for
S. S. F.
For det første begriber jeg ikke, at et mange uvedkommende, som frit går ud og
så udmærket forslag til generalforsamlin ind på vor plads.
Så står der i sidste nr. af vort blad lidt
gen af Svend Åge Larsen ang. elektrisk
slibemaskine, ikke kunne blive vedtaget. om en dårlig idé at hænge masterne oppe
Tænk dog, så ringe en pris det ville koste i spærrene i masteskurene. Det har resul
i forhold til den enorme hjælp en sådan teret i, at der hænger alle dem, der kan
maskine kunne give os, og at så ovenikøbet hænge, selv om der dog er god plads på
nogen vil hævde, at det skal betragtes som hylderne. Skulle vi være uheldige at få
en fornøjelse at ligge inde under sin båd megen sne, kan vi risikere det hele braser
og bruge næverne og sandpapir og måske sammen på grund af overbelastning.
Jeg synes, det ville være mere rimeligt,
6—8 gange så megen tid som med slibe
at bestyrelsen i vort blad havde oplyst om,
maskine, —• jeg forstår det ikke.
at dersom ikke disse bomme og master,
Lad os dog få de midler, vi kan få til at
som hænger så meningsløst, inden en vis
lette forårsarbejdet. Hvem vil ikke gerne
dato var blevet lagt på deres rette hylde,
være sejlklar senest omkring 1. maj, —
ville de blive nedtaget af pladsmanden og
lad Madsen opbevare maskine og ledninger.
lagt uden for på ejerens regning og risiko.
Jeg vil mene, vi skal bruge mindst 2, og
Det var noget, som ikke kunne misforstås.
lad den, som gør brug af maskinen leje den
Det med god eller dårlig idé, er der vist
for en pris pr. time — 50 øre, måske 1 kr.
desværre ingen, der tager hensyn til. Kig
— og det ville være til stor fordel for alle
selv hen i masteskuret og døm.
parter.
Så er emnet udtømt for denne gang, og
Lad så dem, som ikke gør brug af slibe
kunne
ovenstående resultere i forbedringer
maskinen, beholde deres fornøjelse for sig
inden for vor kære hobby sejlsporten er
selv.
Så mangler vi også en ordentlig spule hensigten nået.
slange ved hvert slæbested, også en glim
rende hjælp for en meget lille pris. Vi har
jo vandledninger, og skulle det blive en
tør sommer, hvor der skal spares på van
det, må de selvfølgelig ikke bruges, men
især i efterårstiden ville det være til stor
nytte, når bådene skal op, at kunne spule
rent med det samme.
Ang. ophalingen, så synes jeg den tager
alt for lang tid. Jeg kan ikke forstå, at
når vi har flere vogne, 2 pladser, elektrisk
spil o. s. v., at der så ikke er 2 hold mand
skab til at sætte bådene på land.
Disse burde være på land senest 15. no
vember. I år har mange både taget stor
skade, og hvad med vore broer, alt i alt
bliver det mange tusinde kroner, der er
sket havari for.
Det må være S.S.F., som kræver af Mad
sen, at han holder mandskab, som er kva
lificeret og kan påtage sig at trække op.
Jeg er klar over, at Madsen er ekspert i
optagning, men jeg ved også, at ingen af
os er uundværlige. Madsen kan jo også
blive syg, og derfor mener jeg, der må være
en mand, som dirigerer den ene vogn og
Madsen den anden, så kan bådene komme
op, når ejeren qnsker det og i hvért fald
i rette tid inden for meget er ødelagt.

BYGCEFONDEN
I anledning af formandens indlæg i vort
foreningsblad, som jeg synes burde være
offentliggjort før generalforsamlingen, så
ledes at indholdet kunne have været disku
teret her, men måske har formanden anset
de oplysninger, der forelå, for små og svæ
vende, hvad da også indholdet i formandens
indlæg tyder på.
I slutningen af formandens redegørelse
forekommer nogle efter min mening min
dre velovervejede udtalelser, imod det af
mig stillede ændringsforslag. Når henses
til antallet af de, der stemte for ændrings
forslaget, næsten halvdelen af de mødte,
synes jeg, man skal være varsom med at
tillægge disse egoistiske grunde, og når jeg
ikke selv anbefalede ændringsforslaget skyl
des dette, at jeg ikke ønskede at påvirke
nogen, og det tror jeg, formanden må være
glad for i dag.
Det sidste stykke i formandens indlæg
lyder således: „Hvad havde vi haft i dag,
hvis medlemmerne for 20 år siden havde
haft samme negative indstilling?"
Også denne udtalelse er ganske misvisen
de, og kendsgerninger viser da også noget
ganske andet.

For ca. 20 år siden drøftedes nyt klubhus
i bestyrelsen, og på et møde med direktør
Aage Sejrbo.
Bjerregaard og en kontorchef, hvor for
Spidsgatter „Fri". eningen var repræsenteret af daværende
formand, L. Henriksen og undertegnede,
var dette spørgsmål, med flere, til debat,
og med gode råd og løfter om hjælp fra
kommunen, under forudsætning af, at for
eningens medlemmer var villige til at r>fre
noget for sagen, og direktøren bemærkede
Da vort udmærkede festudvalg, efter at til slut: „Kom igen med sagen, når I har
have loddet stemningen blandt medlem 20—25,000 kroner". — Og på den basis
startedes så byggefonden.
merne, er kommet til det resultat, at man
Når man så vil tænke på de mange år
er mere stemt for at se og høre professio
medlemmerne trofast har betalt til byggenelle kunstnere optræde — i lighed med
fonden, mange af disse kammerater er nu
ifjor — end „vore egne mandariner", er ældre og kan måske dårligt tage de yder
man tilbøjelig til at droppe tanken om en ligere udgifter, som bestyrelsens forslag
„hjemmelavet" revy, og i stedet lave en medførte, så mener jeg og mange med
forårsfest i smag med den, man arrangerede lemmer, at en pause i betalingen til
byggefonden ikke ville være et „attentat"
sidst, og som gjorde så stor lykke blandt
på denne, som formanden bemærker, men
foreningens medlemmer.
Red. en rimelig hensyntagen, indtil der forelig
ger realiteter i sagen, også når henses til
den betydelige sum, der forefindes nu, og
som stadig vil vokse, uden indbetaling.
Venlig hilsen og godt nytår!

REVYEN -?

Godt nytår!
J. C. Pedersen.
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skellige slags, som vi pligtskyldigst måtte
igennem. Vor værtinde havde bagt hele
dagen, og da vi omsider brød op, og sagde
farvel og tak, forærede hun os et stort
franskbrød, hjemmebagt.
Det havde været vor plan at tage til
Thyborøn, men vi blev enige om at gøre
venderejse her fra Jegindø, for i ro og mag
at liste hjemover, ned langs Jyllands øst
kyst og besøge Grenå og Ebeltoft, og kl.
7,30 næste morgen vinkede vi farvel til
Jegindø havn og sejlede ud forbi alle kut
terne, som lå ude på fjorden og fiskede.
Fra hver eneste kutter blev der vinket
farvel, det var, som om vi var gamle be
kendte, der tog afsked med øen og dens
befolkning, og så gik det over lang, hjem
rejsen var begyndt, ankom Løgstør kl.

(Fortsat).
De tog os med op på bakken og viste
Skipperen o g kokken havde nogle be
os øens stolthed, den skønne gamle kirke,
kendte på øen, dog ikke så nære bekendte,
og den vidunderlige udsigt, der var her
at de uden videre kunne gå op og besøge
oppe fra, og da vi så var på tilbagevejen,
dem, men nu ville skæbnen, at de boede
mødte vi en masse mennesker, og blev jo
dør om dør med bageren, og da skippers
noget forbavset, da Mads sagde: „Nå, der
første ordre i havn altid er: ,,Skynd jer op
kommer nok vore gæster."
til bageren og få en pose, så vi kan se, hvor
Åbenbart havde han inviteret den halve
vi er", blev ordren selvfølgelig også denne
ø's befolkning, for at de kunne se giraffer
gang adlydt, og uden for bageren traf kok
ne (de tossede københavnere, som fo'r lan
ken datteren til sine bekendte.
det rundt i deres båd), men det blev en
Så måtte hun jo med indenfor, og besø
dejlig aften, en rigtig jysk aften, med
get endte med, at hun inviterede på aften
læssevis af hjemmebagte kager og 24 for
kaffe i skibet.
Manden var en gammel, gæv fisker, som
havde lagt op og sad og bandt garn hjem
me på sit loft, og fuld af lune, som jyder
kan være det, og som vi nu sidder i båden
og hygger os, går en fisker forbi oppe på
land.
„Nå, Mads," siger han, ,,du er nok kom
met i fint selskab."
Mads tager sindigt sin pibe ud af mun
den og svarer: „Do ka vel ta di lue af, når
do ser, a sidder her."
Sa var det betalt.
Næste dag var vi ved den dejlige bade
strand tæt ved havnen og fandt i massevis
af østersskaller og søstjerner, og af fiskerne
fik vi nogle af deres glaskugler. Nu bruger
de kugler af plastik som flod, da disse er
lettere og ikke så nemt slås itu, — og så
trak vi i landgangstøjet og gik til kaffemik
hos Mads'es.

13,45, fyldte tankene og spiste frokost og
afgik igen kl. 15,45. Dagens sejlads slutte
de i Ålborg kl. 20,45.
Vi vidste fra udturen, at vi skulle gen
nem jernbanebroen mellem kl. 8,30 og 9,
grundet på at broen var under reparation
efter en påsejling i foråret, og vi lå sam
men med flere andre skibe og ventede på
signal for gennemsejling, men først efter
en del tuderi fra skibene kom brovagten ud
og meddelte os gennem en råber, at vi ikke
kunne komme igennem før efter kl. 10,30.
Kl. 11,00 slap vi endelig igennem, og så
gik turen gennem den østlige del af Lim-
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NYE TIDER-NYE SKIKKE
Som medlemmerne sikkert husker, stil pet, kan der sikkert påny fås tilskud fra
lede Sv. Aa. Larsen på vor sidste general ovennævnte fond), og lad os så se, hvad
forsamling forslag om installation af stik hele historien vil komme til at koste. Er
ledninger på pladsen, så vi kunne bruge prisen rigtig, er der ingen tvivl om, at for
slibemaskiner, støvsugere og alt moderne slaget vil gå igennem.
værktøj. Forslaget blev som bekendt stemt
fjorden, over Hals Barre og kurs SØ ned
langs Jyllands kyst, så tæt, som vi turde.
Det daglige vindstille kom kl. 14,00, men
vejret var så dejligt, og alting så stille, så
vi syntes, det ville være synd at ødelægge
roen og idyllen ved at starte motoren, så
i 4 timer lod vi os drive ganske langsomt
sydover, nød det på fordækket i badedragt,
holdt ferie i ordets bogstaveligste betyd
ning.
Næste havn skulle efter planen have
været Grenå, men skibsrådet, som blev
sammenkaldt, fandt, at det ville blive for
sent, inden vi nåede der til, og bestemte i
stedet for, at vi skulle gå til Udbyhøj i
Randers fjord. Maskinen blev startet kl.
16,30 og så gik det nedover.
Man kan gå temmelig tæt på land det
meste af vejen, og vi nød den meget varie
rende kyrststrækning og de skiftende land
skaber med flade enge og høje bakker, med
gule kornmarker og små landsbyer, med
kirker og møller, — men ud for Randers
fjord måtte vi gå langt tilsøs, for her
strækker landgrunden sig langt ud. Læn
gere end ved Amager-kysten. Det skyldes,
at Gudenåen, som gennem århundreder har
ført Jyllands jord med sig, har aflejret det
her på en mærkelig måde. Da vi kom sej
lende gennem løbet, ca. 3 sømil fra land, så
vi en lystfisker, som med sin lille jolle lå
på ca. 6 meter vand, — og ikke een meter
fra ham stod hans kone og sludrede hygge
ligt med ham, — på tørt land.
Ved 21-tiden lå vi fortøjet i Udbyhøj havn.
Udbyhøj er et lille, gammelt fiskerleje,
en idyl gemt væk fra alfarvej, men glemt
er det desværre ikke, for sommerhusene
begynder også at skyde op, og ikke alle lige
kønne. Endnu er idyllen ikke skæmmet og
ødelagt, men det varer vist desværre ikke
mange år.
(Fortsættes næste nr.)

ned.

Sæsonen er, som bekendt, ikke for lang
i forvejen, med ved indførelse af moderne

Jeg syntes det var synd og har i mellem grej, vil vi selv kunne gøre vort til at for
tiden undersøgt spørgsmålet blandt vore længe den. Til glæde for o s alle, til skade
medlemmer, og stemningen her er ubetin for ingen.
get for forslaget. Men, som flere sagde,

Og endnu et lille hjertesuk:

når vi stemte imod, var det fordi, vi ikke

Kan vi ikke få nogle læs slagger kørt

kunne overse det økonomiske, hvilket er ned til midterlågen, så kan vi selv sprede
fuldkommen rigtigt.

dem, de savnes hårdt mange steder. På

Jeg tillader mig derfor at henstille til forhånd tak.
Med håb om velvillig behandling og god
bestyrelsen: Fremskaf et tilbud fra en
installatør, søg tilskud fra Benzinfonden sejlads i 1956.
(efter at den blå afgiftsfri benzin er drop-

Med sejlerhilsen

Carl Hillers.

JUniORSPOLTEfl
Vor initiativrige juniorleder, Jørgen Hil
lers, minder om kammeratskabsaftenerne
pa Sundparkens skole, hvor alle juniorerne
har MØDEPLIGT, hvis de vil ud at sejle
til sommer.
Hvis noget uforudset skulle indtræffe og
hindre en junior i at møde, SKAL han sende
afbud i god tid, enten til juniorlederen, hvis
adresse findes i bladet, eller til Børge Han
sen, Snorrebakken 9, Kastrup, tlf. 50 21 28.
Mødedage: onsdag den 25. januar.
onsdag den 8. og 22. februar,
onsdag den 7. og 21. marts.
Juniorlederen.

TIL mEDLEmmERflE
Det meddeles herved, at skabe på plad
sen, der ikke senest den 31. januar 1956 er
forsynet med de nye numre, vil blive fje-

Dansk Sejlunions håndbog „Til søs" er
blevet en så stor sukces, at den nu er ud
solgt fra forlaget.
Sundby Sejl-Forening har imidlertid end
nu enkelte eksemplarer af den dejlige bog,
der vil være en kærkommen gave for en

net for ejerens regning og risiko.

hver sejler. Bogen sælges til en favørpris
De nye nummerskilte fås ved henvendelse af kr. 24,00, og den fås hos formanden —

til kassereren.

Havneudvalget.

(Palæ 9770).
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FORENINGENS ADRESSER
SUNDBY SEJL-FORENING, Amager Strandvej
Formand: W. Tanggaard Rasmussen, Suensonsgade 39, K
Næstformand: O. Fiitterer, Middelgrundsvej 39, S
Sekretær: A. Kruøjser, Samosvej 17, S
Kasserer: Th. Sparre, Højdevej 39, 3., S. Postkonto: 56516
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, Nurnberggade 24, S
Juniorleder: Jørgen Hillers, Folehaven 33, Valby
Festudvalg: Jørgen Nielsen og O. Fiitterer
Pladsmand Madsen
;

N Y E

B A D M O T O R E R

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

B i a s s « r e r t

n

f

'

t r æ f f e s

SU 35016
PA 9770
AM 8719

1. oktober — 31. marts
hver fredag kl. 19,30—21,00,
Højdevej 39, 3., SU 5673.

SU 5673

Søndag den 5. februar og
søndag den 4. marts
kl. 10,00—12,00
i klubhuset > Amg. Strandvej.

AM 626 x
SU 7524 v

SU 8770

k

Husk postgiroen 56516.
Ved indbetaling opgiv medl. nr.

SEJLSPORTSHUER
EMBLEMER OG OVERTRÆK

BROZEK
AMAGERBROGADE 124

SU. 866

FORBERED ALLEREDE DU fl(ESTE SEJLSdSOfl
SKIBSHYNDER LEVERES EFTER MAL
MØBLER OMBETRÆKRES PA KONTO
A S S U R A N C E

ØBRO 7515

HENNING NIELSEN, GLNLØGSGAI>E 3 5
Cent. 14575 - Jacob Erlandsensgade 11

PRIVAT: CUMBERLANDSGADE 4

SU 1417

V

GIK DER EN RUDE?
TYKKE PUDER

£

redaktionen slutter den 5. i

måneden. Artikler og indlæg, som
ønskes optaget i først udkomne
nr. af

bladet, må således være

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.

redaktøren i hænde senest denne

GEORG FANTH

dato.

CARLSGADE 8 — SUNDBY 7471
Træffes også om aftenen.

Red.

betyder intet
den ordner
GLARMESTER JES SCHULTZ
Wermlandsgade 82 — Amager 7099
t i l d e n billigste p r i s

^ A MAGER ^gjrykkerl^

ANNONCEEKSPEDITION ved
E. LORENTZEN,
Afleveret til postvæsenet d. 19.—1.—1956.

ALBANIENSGADE 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
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LIMFJORDSTUREN
SLUTTER
(Sluttet.)
Vi fik en skøn sommeraften ved Randers
fjord, men da vi næste morgen sejlede ud
ad løbet, så vi et mærkeligt syn. Det så ud
som en hestevogn kørte langt ude i Katte
gat, vi troede, det var en luftspejling og fik
kikkerten frem. En hestevogn var det nu
ikke, men derimod en traktor.
Ja, det er ikke nogen skipperløgn, det
var en traktor, der trak en gravemaskine
efter sig, alt imedens den gravede sand op

var iført de gamle vægteruniformeer, havde
lygte i den ene hånd og „morgenstjernen"
i den anden ( og de gik ind over torvet og
op ad stentrappen til byens gamle rådhus,
og der stod de så, på slaget klokken ti, og tøjningerne og få en kop morgenkaffe i en
sang den gamle vægtervise:
fart, og klokken 6,00 stod vi ud fra Ebeltoft
med kurs efter Sjællands odde. Bidevinds„Om du vil tiden vide,
sejlads,
og trods det, at vi satte maskinen
husbonde, pige, dreng,
på kunne vi ikke holde Odden op, men gik
da er det på de tide,
med kurs mod Sejrø, og gennem Snekke
man føjer sig til seng,
løbet ind til Yderby. Klokken var da 12,30.
befal dig Herren fri,
Tankene blev fyldt op, vi fik lidt frokost
vær klog og snild,
og afgik igen klokken 14,30.
vogt lys Og ild,
vor klok' er slagen ti."
Derefter gik de deres runde i de gamle
gader.
„Om der så ikke var andet at se i Ebel
toft, så var dette her alene rejsen værd,"
sagde kokken, da vi igen sad i båden, men
der var meget mere at se. Søndag formid
dag var vi oppe at se den siamesiske sam
ling, og skal man sige noget om den, må
det være dette: Den var smuk, ja, den var

på vognen fra sandrevlen, den kørte på,
i vand til navet. For os så det ud, som om
den kørte på vandet og vi blev enige om,
at her ved Randers fjord måtte en traktor
fører da have kystskippereksamen.
På strækket til Grenå var vi heldige og
fik hele 3 timers sejlads for en halv vind,
og klokken 18,00 gik vi ind i Grenå. Det
var vore damer lykkelige for, de troede
nemlig, at vi skulle helt til Ebeltoft, og vi
havde ladet dem være i troen. Men nu fik
de tid til at gå på indkøb, og det var nød
vendigt, for det så sløjt ud med provianten.
På turen så vi iøvrigt et ejendommeligt
og sjældent syn. En luftspejling af et fire
etages hus langt ude over søen, og så tyde
ligt, at vi kunne tælle vinduerne i det.

„Hvorfor nu sådan et hastværk," spurgte
kokken og gjorde lidt vrøvl.
Det var slet ikke så let for os at svare
på f for vi havde planlagt at gå ind til Ny
købing S. og besøgte hendes mor, og det
skulle hun ikke så gerne vide, før det abso
lut ikke kunne skjules længere. Det hed
sig, at vi skulle overnatte i Hundested.
Turen langs Sjællands nordkyst kender
de fleste, så den behøver ingen nærmere
beskrivelse, — men da vi kunne skimte
Nykøbing, og kokken stod og fortalte, at
der var kirken, og der lå købmandens hus,
og lige ved siden af, der lå jo mors hus,
da kneb det lidt med at holde ansigtet i
de rette folder.
Vi passerede Isefjords-bøjen og stod ind
mod Hundested, nu kunne vi snart ikke
spille komedie længere, men der lå en færge
og skulle ud af havnen, og vi drejede styr
bord over.

overvældende, men desværre, som i næsten
alle vore museer og samlinger, der var alt
for lidt plads, og det er synd for de smukke
ting. Tænk bare på en samling af de smuk
keste kolibrier stuvet tæt sammen i en
montre, — man får ikke det rette indtryk
Så var vi imidlertid nået til lørdag den
af tingene på den måde.
23. juli og gik ind i den sidste ferieuge, og
Men en mærkelig ting var der, som vi
kokken havde lovet os et gilde om søndagen,
særlig
lagde mærke til, og det var en stor
hvis vi lå i molboernes hovedstad. Afgang
fisk. En klumpfisk, en meget eksotisk fisk,
fra Grenå klokken 14,30, bidevind til Ebel
troede man da, men på montren stod: Fan
toft vig og for maskine op gennem vigen
get
i Ebeltoft vig.
med en væmmelig sø lige imod. Klokken
Tiden
gik alt for hurtigt, og kokkens
20,00 lå vi fortøjet langs en paketbåd
i Ebeltoft, fik en gang aftensmad og gik gode frokost ventede nede i båden, så vi
så op i byen for at høre vægterne synge de gik til det lovede gilde med stor appetit,
gamle vægtersange. Og selv om vi godt og der var ikke sparet på hverken vådt eller
vidste, at det var tre århusstudenter, som tørt. Den frokost trak lidt ud.

„Åh, du kan vel se, at færgen lørst skal
svaje rundt, men gå du nu bare ned og skræl
kartofler, så vi snart kan få noget aftens
mad."

Paketten vi lå fortøjet ved skulle sejle
tidligt mandag morgen og vi var enige om
at sejle samtidig. Klokken 5,15 vågnede vi
ved, at han startede sin maskine, og så var
det med at komme ud af køjerne, smide for

Besætningen forsvandt ned i kabyssen,
og vi kunne nu roligt lægge kurs mod Ny
købing, — men med et stikker kokken
hovedet op over lugekarmen og ser sig om
kring. „Alle veje fører til Rom," siger hun,

tjente sig en lommeskilling i turistsæsonen,
følte vi os dog ført tilbage til middelalderen,
da vi så de tre vægtere komme sindigt op
gennem den smalle gade med toppede bro
sten og de gamle bindingsværkshuse. De

„Hvorfor går I ikke ind i havnen?" spurg
te kokken.
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Ordinær

It ai varlig generolior samling
afholdes
MANDAG DEN 26. MARTS 1956 KL. 19,30 PRÆCIS
i Amager Selskabslokaler, Markmandsgade 9—11.
D a g s o r d e n :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

Følgende er på valg:
Kassereren Thorkild Sparre.
Skolechefen Robert Frisch.
3 repræsentanter: O. Fiitterer, Jørgen Nielsen og Alf Kruøjser.
Suppleant til bestyrelsen: P. Høegh Thomsen.
Revisor: Egon Ryefelt.
Revisorsuppleant: Einar Olsen.
2 målere: Jørgen Jensen og John Skjold Petersen.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest den 12. marts 1956.
Bestyrelsen.
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„men denne her fører sgu' til Nykøbing." Sundby havn med signalflagene hejst, og
hvem der kunne tyde dem læste: „En god
Og så blev der „solskin ombord".
ferie slut."
Vi blev i Nykøbing til torsdag morgen
klokken 7,00, havde en fin tur til Gilleleje,
Til sidst lidt oplysninger til interesserede:
som vi aflagde en „fransk visit", rundede
Gennemsejlet distance: lait 457 sømil.
Kronborg klokken 17,00 og var i Humlebæk
Antal sejltimer: lait 103,45.
klokken 18,00.
Forbrugt brændstof: Petroleum 300 liter,
Fredag afgik vi klokken 11,10 og var i
benzn 25 liter.
„Gubbe".
Vedbæk klokken 13,15, og så blev det lør
dag. Sidste feriedag og sidste stræk hjem
over. Vi trak det ud så længe som muligt,
lå og fiskede ved Tårbæk rev, daskede
langsomt sydover, men vi nærmede os slut
Opmærksomheden henledes på, at
ningen, og klokken 16,30 stod vi ind i
master og bomme ikke må ophænges
under

tagspærene

i

masteskuret,

man skal anbringes på de dertil ind
rettede hylder. — De allerede op
hængte master vil blive lagt uden for
masteskuret, såfremt de ikke er ned
taget senest den 1. marts d. å. —
H A V N E U D V A L G E T

GÅ NED OG SE
TIL DIN BÅD
Et par både væltede under stormen, de
tog så vidt vi erfarer ingen skade, men man
bør jævnligt se til sin båd i løbet af vinte
ren. Det er ikke nok, at man en gang for
alle har set, den er stivet godt af, bukkene
kan have rokket sig t være sunket, skredet,
kommet til at stå skævt, og båden har nu
ikke godt af at stå og slå fra den ene side
til den anden. Ikke alene skamfiles maling
og træ, men det kan ske, at bukken vælter
eller braser saammen, —< og så ligger båden
der.
For de fleste af os repræsenterer båden
en formue, ikke alene i penge, men også i
sundhed og livsfornyelse sommeren igen
nem, og vil man bevare sine ting, må man
passe dem. Så tag hellere den kolde tur
nede til bådepladsen engang for meget, end
en for lidt. Det kan blive både dyrt og
ærgerligt ikke at gøre det.
Red.
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TIL GENERALFORSAMLINGEN
Fra flere sider er jeg blevet anmodet om
at slå til lyd for, at ældre medlemmer får
nedsat deres kontingent til foreningen, og
jeg har derfor til generalforsamlingen ind
sendt forslaget under eget navn for derved
at få såvel bestyrelsens som de menige med
lemmers syn på spørgsmålet.
For os, der er forholdsvis unge og tjener
en ugeløn eller en månedsgage eller fører
forretning for egen regning, spiller et halvt
hundrede kroner om året i kontingent vel
ikke nogen større rolle, stort set, men for
ældre medlemmer, som sidder med en lille
pension eller aldersrente, kan det vel nok
gøre det. Jeg vil tro, at det, for disse ældre
medlemmer især, ville være en sorg, om de
nødtes til at skille sig af med deres kære
skiv og melde sig ud af foreningen, fordi

SUHR TIL SEJRBO
Min gode ven, Sejrbo!
Tror du virkelig, det kan lade sig gøre
at have elektricitet til afslibning af bådene,
— da må jeg sige, at jeg har en anden op
fattelse af denne sag. Du har jo selv set,
Sejrbo, hvorledes det står til i masteskure
ne, og det er jo, trods alt, forbudt at hænge
masterne op. Se på lågerne ved indgangene
til pladsen, se ligeledes, hvordan skruestik
kene under halvtagene ser ud, — hvorledes
vil det da ikke gå med slibemaskinerne ?
Antagelig vil du kunne finde dem rundt om
på pladsen, og tænk også på, hvad det vil
komme til at koste at få sat stikkontakter
op, den spøg vil sikkert blive dyr for S.S.F.
For slet ikke at tale om de ubehagelig
heder, der vil følge i kølvandet, når der en
søndag med fint vejr kommer omkring 300
mand og skal slibe bådene, og alle skal
bruge maskinerne på een og samme gang.
Det vil aldrig kunne gå.
Jeg tror, Sejrbo, at vi skal blive ved
med at bruge den gammeldags måde, og så
„gå til biddet" med godt humør og et stort
smil.
Angående slangen ved ophalerbeddingerne, til afspuling af bådene, skulle den jo
have været der for længe siden, — det vil
ikke blive nogen stor bekostning for S.S.F.
K. Jensen.
Kragejollen „Boy".

deres økonomi ikke længere tillod dem at
dyrke deres kære hobby, sejlsporten.
Jeg vil ikke stille forslaget sådan op, at
man automatisk bliver fri for at betale kon
tingent, når man har været medlem af for
eningen i 25 år, for der ville blive et skævt
forhold i det, hvis man tænker sig en junior
på ca. 15 år ville blive kontingentfri i en
alder af omkring 40 år, — forslaget skal
udformes således, at medlemmer med
mindst en snes års anciennitet får ret til
nedsat kontingent eller eventuelt bliver helt
fri for at betale til klubben, når de bliver
pensionerede eller søger deres aldersrente.
Altså således, at ældre mennesker, hvis
indtægt er faldet betydeligt, er gratis med
lem af S.S.F. resten af deres tid. Forøvrigt
vil forslaget blive nærmere præciseret i
næste nummer af bladet.
Red.

De 25 års
anciennitet

AF DET HELT STORE
FORMAT
En interessant sejlsportsbegivenhed vil
finde sted til sommer, idet en international
kapsejlads vil starte fra Dartmouth i Eng
land til Lisabon i Portugal. For Danmark
deltager skoleskibet „Georg Stage" ført af
kaptajn Nørgaard og med en besætning på
10 mand og 80 drenge.
Skoleskibet „Danmark" kan desværre
ikke deltage, ligesom J. Lauritzens „Lilla
Dan" heller ikke kan være med, da tids
punktet for sejladsen kolliderer med begge
skibes undervisningsplaner.
Kapsejladsen er den første i sin art, og
er arrangeret af en engelsk komité med
Hertugen af Edinburgh som protektor, og
af store sejlskibe vil foruden „Georg Stage"
deltage to engelske fartøjer, „Creole" og
„Moyana", hvoraf det sidste tilhører navi
gationsskolen i Southampton, det portugi
siske skib „Sagres", de tre svenske sejlskibe
„Gladan", „Falken" og „Flying Clipper".
Der ventes desuden deltagelse af den fir
mastede tyske bark „Passat", samt af en
tyrkisk og en amerikansk skonnert.

Foruden disse store fartøjer deltager et
ret betydeligt antal både på under 100 tons,
Angående forslaget i sidste nummer af
og der er fra engelsk og portugisisk side
S.S.F.-bladet.
udsat en række præmier og trofæer til
At medlemmer med 25 års anciennitet
vinderne.
skulle have en nedsættelse på kontingent
og pladsleje, — hvor skulle S.S.F. få disse
penge fra? Da der på sidste generalforsam
ling blev vedtaget en forhøjelse af plads
lejen, grundet på, at der ingen penge var i
kassen til at arbejde med, hvorledes skulle
så S.S.F. få råd til en nedsættelse med 25
års anciennitet, — det lyder som et eventyr.
Ganske vist har det stormet, den sidste
Det ser ud til at ligge meget tungt for
tid, men derfor er der vel ikke kommet
„0. S. Frem" med hensyn til at kunne blive
flere penge i kassen, men jeg kunne tænke
mig, at de medlemmer, som har været med liggende på den nuværende plads, som
til at skabe den faste ramme om S.S.F., og Svanemølleværket er ude efter for at kunne
som måske kun har deres aldersrente eller anbringe olietanke der og gå over til olie
en lille pension at klare dagen og vejen fyring. Det drejer sig om ca. 350 både til
for, skulle have en mærkbar nedsættelse, en samlet værdi af omkring 3V 2 million kr.,
således at de ikke skal sælge deres skiv, og det er jo ikke sådan lige til at finde en
fordi de ikke har råd til at holde det. Disse plads til de mange både, men ifølge dags
medlemmer burde hjælpes, så de stadig kan
pressen har kommunen tilbudt at skaffe
følge med i den udvikling i S.S.F., som disse
plads i sydhavnen, nærmere betegnet ved
medlemmer engang var med til at støbe
fiskerihavnen
lige syd for slusen.
den ramme om, som S.S.F. nu arbejder
Det vil sige, at „Frem" og eventuelt og
videre på.
Husk på, at dengang S.S.F. blev startet, så „Amatørerne" får vinterplads i sydhav
sad man på grøftekanten og sludrede skiv, nen og sommerplads i Svanemøllen, hvad vel
der var sikkert en hyggelig stemning den egentlig ikke kan siges at være det mest
gang, og sådan skulle det også være i dag. ideelle, — og hvor mon de så skal have

SKIL 2/3 AF KØBENHAVNS
LYSTSEJLERE FLYTTES?

K. Jensen, „Boy". deres klubhus liggende ?

Red.
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NYT SKIB I HAVN E N
Lige inden isen lukkede lykkedes det tre*
raske mænd at sejle „Fri" fra Helsingør til
S.S.F., og nu ligger nyerhvervelsen og ven
ter p å at isen skal forsvinde, så den kan
har man ringet til Sundby sejlforening og
komme op. Der er et par småting inden
meddelt, at man har taget to unge fyre,
bords, den nye ejer vil have anderledes.
Petersen, som i efteråret solgte sin spids som var i besiddelse af forskellige ting, som
gatter „Joy" til Amerika, er åbenbart ikke de har fjernet fra både på vor plads, blandt
så længe om at anskaffe sig et andet far andet akkumulatorer, en taske med værk
tøj, som for eksempel dette blads redaktør. tøj og flere andre ting. De har dog ikke
Forøvrigt kender jeg godt „Fri", idet jeg været i stand til at sige, hvilke både tin
hilste på den engang nede på Fejø, og fik gene er fjernet fra, og de af vore medlem
lov til at komme ombord og beundre den. mer, som savner noget i deres båd, kan
derfor henvende sig på politigården for at
Nu gøres der jo megen propaganda for
se efter om nogle af deres ting skulle være
dieselmotorer i lystfartøjer, og jeg husker,
blandt det, politiet har liggende der.
Red.
at en af de mange ting, jeg dengang be
undrede ved båden netop var, at den var
forsynet med en Deutz-Diesel. Den ikke
alene var billig og økonomisk, men nedsatte
samtidig den brand- og eksplosionsfare, der
altid vil være tilstede i en båd med benzin
motor og et stort lager af benzin i tankene.
Men der var mange andre ting, jeg be
undrede ved båden, den store, rummelige
kahyt, det lukkede styrehus, de brede køjer,
store og rummelige skabe, dens sejlegenska
ber og kraftige, lidt robuste udseende, og
Trods frost og bidende østenvind bliver
manden havde vist ikke været utilbøjelig det dog forår engang, og så er det rart, at
til at sælge dengang, men jeg var egentlig ikke alle mulige (og umulige) uvedkom
meget godt tilfreds med det skiv jeg havde, mende kan skaffe sig adgang til bådeplad
og havde heller ikke hverken magt eller sen ved blot at stikke et par lange fingre
midler til at skifte skib.
gennem ståltrådens masker og lukke sig
Men nu kan det jo kun glæde mig, at ind.
Det er absolut et initiativ, som vil blive
„Fri" dog trods alt er blevet indlemmet i
S.S.F.s flåde, og jeg kan af mit ganske hilst med glæde, at bestyrelsen har foran
hjerte ønske den nye ejer: „Tillykke med lediget, at der på lågerne er blevet påsat
skivet".
Rollo. store, massive jernplader, således at nu kun
folk med nøgle kan lukke sig ind på S.S.F.s
områder.
Red.

FRA POLITIGARDEN

ADGANG FORBUDT

Som tidligere berørt byder festudvalget
vore medlemmer til en forårsfest, og datoen
er fastsat til lørdag den 24. marts kl. 19,30,
og stedet er selskabslokalerne i Markmandsgade, der har vi jo været før. Enkeltheder
ne, altså det endelige program, er ikke
fastsat endnu, men festudvalget arbejder
med et program, der kunstnerisk set, skulle
overgå festen i fjor, og det siger da noget.
Programmet går i korthed ud på et par
timers underholdning med så gode kunst
nere som muligt, og til en pris i lighed med
en biografbillet. Det er festudvalgets håb,
at valget af kunstnere vil tilfredsstille fest
deltagerne, og skulle det ikke være tilfæl
de sig det da til os. Og så er der naturlig
vis bal bagefter både for de ældre og de
unge.
Det er altid et festudvalgs hovedpine
hvor mange af foreningens medlemmer, der
nu kommer til festen, men skal vi være
enige om ikke at svigte, og alle være med
til, at denne aften bliver en rigtig festaften,
som vi kan tale om længe. Billetter til
festen kan, som sædvanlig, reserveres hos
bestyrelsen og hos krofar i huset, og tag
hele familien med, men husk der er ikke
noget billetsalg ved indgangen, og antallet
af deltagere er begrænset af lokalernes
størrelse.
Forårsfestudvalget.

/^LU B L I V
Kan man lide at spille billard, — intet
spil er vel så rigt på kombinationer og
variationer, — står der et nyt billard til
disposition i klubhuset.
Foretrækker man at sidde stille og roligt
og se ice-show, seksdagesløb eller dancinggirls kan man kigge-lytte på det dejlige nye
fjernsynsapparat, der er opstillet i klub
huset.
Og lokalerne er opvarmet.

&
Der verserer på bådepladsen, og mand og
mand imellem, hårnakkede rygter om, at
der er godt skred i planerne om opførel
sen af det nye klubhus, og at det vil
komme til at ligge et sted ud for midter
broen. Det er det helt rigtige sted at
lægge det.
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„ med hvidt huebetræk og pressefolder,
skorsten og mahognijolle i davider, —> ingen
skal komme og sige noget ufordelagtigt
om det skib eller dets skipper, — men han
havde et par vanvittige fyre med. Et par
landpadder, som havde spist frokost om
bord, og nu ganske havde glemt, at de ikke
var søfolk, men gæster, et par nydelige
landkrabber i velsiddende tøj, som blot
skulle forholde sig fuldstændig passive,
medens skipper sejlede sit skib til broen og
fortøjede.
„Jeg skal nok springe i land med tovet,"
tilbød den ene og vaklede frem over for
dækket. Han trådte lige ud i vandet og gik
tilbunds og så sad han på hug dernede på
bunden mellem lange, brune vandplanter og
forstod ikke, hvorfor nogen havde flyttet
broen, ligesom han ville træde ind på den.
Ikke et sekund faldt den tanke ham ind,
at han burde rejse sig og få hovedet op
over vandet, nej, han kravlede hen over
bunden og gav sig til at klatre op ad en af
stolperne, helt nede fra, og da han endelig
mærkede den friske luft stryge sig om
kinden spyttede han en gople ud og skreg
hjerteskærende om hjælp."
„Hjalp du ham ikke op?" kunne jeg ikke
lade være med at spørge.
„Hm," snøftede Maleren. „Han kunne jo
bare strække benene ud, så ville han stå
på bunden med hele overkroppen oven over.
Jeg lod ham hænge og skrige, indtil han
blev træt i arme og kaje og faldt bagover
ud i vandet. Så gav han sig til, helt for
målsløst, at ro med armene. Udefter. Med
lange, baskende tag.

,,En sejler tror altid, at ikke-sejlere er
lioter," sagde Maleren tankefuld og spyt;de ned i det stille vand mellem bådene for
t se hundestejlerne styrtdykke mod bunen.
„Hm," sagde jeg.

motorbåd," vedblev han og ærgrede sig
over, at han ikke havde mere mundvand,
for hundestejlerne stod lige under vand
spejlet og stirrede frækt og udfordrende
op på ham.

„Jeg lå ved en lille bro engang med
„Jeg tror det ikke," fortsatte han med „Caroline," sagde han og sad og dinglede
ftertryk. „Jeg ved det."
med benene ud over vandet. Jeg siger ikke,
hvor
det var, for jeg vil ingen ballade have,
„Det er stærke ord."
men så kom der en stor, flot motorbåd ind."
„Men sande."
Jeg satte mig tilrette på den hjemme
„Så er der ikke mange kloge mennesker
lavede bænk lige bag ham og glædede mig
verden," sagde jeg.
til at høre.
„Ok jo, — og de mest kloge er dem, som
ldrig har sat deres ben i en sejlbåd, eller
„En motoryacht," fortsatte Maleren,

Den anden gæst ombord besluttede nu,
at han ville forsøge at etablere forbindelse
med land, og det lykkedes ham, idet han i
et mægtigt rejehop landede på broen, at få
stukket det ene ben gennem en tørn på
tovet, snuble og ramle omkuld med stort
spektakel. Han blev hængende med over
kroppen ud over vandet, svømmende vildt
med armene i luften, så gled han stille og
langsomt ned ad stolpen. Med hovedet ned
ad. Afværgende strakte han den ene hånd
fremad for ligesom at afbøde faldet mod
vandfladen, men så fik banene overbalance,
han svajede ryggen og slog et baglæns
kraftspring, og da han dukkede op igen,
strøg han med en rutinemæssig håndbevæ
gelse håret bort fra øjnene og forsøgte at
sætte verdensrekord i hurtigsvømning, ind
mod land.
Imilertid var den første blevet fisket op
af motorbåden, han lå på maven i stævnen
og forsøgte med bådshagen at få fat i tovet
oppe på broen. Det lykkedes mod forvent
ning, og i taknemmelighed over sit held
lod han bådshagen gå udenbords og halede
tovet til sig.
Så var man lige vidt.
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Fra det lukkede styrehus sivede svovl og
eder op i sommeraftenens stille luft. Yd
myge bonner blandede sig med rå sømandsudtryk, og en ukyndig ville aldrig kunne
fatte, at en ellers dannet og kultiveret lyst
skipper kunne tage sådan på vej, fordi en
motor var gået istå og et par mand faldet
i vandet, men vinden bar fra land, og motor
båden drev hurtigt udefter, og en mand
stod i vand til knæene og forsøgte at børste
vand af sin jakkes revers.

råbe ud til dem, at de skulle hale sig ind
ved hjælp af tovet, som de selv havde sat
fast i broen ? Det kunne vel selv en idiot
finde ud af."

nuft i det, han foretog sig, — indtil han
nåede ud til motorbåden. Da sprang hans
ven og kammerat ned i jollen til ham, greb
en åre, og de to mænd roede nu som rasen
de rundt om den store båd, velsagtens ind
bildende sig selv, at de ved deres enegiske
indsats afværgede eller i hvert fald udskød
tidspunktet for motorbådens undergang og
deres egen tilintegørelse. De foretog deres
livsfarlige rotur med en sådan ildhu, at en
af årerne smuttede i gaflen og faldt i van
det, og de begge to røg baglæns ned i jol
lens bund, kæmpede sig op oven på hin
anden med en voldsomhed, der resulterede
i, at jollen kæntrede og sendte dem i vandet
endnu engang.

„Hvor er du dog besværlig at fortælle
noget. Du vil have det hele. Brug din fan
tasi, mand, hvorfor vil du absolut have en
møgkedelig slutning om to fornærmede
landpadder, som tog med toget hjem og
lovede hinanden aldrig at sætte deres ben
i et lystfartøj mere, — eller se mig i hvid
sweater med påbroderet anker og navn, og
en grøn og en rød sok, — gå ned, se at få
lukket til, så går vi over hos „Pløk" og
får en kop øl mere, — og den giver jeg."

„Men de kunne da åbenbart ikke?"

„Jeg ved det ikke, tovet var et halvt hun
drede meter langt, og jollen halvt fuld af
vand, — men det var et dejligt skib. Med
ståhøjde overalt, elektrisk lys og gaskom
fur, og skipperen foreslog mig, at jeg halede
„Caroline" om til bådeværftet og bad dem
„Jeg kommer ud med en jolle," råbte han
passe på hende, medens jeg lod mig mønstre
og tilføjede med overbevisning i stemmen:
ud som kok og fast mand hos ham."
„så skal vi nok klare den."
„Gjorde du så det?"
Det lod virkelig til, at der var noget for

Med et fabelagtigt held fik de den vendt
og halede sig op fra hver sin side, med
hænderne og en sko gav de sig til at lænse
den, og så kom de med et i tanke om årerne.
Den ene hang i gaflen, den anden kunne de
ikke få øje på i det tiltagende mørke, men
ham, som havde hentet jollen, lagde sig på
knæ i stævnen og gav sig til at padle, som
en indianer på en flod, og det lykkedes ham
virkeligt atter at nå ud til motorbåden, og
få hevet tovet ned i jollen. Snusfornuftigt
padlede han sig ind til broen, kravlede op
og gjorde fast og satte så atter kurs ud
efter motorbåden, som imidlertid var drevet
så langt ud, at tovet ikke kunne nå ud til
den.
Men nu havde skipperen derude endelig
fået talt sin motor til fornuft og sejlede ind
og fortøjede ved broen, og han inviterede
mig ombord for at se skibet indvendigt,
rystede på hovedet og nikkede ud over van
det, hvor mørket langsomt sænkede sig og
slettede alting ud."
Maleren tav og samlede mundvandet for
at sende det mod vandfladen. Han tog en
cigaret op af lommen og tændte den med
en irriterende langsomhed og smed tænd
stikken i vandet.

JUniORSPflLTEn
Kammeratskabsaftenen den 25. januar,
hvor Ejnar Olsen på glimrende måde prø
vede at anskueliggøre kapsejladsreglernes
mysterium for juniorerne, forløb usædvan
ligt godt. Mødeprocenten var desværre ikke
så god, som det var ventet, men det bliver
forhåbentligt bedre, og juniorerne vil selv
bringe et lille referat af disse aftener, hvad
der glæder mig meget, da juniorspalten jo
er til for juniorerne, og ikke for juniorlede
ren og hans medarbejdere.
Til slut vil jeg gerne bringe Ejnar Olsen
min tak for den glimrende måde, han gen
nemgår kapsejladsreglerne på.

*
Onsdag den 5. februar vil ingeniøren,
hr. Kisby fra B. & W. glæde os ved at
komme og holde et foredrag for os om
skibsbygning, — og derefter vise os en
film med titlen: „7 millioner hestekræfter".
*
Kammeratskabsaftenerne:

Rollo.

Onsdag den 22. februar:
Ejnar Olsen: Kapsejladsregler.
Onsdag den 7. marts:
Ejnar Olsen: Kapsejladsregler.
Onsdag den 21. marts:
Afslutningsaften.
Husk mødepligt!
Husk afbud!

•
Guldkorn.

„GALTENS"
FORLIS
Fra dagspressen og radioen kender vi
beretningerne om „Galten"s forlis i Små
landshavet med en snes grise ombord, de
dramatiske og farlige redningsforsøg, der
er blevet gjort for at bringe dyrene und
sætning, fra skibe, helikoptere og — ja, en
„frømand" tilbød at gå under isen ud til
skibet, men alle redningsforsøg mislykkedes
og til sidst måtte en mand — forøvrigt om
talte „frømand" — arbejde sig over og
gennem isen ud til skibet og skyde de af
sult, kulde og angst desperate dyr ned. Et

„Jamen, for pokker," indvendte jeg. „I
ikke helt ufarligt job.
kunne da ikke bare sådan sætte jer ned i
Vi bringer her et billede af „Galten",
salonen og overlade de to mænd til deres
skæbne i jollen?"
tegnet sidste sommer, medens den var på
Maleren gurglede og spyttede igen: „Hvad vej fra Femø til slagteriet med en halv snes
Rollo.
ville du egentlig have, vi skulle gøre, — grise ombord.

Blandt juniorlederens arrangementer for
juniorer i vintersæsonen er blandt andre 3
aftener, hvor kapsejladsreglerne gennemgås
sammen med Ejnar Olsen. Den første af
disse kammeratskabsaftener fandt sted
onsdag den 25. januar, noget størstedelen
af juniorerne havde overset. Der var mødt
12, deraf 1 fra 0. S. F., hvis skolechef hav
de inviteret interesserede medlemmer fra
sejlerskolen med.
Hele aftenen blev benyttet til gennem
gang af de almindelige vigeregler, noget
vi trænger meget til, da Ejnar Olsen mente,
at de mere indviklede regler hellere måtte
vente, fordi mange af juniorerne endnu
ikke havde deltaget i kapsejads med bådene.
På juniorlederens foranledning skal jeg
minde om, at der er mødepligt til disse
kammeratskabsaftener (eller afbud).
Ib Andersen.
Søndag den 22. januar var Børge og jeg
i „Øresunds Sejlklub Frem", hvor vi havde
den glæde at tale med „Frem"s juniorleder
og sejladschef, og under samtalen blev vi
enige om et samarbejde mellem de to klub
bers juniorafdelinger ved flere arrangemen
ter i sommerens løb.
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Vi indbød derfor juniorerne fra „Frem"
til at deltage i vore kammeratskabsaftener
hvilket de blev meget glade for ,og jeg
håber nu, vore juniorer vil tage godt imod
vore venner fra „Frem".

•
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Besøg på
Jacob Holm & Sønners Fabriker

Mandag den 19. marts 1956 klokken 19
præcis arrangeres for medlemmer af Sund
I hastværket med forrige nummer er jeg by Sejlforening et besøg på „Reberbanen",
kommet til at underskrive en artikel under Jacob Holm & Sønners fabriker, hvor det
tovværk vi hiver og haler, splejser, knober
juniorspalten med „Juniorlederen".
Det er naturligvis forkert, hvad enhver og knytter bliver til.
kan se af den form artiklen har fået, den
Det bliver et absolut interessant, morsomt
skulle være underskrevet af mig.
Ked. og lærerigt besøg, hvor virksomheden stiller
elskværdige ledere til disposition som rund
visere, og der bliver virkelig noget at se på
og forundres over.

RETTELSE

styrmand Bendtsen på navigationsskolen
og hos rigger Hansen på tovværkskurset,
—-i samt hos portneren på Jacob Holm &
Sønners fabriker.
Da kun et begrænset antal kort udleveres
må interesserede afhente adgangskort sna
rest, — og absolut sidste frist for tilmel
delse og afhentning af adgangskort er tors
dag den 15. marts.

Vel mødt hos Jacob Holm & Sønner
mandag aften klokken syv den 19. marts.
Adgangskort fås hos samtlige bestyrel Adressen kender I, det er Reberbanegade 3.
sesmedlemmer, hos „Pløk" i klubhuset, hos Og husk adgangskortet.

ØRESUHDSISEn
Så har vi atter haft is i Sundet, og atter
har vi set folk vade ud på den, af trang til
at vise deres mod og uforfærdethed (eller
åndelig uformuenhed).
Det er slet ikke spor modigt at gå ud på
Øresunds-isen, og slet ikke i begyndende
tø og med vestenvind og sønden vande, —
men fortæller vi disse mennesker om faren
ved at drive til søs og det komplicerede og
næsten umulige arbejde med at redde dem,
griner de blot og snakker om bangebukse.
Nå, — mod dumheden kæmper jo selv
guderne forgæves.
Rollo.

D e r sidder
en vovse - !
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HVIS VI ALLE
VAR ENGLE Kære Sejrbo!
Vi er fuldstændigt enige om, at master
og bomme ikke bør hænges op i maste
skurets tagspær, men jeg kan jo kun pege
på det uheldige i ideen, og det er ikke nogen
god idé,— gøre opmærksom på det uheldige
i den og så tro, at jeg ved blot at berøre
sagen har appelleret til folks sunde fornuft
og vækket dem til eftertanke således, at
de styrter ned og skynder sig at flytte deres
master, fordi de ikke havde tænkt over,
at der kunne ske noget ved at de (master
ne) hang i tagkonstruktionen.
Det nye masteskur er jo, som så meget

andet, fælleseje, og vi er jo allesammen
Der er vel efterhånden tradition for, at rørende enige om at hæge om vor forenings
„Pløk" har anskaffet sig en schåffer„Pløk" arrangerer fastelavnsfest for med inventar og materiale.
hvalp, og meningen med den er naturligvis,
lemmernes børn, — men var det egentlig
Kære Hillers og Sejrbo!
ikke en opgave for festudvalget?
at den skal vokse sig stor og stærk og passe
Naturligvis er det nemmere at slibe sine
på vort klubhus og de varer, „Pløk" har
•
liggende. Til os. Det lyder da meget natur Fra båden kommer på land og til den skal bådsider af med en roterende smergelskive
gøres i stand om foråret, ser vi ikke end med et stykke sandpapir og håndkraft,
ligt og fornuftigt, forekommer det mig,
meget til hinanden, — men det er der — og man bruger den slags på automalerisær da intet forsikringsselskab vil assurere
måske ingen, som er kede af.
værksteder hver dag, — men jeg vil stadig
et så udsat og afsides beliggende sted, som
•
hævde, at det for det første vil blive en
netop vort klubhus, og „Pløk" jo ikke kan
Man forsøgte at slå til lyd for, at der blev temmelig bekostelig historie med anlæg
sidde dernede og passe på det hele døgnet.
lavet en ugentlig klubaften, men tanken (master, kabler, stik o.s.v.), ligesom jeg
Imidlertid er ikke alle i S.S.F. lige glade
blev tiet ihjel, så åbenbart har den ingen
stadigvæk ikke kan se, hvordan vi skal blive
for hunde og forlanger vovsen fjernet, og
interesse haft.
enige om, hvis tur det er til at benytte
„Pløk" foreslår derfor, at det, eller de,
•
maskineriet.
medlemmer, som ikke kan se, det er nød At vor gamle klubhus trænger til afløsning
Men måske var det alligevel en idé at få
vendigt med en vagthund, før der sker
og udvidelse er uden for al diskussion, —
et
tilbud på, hvor meget det vil komme til
noget, skiftes til at holde vagt i klubhuset
men så længe vi ikke har det nye, synes
om natten over de værdier, som ikke er, og
jeg, vi skal være glade for, at vi i det at koste at installere, — så kan vi jo altid
hele taget har et sted, hvor vi kan få en bagefter gå og ærgre os over, at vi ikke
ikke kan, forsikres på anden måde, end
ved at man selv passer på dem.

Ked.

„næsevarmer". På alle ugens dage.

har råd.

Red.
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„Klaus" kender enhver af foreningens
medlemmer, den lille, fredsommelige, lang
hårede hund, som ikke gør en kat fortræd,
men at det faktisk er den, som sørger for
at bøssen over „Nordkaperen"s klokke bli
ver fuld, ved vist de færreste.
Jeg slog en dag et slag på klokken for
at tilkalde „Pløk"s opmærksomhed, og
straks kom „Klaus" farende, gøede og teede
sig, som for at minde mig om, at jeg huske
de, hvad det kostede at ringe med netop
den klokke. Den var ikke til at drive bort,
før jeg havde afleveret min femogtyve øre,
og den havde hørt den jumpe ned i bøssen.
Den slags pligtopfyldelse burde egentlig
belønnes, enten med et stort kødben eller
et par pølser hver gang bøssen var fuld,
for der kommer sikkert et par ører hjem
til juniorerne, når ingen får lov til at „glem
me" at betale.
Forøvrigt har „Pløk" indført den skik, at
man for en „springbal" på billardet erlæg
ger en femogtyve øre i bøssen. God idé. —
Rollo.

I•
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Jeg ville gøre det igen i dag, selv om jeg
Travle skibe med svingende bomme, med
klirrende spil og svirrende råb, banden og skulle vaske op og skrælle kartofler og
pudse messingtøj i sand og petroleum hele
råben, grinen og spytten.
vejen over Atlanten, — jeg ville gøre det,
Skibe har altid mest travlt, når de ligger
for at lære tømmermanden Henry at kende.
i havn, tilsøs kan man jo kun nå op på en
For at spise ice-cream med ham i forbudets
maximumsfart, sejladsen må tage sin tid,
Amerika, for at forsøge at rømme sammen
men i havn kan tempoet forceres, — og
med ham i Baltimore, og for at være på
M A P L U K 'I* *i- >1:
det bliver forceret. Frosne svinekroppe
bommen sammen med ham i Antwerpen, —
svæver gennem luften i store net, æg og
jeg ville gøre det for at lære havets stor Når restauratør Kjeldsen (Pløk) har ladet
smør tager luftturen i store kasser fra
hed at kende, for at lære at holde af ski
opstille billard og fjernsyn i klubhuset,
kajen over rælingen og ned i lastrums
bene og de folk som sejler dem. —
Rollo.
er det kun „for at lokke husarerne ind",
gabende dyb, manden ved spillet holder sine
vil skumlere vel påstå. Vi andre hilser
øjne på manden, som står ved lugen og
ethvert initiativ og forsøg på at skabe
hvirvler sin pegefinger rundt i luften eller
lidt klubliv i foreningen med glæde.
trykker luften sammen under sin håndflade,
•
— alt efter som han ønsker, den anden skal
Man havde bjerget to store svaneunger Vi var nogle stykker, som havde fået den
hive op eller fire af, — og ind imellem giver
idé at drikke vores aftenskaffe i klub
de sig tid til at fortælle hinanden, hvad de ude på isen, hvor de var i en ynkelig for
huset, medens vi samtidig sad og så
mener om hinandens familie og eventuelle fatning. „Pløk" lavede en lun rede til dem
seksdagesløb, — vi kedede os ikke.
afstamning og ønsker gensidigt hinanden i et af udhusene bag klubhuset og forede
hen, hvor der er hedere, end på fyrpladsen den med halm og gamle tæpper, stillede
*
skåle med æde og drikke ud til de forkomne
i skibets dyb.
Jeg læste i et dagblad, at „Frem"s klub
dyr, men vilde svaner er vanskelige at få
restauration havde en årlig omsætning
Jeg har stået så tit og følt den jagende til at tage føde til sig i fangenskab. De
på 130,000 kroner, — vent nu bare til vi
travlhed fare gennem min krop, som om sultestrejker og forstår ikke, at mennesker
får vores nye klubhus.
det var noget, der kom mig ved, og så har også kan være rare og hjælpsomme.
jeg ønsket i at jeg var en knægt på femten
•
Da jeg så dem, lå de stille, som om de
år, som aldrig havde sat sine ben på et sov. den ene havde stukket hovedet under Jeg glæder mig til, til sin tid, at foreslå en
ugentlig filmsaften, — der er masser af
skibsdæk, og netop derfor ønskede, han vingen og reagerede overhovedet ikke over,
gode, maritime film, der er værd at se.
hørte til på skibet, at han var mønstret at vi stod tæt ved den, men den anden rej
som dreng og skulle ud at se fremmede ste udfordrende hovedet og syntes at bede
•
lande bag store have. Og jeg vidste da, at om at blive sat i frihed straks.
Jeg glæder mig også til at sidde på en åben
kunne jeg gøre min ungdom om, ville jeg
terrasse ud mod havnen og se på skibene,
Det blev de også. „Pløk" ringede til dyre
gøre nøjagtigt det samme, som jeg gjorde værneforeningen, som lovede at komme og
medens jeg nyder aftenkaffen.
dengang.
hente dem og sætte dem ud i Sortedamssøen,
Jeg ville ikke være fornuftig og gøre, hvor der er tilløb af varmt vand og masser
Rollo.
hvad de gamle rådede mig til, jeg ville ren af æde til dem.
de fra læren og tage hyre på et skib, som
skulle højt op i Sverige, og bagefter ville
Besøget på Jacob Holms Fabriker mandag den 19. marts kl. 19 prc.
jeg tage et skib, som skulle til England og
Amerika, og jeg ville gå i Hamborg, som
Forårsfesten i Markmandsgade lørdag den 24. marts kl. 19,30.
dengang, og få job på en norsk båd, som
GENFRALFORSAMLINGEN den 26. marts kl. 19,30.
skulle til Arkangelsk.

Vilde svaner

HUSK
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FORENINGENS ADRESSER
SUNDBY SEJL-FORENING, Amager Strandvej
Formand: W. Tanggaard Rasmussen, Suensonsgade 39, K
Næstformand: O. Flitterer, Middelgrundsvej 39, S
Sekretær: A. Kruøjser, Samosvej 17, S
Kasserer: Th. Sparre, Højdevej 39, 3., S. Postkonto: 56516
Havneudvalg: O. FUtterer 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: Jørgen Hillers, Folehaven 33, Valby
Festudvalg: Jørgen Nielsen og O. Ftitterer
Pladsmand Madsen

N Y E

B Å D M O T O R E R

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

a s s e r e r e n

t r æ f f e s

SU 35016
FA 9770
AM 8719

1. oktober — 31. marts
hver fredag kl. 19,30—21,00,
Højdevej 39, 3., SU 5673.

SU 5673

Søndag den 5. februar og
søndag den 4. marts
kl. 10,00—12,00
i klubhuset > Amg. Strandvej.

AM 626 x
SU 7524 v

SU 8770

Husk postgiroen 56516.
Ved indbetaling opgiv medl. nr.

SEJLSPORTSHUER
EMBLEMER OG OVERTRÆK

BROZEK
AMAGERBROGADE 124

SU. 866

FORBERED ALLEREDE DU flfESTE SEJLSffSOf)
SKIBSHYNDER LEVERES EFTER MAL
MØBLER OMBETRÆKKES PA KONTO
A S S U R A N C E

HEMIXG NIELSEN, G11NLGGSGAIIE 35

ØBRO 7515

Cent. 14575 - Jacob Erlandsensgade 11

PRIVAT: CUMBERLANDSGADE 4

SU 1417

V

GIK DER EN RUDE?
TYKKE PfJDER

FREYTAG SEJL
N Y H A V N
P A L Æ

5 3

3 9 4 3

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.

betyder intet
den ordner
GLARMESTER JES SCHULTZ
Wermlandsgade 82 — Amager 7099
t i l d e n billigste p r i s
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broens pæle. Klubhusets gulv, vindfang og
tag er blevet repareret.
Achilles Jensen har foræret klubben en
granstamme, beliggende i Kongelunden.
Den vil formentlig kunne byttes til 2 min
dre kæppe, således at vi får ny mast både
til S.S.F. I og J. 117.
Robert Frisch og Jørgen Hillers vil del
tage i Dansk Sejlunions instruktionskursus
den 24.—25. marts d. å.
Jørgen Nielsen redegjorde for festen den
24. marts d. å. i Markmandsgade, og man
vedtog i lighed med sidste år at invitere
svagføre med til festen.
Sekretær.

Til medlemmerne
Vinterarbejdet i Sundby Sejlforening
nærmer sig nu stærkt sin afslutning, og de
medlemmer som har deltaget i de to kurser,
eller været med til juniorernes kammerat
skabsaftener, ved nu, ikke alene en hel del,
som er værd at vide, men har lært, hvad
der er nødvendigt at kunne, hvis man vil
regne sig selv for sejlsportsmand.
På tovværkskurset, hvorfra vi bringer et

Fire-fem skabe i den dobbelte række på
sdr. plads er brudt op. Ejerne af disse skabe
bedes gøre deres skabsbo op og til forman
den give en oversigt over, hvad de mener
billede, er et hold elever, under rigger Han er stjålet.
sens årvågne tilsyn, i gang med at lave
fendere, og åbenbart går man „til sagen"
med en sådan ildhu, at man knap har tid
til at smile til fotografen.
Bladet regner med i næste nummer at
påstås, at man naturligvis intet har imod,
kunne bringe et referat af afslutningen på
at „Pløk" sikrer sig mod eventuelle tyve
S.S.F.s vinterarbejde.
knægte ved at have en vagthund — det er
slet ikke det, der er sagen, — sagen er, at
man ikke er interesseret i, at selv den søde
ste vovse vimser rundt og oversnuser og
slikker på ting, vi andre skal fortære eller
spise af, langt mindre mere, — en hund skal
vide, hvad der er dens pligt, og hvor den
Formanden og havneudvalget har været hører til, og den hører nu engang ikke til,
til møde på rådhuset hos kommunaldirektør hverken i et køkken eller steder, hvor man
Gregers Hansen for at drøfte havnens og opbevarer menneskeføde, — og det kan
aldrig være en vagthunds opgave at lade
bådepladsens fremtidige udseende.
sig forkæle af samtlige medlemmer, der
•
kommer i klubhuset, for hvor bliver så
vagtsomheden af i påkommende tilfælde ?
Bestyrelsesmøde den 20. februar 1956.
(Ja, så skal vi altså bare se at finde ud
Langelunds forslag i bladet, gående ud
på at fritage gamle medlemmer, der har af, hvor hunden skal være. Red.)

Fra anden side

FRA FORHflnDLUlGSPROTOHOLLEn
Bestyrelsesmøde den 14. januar 1956.
På grund af, at styrmand Bendtsens syg
dom er trukket i langdrag, er undervisnin
gen i navigation først genoptaget efter
nytår. Juniorlederen har tegnet et udkast
til et nyt sweatermærke for juniorerne, og
vil indhente tilbud på samme. Robert Frisch
oplyser, at en ny mast er nødvendig til
øvelsesbåden, og han bemyndiges til at ind
hente tilbud herpå.
Achilles Jensen og G. Østergaard har ind
villiget i at indtræde i lovudvalget sammen
med formanden og har påbegyndt arbejdet.
Formanden har fra kommunen modtaget
en skrivelse vedr. den dobbelte række skabe
pa sdr. plads. I sommeren 1955 har Magnus
Madsen haft en samtale med fuldmægtig
Jensen fra kommunen angående disse ska
be, hvorfor man mente, at sagen var iorden.
Formanden vil nu tilskrive kommunen som
ønsket.
Københavns Motorbådsklub og 0. S.
„Frem" tilsendes regning for ialt 13 vinter
oplæggere til en samlet sum af 1447 kroner.
Østmolens nordre del er nu i så dårlig for
fatning, at man har spærret den for adgang.
Lågerne på ndr. og sdr. plads vil nu blive
forsynet med jernplade omkring låsen.

opnået aldersrente- eller pensionsalder, for
betaling af kontingent, blev drøftet, og man
enedes om at foreslå den kommende gene
ralforsamling følgende tilføjelse til lovenes
§ 5, som 3. stk.: „Ethvert medlem, der er
fyldt 65 år, og som har været aktivt med
lem i mindst 25 år, får kontingentet nedsat
med 50 pet. og fritages for betaling af
ekstrakontingenter."
O. Fiitterer vil indhente oplysning om,
hvor store omkostninger det vil medføre at
indrette elektrisk installation på pladsen
for tilslutning af f. eks. bore- og slibemaski
ner samt støvsugere.
Formanden har tilsendt kommunen en
skitse af havn og plads, hvorpå det på
tænkte nye klubhus er placeret foran mid
terbroen.
Pladsmand Madsen har iset om midter

i
(Sakset fra „Idrætsliv"):
At sejle skal føles på krop og hjerne.
Sejlsport er ikke en søndagsfornøjelse for
folk med mange penge, bar og pin up girls
i båden. Jeg foragter denne form for sejlads,
som intet kræver af sin mand. For nogle
år siden, da jeg sejlede drage, måtte jeg se
flere skinnende både med gode sejl gå forbi
min kammerat og mig, fordi vore lappede
og skrøbelige sejl flængede i blæsten. Vi
havde ikke råd til at mønstre både af lig
nende klasse, men ønskede det måske heller
ikke. At sejle skal føles på krop og hjerne;
det skal være manden, det drejer sig om,
som det er i eenmandsjoller.
(Poul Elvstrøm i Idrætsbladet).
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halvårlig gener alf or samling
afholdes
MANDAG DEN 26. MARTS 1956 KL. 19,30 PRÆCIS
i Amager Selskabslokaler, Markmandsgado 9—11.
D a g s o r d e n :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

Følgende er på valg:
Kassereren Thorkild Sparre.
Skolechefen Robert Frisch.
3 repræsentanter: O. Fiitterer, Jørgen Nielsen og Alf Kruøjser.
Suppleant til bestyrelsen: P. Høegh Thomsen.
Revisor: Egon Ryefelt.
Revisorsuppleant: Einar Olsen.
2 målere: Jørgen Jensen og John Skjold Petersen.
Bestyrelsen.

Forslag til generalforsamlingen

leje af plads i havn og på land, samt natur
ligvis for ophaling og udsætning af deres
båd.
Februar 1956.

Thorkil Langelund.

Såfremt den afgiftfrie benzin ikke frem
Jeg tillader mig herved at fremsende føl
*
kommer og ordningen med tildeling fra
gende forslag til generalforsamlingen.
Bestyrelsen foreslår, i tilknytning til
Opsætning af vandstander med tilhørende benzinfonden bibeholdes, annuleres den på Langelunds forslag, følgende tilføjelse til
slange ved søndre slæbested, og vandstan generalforsamlingen i oktober 1955 vedtag lovenes paragraf 5, som stk. 3: Ethvert
deren på nordre plads forsynet med gevind, ne forhøjelse af pladslejen.
medlem, der er fyldt 65 år og som har væ
Opkrævning af det sædvanlige ekstra ret aktivt medlem i mindst 25 år, får kon
så slange kan påsættes. Opsætning af elekt.
stik rundt om på pladsen, fordelt således: kontingent bibeholdes, beløbet overføres tingentet nedsat med 50 pet. og fritages
Et stik mellem junior- og motorskuret, ca. dog ikke længere til byggefonden, men an for betaling af ekstrakontingenter.
Best.
3 på nordre plads, ca. 10 på søndre plads vendes fremtidig, sammen med forpagt
og ca. 5 mellem de nye skure. Beløbet søges ningsafgiften af klubhuset, til havnens ved
ligeholdelse.
delvist dækket gennem benzinpengene.
i
5. marts 1956.
I. C. Pedersen.
Til jeres behagelige orientering dette:
Naturligvis kunne hverken „Tumleren II"
Har vi ikke i første omgang råd til 20 stik,
eller „Fri II" finde si^ i at ligge indefrossen,
tager vi 10, fordelt over hele pladsen, og
•
når der var vend i Grecund, de måtte
selv om hr. Kontorius træder ind i billedet
simpelthen save sig fri af vinterens favntag
med ca. 5 m løs ledning, så tænk på salig
Jeg foreslår, at medlemmer, som har (selv om det skulle koste en våd sok •—
Lord Nelson, hans kikkert og blinde øje.
været aktivt medlem af foreningen i mindst helt op til maven), og ud at prøve, hvordan
Elekt. værktøj med stik til W. C. etc. en snes år, og som har nået pensionsalderen det er, når et skib bevæger sig under en.
har været brugt i flere år. Tak for trofast (aldersrentealderen) får nedsat deres kon Men begge de to både er jo også af en
virke for vor sag.
tingent, evt. bliver helt fritaget for at be sådan konstruktion, at de nok skulle kunne
Sejlerhilsen
Carl Hillers. tale kontingent, men vedblivende betaler klare sig, selv om de mødte is derude.
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FESTEN
Efter gammel skik afholder vi vor for
årsfest, inden vi rigtig skal til at tage fat
på skivet, og det har skikket sig således,
at vi har valgt lørdag den 24. marts til
dette komsammen.
Til at underholde os nævnte aften har vi
engageret d'herrer Brochorst og Emil Han
sen, kendte fra Ny Ravnsborg, og vi har
naturligvis aftalt, at de, med samt deres
følge, opfører den kendte revy: „Ny Ravns
borg Revyen" for os. Vi håber med dette
valg at kunne få et par fornøjelige timer,
og efter sigende har d'herrer vandret fra
den ene latterfyldte sal til den anden, og
hvorfor skulle vi ikke prøve det.
Festen afholdes i Selskabslokalerne,
Markmandsgade, og husk det er lørdag den
24. marts kl. 19,30 præcis.
Billetter kan fås hos bestyrelsen, og i
klubhuset. Der er intet billetsalg ved ind
gangen. Prisen er 2 kr. pr. billet, så den
skulle ikke afskrække, og så er der bal
bagefter, men hertil løses baltegn i salen
og disse koster 1 kr.
Vi skulle således være helgarderet for
aftenen og venter at foreningens medlem
mer myldrer ind til fornøjelse for dem selv,
og glæde for
Festudvalget.

Angående forhøjet
pladsleje
Det på generalforsamlingen i oktober
1955 med 14 stemmers majoritet vedtagne
forslag om forhøjelse af pladslejen med
33V 3 pet., var som bekendt stillet af besty
relsen, og motiveringen for forhøjelsens
nødvendighed angaves dels at være stigende
materialepriser og dels indførelsen af far
vet, d. v. s. afgiftsfri, benzin, der ville for
årsage fremtidigt bortfald af tilskud fra
benzinfonden.
Det fremgik også af kommentarerne til
forslaget, at bestyrelsen anslog det beløb,
forhøjelsen årligt ville give til ca. 6000 kr.,
hvilket må siges at være meget lavt ansat,
for pladslejen udgjorde i 1954 ca. 22,000 kr.,
og efter stigningen vil den udgøre ca. 29,400
kr., hvorfor forhøjelsen vil andrage ca. 7000
kr., eller næsten 25 pet. mere end af be
styrelsen anslået.
Hvis bestyrelsen virkelig har regnet med
de nævnte 6000 kr. vil det sige, at en årlig
pladslejeindtægt på ca. 28,000 kr. er det
beløb, man finder nødvendigt for at klare
dagen og vejen.

Men bortset herfra ser det jo nu ud til,
at ordningen med den afgiftsfrie benzin er
stødt på så mange vanskeligheder, at den
ikke kan praktiseres, og lovforslaget herom
er — eller vil — bortfalde, og efter min
mening bortfalder hermed samtidig hoved
argumentet for pladslejeforhøjelsen, idet
det må antages, at ordningen med tildeling
af benzinpenge til havnens vedligeholdelse
bibeholdes.
Tilbage er så blot de stigende materiale
priser, men de kan aldrig motivere en så
voldsom forhøjelse af pladslejen, og det kan
vist roligt påstås, at den vedtagne 33V 3 pet.
forhøjelse vil belaste det store flertal af
medlemmers i forvejen — af tårnhøje skat
ter og et iøvrigt højt prisniveau — stærkt
anstrengte økonomi så meget, at adskillige
medlemmer ser sig tvungne til at afhænde
fartøjet, fordi de ikke længere har råd til
at dyrke den sunde, fornøjelige og udvik
lende hobby, som sejlsporten er.
Det er en sejlklubs opgave at fremme
sejlsporten mest muligt, og det kan aldrig
være Sundby Sejlforenings opgave at
hæmme den.
Byggefonden kan antagelig klare sig i
fremtiden uden yderligere tilskud fra med
lemmerne, idet det herpå indestående beløb
ved rentetilskrivning alene vil udgøre pr.
1. januar:
1957
ca. 85,065 kr.
1958
ca. 88,893 kr.
1959
ca. 92,893 kr.
1960
ca. 97,073 kr.
Af ovennævnte grunde har jeg til gene
ralforsamlingen i marts 1956 indsendt føl
gende forslag, som ønskes behandlet, så
fremt den afgiftsfrie benzin skrinlægges og
ordningen med tildeling fra benzinfonden
stadig er i kraft for den kommende sæson:
Såfremt den afgiftsfrie benzin ikke
fremkommer og ordningen med tilde
ling fra benzinfonden bibeholdes, annuleres den på generalforsamlingen i
oktober 1955 vedtagne forhøjelse af
pladslejen.
Opkrævning af det sædvanlige ekstra
kontingent bibeholdes, beløbet overføres
dog ikke længere til byggefonden, men
anvendes fremtidig sammen med for
pagtningsafgiften af
klubhuset til
havnens vedligeholdelse.
Det samlede beløb, der herefter vil være
til rådighed til vedligeholdelsesarbejder, vil
da udgøre:
Pladslejer
ca. 22,000 kr.
Ekstrakontingenter ... ca. 4,600 kr.
Forpagtningsafgift ... ca.
900 kr.
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(I Yachting Monthly har vi læst):
En engelsk sejlsportsmand, B. G. Bloomer
har i februar md. sejlet sit skib, „Twilight",
fra Kiel via Cuxhaven til Hamble ved øen
Wight på den engelske kyst. Gennem is og
snestorm gik han sammen med et par kam
merater langs den hollandske kyst og over
den engelske kanal med sin 28 fods ketsch,
som er et robust og hårdført fartøj, bygget
1904 og forsynet med hjælpemotor for
petroleum.
Efter et billede i Yachting Monthly har
vi tegnet „Twilight" arbejdende sig frem
gennem isen ud for Elbe III fyrskibet.

Af interesse
for motorbådsejere

Midt i næste måned arrangerer sejlsports
bladet „Sejl og Motor" og Skovshoved havn
en demonstration af et tidligere omtalt
produkt, „Radex", en foryngelseskur for
ældre motorer, som er begyndt at hinke lidt.
„Radex" forhandles af automobilfirmaet
Btilow, og ved en tidligere demonstration,
som fandt sted for at par år siden, viste den
kendte sportsmand „Julie", hvorledes han,
ved at give en ældre motor en „Radex"-kur,
fik pustet nyt liv i den, og fik den til at ga
ca. 27,500 kr.
„som lyn og torden".
hvortil yderligere må regnes med tilskud
Demonstrationen finder sted i Skovshoved
fra benzinfonden, hvilket vil sige, at be
havn
søndag den 15. april, så vidt vi har
styrelsen til nævnte arbejder får ca. 5,500
kunnet
få oplyst, men vi skal i næste nr.
kr. mere til rådighed end sidste år, og dens
af
bladet,
så vidt muligt, bringe nærmere
ønsker må dermed antages at være opfyldte.
J. C. Pedersen. om tidspunktet m. m.
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Indtægter:
Kassebeholdning pr. 1. januar 1955 ...
Indestående i bank pr. 1. januar 1955
Postgirokonto pr. 1. januar 1955
Ydelser fra medlemmer:
Indskud
Kontingenter:
Aktive
Passive
Juniorer
Passive B
Indg. restancer...
Pladsleje:
Aktive
Vinteroplæggere
Indg. restancer...

230,28
2,907,04
2,690,77
2,900,00

REGNSKAB
for tiden l.-l. til 31.-12. 1955

Transport kr
Bladet:
Trykning, clicheer, porto etc. ...
7,363,76
-s- indg. for annoncer
657,50
Sejlerskolen:
Vedligeh. af øvelsesft.
Forsikring af do

33,183,88
6,706,26

1,367,50
362,25
1,729,75

17,650,00
365,00
725,00
180,00
680,00

-s- Udi. af fartøjer

Indg. fra elever

19,600,00

18,119,15
1,955,50

0,00

20,074,65
534,00
24,00

Afgift af skabe
Salg af emblemer og nøgler

43,132,65
78,50

Indvundne renter
Kr.

49,039,24

Udgifter:
Administrationsomkostninger:
Administration
Repræsentation
Generalforsamlinger og moder ...
Revision
Driftsomkostninger:
Lejeafgift
Pladsmand
Kontorartikler, porto, tryksager,
telefon etc
Skatter og vandafgift
Renovation
Forsikringer
Blomster og telegrammer
Kontingent D. S. U. m. fl
Jubilaremblemer
Abonnement på Falck
Juridisk assistance
Diverse sejlsportsblade
Elektricitet
Diverse
Reparationer og vedligeholdelse:
Klubhus og inventar
Skinner
Vogne
Spil
Pladsen
Skure
Bøjer
Broer og bolværker
Forskellige materialer
Flagmast
Vandledning
Oprensning af rende ... 9,540,00
h - tilskud fra kommunen
5,000,00

9,00
75,00

84,00

Navigationskursus:
Lærerhonorar ....
Lokaler m. m. ..

450,00
119,88

-f- Indg. fra elever

569,88
310,00

Tovværkskursus:
Lærerhonorar ....
Lokale m. m. ..

189,00
114,18

1,645,75

259,88

303,18
-i- Indg. fra elever ...
300,00
Startpenge etc. for juniorer

3,18
242,50

Kapsejladser:
Præmier
Andel i udgifter v. fællessejladser
Andel i udg. v. „Larchmont" sejl.
Møder m. m. vedr. kapsejladser

1,186,00
625,00
148,62
189,40
2,149,02
974,00

Startpenge
2,500,00
173,45
1.658.70
247,50

4,579,65

Fester:
Standerhejsning
Forårsfest
Pinsetur

6,000,00

-4- Overskud, andespil

3.387.71
581,22

Bankkonto:
Saldo pr. 1. januar 1955
Indsat

806,80
525,91
148,00
851.20
147,50
56,90
437,00
168,70
101,30
200,75

80,10

22,312,99

30,785,77
29,771,41

9,924,83
6,843,42

Hævet

Indestående i bank, 31. december 1955

33,183,88

3,081,41
220,35

Kassebeholdning, 31. december 1955

49,039,24

Byggefondet:
Indestående i bank pr. 1. januar 1955
Ekstrakontingent
Forpagtningsafgift, klubhus
Indvundne renter

6,291,24

1,014,36

2,690,77
7,234,06

Kr.

57,00

1,506,65

2,907,04
27,878,73

Girokonto:
Saldo pr. 1. januar 1955
Indsat

4,540,00

Transport kr.

1,175,02

550,75
299,15
736,85

Hævet

161,00
26,20
451,00
113,00
1,217,00
46,55
34,45
928,27
514.21
35,00
130,75

8,254,43
1,963,19

2,151,31

1,586,75

8,900,00

Diverse
tilskud fra benzinfond

SIDE 5

72,778,62
4,386,00
900,00
3,336,96
Kr.

Øvelsesfondet
Indestående i bank pr. 1. januar 1955
Bidrag
„Nordkaperen"s indsamlingsbøsse
Indvundne renter
Indestående i bank, 31. december 1955

81,401,58

2,791,56
22,00
298,36
78,99
Kr.

3,190,91

SSF
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Pinsetur den 28.—30. maj:
Servering for deltagerne
Musik og optræden

Status pr. 1. januar 1956

596,85
140,00
Kr.

k t i v e r:

736,85

4,316,12

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

1,00
1,00
1,00
2,835,00
6,480,00
5,670,00

1,00
1,00

1,00

Deposita:
Kobenhavns kommune
Kobenhavns belysningsvæsen

3,000,00

600,00

3,600,00

Restancer:
Kontingenter
Pladsleje

1,605,00
1,447,00

3,052,00

Andespillet den 17. november:
Salg af plader
Salg af adgangskort

862,75
69,50

932,25

251,00

Lokale m. m
Musik
Ænder, gæs etc.
Kontrol etc
Tryksager

186,00
344,50
51,65
19,00
Overskud Kr.

852,15
80,10

3,190,91
81,401,58

Øvelsesfond, bankbog
Byggefond, bankbog

110,551,61

Kr.

a ss iv e r
5,000,00
3,190,91
81,401,58
20,959,12

Reservefond
Øvelsesfond
Byggefond
Foreningens formue

110,551,61

Kr.
[edlemstal:
aktive 509 — passive 21

Kassererens kommentarer
Indtægterne er i året 1955 i det væsentlige anvendt således:
ca. 10,5 pet. til administration — ca. 51,7 pet. til driftsomkost
ninger — ca. 14,6 pet. til reparationer og vedligeholdelser —
ca. 15,5 pet. til bladet — ca. 5 pet. til sejlerskolen — ca. 3,5
pet. til fester — ca. 2,7 pet. til kapsejladser.

passive b 8 — juniorer 41.
I n d t æ g t e r :
T. SPARRE
kasserer.

Indskud kr. 2,900,00 fremkommer således:
Aktive 52 stk. a kr. 50,00
Passive 2 stk. a kr. 10,00
Juniorer 17 stk. a kr. 10,00
Overflyttet:
Juniorer 2 stk. a kr. 40,00
Passive b 2 stk. a kr. 40,00

Aftrykte regnskaber er revideret og fundet rigtige.
De anførte beholdninger var til stede.

2,950,00
50,00

-r- refunderet indskud
G. ØSTERGAARD
revisor.

Kr

380,75
170,00
550,75

Kr.
Forårsfest den 26. marts:
Skuespillere
Musik
Højttaleranlæg, kontrol etc.
Tryksager etc
Gæster

650,00
336,00

111,00
45,00
21,65
1,163,65

-r- Billetsalg
Baltegn .

637,50
227,00
Kr.

2,900,00

Når kontingentindtægten i år er noget mindre, skyldes dette
i det væsentlige det store antal slettede medlemmer. — Den
mindre pladslejeindtægt skyldes restancen pr. 31. december
1955 (jævnfør status) kr. 1,447,00 tilgodehavende hos K. M. K.
og 0. S. F.

Festregnskaber 1955
•»tanderhejsning den 8. maj:
Servering for gæster o. a.
Musik og højttaleranlæg

20,00
170,00

80,00
80,00

Kobenhavn i februar 1956.
EGON RYEFELT
revisor.

2,600,00

864,50
299,15

U d g i f t e r :
Udgiftsposterne giver ikke anledning til særlige kommen
tarer, bortset fra sejlerskolen, hvor der været en relativ stor
stigning, der dog dels skyldes anskaffelse af en del nyt mate
riel samt at samtlige fartøjer nu er kaskoforsikrede (præmie
kr. 362,25).
Der var pr. 1. januar et medlemstal på ialt
Tilgang (aktive 52, passive 2, juniorer 17)

648
71

Afgang (udm. 65, slettede 70, ekskl. 1, dødsfald 4)

719
140

Medlemstal pr. 1. januar 1956 ialt

579

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

NR. 3
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„NY RAVNSBORG REVYEN"

„Nordkaperen" i fjernsyn

,,Du," sagde min kone en aften, vi sad
°& byggede os i den lune stue, medens
sneen væltede ned uden for, „Nordkape
ren" kommer i fjernsynet tirsdag den
sjette marts."
„Ih, det ville jeg gerne se og hore,"
svarede jeg, men da jeg ikke er den lykke
*
lige ejer af et T.V., var spørgsmålet, hvor
og hvordan.
LØRDAG DEN 24. MARTS 1956 KL. 19,30 PRÆCIS
Ideen kom —, „Pløkken", naturligvis. Vi
går ned til „Pløkken".
Og det fortrød vi ikke, der var mange,
der havde faet den samme ide, og „Pløk
ken", der er en gæstfri og rar krofar, sør
I SELSKABSLOKALERNE, MARKMANDSGADE 9—11
gede omhyggeligt for, at apparatet blev
stillet op, så vi alle kunne se, og Gerda fik
travlt med kaffekanden og pyldrede om os,
som om vi alle var hendes børn.
B I L L E T P R I S : 2 K R .
Sa kom Carl Nielsen på skærmen og gen
Fås hos bestyrelsen og i klubhuset.
opfriskede minderne fra jordomsejlingen,
BALTEGN løses i salen a 1 kr.
medens Poul Larsen ind imellem sang viser
fra Tahiti —, og fortabte sig i minder om
tahiti-pigen Elén.
Forfatteren Elmar Drastrup, der jo også
er langturssejler, og fra hvis hjem udsen
delsen foregik, fortalte om oplevelser, han
havde haft, blandt andet om, da hans skib
blev stjålet fra ham i Sydamerika, og aldrig
kom tilbage til ham igen.
Det var en dejlig og fornøjelig aften, med
sejlerstemning midt i vintertiden, og den
viste, at der godt kan laves nogle gode
Det såkaldte reflexla^rred er blevet en sukces. — Har særlig betydning for
klubaftener nede i klubhuset, når blot em
småskibsfarten.
net er rigtigt.
Systemet bruges i snævre farvande, og
Kære bestyrelse, prøv engang.
Fra B. T. har vi sakset:
Vi skal nok komme.
„Gubbefar".
I hundredvis af „katteøjne" spredt over man må indrømme, at det er blevet en
danske farvande har gjort det lettere og sukces. Vi begyndte at tage det i brug for
mere sikkert for småskibsfarten at finde to år siden enkelte steder, men siden er
„reflekslærredet" sat op flere og flere ste
vej gennem mørket.
„Katteøjnene" er ikke fremstillet af glas, der, fordi man har anmodet derom. Det
der ønsker at deltage i S.S.F.s Sejler
således som tilfældet er på cykler, men af findes bl. a. også ved Ærøskøbing, Marstal,
skole, bedes melde sig snarest, først
lærred, der er præpareret med et stof, der Lynæs, og nu skal også Odense fjord have
til kasserer Sparre, og derefter til
det.
Fordelen
ved
reflekslærredet
er,
at
det
giver refleks, når det udsættes for lysstrå
lærerne.
.....
almindelige skibslys giver refleks, og hvis
Jørgen Hillers.
ler.
Robert Frisch.
I disse dage er der således sat „katteøjne" et skib blot har en lille projektør, og det
op i Bøgestrømmen, et af vore meget stærkt har jo de fleste, bliver det betydeligt lettere
Kit.
trafikerede farvande, og i den anledning at finde vej.

i S. S. F.

FEST

r:

»KATTEØJNE« VISER SKIBENE VEJ
GENNEM MØRKET

ELEVER

konstaterer man på Falster, at Fyr- og
Vagervæsenet er en institution, der ikke
kan kritiseres for langsom reaktion. Det er
kun få dage siden, der fra en rederiforening
blev rettet henvendelse til Fyr. og Vager
væsenet om at få „katteøjnene" sat på af
mærkningerne i Bøgestrømmen, og allerede
to dage efter gik man igang med arbejdet.
— Det er venligt at rose os for hurtighed,
siger fyrdirektøren. Vi bestræber os altid
på at være hurtige, men når det har kunnet
gå så hurtigt i dette tilfælde, er det fordi
ulejligheden ved monteringen ikke er stor.
Man sømmer nemlig blot lærredet fast på
de afmærkninger, der findes. Det er jo til
med langt billigere end at begynde at lægge
lyssignaler ud.

Nye medlemmer
Modig mand
(Fra Sejl og Motor har vi lånt):
En dristig tysk sejlsportsmand, dr. Hans
Lindemann fra Hamborg, som er sejlet over
Atlanterhavet i en 7,5 meter lang og 75
centimeter bred kano, fortæller, at turen
forløb fuldstændig begivenhedsløst, bortset
fra 17 dage med modvind.
Lindemann forlod Portugal den 26. okto
ber og nåede St. Croix til nytår. Hans rute
gik via Fransk Marokko og De kanariske

i SuMÅlff Seilfcmutify

Aktive:
Bjørn Frits Rambov, Frederiksborgvej 59.
Uden båd.
Juniores:
Olav Øberg, Beatevej 12, Valby. Juniorbåd.

Ifølge lovenes paragraf 3: Nyt medlems
ansøgning om optagelse aftrykkes i først
øer.
Han afsejlede fra St. Croix den 8. januar udkomne nummer af S.S.F. Protest skal
og nåede to dage senere frem til St. Thomas. skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14
dage efter offentliggørelsen.
Hans mål er Port-au-Prince på Haiti.
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EL-STIK M . M .
Må jeg gennem bladets spalter have lov
til at kommentere mit forslag til general
forsamlingen, da jeg mener, at det er af
stor værdi for medlemmerne hjemme at
kunne tage standpunkt for eller imod.
Først vandet. Klubben betaler opretning
af haner og indkøb af slanger.
Opsætning af elektrisk stik betales af
klubben, det dertil benyttede værktøj er
klubben uvedkommende, og med mit kendsskab til S.S.F.s gode kammeratskab tror
jeg, at ingen behøver at bekymre sig for
anskaffelse af sådant; det findes overalt,
hvor vore medlemmer arbejder. I de 16 år
jeg har været medlem her, har jeg aldrig
manglet et stykke værktøj af, hvad navn
nævnes kan, har jeg ikke selv haft det, har
min sidekammerat eller andre altid været
rede med råd og dåd. Jeg har selv forlængst
lånt en slibemaskine, og vedkommende er
en af dem, der aldrig er bleg for at gøre
andre en tjeneste. Når jeg foreslår stik
opsat mellem junior- og motorskuret og
ved de nye skure, er sagen den, at jeg gang
på gang har hørt medlemmerne sige:
„Værktøj har vi, bare vi nu havde haft
strøm, så var sagen klaret på et øjeblik!"
Hvorom alting er, går det over min for
stand, og langt ind i præstens, at nogle
medlemmer er imod at få deres skiv sejl
klar til standerhejsningen, og ikke til som
merferien, som vi ser mange eksempler på.
Sæsonen er så sandt ikke for lang i for
vejen. Har vi i første omgang ikke råd til
20 stik, tager vi 10, ligeligt fordelt over hele
pladsen, og som nævnt i forslaget, søger
vi benzinpenge. Det er den slags, vi er
næsten 100 pet. sikker på hjælp til.
Husk så, at enten vi er for eller imod,
møder vi op til generalforsamlingen og
giver vor mening til kende.
Sejlerhilsen
Carl Hillers.

V \

R O L I-O

NYT SKIV I HAVNEN - ?
Ja, det kan man vist godt sige, i hvert
Men den ligger der på slæbestedet, som
fald det eneste skib, som har kunnet sejle, et sidste minde om en vinter med bidende
medens havnen var bundfrossen, og Øre østenvind og op til en snes graders frost,
sund tillagt så langt øjet rakte.
en vinter som få af os vel, er kede af, nu
er
ved at være forbi, — men det må nu,
Men selv om havnen endnu i begyndelsen
af marts var en kompakt ismasse, så skete trods alt, være en forfriskende oplevelse at
det dog brat og pludselig ude i Sundet, hvor stryge hen over en spejlblank isflade, mens
isen i løbet af en halv time brød op og gik det synger fra skøjtejernene og vinden fløj
Rollo.
i drift, hjulpet på vej af den kraftige vesten ter i riggen.
vind, — så isbåden kommer vel næppe ud
at sejle mere i år.

JUNIOR
Navigationsprøve den 15. marts.
Torsdag den 15. marts er der navigationsprøve for juniorer på Sundpark skole.
Følgende skal stille op:
Ingvar Isdal, Bent Bille, Erik Hansen,
Leif Guldbæk, Erik Hillers, Lasse Gustav
sen.
Navigationslærer Bendtsen er eksamina
tor, og formanden og juniorlederen er cen
sorer.

•
Deltagelse i sejladserne til sommer.
I lighed med sidste år skal der betales
sejladsafgift — 15,00 kr. —> inden sejladser-

ej»v« -

ne begynder, senest den 1. maj, til junior
lederen.
NB.: Ingen junior kan deltage i sejladserne
før sejladsafgiften er betalt.

Påklædning,
En juniors påklædning skal helst være
som vedstående tegning for at juniorerne
kan virke så ens som muligt. Det er dog
ikke nogen absolut betingelse, at juniorerne
nu med det samme anskaffer sig hele ud
styret, men efterhånden skulle han jo ved
opsparing, ønsker til jul og fødselsdag,
kunne samle sig hele udstyret.

NK. 3
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Nyt junioremblem.
Der er lige kommet et nyt junioremblem
til afløsning af det gamle, der havde en
lidt stor og klodset facon. Emblemet er
tegnet af Børge, og kan rekvireres hos
juniorlederen. (Se tegningen).

•
Besøg på A/S Jacob Holm og Sønner.
Juniorafdelingen har fået nogle billetter
til besøget hos Jacob Holm og Sønner, Re
berbanegade 3, mandag den 19. marts kl.
3 9,00 præcis.
Skynd dig, at sikre dig en billet hos Børge
Hansen Snorrebakken 9, til denne interes
sante tur.

*

Revyen lørdag den 24. marts.
Juniorafdelingens medlemmer er selv
følgelig meget velkomne til revyen, og jeg
håber, der møder mange op og sætter liv og
kulør på denne aften.
Billetter a kr. 2,00 hos juniorlederen.

•
Generalforsamlingen
den 26. marts kl. 19,30.
Mød op til generalforsamlingen og hør
lidt om, hvad der er sket i foreningen i vin
terens løb. Husk medlemskortet.

•
Kammeratskabsaftenen
den 21. marts kl. 20,00.
Onsdag den 21. marts er der afslutnings
aften for kammeratskabsaftenerne. Dette
bliver den sidste aften vi samles i denne
vintersæson, og der bliver konkurrence, ud
deling af flidspræmier m. m. Mød talrigt op
og lad os få en festlig aften ud af det.
Bemærk at vi først mødes kl. 20,00.

•
De københavnske sejlerskoler
arrangerer en propagandaaften for sejler
skolernes ferietur den 21. april kl. 19,30 i
K.A.S.s klubhus, Svanemøllebugten. Alle
er velkomne.

•

Kammeratskabsaftenen
den 8. februar 1956.
Dagens program var foredrag med film.
Der var mødt mange op, over middel, med
juniorer, juniorbestyrelsen og nogle gæster
fra sejlklubben „Frem".
Efter at vi alle var samlet kl. 19,40 bød
Jørgen Hillers os velkommen og takkede
for den fine mødeprocent, hvorefter han
gav ordet til ingeniør Kisby fra B. og W.,
som fortalte os om et hvalkogeri, og vi fik
det hele, lige fra hvalen blev fanget, til den

endte som første, anden eller tredie klasses
olie, eller andet godt. Vi fik et indtryk af
konkurrencen inden for hvalfangst, især
mellem Holland og Grønland, og hvorledes
man var skredet frem med bygning af hvalkogerier i England og hos B. og W.
B. og W. havde bygget et af de største
hvalkogerier nemlig „Thorshovdi", og vi
skulle nu se en film om dette skib. Filmen,
som havde titlen: Nybygning nr. 691, nem
lig „Thorshovdi", kunne vi nu begynde pa,
og vi så hvorledes de inde på B. og W. ud
førte dette kæmpemæssige arbejde, hvor
ledes de søsatte kæmpen den 5. april 1948,
og første del var slut.
Endnu var skibet lang fra færdigt, og vi
fik nu i anden del skibets detailler at se,
indtil det den 19. oktober 1948 kunne kom
me ud på sin første prøvetur i meget hårdt
vejr, hvor det klarede sig fint.
Klokken var nu 21,00, vi havde haft en
interessant og underholdende aften, og Jør
gen tog nu ordet og takkede ingeniør Kisby. Vi fik lovning på, at han nok skulle
komme igen, når der blev kaldt på ham, og
efter et bragende bifald, kunne vi klokken
21,00 gå hver til sit efter en hyggelig, in
teressant og godt besøgt aften.
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Harry Petersen, Derbyvej 23.
Chr. A. Christensen, Lyneborggade 1, st.
Mogens S. Møller Almegårds Allé 30.
Hans Chr. E. Jensen, Lemberggade 20, 4.
Vilmar Olsen, Kretavej 11.
Mogens Hansen, Egilsgade 62, 1.
Harry Agesen, Moldaugade 7.
Frans Bern Madsen, Hannovergade 12, 3.
Robert Hill, Godthåbsvej 104.
Kristian Kilsgård, Amagerbrogade 30, 3.
Ole Leif Andersen, Nyrnberggade 28, 2.
Esben S. Nielsen, Kastrupvej 54, 3.
Carl Thyge Franck, Augustagade 26.
H. O. G. Helsfeldt, Norgesgade 54, st.
Kaj Hougård, Prøvestens Allé 2.
Viggo B. Jensen, Venedigvej 2, st.
Frederik W. Brems, Skipper Clementsallé 9.
Johannes Larsen, Amagerbrogade 169, 4.
Elund Andersen, Burmeistergade 20.
Kurt L. Svensson, Kinavej 7.
Niels Beck, Marathonvej 11.
Erik K. Simonsen, Herkules Allé 1.
Edv. Hansen, Tovelillevej 43.
P. B. Christiansen, Set. Annæplads 18 A, st.
John Cederkranz, Cumberlandsgade 9, 2.
Børge R. Jørgensen, Jemtelandsgade 2.
Henry J. Pedersen, Gunløgsgade 27, 1.
B. G. Sørensen, Siamvej 31.
Aksel Helmark, Bremensgade 13, 2.
•
Kammeratskabsaftenen
Anker Petersen, Jerichausgade 39, 2.
Poul Frederiksen, Hessensgade 42.
den 22. februar 1956.
Hvor blev juniorerne af. Kan man sådan Villy Sørensen, Sofie Brahes Allé 9, 3.
overse en kammeratskabsaften. Skøjteba Svend J. Schmidt, Holsteinsgade 9, st.
Jes W. Christensen, Frederiksdalsvej 105 E.
nerne trak mere end kapsejladsregler.
Sådan en overskrift burde referatet fra Passive:
den sidste kammeratskabsaften haft, for Solveig Lindemann, Knivholtvej 3, st.
med den stab af friske juniorer, vi har for Ellen Nielsen, Parmagade 32, 4.
øjeblikket, burde der møde mere end fem Bente Christiansen, Veronavej 12, 1.
ten. Man skulle tro, der ikke var nogen af Bitten Hansen, Haraldsgade 3, 4.
jer, der havde lyst til at sejle til sommer, Agnete Jespersen. I.P.E. Hartmannsallé 14B
og slet ikke til kapsejlads, for selv om man Grethe R. Sand, Thygesvænge 7, 1.
skal være foregast, kan man godt komme Lisi Nielsen, Bremensgade 11, 4.
til kapsejladsregler, for alle har godt af
Juniorer:
at kunne dem.
Niels Erik Jensen, Vognmandsm. skole.
De femten, der var mødt, blev sandelig
Flemming Nielsen, Lyongade 8, st.
ikke snydt, Ejnar Olsen gennemgik en kap
Bjarne Sørensen, Sofie Brahes Allé 9, 3.
sejlads fra start til mål, og på den måde
Svend Erik Gille, Hybel Allé 24.
fik vi gennemgået en hel masse regler og
Bent Andersen, Italiensvej 48.
taktik, som vi så forhåbentlig skulle bruge
Egon Johansen, Strandgade 4 B.
til sommer. For vi skulle jo gerne vise vor
Jørn Storm, Palermovej 5, 4.
stander foran de andre klubbers, og derfor
Flemming Toft, Torvegade 62.
møder vi alle op onsdag den 7. marts for
Kaj Erik Sundgård, Obdams Allé 28, 1.
at se og høre Ejnar Olsen, der vil vise lys
Åge J. Henriksen, Øresundsvej 120, 3.
billeder om kapsejladsregler og taktik.
Lennart A. R. Hansen, Maltagade 18, st.
Vel mødt
„Piraten" J. 55.
Orla Pedersen, Holmbladsgade 122, 1.
Anders Kærulff, Kidhøj 10.
Slettede medlemmer 1955 Kurt Lindquist, Finlandsgade 28, 1.
Passive B:
Aktive:
Fritz Sørensen, Teglgårdsstræde 16 A, st.
Vagn S. Jensen, Vanløse Allé 43.
Max Pers, Em. Olsensvej 13.
John Petersen, Trekronergade 23, 1.
Bent Kuntze, Nørrebrogade 12, 3.
Oskar Lauth, Ellebjerg, Jyderup.
Henrik Nielsen, Nykøbing Sj. Sejlklub.
O. K. V. Seierby, Caprifolievej 3.
Villy H. Jensen, Sundholmsvej 3, 4.
Hans Chr. Nielsen, Gullandsgade 18, 1.
Svend Erik Hansen, Amagerbrogade 133, 3. Harald Øemig, Dybbølsgade 28, 3.
Svend Age Zinn, Brønshøjgårdsvej 3, 2.
Helmuth A. Petersen, Caprivej 1, 1.
Helmer Andersen, Jacob Holmsgade 2.
Th. Lybbers, Westmannagade 5.
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FORENINGENS ADRESSER
SUNDBY SEJL-FORENING, Amager Strandvej
Formand: W. Tanggaard Rasmussen, Suensonsgade 39, K
Næstformand: O. FUtterer, Middelgrundsvej 39, S
Sekretær: A. Kruøjser, Samosvej 17, S
Kasserer: Th. Sparre, Højdevej 39, 3., S. Postkonto: 56516
Havneudvalg: O. Ftltterer og Magnus Madsen, Østrigsgade 24, S
Tilsynsførende med klubhuset: Jørgen Nielsen, Korfuvej 6, S
Kapsejladschef: Alf Andersen, Krudtmøllegårds Allé 13, S
Sejladschef: Robert Frisch, Ntirnberggade 24, S
Juniorleder: Jørgen Hillers, Folehaven 33, Valby
Festudvalg: Jørgen Nielsen og O. Ftitterer
Pladsmand Madsen

N Y E

B A D M O T O R E R

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

SU 35016
PA 9770
AM 8719
SU 5673
AM 626 x
SU 7524 v

SU 8770

lAassereren
træffes

r

1. april — 30. juni
hver fredag kl. 19,30—21,00,
(St. Bededag undt.)
Højdevej 39, 3., SU 5673.
Søndag den 8. og 22. april
kl. 10,00—12,00
i klubhuset, Amg. Strandvej
Husk postgiroen 56516.
Ved indbetaling opgiv medl.

SEJLSPORTSHUER
EMBLEMER OG OVERTRÆK

BROZEK
AMAGERBROGADE 124

SU. 866

FORBERED OLIEREDE f)U flfESTE SEJLSfESOn
SKIBSHYNDER LEVERES EFTER MAL
MØBLER OMBETRÆKKES PA KONTO
ASSURANCE

HENNING NIELSEN, GLNLØGSGADE 35

ØBRO 7515

Cent. 14575 - Jacob Erlandsensgade 11

PRIVAT: CUMBERLANDSGADE 4

SU 1417v

GIK DER EN RUDE?

TYKKE PUDER

FREYTAG SEJL
N Y H A V N 5 3
P A L Æ

3 9 4 3

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.

betyder intet
den ordner
GLARMESTER JES SCHULTZ
Wermlandsgade 82 — Amager 7099
til den billigste pris

AMAGER BOGTRYKKERI
/
A AGER

*

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

ANNONCEEKSPEDITION ved
E. LORENTZEN,
Afleveret til postvæsenet d. 17.—3.—'1956. ALBANIEN SG ADE 2 - AMAGER 7118 Y.

Direkte fra værksted
Skibssofa - Hynder - Skumgummi 8£ringhynder og Hairloch med Plastik.
15 års erfaring ved skibsarbejde.

B. NIELSEN
TINGVALLA ALLE 14 - SUNDBY 288 x

GRØN&WTTZKE
Assurance

Kongen* Nytorv 6

København K.

Udgiver: Sundby Sejl*Forening.
Ansvarshavende redaktør:
Thorkil Langelund
Øresundsvej 122, Am. 6474 v.
Ekspedition: E. Nilsson,
Vestermarie Alle 51, 50 25 02
Tryk: Amager Bogtrykkeri,
Hallandsgade 11 — S.
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HITERSISOIli SLUT
13 taknemlige elever, som iøvrigt alle
bestod med udmærkede arbejder, forærede
deres lærer, rigger Hansen, en dejlig skibslampe med kardansk ophængning (sådan
at den altid hænger lige, hvordan „Marie"
så end finder på at opføre sig), og rigger
Hansen takkede rørt og udbragte et leve
for Sundby Sejlforening, —
og på navigationsskolen, hvor 6 seniorer
og 6 juniorer bestod, medens en elev, Gert
Rasmussen, blev kystskipper takkede ele
verne deres lærer, styrmand Bendtsen, med
et smukt barometer, indrammet af et rat
i poleret nøddetræ.

&

NR. 4

Nye medlemmer

SuuMy,

få sat sig ind i i løbet af sæsonen, — og
det er jo ikke alene rart at kunne det, det
Aktive:
er nødvendigt.
Bernh. Andersen, St. Møllevej 22.
Lige så interessant er det at overvære
Børge Bech, Gullandsgade 32, st.
navigationsskolens afsluttende eksamen,
Motorbåd „Lucia".
især når samtlige elever, der er oppe til

prøve, består. Og det endda med fin karak
ter. Det er dejligt at høre elevernes præcise
svar, der kommer prompte, uden betænk
ning, og selv når eksaminator vil have et
spørgsmål nærmere defineret og uddybet,
mister ingen af eleverne fatningen, men
forklarer roligt og sagligt om et fyrs be
skaffenhed og karakter, om sejlads i tåge,
om signaler, om et spritkompas' indretning,
om ildebrand ombord, om møde med andre
skibe, om ret eller uret til at holde kurs,
om natsejlads og lanterner, landpejling,
vragafmærkning, bestemmelser af kurs og
udsejlede distancer, — og hundrede andre
ting, som man skal vide ikke alene for at
kunne svare på dem til eksamen, men vide,
for at kunne færdes tilsøs uden risiko for
sig selv, sit skib og sit mandskab.

Også S.S.F.-bladet siger tak, både til de
dygtige lærere og til de flinke elever, for
det er altid morsomt, i bladet at kunne
fortælle andre, at vi kan og vil noget her
ude i Sundby. Det er morsomt og interes
sant at se elever, som maske aldrig før har
haft fat i et stykke tovværk, efter kursus
slå og binde, såvel de mere almindelige,
som de mere indviklede knob og stik, og
Og det er dejligt at vide, at S.S.F. lever
vide, hvornår man bruger hvilket, og hvor
for. Det er interessant at se deres øjesplejs også om vinteren, selv om skivet sover sin
ninger, langsplejsninger, bindinger, fendere, lange vintersøvn nede på pladsen med en
Red.
stålwire, og alt det øvrige, de har nået at fod sne på sin presenning.

Jan Rothberg, Svinget 24, st.
Kragejolle „Boy".
Passive:
Henny G. Petersen, Uplandsgade 28.
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.

/ / vøv» . . .
at stå på en talerstol og hør en rømmen
eller hosten nede i salen, — der skal faktisk
slet ikke så meget til, før man taber tråden
eller melodien bliver væk for en, — og
tænk så på, at en skuespillerinde eller
skuespiller skal huske en masse replikker
og lange visers tekster.

på generalforsamlingen om, indtil der
foreligger noget virkeligt konkret om den
blå benzin, at nedsætte pladslejen. (Jvnf.
I. C. Petersens forslag.)

Og husk så næste gang, du overværer
nogen optræder, at det er for dig, de op
træder, og ikke for deres egen morskabs
skyld alene. Man har pligter som tilskuer
og tilhører, og man viser det bedst ved at
glædes over og med de optrædende, — og
man viser samtidig, ikke alene over for de
optrædende,
men også over for de andre i
Vi små tohundrede medlemmer, som hav
salen, at man er i besiddelse af så megen
de sikret os adgangsbillet til besøget på
ånd og kultur, at man ved, hvordan man
„Reberbanen", fik et overvældende indtryk
opfører sig i enhver situation.
af, hvilken kolossal historie det er at frem
Gentlemen-sailors.
stille tovværk og garner, — for slet ikke
at tale om stålwire eller nylon-tovværk.
Flinke, elskværdige og oplagte omvisere
søgte at få os til at fatte så meget som H Æ R V Æ R K
muligt af, hvad der foregik pa den store
Der er allerede blevet begået hærværk
fabrik, og ved det fælles kaffebord i den på vore nyistandsatte låger, idet ståltråden
hyggelige kantine fik vi, efter rundvisnin oven over jernpladen er klippet i stykker.
gen, forevist det nyeste nye: nylon-beklædt Hvis du observerer noget i den retning,
stålwire, et ualmindeligt smukt og holdbart meddel det da straks til pladsmanden, som
materiale til såvel stående som løbende rig. så vil bære misdæderen ud på den yderste

Elastik m. m.

Alt ialt et både interessant og lærerigt bro og tabe ham i vandet og sørge for, at
besøg, som vi havde megen glæde af.
han driver ud af havnen og aldrig mere
kommer ind, — og vi er nogle stykker, som
gerne vil være ham behjælpelig.
En forårsbebuder.

vedtog man, med 130 stemmer mod een,
bestyrelsens forslag om, at medlemmer,
som har været aktive inden for foreningen
i 25 år, fra deres femogtredsindstyvende
år kun betaler 5 kroner kvartalet i kontin
gent og derved bevarer deres rettigheder
inden for foreningen og deres stemmeret
på generalforsamlingen, — ligesom de fri
tages for betaling af al ekstrakontingent,
derunder medregnet byggefonden.

t/VI

Besøget på
Jacob Holm & Sønners
Fabrikker

Yachtmægler P. Schliitter har tilsendt
Med Hillers iøvrigt udmærkede forslag
Opmærksomheden henledes på, at det er
om spuleslange og eistik lå det desværre bladet sin salgsliste, der som sædvanlig
sådan, at det ikke, lige for øjeblikket, kan indeholder et væld af tilbud på lystfartøjer forbudt at sælge et fartøj i forbindelse med
havneplads.
i alle størrelser og prislag.
lade sig gøre.
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DET FLYDENDE WEEK-END-HUS

„Qfja"

„Sådan et skib har jeg altid ønsket
mig, — for det er så pokkers be
sværligt at hænge oppe på den ene
side af en sejlbad med skødetam
pen i den ene hånd og rorpinden i
den anden, og samtidig jonglere
med tuschpen og målegrejer."
Rollo.
Fra „Die Yacht":
Mange drømmer hele livet igennem om
et lille hus på vandet, men drømmer kun
om det, og ønskedrømme opfyldes sjældent,
tingene falder nu engang ikke ned i skødet
på en af sig selv, man må selv gøre noget,
og billederne på denne side viser virkelig
gørelsen af drømmen om sådan et lille hus
på vandet.
Den svømmende villa „Olga" er både et
sejl- og motorskib, et week-end-hus for en
mand, som ikke alene kan lide at være på
vandet, men samtidig sætter pris på kom
fort. Måske har ejeren engang været i Hol
land, hvor 16,000 mennesker året rundt
lever og bor i den slags „bo-både,,. I Am
sterdam findes mere end 500 husbåde for
ankret, men disse „vand-boliger" har som
oftest en dybere baggrund, end bare lysten
til at bo på vandet, og de kan ikke flytte
sig ved egen kraft, men skal bugseres, hvis
ejeren vil flytte hen et andet sted. „Olga"
derimod er et rigtigt skib, som kan sejle
selv, og bliver dets ejer ked af at være et
sted, kan han hale ankeret til sig, og med
en fart af 12 sømil i timen, sejle hen, hvor

han ønsker. „Olga" er forsynet med en
ganske almindelig VW folkevognsmotor, og
ved en sindrig, konstruktion kan såvel ror
som motor betjenes fra „kommandobroen",
og skibet kan således sejles af kun een
mand.
Det 18 meter lange week-end-hus er byg
get på en gammel slæbepram, der er gået
6 kubikmeter træ til opførelsen af det, men
der findes også både salon, opholdsstue,
soverum, køkken, bad og soldæk ombord.
Køkkenet er indrettet med al moderne
komfort, selv et indbygget isskab mangler
ikke, badeværelset har rindende vand, be
lysningen ombord er elektrisk, og når det
„svømmende hjem" ligger pa sin faste
plads, har det telefon, ganske som et hus
i land.
løvrigt vil „Olga" være helt ideelt som
dommerskib ved kapsejladser, idet dommer
ne efter starten af en sejlads kan hygge
sig i den dejlige rygesalon og fra den over
dækkede veranda hyggeligt og bekvemt
overvære hele sejladsen, og gennem et
telefonkabel kan man holde forbindelse
med land, så man nemt kan give og mod
tage meldinger.

STANDERHEJSNING
Søndag d. 6. maj 1956 kl. 14,00
Der er tradition for, at vi sætter vor
skønne stander den første søndag i maj, —
i år bliver det søndag den sjette, hvor vi
alle mødes på festpladsen, med hvidt huebetræk, klokken 14,00, for at overvære ind
vielsen af sæson 1956.
Naturligvis kan der være meget, som
skal ordnes ved skivet netop en skøn for
årsdag, men denne dag må det være så
ledes, at alt arbejde hviler, medens stande
ren går til tops.
Vel mødt på festpladsen søndag den 6.
maj klokken 14,00.

Al adgang til foreningens areal er for
budt uvedkommende, — og det er medlem
mernes

pligt

at

&
pa

Mark

Twains

uvedkommende

i

( og så kommer man til at tænke
Finn".

nægte

adgang.

„Huckleberry
Red.)

Al sejlads i havnen skal ske med mindst
mulig drivkraft.
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Har jeg fortalt dig, at det regnede, —
en tropisk styrtregn, der hang som tykke
tove ned fra himlen, og at kanoen var halvt
fuld af vand? Det havde det gjort det sid
ste par timer, og alt mit pik og pak skvul
pede lystigt rundt mellem fødderne på mig,
jeg trængte oprigtigt til at komme i land
og få hældt det overflødige vand ud af
skibet, og så var det, jeg fik øje på broen.
Fra broen førte en smal sti ind mellem
træerne og forsvandt i en skov af pjaskvåde
bregner, og jeg klatrede op ad skrænten,
hagende mig fast i grene og rødder, sprang
over et lavt hegn og en mur og befandt
mig så ansigt til ansigt med kirken.
Hvem vil ikke gerne i påkommende til
fælde give et kongerige i bytte for en hest,
eller give en sæk stoppende fuld af perler
og ædle stene for et glas vand, — jeg ville
i hvert fald gerne give min kano og alt
mit habengut for en kop varm kaffe og et
stykke brød „på fod", — så kunne vi jo
altid bagefter bytte om igen, men folk jeg
tilbød at bytte, gloede bare på mig og
rystede på hovedet, som de troede, jeg var
helt skør, eller de skyndte sig ind i deres
hus og stod i skjul bag de stivede blonde
gardiner og stirrede forbavset ud på en
idiot, som soppede rundt i vandpytterne i
hvide gummisko og tophue med kvast, våd
som en rødspætte.

„Jeg" anede ikke, hvor jeg var," sagde
Maleren. Han sad oppe på ruftaget og læ
nede ryggen mod bommen i medens han for
søgte at spytte ned mellem sine fødder.
Somme tider lykkedes det og somme tider
ikke, og så gryntede han og bad fanden
gale i det, men det var nu ikke ret tit, det
mislykkedes for ham at rarrune vandspejlet,
og så smilede han tilfreds og fulgte med
øjnene den cirkel, han havde startet, og
som løb ud og blev større og større, indtil
den tilsidst helt forsvandt, og han startede
en ny.
Jeg sad nede i det åbne cock-pit og nød
aftenen og en flaske øl, og havde det egent
lig så godt med mig selv og min ven og
sejlkammerat, Maleren, at jeg var ligeglad
med, hvad der var op og hvad der var ned
på tilværelsen, og nu sad han deroppe og
sagde, at han ikke anede, hvor han var
henne.

„Men hvor var du da?" spurgte jeg
uskyldigt.
„Det er jo det, jeg sidder og siger, mand,"
svarede han ærgerlig. „Jeg anede det gustrafme ikke."
„Jamen — ?"
„Jeg var kommet padlende ned ad floden,
gennem prærieland og store skove, havde
roet mig tværs over de store søer og var
fundet ind i flodens videre løb, og så var
det, jeg pludselig fik øje på en højrygget
bro, som skød sig ud i vandet på lange
tynde pæle, halvt skjult bag noget tæt
buskads, og den ligesom råbte ud til mig
om at dreje bi og gøre holdt, og jeg var
jo ligeglad med, hvis bro det var og hvorfor
den i det hele taget var der.

Men jeg fandt dog ud af til sidst, at sid
ste hus på venstre hånd i udkanten af byen
var skole, forsamlingshus og alkoholfri
restauration med hjerterum, husrum og om
ikke andet, så varm kaffe, —« men jeg fik
bare ingen kaffe. Derimod fik den rare
kone foran det store varme komfur et let
tere chok, og det var synd, både for hende
og mig. Hun lånte mig et dejligt, stort,
uldent tæppe, og jeg misforstod meningen
med det, fandt et mørkt sted med nedrul
lede gardiner og trak alt mit gennemvåde
tøj af og indhyllede mig i det grå sjal i den
skumle hensigt at hænge mit tøj til tørre
i nærheden af komfuret, medens jeg drak
kaffen.
Konen stirrede skrækslagen på mig, da
jeg kom med mit kluns i favnen, hun gloede,
som troede hun, jeg var fanden selv og
kom direkte fra helvede for at hente hende,
så slog hun forklædet op om hovedet og
skreg, som var hun i øjeblikkelig livsfare,
og jeg blev forskrækket for, hvad det hele
kunne ende med og flygtede. Ud i regnen
med mit tøj under armen og tæppet flag
rende om mig.
Jeg styrtede af sted, nu alvorligt bange
for at blive antaget for gal, ned til min båd,
skod den ud i vandet og padlede som en
rasende ned ad floden, ind i den tætteste
jungle og gemte mig, fjernt fra mennesker,
i et læskur mellem en flok bedrøvede kvier,
som ikke syntes, der var noget mærkeligt
i, at jeg var lige så nøgen og våd som de."
Maleren gjorde en lille pause og sendte
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en stråle mundvand i en flot bue ned mel
lem sine fødder, og jeg benyttede lejlighe
den til at spørge ham, hvor det var. Han
tørrede sig sindigt om munden med bag
siden af hånden og vendte såret hovedet om
mod mig: „Det var i Canada eller Alaska,
jeg husker det ikke så nøje, — eller måske
var det Suså og Skelby og alt det der nede,
men det kan da for pokker være så rysten
de, revnende ligegyldigt, hvor det var, det
der ærgrer mig er, at næste gang en kano
roer lander bag den lille kirke og går op i
byen for at finde forsamlingshuset og få sig
en kop kaffe, vil hele byens befolkning ligge
på lur og kaste sig over ham, fordi de tror
han er undsluppet fra en galeanstalt, og de
vil spærre ham inde i en mørk kælder, hvor
han kan sidde i ro og fred og pleje sit van
vid, og ingen vil, om han er nok så våd,
låne ham et uldtæppe, ligesom ingen vil
tro, at manden faktisk bare er ude at ro
sig en tur og har glemt sin paraply hjem
me."
itollG.

FLIDSPRÆMIER
Atter har „Pløk" vist sin store interesse
for foreningen, idet han har udsat et ur til
den flittigste og dygtigste junior, — og så
snart han hørte, at der også var piger inden
for juniorafdelingen, udsatte han omgående
endnu et ur til den flittigste og dygtigste
pige.
Det luner at mærke, at der gøres noget
for at styrke kammeratskabet og stimulere
sammenholdet indenfor S.S.F., — og det
er for resten ikke første gang „Pløk" tager
initiativet i den retning.

SOMMER S : K S O M : \
BEGYNDER
Den 22. maj begynder aftensejladserne.
Søndag den 17. juni: Lukket sejlads.
Søndag den 24. juni: Dame-sejlads.
Søndag den 16. septbr.: Lukket sejlads.
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'Liiieluten i at —
går til en afveksling — til Dragør.

Rettelse:
Sætternissen har været pa spil i sidste
nummer af medlemsbladet. — Kassereren
træffes i sommersæsonen kun i klubhuset.
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Tlie Liirrliinoiit Vadi! Iliili ('tip
vedtaget den 20. januar 1956.
1. Pokalen, som er skænket i 1927 af Mr. 10. Besætningen skal under holdsejladser
Struckmann, New York, til Kjøben
ne — foruden fartøjsejeren eller hans
havns Amatør Sejlklub, er af giveren
repræsentant — pr. båd bestå af 2
bestemt som en stedse vandrende præ
mand, der begge skal være medlemmer
mie for hold-sejlads.
af den udfordrende (udfordrede) klub.
Den, der som fører har deltaget i sej
2. Konkurrencen er åben for Øresundslads om Larchmont-Pokalen, kan ikke
sejlklubber under Dansk Sejlunion.
starte som fører for en anden del
Udfordringen skal inden udgangen af
tagende klub i den næstfølgende sej
januar måned i det år, da sejladsen
lads om pokalen.
skal finde sted, tilstilles den klub, som
er indehaver af pokalen.
11. Præmieberegningen
foregår
efter
points. Det hold, der opnår højeste
3. Når rettidig udfordring har fundet
antal points, er det vindende. Ved hver
sted, indkalder den klub, som er inde
sejlads opnår det hurtigste fartøj *4
haver af pokalen de konkurrerende
point mere end antallet af anmeldte
klubber til et møde, som fastsætter
fartøjer, nr. 2 får 1*4 point mindre,
programmet for pågældende års sej
nr. 3 2'/4 point mindre end nr. 1 o.s.v.
lads.
Såfremt et fartøj ikke starter, får det
0 point, hvis et fartøj udgår eller bli
4. Den klub, som er indehaver af pokalen,
ver diskvalificeret får det 1 point.
arrangerer sejladsen, omkostningerne
Foruden
Larchmont-Pokalen, som til
ved sejladsens afholdelse deles ligeligt
falder den sejrende klub, tilfalder der
mellem de deltagende klubber.
førerne og mandskabeet i det sejrende
5. Dagen for sejladsens afholdelse fast
hold en præmie hver. Dersom mindst
sættes af Dansk Sejlunion. Det i § 3
8 klubber deltager i sejladsen, udsættes
omhandlede møde, skal indkaldes med
der også præmier for førere og mand
mindst een uges varsel til afholdelse
skab i det hold, der opnår næsthøjeste
senest fireugersdageen før sejladsen.
pointstal.
6. Den vindende klub modtager efter sej 12. Antallet af sejladser, der hvert år skal
sejles, afgøres af dommerne, dog så
ladsens afslutning pokalen og beholder
ledes at der maximum sejles fire, mini
den indtil afslutningen af næste års
mum to sejladser. Dersom sejladsen
sejlads. Såfremt en klub, som er blevet
efter dommerkomiteens skøn på grund
indehaver af pokalen, ikke deltager i
af vejrforholdene ikke kan afholdes på
næste års sejlads og ikke ønsker at
den af Dansk Sejlunion fastsatte dag,
afholde sejladsen, skal den snarest
skal det forsøges at finde en anden dag
muligt, og senest 2 måneder før den
til afholdelsen af sejladserne. Skulle
for sejladsen fastsatte dag aflevere
dette vise sig umuligt, udsættes sej
pokalen til K.A.S., som så indkalder
ladserne til det følgende år.
til det i § 3 omhandlede møde.
13. Dommeren og fire meddommere væl
7. Hvis der et år ikke sejles om pokalen,
ges på det i § 3 nævnte møde.
skal denne senest et år efter den fore
gående sejlads tilbageleveres til K.A.S. 14. Hvis der i 5 år i træk ikke har været
konkurreret om pokalen, deponeres
K.A.S. modtageer da udfordringen til
den på Kronborgmuseet.
næste sejlads.
8. Holdsejladserne sejles over retlinjet 15. Ændring i disse statutter kan kun fore
tages af K.A.S.
bane med krydsstart i klasse- eller
eentypebåde (indtil videre i Folkebåde).
Hver deltagende klub møder med to
—• fire både (antallet fastsættes på det
i § 3 nævnte møde), der i samtlige af
Er der hvide pletter pa det lakerede træ
konkurrencens sejladser sejles af sam værk, bør disse skrabes rene, så træet kan
me rorsmand med samme besætning. tørre. For at hindre ny fugtigheds indtræn
9. Den klub, der er indehaver af pokalen, gen stryges de afskrabede steder over med
skal holde den forsikret for kr. 1000,00. rå linolie.
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FESTEN
For fuldt hus og for fuldt drøn havde
festudvalget arrangeret en udmærket fest
for os i Markmandsgades hyggelige lokaler,
og i lighed med ifjor havde man inviteret
svagføre med til festen, hvad der absolut
er påskønnelsesværdigt og glædede os alle.
To timers uafbrudt underholdning af for
træffelige kunstnere, som vidste, hvad vi
kunne lide, og gav os det på en måde, vi
syntes om. Gode sketches, gode viser, gode
stemmer, livsglæde og humør, — så var vi
veloplagte til at danse hele natten til det
glimrende orkester, der yderligere satte
„liv i kludene", — og at vi morede os, kunne
den ekstratime, vi fik, tyde på.
Det var absolut en festlig måde at tage
afsked med vintersæsonen på, og festud
valget fortjener ros for sit vellykkede ar
rangement.
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Man fik bekræftet sin opfattelse af, at mand, der læser digte, og en sømand, hvis
sejlere, og langturssejlere især, er et even

blik er fjernt, som ser han en tropeø dukke

tyrlystent dagdrømmerfolk, hvis kærlighed op ude i kimmingen, — de narrer nu ikke
til hav og skibe går gennem alt, hvad de os andre til at tro, at de bare sejlede, for
siger og gør. Man fornemmer en længsel i at nå over på den anden side af „dammen",
hvert eneste ord, en undselig beskedenhed, selv om de foran et snurrende fjernsyns
thi de gør det jo ikke for at prale, men fordi kamera forsøger at give det udseende af,
en trang i dem driver dem ud over havet. at det slet ikke er noget at tale om, det
Man fik igen bekræftet, at søfolk, disse der, med at sejle jorden rundt i et lille
tilsyneladende så rå og brutale fyre, har fartøj. Man skalker bare, lukker til, og læg
et sind så følsomt, at de med hver eneste ger sig på køjerne til det holder op med at
fiber i deres krop oplever den drøm, drenge storme, så sejler man videre. Såre nemt og
drømmen, vi alle slæber rundt med hele livet ligetil. Enhver idiot kan gøre det. Men, •—
igennem, og det giver dem endda ikke fred, gør det.
at de een gang har realiseret den, måske
snarere tværtimod, for man mærker længs

(Sakset fra Berl. Tid. den 4. marts.:

Et slag for jollesporten -

len i deres ord, når de forsøger at skjule

Ja, det var, hvad jeg fik ud af Carl Niel

deres følelser bag en påtaget morsom for sens og Elmar Drastrups hyggelige sludder
tællen om tre tallerkener havregrød og en foran et fjernsynskamera, — og så Pouls

sang om Drachmanns Svendborg-skipper,
I et interviev udtalte Poul Elvstrøm bl. a.: uventet overhaling.
Men
en
sømand
med
en
guitar,
og
en
søog
hans længselssang om Suwa.
Rollo.
— Jeg vil for resten gerne slå et slag for
jollesporten. Den er i fremgang, men ikke
nok. Mange tror, at sejlsport ikke er en
demokratisk sport. For jollesportens ved
kommende kan jeg dementere det på det
kraftigste. Alle slags mennesker sejler i
joller. I Danmark bygger 30 pet. selv deres
joller. I Sverige er man helt oppe på 75-80
pet. Om man er lærling eller direktør er
lige meget — man har samme glæde ved
og lejlighed til jollesporten. Her ofres vir
kelig noget på sporten. Mange lærlinge har
sat deres sidste spareskillinger i sådan en
jolle — og tro mig, de elsker deres båd!
Når man en gang har fået en sådan jolle,
har man ikke udgifter af betydning senere.
Man har havet som sin tumleplads. Man
kommer i pagt med naturen. Man er virke
lig lykkelig, når man dyrker denne sunde
sport — måske den mest demokratiske af
alle!

DRAGØR

&

O RAG

Al urenlighed overalt pa pladsen og i
havnen er strengt forbudt. Alt affald skal
Hvis du aldrig før har været i Dragør,
så har du din store chance nu, idet S.S.F.s
bestyrelse og festudvalg endelig har ladet
sig overtale til at arrangere en fællestur
Man bør give sin vandfortøjning et kri ned til det lille, hyggelige fiskerleje, —
tisk eftersyn, for at være sikker på, at som pinsetur for samtlige medlemmer af
båden ligger godt, medens man selv er på S.S.F.
Tag med, — det er den samme store
arbejde.

anbringes i de dertil opstillede kasser.

*

oplevelse, hver gang man løber ind i den
gamle havn og sætter sine fortøjninger i
land neden for det maleriske „forargelsens
hus" på havnepladsen, — og du kan ikke
tage fejl af vejen, for den er trådt fast og
bred af tusinder af sejlere, som åbenbart
synes det samme som vi, at Dragør altid
er et besøg værd.
Rollo.
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JUNIOR- SPALTEN

stående af et herre-armbandsur til den
junior, der møder flittigst i forarets og
sommerens løb, — senere opdagede „Pløk",
at der også var juniorpiger, og straks ud
satte han også et dame-armbåndsur.
Aftenen gik hurtigt og fornøjeligt. Jør
Navigationsprøven:
Det gør ellers godt fremad med klar gen Hillers sluttede af med a sige: „Tak
Det blev en stor sukces for de 6 juniorer, gøringen og hvis vejret ellers arter sig for i aften og på gensyn til klargøringen."
der var oppe til navigationsprøven, og ordentligt, er bådene i vandet og sejlklare
„Selv tak, Jørgen!"
denne sukces skyldes ikke mindst styrmand til standerhejsningen.
„J. 4"
Bendtsen. — Tak, Bendtsen!
Tove
Munkholm.
HUSK SEJ LADSAFGIFTEN!
Der blev givet karakter fra 0—7, maksi
mum for de to afdelinger er altså 14, og
Det har glædet mig meget, at forenin
de fine resultater så således ud:
gens øvrige medlemmer har så stor inter
Beent Bille
14 point
esse for juniorafdelingen, og vi her i afde
Erik Hansen
10 point
lingen vil gøre vort bedste for at ikke
Leif Guldbeck
12 point
denne interesse skal mindskes.
Erik Hillers
11 point
Marketender „Pløk" har endog vist så
Lasse Gustavsen
14 point
stor interesse for afdelingen, at han har
Ingvar Isdal
12 point
skænket den 2 armbåndsure (et herre- og
Tillykke med det, det vidner om stor
et dame-ur), til den dreng og pige i junior
interesse, hvad der glæder mig meget.
afdelingen, der er dygtigst og gør det stør
ste arbejde for afdelingens fortsatte trivsel.
Tovværkskurset:
Må jeg her overbringe „Pløk" juniorer
En tak til rigger Hansen for den inter nes tak.
esse og det besvær han har haft med at
sætte juniorerne ind i tovværkets myste
Rigger Hansen, vor tovværksmester, har
rium. Kurset er gennemført af følgende overrakt sejlerskolen og juniorafdelingen
et dejligt bundt fendere, som vi er meget
juniorer:
Bent Bille — Leeif Guldbeck — Lasse taknemmelige for. — Tak, Hansen!
Gustavsen — Tove Munkholm.
Efterlysning:
Lands juniorstævne og lands juniorlejr:
Juniorafdelingen har fra „Aarhus Yacht
klub" modtaget indbydelse til at deltage i
landsjuniorlejren ved Kalø fra den 1.—8.
juli. De juniorer, der er interesserede i at
deltage i denne lejr bedes omgåeende melde
sig til juniorlederen.
I forbindelse med landsjuniorlejren er der
arrangeret landsjuniorstævne i Århus den
7. og 8. juli i hvor der sejles om „Pirat
pokalen".
Jeg håber, der er mange, der melder sig
til disse arrangementer.
Kammeratskabsaftenerne:
Ja, nu er det slut med disse aftener, som
jeg synes, vi har haft megen glæde af, —
referat af den sidste aften andets steds i
spalten, — og jeg vil gerne reette en tak
til de mennesker, der har gjort deres til, at
disse aftener blev så gode. En særlig tak
til Einar Olsen for kapsejladsaftenerne, der
har været til stor glæde for juniorerne.
På gensyn allesammen til næste vinter.
Klargøring!
Børge har klaget over, at der har været
meget lidt interesse hos nogle af juniorerne
for denne side af sejlsporten. Det bedrøver
mig meget, at det er sådan, men håber, det
må gå op for de juniorer, der ikke passer
deres klargøring, at de ikke kommer ud at
sejle til sommer, hvis ikke de møder op nu.

Skulle der blandt medlemmerne være en,
der har en brugt skrivemaskine, ville jeg
være meget taknemlig for at måtte låne
den, leje den, eller eventuelt købe den, til
brug i juniorafdelingen.
Jørgen Hillers.
Folehaven 33 — Valby.
Som afslutning på vinterarbejdet holdt
vi den 21. marts vor sidste kammeratskabs
aften. Selv denne aften var der kun mødt
15 juniorer, og det tør siges at være under
al kritik, men de, der var mødt, blev heller
ikke denne gang snydt for en hyggelig
aften, hvor Jørgen Hillers satte os ind i
forårets og sommerens arbejde. Der blev
udtaget de tre bådsmænd og opgivet hvilke
juniorer, der skal op til førerprøven den
17. juni, nemlig 12, som alle har bestået
navigationsprøven og deltaget i tovværkskurset.
Som afslutning på møderne var der udsat
en præmie til den junior, der havde mødt
flittigst til vinterens forskellige møder og
kurser, og 1. præmien, som var en dolk,
blev overrakt Leif Guldbeck, der havde
mødt 46 gange af 47 mulige.
Nummer to blev Bent Bille, der fik et
eksemplar af „Juniorsejleren", og herefter
gennemgik vi klargøringen. Alle juniorer
har fået fire faste mødedage, hvor der skal
mødes, hvis man vil kunne deltage i som
merens sejladser.
Af „Pløk" er der udsat en præmie, be

Fra Dansk Sejlunion har vi modtaget:
TIL DANSK SEJLUNIONS KLUBBER!
På Sejlerdagen den 12. november 1955
blev der nedsat et udvalg til at revidere
bestemmelser og tegninger for piratjolleklassen og bringe disse i nær overensstem
melse med de i Schweiz, Tyskland og Østrig
gældende fællesbestemmelser af 1. decem
ber 1954 ud fra ønsket om at tillade dan
ske piratjollesejlere at bygge af de samme
træsorter, som er tilladt i disse lande, og
dermed give dem mulighed for at konkur
rere med jollesejlere derfra.
Udvalget har afsluttet sit arbejde, hvor
efter de reviderele bestemmelser og teg
ninger træder i kraft pr. 1. marts 1956. —
Det tilføjes, at udvalget samtidig har op
nået tilsagn om, at Danmark vil blive taget
med på råd ved evt. fremtidige ændringer
af fællesbestemmelserne.
Eksemplarer af de nye bestemmelser kan
rekvireres fra sekretariatet, Nørregade 39,
K. Pris 1 krone pr. stk. — Pa grund af
indtrufne prisstigninger på lyskopiering er
prisen for et sæt tegninger komplet des
værre samtidigt forhøjet til kr. 25,00.
Forretningsudvalget henstiller indtræn
gende, at klubbernes målere og priatjollesejlere underrettes om de reviderede be
stemmelsers ikrafttræden og opfordres til
nøje at overholde disse.
Dansk Sejlunion.
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FORENINGENS ADRESSER

SUNDBY SEJL-FORENING, Amager Strandvej
Formand: W. Tanggaard Rasmussen, Suensonsgade 39, K
Næstformand: O. Futterer, Middelgrundsvej 39, S
Sekretær: A. Kruøjser, Samosvej 17, S
Kasserer: Th. Sparre, Højdevej 39, 3., S. Postkonto: 56516
Havneudvalg: O. FUtterer 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: Jørgen Hillers, Folehaven 33, Valby
Festudvalg: Jørgen Nielsen og O. Ftitterer
Pladsmand Madsen

N Y E

B A D M O T O R E R

Albin Solo Marstal
l'enta Soby

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

SU 35016
FA 9770
AM 8719
SU 5673
AM 626 x
SU 7524 v

SU 8770

*

K asserercn

træffes
1. april — 30. juni
hver fredag kl. 19,30—21,00
(St. bededag undt.)
i klubhuset, Amager Strandvej.
Sondag den 22. april
kl. 10,00—12,00
i klubhuset, Amager Strandvej.
Husk postgiroen 56516.
Ved indbetaling opgiv medl. nr.

SEJLSPORTSHUER

7

EMBLEMER OG OVERTRÆK

BROZEK
AMAGERBROGADE 124

SU. 866

f

FORBERED ALLEREDE nu nffSTE SEJLSfESOD
SKIBSHYNDER LEVERES EFTER MAL
MØBLER OMBETRÆKKES PA KONTO
ASSURANCE

HENNING NIELSEN, GUNLØGSGADE 35

ØBRO 7515

Cent. 14575 - Jacob Erlandsensgade 11

PRIVAT: CUMBERLANDSGADE 4

SU 1417v
GIK DER EN RUDE?

TYKKE PUDER

FREYTAG SEJL
N Y H A V N
P A L Æ

5 3

3 9 4 3

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.

betyder intet
den ordner
GLARMESTER JES SCHULTZ
Wermlandsgade 82 — Amager 7099
til den billigste pris

A MAGER

GIRYIIKERI
TLF AMAGER

GEORG FANTH
CARLSGADE 8 — SUNDBY 7471
Træffes også om aftenen.
ANNONCEEKSPEDITION ved
E. LORENTZEN,
Afleveret til postvæsenet d. 21.—4.—1956. ALBANIEN SG ADE 2 - AMAGER 7118 Y.

Direkte, fra værksted
Skibssofa - Hynder - Skumgummi Springhynder og Hairloch med Plastik.

'GRØN&UITZKE

15 års erfaring ved skibsarbejde.

Assurance

B. NIELSEN
TINGVALLA ALLE 14 - SUNDBY 288 x

Kongen« Nytorv 6

København K.

Udgiver: Sundby SejUForening.
Ansvarshavende redaktør:
Thorkil Langelund
Øresundsvej 122, Am. 6474 v.
Ekspedition: E. Nilsson,
Vestermarie Alle 51, 50 25 02
Tryk: Amager Bogtrykkeri,
Hallandsgade 11 — S.

„Er det jer, der er
i havsnød - ?

Vi sad og sludrede fredeligt over en
flaske øl i solskinnet uden for klubhuset,
der var standerhejsning, og vi havde lov
til at holde fridag. Var det seksten omgan
ge, han sagde > de havde om bommen, da de
løb fra Gøteborg med kurs på Skagens Revs
Fyrskib, —< i hvert fald gik de for små sejl
i stærk sø, og vind manglede de åbenbart
heller ikke, for da de mødte „Drottningholm", som var på vej i modsat retning, og
vinkede til den, misforstod man deres vin
ken og radiotelegraferede til Skagen, at
„Holliday" var i havsnød.
„Du ka' dæleme ellers lige tro, det var
en rask sejltur," fortsatte han, „men i havs
nød, vorherre bevares, vi var sørme da ikke
i havsnød. Det råbte vi da også over til
mandskabet i redningsbåden, som var gået
ud fra Skagen for at komme os til hjælp,

C

'§

da de spurgte, om det var os, der var i
havsnød.
— Os, — næh, vel var vi da ej, — men
det var „Drottningholm", der havde radiotelegraferet, forstår du det, til Skagen, og
så var de gået ud for at se efter os, og det
var selvfølgelig pænt nok, både af „Drottningholm" og af redningsbåden, men vor
herre bevares, næh, der var jo ikke noget,
men vi fulgtes så med dem ind i og da det

SIDE 2
nu var vores skyld, de havde været ude,
så spurgte jeg jo, om de ikke ville drikke
en kop kaffe oppe på hotellet, og jeg skal
sørme ellers lige love for, at de kunne
drikke kaffe, ih for søren, som de da kunne
drikke kaffe, men vi måtte jo da have dem
til at telegrafere til „Drottningholm" og til
Gøteborg, så ikke de satte et større ma
skineri i gang for at lede efter os, jamen
u-ha, det var de skam så vant til, — men
tænk dig nu, vi vinkede jo bare op til dem,
og så har de misforstået det og troet vi var
i havsnød og skyndt sig at telegrafere til
Skagen, og de gik ud for at lede efter os.
— Er det jer, der er i havsnød? spurgte
de, men vel var det da ej, vi var jo ikke
i havsnød, jamen ka' du da ikke tænke
dig det, vi vinkede jo bare, sådan du ved,
og så, — jamen u-ha, næh, vi var skam ikke
i havsnød, der var skam ingen fare, men
de kom ud for at se efter os, og det er det
der var så pænt, forstår du det, både af
,,Drottningholm" og af redningsbåden, for
hellere gå engang ud for meget, end en
for lidt, forstår du det, og hellere sende bud
til Skagen, end bagefter fortryde man ikke
har gjort det, men vi var ikke i fare, næh
u-ha, men det var pænt af dem, ikke, det
var rigtigt gjort, helt rigtigt. —"
Rollo.

inGEn sniPPERLøGn
Den norske historie om sømanden, der
sprang overbord i det hajfyldte farvand ud
for Guldkysten, og som først blev reddet
indenbords igen efter otte timers forløb,
hvor besætningen fandt ham ridende på en
stor havskildpadde, lød ærlig talt af at
være en skipperløgn.
Historien er imidlertid 100 pet. sand, ud
taler skibsreder Wogn Muller fra Bergen,
med hvis fartøj den pågældende sømand
var forhyret. Hajerne forsøgte at bide den
norske sømand i benene, og han havde en
del kødsår, da han atter kom indenbords,
men det var intet at regne mod de psykiske
skader, han havde pådraget sig. Han befin
der sig nu på et nervesanatorium i nær
heden af Bergen, hvor han ma være i fuld
stændig ro.
(Ekstrabladet).

SNIPER
(Fra SEJL OG MOTOR)
Danmarksmesterskabet for sniper afhol
des i år i Horsens i dagene 30. og 31. juli
og 1. august 1956.
De nordiske mesterskaber for sniper af
holdes ligeledes i Horsens, i dagene 3., 4.
og 5. august, med mandag den 6. august
som reservedag.
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Referat af

GENERALFORSAMLINGEN
den 26. marts 1956
Aftenens dirigent konstaterede general
forsamlingens lovlige indvarsling og gav
ordet til sekretæren, der oplæste protokol
len. Derefter aflagde formanden beretning.
Omtalte DMU's forhandlinger med toldde
partementet vedr. benzinpengene, gjorde
rede for klubbens forhandlinger med kom
munen ang. plads og klubhus. Nævnte for
skellige reparationer og arbejder i havnen
og på pladsen og henstillede til medlemmer
ne, nu da lågerne var reparerede, at sørge
for, at disse altid var lukket for uvedkom
mende. Formanden oplyste, at pinseturen
iår vil gå til Dragør. Aftenkapsejladserne
vil begynde den 22. maj 1956, der vil blive
søndagssejladser den 16. juni og 16. septem
ber, og Set. Hans aften vil der blive dame
sejlads om eftermiddagen. Formanden gjor
de derefter rede for vinterens arbejde i
sejlerskolen og rettede en varm tak til
styrmand Bendtsen og rigger Hansen for
deres store arbejde ved navigations- og
tovværksundervisningen. Takkede ligeledes
Einar Olsen og andre foredragsholdere for
deres medvirken ved junioraftenerne, og
takkede Børge Hansen for det af ham
skænkede storsejl til juniorbåde. Oplyste
ligeledes, at „Pløk" havde skænket 2 arm
båndsure til juniorafdelingen for uddeling
til sæsonens bedste dreng og pige. Det skal
„Pløk" have tak for.
Forskellige talere havde derefter ordet
for nogle korte bemærkninger ang. klub
huset, hvorefter protokol og beretning
godkendtes enstemmigt.
Regnskabet, hvortil ingen ønskede ordet,
blev derefter godkendt enstemmigt.
Bestyrelsen havde foreslået følgende til
føjelse til lovenes § 5 som 3. stk.: „Ethvert
medlem, der er fyldt 65 år og som har været
aktivt medlem i mindst 25 år, får kontin
gentet nedsat med 50 pet. og fritages for
betaling af ekstrakontingenter."
Forslaget affødte en livlig diskussion
både for og imod og vedtoges til slut ved
skriftlig afstemning med 130 jastemmer,
1 nej-stemme og 2 ugyldige stemmer.
Havnepetersen havde indsendt følgende
forslag: „Såfremt den afgiftsfrie benzin
ikke fremkommer, og ordningen med til
deling fra benzinfonden bibeholdes, annul
leres den på generalforsamlingen i oktober
1955 vedtagne forhøjelse af pladslejen.
Opkrævning af det sædvanlige ekstra
kontingent bibeholdes, beløbet overføres
dog ikke til byggefonden, men anvendes
fremtidig sammen med forpagtningsafgif
ten af klubhuset til havnens vedligehol
delse."

Efter at Petersen har motiveret sit for
slag, gør dirigenten opmærksom på, at for
slaget faktisk består af 2 forskellige for
slag og henstiller til Petersen at lade det
behandle som 2 forslag.
G. Østergaard harcelerer i en længere
tale over pladslejeforhøjelsen sidste efterår.
Han er af den formening, at byggefonden
er stort nok og nu kan undvære yderligere
indbetalinger og slutter med at anbefale
P.'s forslag som et samlet hele.
Formanden og Achilles Jensen synes ikke,
at Østergaard er overbevisende i sine argu
menter og henstiller til Petersen at dele
forslaget, hvorefter Petersen meddeler, at
han vil anullere sidste halvdel af sit forslag.
Guldbeck Hansen anbefaler at stemme
for Petersens nu reducerede forslag, hvor
ved pladslejen igen bliver 3 kroner pr. kv.meter. Ved skriftlig afstemning vedtoges
forslaget derefter med 99 jastemxner, 30
nejstemmer og 6 ugyldige stemmer.
Carl Hillers havde indsendt et forslag om
opstilling af vandstandere med gevind for
påskruning af vandslanger samt opstilling
af et antal elektriske stik pa både nordre
og søndre plads. Efter eksperters udsagn
var vandstanderne ulovlige, og udgik derfor
af forslaget. Installering af elektriske stik
ville ifølge en elektroinstallatørs mening
idag koste ca. 2050 kroner plus jordarbejde,
hvilket sidste ville andrage ca. 1000 kroner,
eller ialt ca. 3050 kroner.
Guldbeck Hansen anbefalede varmt og
mente, at medlemmerne sikkert selv ville
kunne skaffe maskinerne.
Formanden kunne ikke finde samklang
med Guldbecks anbefaling af pladslejens
nedsættelse med ca. 6000 kroner og nu hans
anbefaling for at bruge 3050 kroner, som
ikke mere var til stede. Flere talere fra
rådede og henviste til slibemaskiners og
sprøjtemalingens ekstra store støvplage.
hvilket ville blive ødelæggende for andre
bådejeres arbejde. Man måtte heller ikke
se bort fra den fare, der kunne ligge i dår
ligt isolerede elektriske ledninger og ma
skiner. Guldbeck erklærede sig villig til
personlig at udføre det nødvendige jord
arbejde. Sparre gjorde medlemmerne op
mærksom på, at andre og mere nødvendige
arbejder lagde beslag på foreningens penge,
og Kaj Olsen anbefalede derfor Guldbeck
at bruge sin energi til at håndslibe sin båd
og derved spare sine naboer for ærgrelser
over støv fra slibemaskiner.
Ved skriftlig afstemning blev forslaget
forkastet med 85 nejstemmer, 43 jastemmer
og 3 ugyldige stemmer.
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Kasserer Sparre, skolechef Robert Frisch,
O. Fiitterer, Jørgen Nielsen og Alf Kruøjser
genvalgtes alle enstemmigt.
Bestyrelsessuppleant P. Høegh Thomsen,
revisor Egon Ryfelt, revisorsuppleant Einar
Olsen, 2 målere: Jørgen Jensensen og John
Skjold Petersen genvalgtes alle enstemmigt.
Under punkt eventuelt henledte Achilles
Jensen bestyrelsens opmærksomhed på
pladsmand Madsens honorar for ophaling
og søsætning af fartøjer. Chr. Jensen
spurgte til ekspetancelisten og efterlyste et
samarbejde med Kastrup Sejlklub. Jørgen
Hillers omtalte de nye byggebestemmelser
for piratjoller og oplyste, at junior Leif
Guldbeck havde fået flidspræmie for vinte
rens arbejde.
Efter at formanden havde gjort rede for
pladsmand Madsens ophalingshonorar og
svaret på en del amlre spørgsmål, var der
ikke flere medlemmer, der ønskede ordet,
hvorpå dirigenten motiverede et leve for
SSF og sluttede generalforsamlingen med
tak for god ro og orden.
Sekretær.
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Mod forrådnelse
og svamp
I

det

danske

sejlsportsblad

„Sejl og Motor" har vi læst:

TILLYKKE, — med den nye forgast.

INITIATIV
Det fortjener at fremhæves, at „Pløk"
og Gerda ikke alene var forudseende nok
til at imødegå en „invasion", men af de
dimensioner
standerhejsningen
skabte,
man vist være mere end forudseende for
ikke at „løbe tør" midt i det hele.
Der var fuldt hus i klubhuset fra tidlig
morgen til sen aften, og nok af øl og mad
og kaffe, og hvad dertil hører, — og selv
om surmulere måske vil hævde, at det er i
„Pløk"s egen interesse, at der er varer i
skabene, ville, i hvert fald jeg, nødigt være
ham, der skulle disponeere til en stor dag,
og så det blev regnvejr, blæsevejr og hunde
koldt og folk blev hjemme og lagde en pind
i kakkelovnen.
At klubhuset var blevet fikset op med
maling, nye gardiner, lampetter, blomster
og illumineret både ude og inde, så vi fak
tisk allesammen følte os rigtigt godt tilpas
dernede i det gamle klubhus, skal kun til
føjes for fuldstændighedens skyld.
Red.

Det har igennem årene været et af de
store problemer, hvordan man bedst skulle
beskytte træværket mod svamp og rad.
Det danske firma Kirk & Kompagni hæv
der nu at have det helt rigtige middel i
hænde. Midlet hedder „C-Tox". Det fås
strygefærdigt og i forskellige farver eller
farveløse. Netop den farveløse udgave har
sejl- og motorbådssportens store interesse.
„C-Tox" hævdes at tørre fuldstændigt op
og at efterlade træet uforandret, men helt
immunt over for angreb af svamp og bak
terier under forhold, hvor ubehandlet træ
vil ødelægges på ganske kort tid.
Det loves endvidere, at angreb, der alle
rede er begyndt, vil blive effektivt stand
set ved brugen af ,,C-Tox", hvis virkning
på træødelæggende organismer siges at
været mangefold stærkere end almindelige
midler. Desuden trænger midlet øjeblikke
ligt og meget dybtgående ind i træet, hvor.
ved beskyttelsen bliver endnu mere effek
Sundby Sejlforening har modtaget en
tiv. Det tæller også, at „C-Tox" er uopløse hilsen fra Leif og Lis, „Vivi", som nu er i
ligt i vand og helt stabilt over for fugt og Washington, hvorfra de ønsker os alle en
væde, således at det ikke kan vaskes ud af god sæson.
træet.
Når man har brugt ,,C-Tox", er der ikke
noget i vejen for, at man bagefter kan male
eller lakere. Bruger man den farveløse kva
litet, kan man oven i købet begynde at male
umiddelbart efter påstrygningen af „CTox". Firmaet sammenligner „C-Tox"behandlet og ubehandlet træ med henholds
vis rustfrit stål og almindeligt jern.
„C-Tox" kan også bruges til behandling
og beskyttelse af presseninger, og det må
derfor siges at være et middel, sejlsporten
har ledt længe efter. Midlet er afprøvet af
Teknologisk Institut og af Statsprøvean
stalten, og kopi af prøveattester foreligger.
Og prisen? — Hvis De nøjes med at købe
een liter må De af med kr. 3,20, men køber
De ti liter koster „C-Tox" kun kr. 2,60
pr. liter, og hvis De køber 25 liter slipper

&
„— og så var der bal bagefter, et rigtigt
klaver og et sømandsklaver, — og de spil
lede godt sammen, de to fyre."

Billeder
til det nye klubhus

Et gennem mange år aktivt medlem af
S.S.F. E. Nielsen, Hessensgade, har skæn
ket foreningen et maleri af skoleskibet
„Danmark", indrammet i en ejendommelig,
men morsom ramme beståeende af konky
lier, sneglehuse og perlemorsskaller, sam
let af giveren ved den jydske vestkyst.
I forvejen var foreningen blevet givet
et andet billede fra indsejlingen til Sundet,
De forholdsvis endnu billigere.
malet af giveren, som også hedder Nielsen,
måske bedst kendt som dommer ved
navigationsprøverne på skolen om foråret,
— begge billeder hænger foreløbig pa den
c.rv4vi£»v»c sjsqi cv . . .
lukkede veranda, men de hænger skidt.
Et par briller i futteral er fundet ved Lad os få malet endevæggen i en lys drapmidterbroen.
farve eller meget lys grå fra loft til gulv
En del piber af forskellig slags er lige og hænge begge billederne op der på en
ensartet, rolig baggrund. Det vil få dem
ledes fundet rundt omkring.
En lille, smuk jolle, som ejeren nok skal
Ejerne bedes henvende sig i klubhuset. til at tage sig endnu bedre ud.
fa glæde af.

Nyt skiv i havnen
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„SPURV I
TRANEDANS"

rtfrerljcj svi i v» ^ ev»
DEN 6. MAJ 1956

Vejrguderne tilsmilede os og lovede godt
for den kommende sommer, da vi søndag
den 6. maj hejste vor stander og dermed
markerede åbningen af sejlsæsonen 1956.
Der var stemning og oplagthed hos de man
ge medlemmer, som lod alt arbejde hvile
for at overvære højtideligheden, og blandt
de indbudte gæster sås i første række vor
nye vært, kommunaldirektør Gregers Han
sen, samt kontorchef Frederiksen, som
begge med stor interesse beså vor havn og
materiale og flåde af lystfartøjer.
Præcis klokken 14,00 bød formanden,
Willy Tanggaard, velkommen og så satte
to juniorpiger og to juniordrenge vor smuk
ke stander i top og Dannebrog under gaflen.
Formanden mindede i sin tale om den
forståelse og velvilje S.S.F. havde mødt hos
direktør Gregers Hansens forgænger, direk
tør Bjerregaard, og udtalte håbet om, at
vi stadig måtte blive mødt med samme
sympati, når vi kom med vore problemer,
og takkede for den elskværdighed og inter
esse, vor nye vært allerede havde vist os.
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Derefter gav han ordet til formanden for
Københavns Motorbådsklub, direktør Svend
Røgind, som takkede for, at de kunne over
vintre nogle af deres både ude hos os, be
klagede at så mange både, på grund af det
kolde forår, endnu stod på land, og udtalte
derefter, at det nu endelig så ud til, at lyst
fartøjer slap for at betale den irriterende
vejafgift idet en helt ny ordning med hen
syn til benzinpengene var på trapperne.
Direktør Røgind udbragte et leve for
samarbejdet og sammenholdet mellem
motorbådsfolket og sejlsportsfolket, hvor
efter Tanggaard igen tog ordet og takke
de direktør Røgind for hans fremsatte op
lysninger, og meddelte yderligere praktiske
oplysninger sagen vedrørende.
Efter at forsamlingen havde sunget den
omdelte sang, sluttede formanden med at
ønske en god sæson, — helst i lighed med
den ifjor — og forsamlingen kvitterede med
at råbe et trefoldigt hurra.
Red.

&

På forlaget FREMAD har vort æresmed
lem, fhv. borgmester Peder Hedebol ud
givet sine erindringer under titlen „Spurv
i tranedans".
I et afsnit af bogen skriver borgmeste
ren om SSF:
„Til slut i dette afsnit skal jeg så blot
endnu omtale mit samarbejde med lyst
sejlerne. Det begyndte straks, da opfyld
ningen ved kysten startede. Nogle lystsejle
re af beskeden økonomi havde nogle få både
liggende i en af de regnvejrsgrøfter, som
hører til Sundbyernes afvanding. De bad
om at få lejemål på et areal af passende
størrelse, som de så kunne indhegne. Det
fik de, og derefter begyndte tilgangen, og
det blev til Sundby Sejlforening.
Samarbejdet med lystsejlerne gav mig
mange glæder og ikke ringe støtte. Når
nogen kom til mig befængt med losseplads
hysteriet, kunne jeg henvise til lystsejlerne
og sige: Se nu her lige midt i det hele nyder
hundreder af familier et herligt friluftsliv,
hold dog op med jeres lamenteren! I den
første fattige tid lavede de selv deres hav
nekaj. På lossepladsen hentede de kasserede
skarnkasser, stillede dem på række og
skovlede fra bunden materiale op i dem.
De improviserede endog en gravemaskine.
Men med det stigende medlemstal måtte
mere rationelle ting til. Udgangspunktet
var jo regnvandsgrøften. Den var det jo
en kommunal nødvendighed at holde åben.
Derved blev det en legitim kommuneudgift
ved lossepladsens spunsvæg at afgrænse
lystbådehavnen både i nord og syd. Midter
molen sørgede sejlforeningen selv for. Men
de manglede en sejlrende ud til dybt vand.
Når de skulle til søs med deres koner, måtte
de sejle båden tom ud på fornøden vand
dybde og så bære damerne derud. Det var
jo ikke så godt. Om ikke de kunne få sejl
rende hos kommunen på kredit? Jeg spurg
te stadsingeniøren, hvad en sådan rende
ville koste og fik svaret: 19,000 kroner. Det
er alt for dyrt, sagde sejlforeningen. Og en
skønne dag mødte de med et tilbud på
12,000 kroner fra et firma. Efter nogen
sjælekamp gik jeg til kommunalbestyrel
sen med et bevillingsforslag på 12,000 kr.,
men var unægtelig i nogen spænding til
arbejdet var færdigt; men alt gik program
mæssigt og godt. Sagen viser, hvilket stort
tillidsforhold der var udviklet mellem os,
en tillid der aldrig svigtede, og som jeg
lønnede med de små ting, som jeg kunne
håndtere. Omkring bådeplads og klubhus er
lidt beplantning. Disse buske og træer har
jeg lavet til Sundby Sejlforening oppe i min
have i Kikhavn."
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S U N D B Y -GASTEN Lidt »in maling
af lystfartøjer

En tidligere limfjordsgast, den nu hos os
så populære og mindst tohundredeprocents
aktive sejler, Carl Hillers, har begået en
sang, som han kalder „Sundby-gasten",
måske foreningens fremtidige slagsang, og
det er jo altid rart nok at starte med en
fællessang og vænne sig til at høre sin egen
stemme, før man lader sig overtale til at
synge solo, —< så sidder man ikke nemt og
kløjs i sin generthed, selv om naturligvis
ingen venter man skal overgå hverken Gigli
eller Schaljapin, — i hvert fald, her er en
sang, vi kan ryste os sammen på, når vi
sidder og ikke kan finde på mere at sige
og synes, vi er ved at blive fremmede over
for hinanden.

»VALKYRIE«
P.

Mel.: Høje nord...

Sundby-gast, rask om bord,
se, hvor sommersolen smiler
hvor de lette bølger iler
frem til dans i sølvermor.
Lyt til bølgens melodier,
vindens sus i vant og stag,
læben tier hjertet slår med raske slag.

Der er kommet en del nye materialer på
markedet, som det kan være interessant at
stifte nærmere bekendtskab med, og jeg
skal som fagmand anbefale nogle af dem,
de er nemlig ikke alle lige egnede, for eks.
Sundby-gast, stræk dit sejl,
er den meget opreklamerede plasticmaling
hal din fok og sæt din klyver,
et udmærket materiale, blot ikke til både.
som en måge båden flyver
Derimod er den nye syntetiske maling og
over Sundets blanke spejl.
lak et fremragende produkt, Tivis den bliver
Ud hvor bølgen lystigt bruser,
behandlet rigtigt, den er jernstærk man
ægger dig til mandig dyst,
kan vaske den med ren salmiak uden at den
båden knuser bølgen med sit stærke bryst. angribes, den lukker tæt for fugtighed,
næsten for tæt, hvilket kræver, at træet
Sundby-gast, rask et tag,
er fuldstændig tørt, ellers kan den få ten
skærp dit sejl og knib til vinden,
dens til at afskalle.
sol og søluft bruner kinden,
De gamle olielakker kan let fugtighed
nyd hvert pust i dybe drag,
trænge igennem uden at skade denne, men
Glemt er byens larm og trængsel,
til gengæld kan fugtigheden jo også gå
glemt hver modgang, livet gav,
retur, ind i træet, hvad næsten skulle være
frihedslængsel stilles på det store hav.
umuligt med syntetisk lak, hvis ellers ikke
Sundby-gast, var din båd,
hør hvor vredt en brådsø brummer,
se, til spring sin ryg den krummer,
vil dig knuse med sit bråd.
Op med roret, før den bryder,
tag så fart, hiv til igen.
Båden skyder sejrrigt over bølgen hen.
Sundby-gast, blev du våd?
og af skumsprøjt næsten blindet,
lad da sligt ej trykke sindet,
bølgens leg er ofte kåd.
Visk kun skummet fra dit øje,
søens perle af din kind.
snart din trøje tørres vil af sol og vind.

Sundby-gast, lyt mit råd.
Mens du er i ungdoms alder
lyt til søen, når den kalder,
glæden venter i din båd.
Østergaard påtænker i sin nye motorbåd, Havets storhed fængsler sindet,
— undskyld, sit nye maskindrevne fartøj, og når issen bliver grå,
„Valkyrie", at vise Sundby-standeren i lan da vil mindet, frisk som bølgen, for dig stå.
Carl Hillers.
dets nordligst beliggende havn, Skagen.
Som man husker fra Østergaards skil
dringer i bladet, har han været både ved
landets østligste og sydligste ende, nemlig
Bornholm og Gedser, — begge med motor
båden „Kiss", — nu skal altså „Valkyrie"
vise, at den med sine mange kræfter i den
Bur-Wain-diesel, der ligger i den, kan tage
turen op over Kattegat, til landets nord
„Den „klogeste" skipper er ham, der står
ligste ende.
i land, —< men han fanger til gengæld hel
Den tur glæder vi os til at læse om i
bladet til efteråret — forøvrigt er Ska ler ikke nogen fisk."
(Udt. af en Fr.-havnerfisker
gen vist et af de få steder, Østergaard
i
Berl. Tid.)
ikke har været sejlende til i eget skiv.

båden er revnet i nåderne. Mange af os har
brugt denne „Syntal", men har haft en del
besvær med at påstryge den, inden den
„sætter sig", og så bliver der dobbelte lag
i sammenstrygningerne med tilhørende
„gardiner", dette kan man undgå ved at
gøre lakken mindre hurtigttørende ved at
tilsætte den en lille smule petroleum. Ca. et
snapseglasfuldt til 1 kg. Det svækker styr
ken lidt, men resultatet skulle blive langt
bedre.
Der findes mange konservative sejlere,
som kun sværger til de gamle materialer,
for eksempel males der med mønje både her
og der, det er også udmærket, specielt til
jern, men det forvitrer nemt og der findes
langt gavnligere og billigere materiale til
grunding af træ. Prøv „Cuprinol", som fås
både grøn og klar, det trænger langt ind
i træet og beskytter dette mod råd i mange
år, en god fidus er det at hælde „Cuprinol"
indvendig i båden fra stævn og agter og
lade det sive ned langs kølsvinet.
Et andet lille tip med mahognitræ, som
hurtigt falmer, er at man, hvis man ønsker
det mere rødt, kan tilsætte første gang
lakken en smule brændt terre de siena, som
fås i små tuber, blot skal man passe på,
ikke at give det for meget, da det ellers
tager mahognitræets naturlige spejl.
Er masten en grim, knastet gran, så mal
den i en festlig farve, det ser godt ud —
en enlig blå mast ligner Axel Larsen i rigs
dagen, men ti forskelligt farvede master
ville live gevaldigt op. Tænk over det og
saml mod til det til næste år.
Maleren.
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FEST U M

Forårsfesten. — Ak ja.
Lad det være sagt straks, at dette suk
ikke skal være et udtryk for kritik af fest
udvalget. Tvært imod.
Det er beundringsværdigt, at nogen vil
ofre tid og ulejlighed på at stable en for
årsfest på benene i betragtning af de for
hold, et sådant udvalg må arbejde under,
og det er uden for al tvivl, at udvalget har
gjort sit bedste, og derfor er det kun sørge
ligt, resultatet ikke svarede til de store
anstrengelser.
Éerfor dette suk!
Tiderne skifter. Op til tiden omkring den
første verdenskrig var det stående emne
for enhver vittighedstegner og revyforfat
ter den skrappe svigermor, siden har sove
kammertemaet været det alt overvejende,
og selv om man ikke er snerpet, må man
have lov at reagere, når en forestilling så
godt som 100 pet. består af det samme,
fladtrådte emne ,og hver eneste såkaldt
morsomhed populært sagt er placeret under
bæltestedet.
Sidste års underholdning var et strålende
lyspunkt, om hvilket ingen anden anke kan
fremføres, end at to sangkor måske kan
siges at være rigeligt i betragtning af, at
disse kor var alene om at udfylde hele
forestillingen.
Det er trist, at et festudvalg skal lede
med lys og lygte i alle krogo for at finde
en præsentabel forestilling uden et over
vældende indhold af platheder.
Nu skal en kritik som bekendt ikke ude
lukkende være negativ. Er man ikke tilreds med det bestående, bør man forelså
neget andet og helst bedre, hvilket hermed
forsøges. Vore tidligere, hjemmelavede re
vyer var langt at foretrække for dette års
forestilling, og de var ofte helt fortrinlige,
men de var vist nok ret dyre at sætte op.
Måske var det værd at undersøge, om et
samarbejde også på dette felt med de øvrige
københavnske sejlklubber er muligt. Der
kunne for eksempel inden for de enkelte
klubber i sæsonens løb indsamles „stof",
der så af et fællesudvalg bearbejdedes,
hvorved det skulle være muligt at forfatte
en revy, der helt igennem drejede sig om
sejlsporten, eller næsten uden fyld, og det
vil sikkert også være forbundet med færre
vanskeligheder at skaffe det fornødne
amatørpersonale, når man har samtlige
klubbers medlemmer at søge iblandt.
Om man så ville lade forestillingen cir
kulere fra klub til klub, eller man ville op
føre den i et passende stort lokale for samt
lige klubber samtidig, er jo et spørgsmål,
som er afhængigt af, hvad der er muligt
og mest praktisk.
Men under alle omstændigheder bør der
ad denne vej kunne skabes en forestilling

Nr. 5

Bestyrelsesmøde
den 24. april

på højde med studenterrevyen, og skulle
resultatet blive så godt, at selv den almæg
tige presse interesserede sig for den, er
Formanden redegjorde for sagen med
det jo kun en fordel. — Sejlsporten er jo
A/S
Vølund, der ved nedkastning af sod
ikke ligefrem forvænt mel publicity.
eller støbesand fra en af bygningernes tage
Venlig hilsen
G, Østergaard. har udsat medlemmernes nymalede og nylakerede fartøjer for tilgrisning og øde
Det var en svimlende tanke, at vi inden læggelse. En henvendelse til fabrikken var
for sejlsporten skulle kunne lave en revy blevet affærdiget på en afvisende måde,
i sammenligning med studenterrevyen, — hvorfor man havde været nødsaget til at
personligt tror jeg ikke, det kan lade sig rette henvendelse til politiet om bistand i
gøre, men lad os dog endelig undersøge sagen.
mulighederne, men jeg er bange for, at det
ville blive alt for arbejdsmæssigt besvær
ligt og for dyrt, selv om vi blev mange om
arbejdet og udgifterne.
Jeg for min part er indstillet således, at
en revy skal være en lokal foreteelse, hvor
vi kan mødes og grine lidt ad hinanden,
fordi vi kender hinandens svagheder og
komiske sider, — en satirisk vise på et af
vore revyteatre har jo kun brod, når man
kender emnet, satiren er bygget over, og
jeg vil absolut tro, at en lokal revy giver
sine medlemmer mere, end en stor fællesrevy, hvis da ikke denne bliver lagt op i den
helt store stil med dyre kostumer og deko
rationer. Og så, synes jeg, har vi ingen
brug for den, for så er det nemmere at
invitere samtlige foreningers medlemmer
til en af revyerne ude i byen, — og billigere.
Ikke sådan at forstå, at jeg mener, vi
skal isolere os og være os selv nok herude
i Sundby Sejlforening, tværtimod, jeg ville
endda tilbyde mine fattige evner og meget
begrænsede tid, hvis det viste sig, der var
interesse for en sejlerrevy af det helt store
format, fælles for samtlige københavnske
sejlklubber, — men jeg tror bare ikke på
ideen. Jeg har langt større tiltro til, at hver
klub laver sin egen revy, og vi vores, og
jeg tror ligeledes, at vi hver især har mest
glæde af det.
Jeg er mest tilbøjelig til at ville slå et
slag for, at vi i Sundby Sejlforening vendte
tilbage til vore egne hjemmelavede revyer,
og jeg har den fikse idé, at langt den over
vejende del af medlemmerne også synes, at
„det var meget mere skægt" dengang, vi
havde dem.
Red.

&
Det er straks lidt mere omstændeligt,
når der skal sættes et par nye bord i et
jernskib, — i hvert fald laver det mere
spektakel og kræver også en anden slags
værktøj, men med et transportabelt kom
pressoranlæg og trykluftshamre gik det
egentligt helt snildt at få sat et par nye
plader i bunden på „Ruth".

Forskellige forhold vedr. de gamle vrag
på pladsen og i havnen blev drøftet, og
man enedes om en kraftig oprydning.
Der har foreløbig meldt sig 7 elever til
øvelsesbåden, men man venter flere endnu.
Juniorlederen oplyste, at foreningen vil
blive repræsenteret på landsjuniorstævnet
i Århus med 3—4 deltagere.
Dansk Motorbåds Union skal have re
præsentantskabsmøde i Randers i maj må
ned, på hvilket møde der skal behandles
flere særdeles vigtige sager for klubberne.
Formand og næstformand blev bemyndiget
til at repræsentere foreningen på unionsmødet.
Sekretær.

„PAX"

Medens jeg stod ovre på midterbroen og
tegnede motorbåden „Pax", kom jeg til at
tænke på en aften, ejeren, Otto Hansen,
havde taget min kone og mig med en tur
ud på Sundet, en dejlig sommeraften, og
der ude mødte vi Sejrbo. Han kom lige fra
Svendborg av, hvor han havde været til
kapsejlads med „Fri"", og han havde noget
meget mærkeligt noget på hovedet.
Vi gik tæt ned mod ham, og så viste det
sig at være en „oppustet baskerhue", en
bowlerhat, som man i de dage brugte i
Svendborg, — og han svingede den hilsende
i en flot bue ud i strakt arm, som var han
på spadseretur på „Strøget", og man kunne
se på ham, at han hele vejen hjem havde
glædet sig til at møde nogen, han kunne
hilse på, på denne for sejlere lidt ejen
dommelige måde.
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SIDE 7

„F RAN C E"

OG DENGANG!
Forhenværende borgmester Hedebol svig
tede ikke sit hjertebarn, Sundby Sejlfor
ening, til standerhejsningen, og det glædede
alle os, der ved, hvad Hedebol har været for
os og vor forening, at han viste os den ære
at komme ud og genopleve, hvad en lille
interimistisk træbro i en afvandingskanals
udmunding, og en halv snes skarnkasser
på række og geled som bølgebrydere efter
hånden havde udviklet sig til.

lo

„Silvana", — er det ikke navnet på en

Og det glædede os at mærke den interesse
— den nu etparogfirsårige forhenværende
borgmester viste sejlsporten i almindelig
hed og S.S.F. i særdeleshed. Intet af, hvad
der foregik, var ligegyldige bagateller, alt
skulle ses og tages i nærmere øjensyn, lige
fra en spidsgatter, som blev sat i vandet,
,,Ruth"s nittehamre, master der blev rejst
og sat i bådene, kraner og vogne og skure,
—i og man forstod lidt af, hvorfor „Sejl og
Motor" har gjort et citat af netop denne
mand til sit, ja til hele sejlsportens slogan:
„Sejlsport bør blive Danmarks nationale
idræt."

smuk, ung romerinde med buttede former
og dristige kurver —i eller er det en om
skrivning

af

„Silvanus",

den

romerske

skovgud, frugtbarhedens gud, — nå ligemeget, den „Silvana", som fører Sundby
standeren og ligger der og lover sin ejer
og skipper mange, gode timer og dage, er
i hvert faldt buttet på de rigtige steder og
har formerne, hvor man venter, de skal
være. Den er et dejligt skib, lige til at
tage på togt med uden at love nogen, at
man kommer tilbage i morgen eller i over
morgen, — men en helt anden dag om trefire måneder.

DRAGØR HAVN
er efterhånden i en så elendig forfatning,
at den står foran et fuldstændigt sammen
brud, og det kan ikke nytte at reparere og
lappe på den mere. Man påtænker derpå en
større udbedring, der vil koste ca. 750,000
kr., hvoraf en del skulle betales af amtet,
en del af staten og resten af Dragør, men
foreløbig har amtet meddelt, at de ikke ser
sig i stand til at betale deres andel, der var
på 175,000 kr. — Man arbejder alligevel
videre med sagen.

(Fra Belr. Tid.)

Der fortælles mand og mand imellem på
havnen om nogle mænd, som var ved at
grave op og planere, da daværende borg
mester Hedebol i embeds medfør kom ind
på pladsen. Uheldigvis var hans cykle punk
teret, og Hedebol kunne ikke lade være med
at udtale sin ærgrelse over uheldet højt,
da han stod og skulle videre andre steder
hen, hvortil der hverken gik sporvogne eller
busser, og uden at kende den „fremmede",
som stod der med en punkteret cykle og
ikke kunne komme videre, tilbød „mænnerne", som iøvrigt var i fuld gang med at
starte S.S.F., at den, cyklen, skulle de nok
ordne.
„Hvordan?" spurgte borgmesteren.
„Ah, — hvis De har travlt, kan De jo
tage min cykle og køre på," tilbød en af
dem, „så skal vi nok have Deres egen klar,
til De kommer tilbage."
Der fortælles ikke noget om, om Hedebol
gav sig tilkende, men mest sandsynligt er
det vel, at han ikke gjorde det, for ikke
at gøre de andre flove, men sikkert er det,
at den hjælpsomhedens ånd, der herskede
blandt S.S.F.s pionerer, og som gjorde et
stærkt indtryk på den daværende borg
mester, i hvert fald var medvirkende til, at
Hedebol fattede interesse for den håndfuld
mænd, som var ved at lave en lille havn,
og endda havde tid til at hjælpe en „frem
med", som var i besværligheder, — en
interesse vi alle har nydt godt af i de mange
år, der er gået.

Det er altid morsomt at være fattig, —
bagefter. Vi lå oppe i Kyrkbacken, „France" og jeg, begge to fuldstændigt blottede
for svensk valuta, det var dengang, det
var svært, danske penge havde vi nok af,
men dem var der ingen, der interesserede
sig for, hundesultne var vi, udgået for alt
spiseligt ombord på begge skibe, noget
måtte gøres.
Frances skipper tog ud med snøren for
at forsøge at fange en fisk, og jeg startede
en ekspedition op over øen, for enten at
fortælle „Ulla", at jeg aldrig havde set en
pige, der så så godt ud, som hun og havde
et hjertelag, som hun, for sultne sejlere,
eller forsøge at sælge en tegning, — og det
lykkedes delvis. I hvert fald fik jeg fat i
nogle kartofler og andre småting formedelst
en dansk tier, — og „France" havde været
heldig at fange et par store, dejlige torsk.

Eskadresejlads
Der vil igen i år blive arrangeret fællesferietur for sejlerskolerne i tiden fra den
30. juni til den 15. juli. Til orientering kan
jeg oplyse, at turen i store træk ser så
ledes ud: Der startes lørdag den 30. juni
med en natsejlads direkte til Samsø, hvor
der bliver en dags ophold. Derfra fortsættes
til Tunø og op i Begtrup vig og videre til
Århus, hvortil eskadren efter planen skulle
ankomme lørdag den 7. juli, således at far
tøjerne eventuelt kan skifte besætning der.
Fra Århus fortsætter turen op i Egense
vig og Knebels vig og derfra til Ebeltoft,
hvor der ligeledes bliver en fridag. Fra
Ebeltoft går turen hjemover med ophold i
Gilleleje, og fartøjerne skulle være hjemme
igen søndag den 15. juli, efter en tur på
ca. 290 sømil.
Private kvalificerede og godkendte både
på over 4 tons kan deltage, blot forlanges
det, at en dertil egnet elev er med. Eska
dren eskorteres af et stort marinefartøj.
Tilmelding kan ske hos sejladschefen.
Rob. Frisch.
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V l f l l /f OH
SENSATIONEL FARVE
(Fra det svenske sejlsportsblad „Till rors".)

II) HIT kff

„Vinylon 200" er navnet på en ameri
kansk farve, som hvis den holder, hvad den
lover, må betegnes som en sensation. Den
er en på videnskabelig basis fremstillet
flydende vinyplast med en meget stor ela
sticitet og absolut vandtæt. Den kan anven
des på såvel metal som træ og er på metal
desuden et udmærket middel mod begro
ning.

Patentoliering eller husk proppen
En god idé, hvis man skal have en ny
mast i sin bad og vil sikre toppen mod at
tørre ind eller rådne, er at lade den drikke
al den rå linolie, den kan, oppe fra.
Man kan gøre det ved at bore et ganske
lille hul i bunden af en flaske og stille denne
oppe i toppen, oven på den rå mast, så vil
linolien, når man har rejst masten op, lang

Det bedste resultat opnås, hvis man først
fjerner gammel farve og stryger Vinylon
på det rene træ, som så først bør stryges
en gang med Primer Sealer og tre gange
med Vinylon 200. Metal skal stryges første
gang med Metal Under Primer og så tre
Ejeren af en ældre jernbåd er åbenbart
gange Vinylon 100, overfladen bliver glas
hård og holder i to—tre år. Afslibning mel en mand, som er i besiddelse af et vist
lem strygningerne er unødvendig.
galgenhumor, — i hvert fald har han til
Forsøg gjort i tropiske farvande viser oplysning for efterverdenen sat sin båd et
ingen som helst begroning eller angreb af smukt minde, inden har fører den til slagte
skaldyr, skønt bådene har ligget i vandet bænken. Kun skade at gravmælet forgår
i 33 måneder uafbrudt.
sammen med skivet.
Vinylon er uangribelig af olie, benin,
syrer, alkali, sprit og salte. Fjernelse af
Vinylon sker bedst med Vinylon Solvent,
lakfjerner eller blæselampe. Til at stryge
en 16 fods båd udvendig, såvel fribord som
bund, vil gå ca. 1 liter Primer Sealer og 1
gallon Vinylon 200.
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Hvis du har motor
i din båd, så opgiv
hvor mange H K

somt sive ud af det lille hul og mætte
endetræet langsomt men sikkert, — hvis
man ellers har husket at tage proppen af
flasken. For ellers sker der nemlig ingen
ting, — absolut ingenting, — i hvert fald
ikke andet, end at flasken bare står der
oppe, fuld af dejlig linolie, undrende sig
over, hvorfor man egentlig har boret hul
i bunden på den.

Det ser morsomt ud med de kulørte,
malede master på piratjollerne, — hvorfor
skal de egentlig osse altid bare være
blanke ?

Jørgen Nielsen, bedre kendt som „Feje
ren", er ved at installere en ny og stærkere
maskine i sin motorbåd „Start".

„Till rors" tilføjer, at den bringer oven
stående efter amerikansk kilde og ikke selv
Ryd op efter dig under din båd, — også
har haft lejlighed til at danne sig en me
når den er sat i vandet, og anbring klodser
ning om den, efter alt at dømme, meget
Der er nu til hvert enkelt medlem, som og bukke efter pladsmandens anvisning.
mærkelige farve. Men den vil snart være
har
motor i sit fartøj, udsendt skema til
til at få i Sverige, — om hvornår den kom
angivelse
af HK m. m., og disse skemaer
mer til Danmark, vides på nuværende tids
er vel også allerede udfyldt og tilbagesendt,
punkt intet.
så bestyrelsen kan aflevere dem samlet til
uv^^rbenzinnævnet, •—

J

Nye kort
Søkortarkivet skal nu i gang med nye
opmålinger i Kalundborg fjord, i Limfjor
den fra Løgstør og ind mod Aalborg, samt
i Bøgestrømmen mellem Møn og Sjælland.
Til brug for dette arbejde har man opmålingsskibet „Freja" samt to motorbåde.
Efterhånden som man bliver færdig med
dette arbejde, skal nye opmalingsopgaver
tages op, idet søopmålingen i de danske
farvande for en stor del er forældet. Man
er nu i stand til at foretage mere minutiøse
opmålinger end tidligere, og herved er der
allerede flere steder opdaget dybdeafvigel
ser, som man ikke har fået med ved de
tidligere opmålinger.
(Sakset fra Berl. Tid.)

men skulle der være et enkelt medlem,
som har motor i skivet, og som ikke har
modtaget noget skema, (det kunne tænkes,
nogen har en lille påhængsmotor ell. lign.)
må han aldeles omgående henvende sig til Standerhejsningen.
bestyrelsen, idet alle hestekræfter skal op
Søndag den 6. maj satte vi vor stander
gives, ikke mindst i egen interesse.
Red. og sæsonen er dermed begyndt. Det har
været mig en stor glæde at høre fra flere
medlemmers side, at der hersker tilfredshed
med den måde, hvorpå bådene er blevet
istandgjorte. En stor del af æren herfor er
Børges, der med aldrig svigtende interesse,
dag og nat, har arbejdet på at bådene
skulle være klar til standerhejsningen, hvil
ket desværre ikke lykkedes, da han har
haft et stort ekstrarbejde med reparationer
og andet, men mandag den 14. maj lægger

AFDELINGEN

vi ud med øvelsessejladserne.

NR. 5
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JUNIOR-ÅFBELINGEM
Jeg håber, at medlemmerne stadig vil
vise interesse for juniorafdelingen og mod
tager meget gerne kritik eller ros af den
enkelte junior, såvel som af arrangementer,
der står i forbindelse med juniorafdelingen.
Denne kritik og ros vil blive taget med i
betragtning, når den bedste juniordreng og
pige skal udvælges til efteråret og „Pløk"s
ure uddeles.
Jeg vil gerne til sidst udtrykke håbet om
en god sæson for juniorafdelingen og ind
skærper endnu engang juniorerne til at
passe på det grej og de både, foreningen
stiller til deres disposition.
Juniorlederen.

•
Sæsonens bedste juniordreng og pige.
For at finde frem til sæsonens bedste
juniordreng og pige har juniorledelsen ud
arbejdet et pointsystem, der ser således ud:
1. 2 point for hver gang der mødes til
øvelsesaftenerne.
2. 1 point for hver gang der mødes ud
over øvelsesaftenerne.
3.

2 point for hver gang der ikke
mødes og ikke sendes afbud.

4. 0 point for hver gang der ikke mødes,
men sendes afbud.

Udover ovennævnte skala kan junior
ledelsen give point eller idømme strafpoint
når junioren har gjort sig særlig bemærket,
enten i god eller dårlig retning.

heraf, den 7. og 8. juli 1956. Interesserede
juniorer melder sig omgående til junior
lederen, hvor nærmere oplysninger kan
indhentes.

*

•

Udover øvelsesaftenerne vil der blive S.S.F.s juniorferietur.
lejlighed til at deltage i kapsejladser, week
Vor egen ferietur er i tiden fra den 21.
end-ture og ferieture.
juli — 3. august og går sydpå til Smålands
farvandet. Interesserede juniorer melder sig
•
til Børge Hansen, hvor nærmere oplysnin
Ti rsdagskapse jladserne:
ger kan fas.
En liste ophænges på tavlen tirsdag før
*
hver sejlads, interesserede juniorer skriver
sig på denne liste, der nedtages om lørdagen. K.A.S.s juniorafdelings ferietur.
I lighed med de foregående år har K.A.S.
Samme dag ophænges liste over de heldige
på tavlen.
indbudt os til at deltage i deres ferietur i
Første sejlads: tirsdag den 22. maj 1956. tiden fra den 4.—12. august. Interesserede
kan melde sig til juniorlederen, hvor nær
*
mere oplysninger kan indhentes.
Week-end-ture:
En liste ophænges på tavlen lørdag før
•
den pågældende week-end-tur, juniorerne Førerprøve:
skriver sig på, og om tirsdagen nedtages
Søndag den 17. juni vil der blive afholdt
listen. Samtidig opslås liste over de heldige. førerprøve. Meddelelse om, hvem der kan
gå op, fremkommer senere.
•
Ferieture:
*
Landsjuniorlejr og stævner.
Husk, —
Landsjuniorlejren er i år ved Kalø vig
det er ikke dit eget grej og din egen
ved Århus i tiden den 1.—6. juli 1956. •— båd, du sejler i, — pas derfor ekstra godt
Landsjuniorstævne i Århus, i fortsættelse på det hele.

LISTE OVER ØVELSESAFTENERNE
M A N D A G

J. 91.
Bådsmand:
Erik Hillers.

J. 92.
Bådsmand:
Ib Andersen.

J. 117.
Bådsmand:
Ingvar Isdal.

O N S D A G

T O R S D A G

F R E D A G

Fører:
Leif Guldbeck.

Fører:
Bent Bille.

Fører:
Erik Hillers.

Fører:

Elever:
Finn Andersen.
Svend Nielsen.

Elever:
Valter Andersen.
Olav Øberg.

Elever:
Stig Larsen.
Ole J. Andersen.

Elever:

Fører:
Lasse Gustavsen.

Fører:
Ib Andersen.

Fører:
Ove Larsen.

Fører:

Elever:
Per Hvidberg.
Ole Larsen.

Elever:
Birger Jensen.

Elever:
Holger Petersen.
Kurt Iversen.

Elever:

Fører:
Erik W. Hansen.

Fører:
Ole Becker.

Fører:
Ingvar Isdal.

Fører:
Tove Munkholm.

Elever:
Flemming Mogensen.
Per Madsen.

Elever:
Niels Fenger.

Elever:
Benny Oemig.
Henning Humle.

Elever:
Anne Nielsen.
Annette Lindemann.
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FORENINGENS ADRESSER
SUNDBY SEJL-FORENING, Amager Strandvej
Formand: W. Tanggaard Rasmussen, Suensonsgade 39, K
Næstformand: O. Flitterer, Middelgrundsvej 39, S
Sekretær: A. Kruøjser, Samosvej 17, S
Kasserer: Th. Sparre, Højdevej 39, 3., S. Postkonto:' 56516
Havneudvalg1: O. Fiitterer og Magnus Madsen, Østrigsgade 24, S
Tilsynsførende med klubhuset: Jørgen Nielsen, Korfuvej 6, S
Kapsejladschef: Alf Andersen, Krudtmøllegårds Allé 13, S
Sejladschef: Rpbert Frisch, Nurnberggade 24, S
Juniorleder: Jørgen Hillers, Folehaven 33, Valby
Festudvalg: Jørgen Nielsen og O. Ftitterer
Pladsmand Madsen

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

SU 35016
FA 9770
AM 8719
SU 5673
AM 626 x

K

assereren
træffes

1. april — 30. juni
hver fredag kl. 19,30—21,00
i klubhuset, Amager Strandvej.

SU 7524 v

SU 8770

Husk postgiroen 56516.
Ved indbetaling opgiv medl. nr.

SEJLSPORTSHUER

r

EMBLEMER OG OVERTRÆK

xki/u

BROZEK
AMAGERBROGADE 124

SU. 866

Skibshynder leveres efter mål
MØBLER OMBETRÆKRES PA KONTO

ASSURANCE

HENNING NIELSEN, GLNLOGSGADE 35

ØBRO 7515

Cent. 14575 - Jacob Erlandsensgade 11

PRIVAT: CUMBERLANDSGADE 4

SU 1417

V

GIK DER EN RUDE?

TYKKE PUDER

FREYTAG SEJL
N Y H A V N
P A L Æ

5 3

3 9 4 3

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.

betyder intet
den ordner
GLARMESTER JES SCHULTZ
Wermlandsgade 82 — Amager 7099
til den billigste pris

GEORG FANTH
CARLSGADE 8 — SUNDBY 7471
Træffes også om aftenen.
ANNONCEEKSPEDITION ved
E. LORENTZEN,
Afleveret til postvæsenet d. 19.—5.—1956. ALBANEENSGADE 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 SejUForening.
Ansvarshavende redaktør:
Thorkil Langelund
Øresundsvej 122, Am. 6474 v.
Ekspedition: E. Nilsson,
Vestermarie Alle 51, 50 25 02
Tryk: Amager Bogtrykkeri,
Hallandsgade 11 — S.
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SOLOFQANQ
Tekst og tegning af ROLLO

Vi lå nede i Køge Bugt på vej opover,
eller rettere, vi lå der bare. I vindstille
og mørke.
Klokken var i nærheden af tre, man ane
de at solen var ved at lette på dynen helt
ude under horisonten, og vi glædede os,
Maleren og jeg, til den store oplevelse det
altid er at se en ny dag fødes på havet.
„Jeg oplevede det første gang med „Caro
line", sagde Maleren og tændte en ny ciga
ret ved snejpen af den gamle. „Og det var
et storslået syn. Min første morgen tilsøs.
Jeg var gået fra Dragør om aftenen og
havde ladet mørket indhente mig midt ude
i Bugten, havde ladet mig udslette, tilintet
gøre af det, og du kan vel tænke dig den
befriende følelse, det var for mig, omsider
at se lyset vende tilbage.
Det var som at komme fra en verden,
der var død og vende tilbage til livet, alle
angstfornemmelser forsvandt, da solen steg
op bag mig og båden optimistisk trippede
af sted mod landet, som skulle ligge et
sted forude. Jeg var ude på min første lang
tur alene, havde haft min første ensomme
vagt på det sorte hav, og i den gryende
dag forstod jeg ikke, at jeg havde haft mod
til at ligge derude i mørket alene.
Men det er jo netop forskellen på et
sejle tilsøs og være i land. Man skal sejle.
Man skal igennem det, mørket, angsten,
den følelse af afmagt, der sniger sig ind
over en i vindstille, hvor man intet kan
foretage sig andet end vente. Bare ligge og
drive og vente, på vinden, på solopgangen,
på at lyset og vinden og modet skal vende
tilbage.
Det er vist sådan, at hav og skibe ikke
alene drager, de fanger en, bliver en besæt
telse, man søger tilbage til det, længes
efter denne duft, der er ved et skib, — ja,
man kan sågu gribe sig selv i at længes
efter sø og sprøjt og regnvejr."
„Tjaeh," sagde jeg og gav Maleren ret.
Noget måtte der jo være om det, når man
foretrak at sidde halvfrysende på en hård,
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fugtig træbænk i en lille båd midt ude på
havet, — 1 i stedet for at ligge i en blød,
lun seng og vente med at vågne, til solen
stod højt på himlen og var varm og dejlig.
„Man sejler," sagde Maleren afgjort,
S å r i n g e r v i e f t e r e »i I' o r c 1 1 « s t - a s p i r a n t
„ikke alene fordi man kan lide det, men
vel snarere fordi man ikke kan undvære
Vi er ferien nær, vi har benzinstrejken i tage en knægt med sig ud i ferien. Drengen
det. Fordi man intet sted på den faste jord frisk erindring og bøndernes trusel om at
vil i hvert fald have både gavn og glæde
har den samme følelse af frigjorthed, som
boykotte Østrups feriebørn, fordi arbejder af en sådan ferie tilsøs lang frem i tiden.
i en smule sejlbåd i Køge Bugt umiddelbart
ne nægtede dem benzin til såarbejdet, •—
Arveprins Knud er protektor for fore
før solen står op."
Rollo.
hvert år er det gået tilbage med tilbudene, tagendet og hær og flåde, havnevæsen, bugog i år bliver det sikkert værre end nogen serselskaber, dampskibsrederier og mange
sinde for de stakkels unger, der drømmer andre arbejder med på at give drengene en
FERIE TIL SØS.
om noget med oplevelse ved.
Altså: VA. 3845.
Men vi kan selv gøre noget.
Vagn Povlsen.
Har du en køje ledig i din båd, mangler
du lidt leg og liv ombord, så skriv eller ring
til lærer Opstrup, „Ferie til søs", Rossinisvej 18, København SV, telefon VA. 3845,
efter en dreng eller to for kort eller lang
tid, som din ferie falder. Kniber det med
„janterne", kan der betales for kosten af
barnets forældre eller af „Ferie til søs",
som også sørger for forsikring af børnene.

F E R I E • TI L S Ø S

NYT SKIV

I sommeren 1953 vovede jeg mig ud på
Det må være en storslået oplevelse 11 dages sejlads med 6 drenge i alderen
den dag man haler sit nybyggede skiv ud 10—13 år, samt min egen pige på 13 år
i det fri, — ud fra det mørke hus eller som foregast, indtil drengene lærte kun
halvtag, hvor man blot vidste, at når alle sten. — Med 8 mand i 26 kvadratmeter
mål og beregninger blev nøjagtigt over spidsgatteren „Trykkogeren" var der fuldt
belagt i cockpit, dørk og køjer, og efter at
holdt, så skulle der komme netop det skiv
hylderne i skabene var fordelt, grejet stu
ud af det, som var vist på tegningen, man
vet ned, og hver af drengene havde fået
arbejdede efter.
en logbog at skrive i, gav lærer Opstrup
Det er altid rart at få en ting, man har en kort orientering om, hvordan hjemsen
lavet frem i lyset og se, hvad det er man delse kunne ordnes i tilfælde af "mytteri",
har skabt, hvad det er, man har brugt sine og så gled vi ud af S. S. F. bound for sej
mange fritimer til i skæret af en benzin lernes kravlegård, Roskilde fjord.
lampe, — og når så nybygningen præsen
I Kyrkbacken var vi en tur til Uranienterer sig så smukt, som brødrene Hansens borg, i Helsingør slog drengene sig ned
nye motorbåd, så tror jeg nok, man træk ved færgelejet og noterede i deres logbøger
ker vejret dybt og siger halleluja af glæde automobilkendingsbogstaver for samtlige
europæiske lande, i Gilleleje så vi Nakke
og stolthed.
hoved fyr indvendig, og i Frederikssund
Selv er jeg ikke i besiddelse af hverken
hentede vi renstantepost på både ud og
tålmodighed eller akkuratesse, så jeg ville
hjemturen, — overalt, hvor vi kom frem,
aldrig kunne bygge så meget som en pram, var drengene velset blandt sejlere, fiskere
men måske netop derfor kan jeg måbende og landmænd, i Jyllinge gav en mand os
beundre det nye fartøjs skønne linier og kartofler og ål til 2 dages middagsmad (de
den omhu og nøjagtighed hvormed hver sidste åd en kat i Viken), og på Eskildsø,
hvor vi så gården og klosterruinerne, næg
eneste ting er gjort.
Tillykke med skivet, — jeg glæder mig tede proprietæren at modtage betaling for
med jer til, at I får maskineriet installeret, 10 liter nymalket mælk. I Viken bød vor
nabo, en ældre ægtepar, på „Pommac" til
far skivet søsat og kommer ud på prøvetur
hele besætningen, fordi, som de sagde,
med det.
Rollo.
„drengene havde været så stille og venlige".
Een af drengene roede rundt i min :masonitepram og skrev navnene op på alle både
i havnene, i Kyrkbacken „druknede" han
min pøs og blev så ulykkelig over det, at
og joller skal være forsynet med påmalet han tilbød at betale den med de 2 kroner,
nummer og må ikke lægges under broerne, han havde fået med i lommepenge.
men henvises til pramhavnen (kanalen).
Vi mangler ferieplads til mange, og jeg
Havneudvalget. tror, mange sejlere vil have glæde af at

PRAMM E

Det er ærgerligt når man endelig følger redaktørens op
fordringer om at sende fotos ind til bladet,
så at få dem retur med den påtegning, at
de desværre var forældede, — men det lig
ger nu altså sådan, at en begivenhed i for
eningen kun har aktuel interesse for det
først udkomne nummer af bladet, og for
at få dem med i dette, må de være redak
tionen ihænde senest den 5. i måneden.
Red.
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„Fob", „Marie" og „Heida", og man
skimter næsen af „Guna", ja, hvis man nu
var eventyrdigter, som ham boulevarden or
opkaldt efter derinde ved Langebro, så
kunne man vel fantasere sig til, at de lå
der, bådene, og hyggede sig i en fortrolig
sludder, — men når man nu ikke er digter
og ikke tror på, at skibe kan tale, i hvert
fald ikke sammen indbyrdes, så må man
nøjes med at stille sig op og bare stå og
se på dem, — og måske har de dog et eller
andet at sige en, som blot er dasket ned
til havnen for at forsøge at få et frisk pust
ind i hjernen og give lungerne en friskere
luft at arbejde med, end den, der findes i
et rum, man i mange timer har siddet og
pustet tobaksrøg ud i.
Tjaeh —< en landpadde kan man bilde
alting ind, han tror enten hvert eneste ord
bogstaveligt, eller at alt, hvad man fortæl
ler ham er løgn, og mon han vil have mind
ste mulighed for at fatte, at en fisketur,
som var beregnet til at skulle vare et par
timer, kom til at strække sig over mere

»v c>
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bugten, anduve Tønden og nynnende glide
langs kosterækkerne, runde de to fyr.
komme godt og vel klar af „de fire koste",
og så holde indefter mod havnen derinde
bag sivene. Sandvig."
Hun snakkede lokkende videre om Stevns
fyr, om Højerup kirke, der hænger der på
klinten, som en hund, der er ved at springe
op og ikke kan få bagkroppen med sig, —
men jeg ville ikke høre på hende, for jeg
er „redaktør" og skal sidde alle døgnets
fireogtyve timer og lave medlemsblad, så
foreningens medlemmer kan få noget at
læse, og jeg må også være hjemme, hvis
telefonen skulle finde på at ringe og en af
bladets mange medarbejdere har en vigtig
artikel, som absolut skal på i næste num
mer, — eller hvis posten skulle bringe et
brev fra en sejler på ferie, en sejler, som
har husket at tage sit fotografiapparat
med, husket at komme film i og dreje den
frem, og husket at tage det billede, hans
blad har ventet på i to år.
Jeg må blive hjemme og vente, — men
en dag stikker jeg vel tilsøs igen, og så
bliver det en andens tur til at sidde og
vente på „stof" til det blad, man stædigt
kalder mit og ikke vil forstå er vores.

„Heida" siger: „Har du tid en times tid,
så stikker vi en tur ned og hilser på dem
i Kastrup?"
Ja og nej, —> vist har jeg så og vel har
jeg ej, — for er man først ombord og for
tøjningerne smidt i land, så har man så
meget at snakke om, at een time tilsøs altid
bliver til tre af dem, man regner med i
land, — men lige meget, jeg tager med, om
så fanden selv ringer dørklokken ned der
hjemme og hans oldemor kimer telefonen
hvidglødende, — for „Heida" kan de dejlig
ste eventyr om Vordingborg og Stubbe
end tolv timer, og at man kan være i fare købing og Stege og Nyord og Sandvig og
i en sejlbåd i blikstille vejr?
mange, mange andre steder, jeg gerne vil
Nå, lige meget om han forstår det eller høre om og vinden er frisk, og Sundet er
ej, så kan „Fob" nu ikke lade være med blåt, og „Heida" er et godt skib at være på.
at fortælle om vinde, der lagde sig til at
dø midt i det hele, om strømme, som førte
Og „Guna" stikker spørgende næsen
den med sig op i farvandet mellem Køben
frem bag „Heida": „Husker du, da vi mødte
havns havn og Middelgrunden, og lod den
hinanden lige uden for Vordingborg? Du
ligge der helt hjælpeløs, medens aftenen
var for indgående, vi for udgående, eller
blev mørkere og mørkere, og intet lys fand
hjemgående, vi fulgtes med den turkisfar
tes ombord. Lod den ligge i Sundets mest
vede „Hodja", som nu er emigreret. "
trafikerede farvand og hoppe og danse
uhyggeligt tæt op ad forbisejlende skibe,
Jo vist husker jeg det, og naturligvis kan
som intet anede, om en sejlbåd, vindene
havde narret, strømmen leget kispus med, skibe fortælle eventyr, og er man en blå
og som ingen ville stikke en ende for bare øjet landpadde, som står pa broen og lyt
ter, tror man hvert eneste ord, fordi man
at rede et par sømil uden for farvandet.
ved, at ikke et eneste af dem er løgn eller
Rollo.
„Marie" vil også sige noget, — noget den digt.
ved, fyren deroppe pa land kan lide at høre,
og som vil give ham hjertekvababbelse.
Den hvisker: „Gå med mig en tur ned over
Bugten og hils på gamle venner og bekend
te i Rødvig, lad os følges ad over Fakse
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tumleRen

Jeg: stod på broen og så på bådene, sådan
som man nu står i tanker og bare glor,
fordi man ikke kan undvære denne duft af
havvand og skib, men må ned, såsnart man
har en ledig stund og forsøge at bilde sig
ind, at man stadig hører til blandt sejlerfolket, — så er der pludselig en mand bag
mig, der vræler over til ,,Tumleren"s skip
per, at jeg står og griner ad hans båd.
Nu skal det i sandhedens interesse siges,
at jeg aldrig forsøger at kvæle et grin,
hvis jeg synes, der er noget at grine af,
men den dag kunne jeg altså ikke få øje
på noget som helst grinagtigt i nærheden,
og derfor drejede jeg hovedet halvt om og
forklarede manden bag mig, at jeg anså

Fra „Idrætsliv":
LET ARBEJDE FOR LEDELSEN
Hvis man er tilfreds med den ledelse,
man selv har valgt, så hjælpes man ad med

ham for at være et forfærdeligt skvadderhovede og tilføjede, at fordi man var født
uden pære, behøvede man vel ikke ligefrem
rende rundt og prale med det.
Så blev han også fornærmet, og så var
vi efterhånden fornærmede allesammen,
— men jeg var det kun fordi ,,Tumleren"
i sig selv er noget så alvorligt for mig, som
mit ønskeskib, fordi jeg af mit ganske
hjerte under dets skipper at eje det, og
så fordi jeg, den dag jeg atter får råd til
at sætte fødderne på eget dæk ønsker, det
må blive på et skib, om ikke lige netop
magen til, så dog af samme robuste og
hårdføre type som ,,Tumleren".
Rollo.

PINSETUREN

gik programmæssigt, men fik, som så
mange
andre pinsearrangementer i år, ikke
at lette arbejdet for denne ledelse. Man
behøver ikke at lade sin egen pligtfølelse helt den forventede tilslutning, og det var
for klubbens velfærd sove, indtil man en vel vejrets skyld. Ikke så meget vejret i
dag selv bliver valgt ind i ledelsen. Lad os pinsedagene, som under klargøringen, for
være enige om at støtte bestyrelsen, så det har jo været et usædvanligt dårligt for
den ikke føler hvervet som en plage, man år at gøre båd istand i, så en del både lå
så hurtigt som muligt skiller sig af med endnu på land, og mange var ikke sejl
igen. Gør ikke bestyrelsesmedlemmet træt klare, — men vi var dog nogle stykker,
og ked af arbejdet med det samme, men som fandt ud af, at der også går biler og
sørg for at hans iver og interesse for arbej busser til Dragør, og nogle af os var, trods
alt, sejlende derned og fik en fin tur både
(„Aarebladet" — officielt organ for ud og hjem, — og Dragør er, som sagt før,
altid et besøg værd.
Ref.
Københavns Kajak kreds.)

det i ledelsen bevares.
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Ak ja - Fra Kvindelig Sejlklubs medlemsblad
har vi lånt:
Det er blevet min lod at skrive om
pinseturen. Jeg var ikke med, men
har min viden som observatrice fra
et bestyrelsesmøde, hvor jeg med
spag stemme kom for skade at spør
ge om pinseturens forløb — det hæv
nede sig, idet der udløste sig et
skrapt spektakel — alle de ærede
medlemmer råbte i munden på hin
anden. Det føg om ørerne på mig
med ord som stegt ål, Bumlehæk,
chokolade og flødeskum, hundekoldt,
Båckviken, Christian, overtøj på om
natten, klaprende tænder ved natte
tide...
Jeg sad ganske stille og lod det
hele dale ned over mig. Bagefter
måtte jeg skyndsomst kradse replik
kerne ned på en medbragt las — et
dybt suk fra redaktøren (redaktions
sekretæren) — sørens osse, at del
tagere i en tur aldrig kan rumpe sig
op til at skrive et yndigt referat til
os stakkels bladfolk, men vi skal
altid rumpe!
Så hermed referatet af pinsen 56:
Start lørdag, det var vistnok varmt
— eller var det hundekoldt ? Man
racede til Båckviken, medens Lykke
sild piskede flødeskum for at holde
varmen. Undervejs tror jeg nok, det
haglede. Ifølge rygtet kom den ene
af bådene til Bæmlehuk. Et eller
andet sted i billedet dukker Christian
op med et hyttefad med klipfisk,
næh det var ål. De blev stegt og spist
1ste pinsedag, og efter det måltid
var der vist ingen, der gad sejle
mere. 2den pinsedag var der nogen,
der drak skoldhed chokolade med
bælgvanter i Båckviken eller Kyrkbacken eller Humlekæb. — Den
fra Hæmlebuk eller Båckviken eller
var det Kyrkbacken tog pyjamas
udenpå ulsteren om natten. De andre
tog ulsteren udenpå pyjamas'en om
dagen, eller var det omvendt — nej,
jeg opgi'r — — —
Sysse.
Kære „Sysse", —1 ih, hvor jeg føler med
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Søndag den 3. juni ved Hellerup deltog
kun J. 91 ført af Erik Hillers, der opnåede
at blive placeret som nummer 11 af 28
deltagende både.

*
Efter indbydelse af K. D. Y. deltager
J. 91 og J. 92 i K D. Y.s Øresundsuge, hvor
Aktive:
der foruden løbspræmier er udsat en vanEjnar Madsen, Milonavej 9. Jolle „Per".
drepræmie af kommandør Såbye.
Kaj Poulsen, Thyco Brahes Allé 42. u. b.
*
Freyr Olsen, Grækenlandsvej 128.
Steen Ove Jensen, Bulgariensg. 8., u. b. Ferieturene:
Poul Henriksen, Parmag. 34. Mb. „Puk".
Husk at tilmelde dig i god tid til en af
Thomas Larsen, Ålandsgade 29 A., u. b. de tre ferieture, der er arrangeret.
Franck Juel Mortensen, Brigadevej 8.
*
Mb. „Kaj".
Sommerferie i juniorafd.:
Jørgen Poulsen, Isafjordsgade 16. Kragej.
Der vil ikke blive regelmæssig sejlads i
Erland Neist, Drogdensgade 20. Kragej.
juli måned samt fra 1. til 12. august, men
Børge G. Lange, Brigadevej 8., u .b.
der vil i denne periode blive lejlighed til at
Hans Jacobsen, Am. Fælledvej 3. Piratj.
sejle, såsnart bådene ikke er på ferietur.
„Bum".
•
Poul Hansen, Baggesensgade 2. Jolle.
Førerprøve:
Kristian Nielsen, Brydes Allé 3. Mb.
Søndag den 17. juni 1956 afholdes der
„Nan II".
førerprøve for juniorer. Følgende skal op
Magnus Chr. Carlsen, Uralvej 8, u. b.
til prøven:
Jørgen Jensen, Tønnesvej 14 Kragej.
Ib Andersen, Bent Andersen, Valter An
„Visknu".
Knud J. Olsen Nørrevoldgade 42. Kragej. dersen, Bent Bille, Ole Becker, Leif Guld
bæk, Lasse Gustafsen, Erik, V. Hansen
„Zepo".
Helge Jensen, Nyrnberggade 8. Mb. u. n. Erik Hillers, Per Hvidbjerg, Ingvar Isdal,
Bjørn Køngerskov, Chr. Svendsensgade 8. Ove Larsen og Tove Munkholm.
Mb. „Kit".
Jon Olsen, Grækenlandsvej 128, u. b.
Juniorer:
Poul Høvring Andreasen, Lergravsvej 63.
Annie Kirsten Hansen, Hessensgade 55.
Lillian Emfacher, Hessensgade 49.
Leo Jensen, Drogdensgade 1.
Birthe Nielsen, Grækenlandsvej 14.
Børge Nielsen, Rødegården 7.
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.

JUNIOR-AFD.
Sejladsafgiften.
Da der stadig er nogle juniorer, der ikke
har betalt deres sejladsafgift for 1956 min
der jeg hermed om, at de vil blive nægtet
al videre sejlads, hvis dette forhold ikke
bringes i orden snarest.

SIDE 5

Osse en slags
junior-sejlads

Da jeg var dreng, lærte jeg mig selv at
sejle i en gammel „spand", jeg fik lov at
låne i Frederiksholms kanal som betaling
for, at jeg hver dag sørgede for at lænse
samtlige robåde, ejeren havde til udlejning.
Han tilbød mig 35 øre for job'et, men jeg
ville hellere have en sejltur, tiltrods for at
Censorer er formanden Tanggaard Ras min gymnastikærer tævede mig i bagdelen
mussen og juniorudvalgsmedlem Børge med en kæp, når han opdagede spøgen.
Hansen.
En dag, vi havde været i vandet på den
gamle badeanstalt ved Langebro, stod han
oppe på broen og så mig komme roende,
rejse masten og sætte fok og sprydstags
sejl og give mig til at krydse ud mod Kalle
boderne. Der var masser af vind og bølge
gang i havnen, og han forsøgte at få et
par mand på en kuldamper til at fire en
jolle i vandet og få fat i mig, så han på
stående fod kunne banke de griller ud af
kroppen på mig, men „mænnerne" grinede
bare ad ham og hængte sig ud over rælin
gen pa deres skib og råbte gode råd ned
til mig, når jeg kom strygende ind mod
dem for at gå gennem vinden og med skum
om bov stryge over mod den anden side af
havnen.
Da jeg noget senere kom lænsende ned
mod broen, stimlede folk sammen deroppe
for at se, når jeg ramlede imod og knæk
kede masten, men det var en af dem, der
kunne lægges ned, og jeg sad med tampen
af fokkestaget i hånden, og lige umiddel
bart før jeg ville ramme broen, lod jeg gå
og fik mast og sejl og hele pibetøjet ned i
hovedet og for ind under broen, og jeg
havde så megen fart på skuden, at jeg
kunne na helt over i kanalen, før jeg måtte

Vor Juniorafdeling har allerede nu del
taget i flere store kapsejladser i år bl. a.:
Søndag den 27. maj ved Skovshoved del
tog J. 91 og J. 92 og opnåede at blive pla
ceret som nummer 8 og 9 af 20 deltagende
Folkebåden „BAMBI" på vej ud mellem give mig til at ro.
både, et udmærket resultat. Bådene blev
Selvfølgelig bankede han mig næste dag,
stagerne for en frisk brise.
sejlet af Erik Hillers og Ib Andersen.
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FORENINGENS ADRESSER
SUNDBY SEJL-FORENING, Amager Strandvej
Formand: W. Tanggaard Rasmussen, Suensonsgade 39, K
Næstformand: O. Flitterer, Middelgrundsvej 39, S
Sekretær: A. Kruøjser, Samosvej 17, S
Kasserer: Th. Sparre, Højdevej 39, 3., S. Postkonto: 56516
Havneudvalg: O. Ftltterer og Magnus Madsen, Østrigsgade 24, S
Tilsynsførende med klubhuset: Jørgen Nielsen, Korfuvej 6, S
Kapsejladschef: Alf Andersen, Krudtmøllegårds Allé 13, S
Sejladschef: Robert Frisch, Ntirnberggade 24, S
Juniorleder: Jørgen Hillers, Folehaven 33, Valby
Festudvalg: Jørgen Nielsen og O. Ftitterer
Pladsmand Madsen

min lærer, og lod mig „svede" den, men
det betød bare, at jeg så kom en time
senere på „arbejde", for bådene skulle jo
øses hver dag, som jeg havde lovet man
den, og jeg skulle have min sejltur, — ja,
alt det sad jeg og kom til at tænke på en
dag dernede på ydermolen, medens jeg sad
og så over på de tre juniorbåde, som lå og
spejlede sig i vandet. Kæntrefri og synkefri

For naturligvis havde min gymnastik
lærer ikke helt uret, når han forbød mig
at sejle rundt i en gammel, halvrådden
spand uden fornødent kendskab til at sejle,
men der var jo ingen anden måde at lære
det på dengang, end at kaste sig ud i det
og se at finde ud af det. Den ungdom, som
i dag blot kan melde sig ind i en sejlklub
og lære alt fra grunden og få sunde, sø

SU 5673
AM 626 x

Ferie fra 15. juni —15. juli.
Fra 15. juli — 30. september
hver fredag i klubhuset
kl. 19,30 — 21,00.

SU 7524 v

SU 8770

Husk postgiroen 56516.
Ved indbetaling opgiv medl. nr.

SEJLSPORTSHUER
EMBLEMER OG OVERTRÆK

BROZEK
AMAGERBROGADE 124

og sejlet af drenge og piger, som kunne
sejle eller i hvert fald var i fuld gang med
at lære det.

SU 35016
FA 9770
AM 8719

assereren
træffes

SU. 866

i

N Y E

B A D M O T O R E R

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

&

ASSURANCE

ØBRO 7515

Cent. 14575 - Jacob Erlandsensgade 11

GIK DER EN RUDE?

dygtige fartøjer stillet til rådighed under
træningssejlads, løber i hvert fald ikke den

TYKKE PUDER

betyder intet
den ordner
GLARMESTER JES SCHULTZ

risiko, at „spanden" går skilt ad midt i det
hele eller at få banket deres hale flad af

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.

Wermlandsgade 82 — Amager 7099
til den billigste pris

en kæp, som var svedet i den ene ende for
rigtigt at kunne svippe.
Og vi ( der er født et par årgange for tid
ligt, kan jo kun unde ungdommen, de frem
skridt, der allerede er gjort og ønske juni
orsagen held og lykke videre fremover, —
for holde en dreng, og pige med for den
sags skyld, borte fra vand og både, det er
vist nok helt umuligt.

GEOMG FANTH
CARLSGADE 8 — SUNDBY 7471
Træffes også om aftenen.
ANNONCEEKSPEDITION ved
E. LORENTZEN,

Rolio.
Afleveret til postvæsenet d. 16.—6.—1956.

ALBANIEN SG ADE 2 - AMAGER 7118 Y.

Direkte fra værksted
Skibssofa - Hynder - Skumgummi Springhynder og Hairloch med Plastik.
15 års erfaring ved skibsarbejde.
B . N I E L S E N
TINGVALLA ALLE 14 - SUNDBY 288 x

*4 GRØN&WTZKE
Assurance
Kongens Nytorv 6

København K.

Udgiver: Sundby SejlsForening.
Ansvarshavende redaktør:
Thorkil Langelund
Øresundsvej 122, Am. 6474 v.
Ekspedition: E. Nilsson,
Vestermarie Alle 51, 50 25 02
Tryk: Amager Bogtrykkeri,
Hallandsgade 11 — S.

15. ÅRGANG — \R. 7

Ferie til stis
To cif

l æ r e r Opstrups drenge

sh€il med

»P<?I« til Tyshland

••••
Det er dejligt at træffe folk, som tør
tage en beslutning uden lang betænknings
tid, — såsnart Preben Rasmussen havde
læst Vagn Povlsens artikel i medlemsbladet
angående „Ferie til søs", ringede han om
gående til lærer Opstrup efter 2 drenge,
som han ville have med ud på en ferietur,
og der er vist ingen tvivl om, at såvel dren
gene som han selv vil få megen glæde af
det, for Prebens skiv er jo både stort og
velegnet for et par knægte at tumle sig
på, både oppe og nede, og Preben selv skal
nok sørge for, at de alle får en god ferie
ud af det.
Det er lærerigt for sådan et par knægte
at få lov til i deres ferie at lege sømænd,
de får set sig om, lærer deres land at kende
på en ny måde, — man er lige ved at ønske,
man selv var en sådan knægt, der blev invi
teret ud på en langtur tilsøs.
Forhåbentlig har også andre i S. S. F.
taget en dreng eller to med sig, og det glæ
der vi os til at høre om efter ferien.

Red.

Lærer Opstrups adresse er iøvrigt: Rossinisvej 18, SV, og hans telefonnummer:
Valby 3845.
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Ærø, Strynø og Tåsinge hang oppe i den
gule luft, Drejø og et par andre blålilla
„klatter" lå helt oppe i himlen, og horisont
var der overhovedet ikke noget af.
Jeg sad oppe på fordækket og kunne
ikke rigtigt blive enig med min spille, jeg
bankede den ud indvendigt i hånden, for
søgte igen, men opgav så og stak den i
lommen, og sad så bare og forsøgte at
fatte, at evigheden kun er et kort nu, og
nuet en evighed, at livet er en drøm,
drømt i det korte minut, da solen gik under,
og jeg vidste, det aldrig ville blive nat og
aldrig morgen, verden ville ligge i dette
drømmeagtige skær altid, og jeg ville altid
sidde på mit skib og vide, at livet var
uendeligt, og evigheden altid et sted forude.
I går —• eller for hundrede år siden —
var jeg en knægt ombord på en stor fragt
damper i oversøisk fart, en knægt for hvem
hver eneste nat var en pinende længsel af
tudende hjemve, — engang havde jeg stået
der på hjørnet af min egen gade med køje
sækken hvilende mod mit knæ og hørt mit
hjerte græde stille af lykke over atter at
være hjemme, — og nu, nu hørte jeg min
mor befriet hulke sin angst ud i det mørke
sovekammer, fordi hun knap har fattet, at
det virkelig er sandt, at hendes søn ligger
og sover på sofaen derinde i stuen, — er
hjemme hos hende igen. —

u

NR. 7

-

Keiizinpenge

Æftenen var uvirkelig skøn, så skøn, som
man kun kan opleve den på havet, hvor
man kan lade tankerne komme og gå som
de selv vil, hvor man kan give sig stem
ningen i vold, lade minder kommer flag
rende og besætte en, eller drømme videre
på drengedrømmen, som har ligget gemt
et sted langt nede i en. Man kan sidde og
bilde sig ind, at ens skiv er meget større,
end det egentlig er, at det er oceangående,
og at man er på vej jorden rundt med det,
— at øerne derude er Vestindien eller Skild
paddeøerne eller Havaji eller en anden
øgruppe i det uendelige Stillehav. Der er
plads for fantastien, derude på havet en
sommeraften med havblik og en sol, der
nede under horisonten kaster sit lys op pa
himlen og farver den gul og lader den
spejle sig i det helt stille vand.
Og jeg sad og pustede i min spille og
vidste knap om jeg var messegut på s/s
„Ketty", bound for Baltimore, — eller jeg
blot var en fredelig omstrejfer, en dag
driversømand, som lod sit beskedne fartøj
skvulpe rundt mellem Danmarks små, smi
lende øer, — men jeg vidste, at havet altid
ville være uden ende, og jeg altid i midten
af det. —
Rollo.

DER SNAKKES
mand og mand imellem, om de gode gamle dog 5—600 medlemmer i foreningen, —
dage og de herlige revyer, vi havde den skulle vi ikke kunne lave en revy uden at
gang, —^ men der tales også om, at de var den behøvede at koste formuer?
ret dyre at sætte op. Jeg ved hverken, hvad

Jeg synes, vi skulle „gå til sagen" og se

revyerne kostede, eller hvad det koster at at „finde ud af det" i en fart, såsnart ferien
have professionelle kunstnere til at op er overstået, og viser det sig så, at det hele
træde, men hvis det er nogenlunde lige ikke bare er tom snak, men at der virkelig
dyrt, og der, som det lader, er mest stem er interesse for, at vi vil more og glæde
ning for at vi får vore revyer igen, så hinanden, så lad os komme i gang. Men, —
lad os dog undersøge, om „de gamle" kunst sidste
nere er villige til at give et nap, og om der

gang festudvalget

annoncerede

i

bladet efter kunstnere til en revy, meldte

er dukket nye „talenter" op iblandt os, — der sig, så vidt jeg husker, ikke een eneste,
og frem for alt, lad os hurtigst muligt og det var vel den egentlige årsag til at
begynde at samle „stof", hvis altså. —

planen blev opgivet og udvalget måtte dis

Festudvalget er naturligvis ikke spor ponere på anden måde.
interesseret i at lave et kæmpeforarbejde
og så bagefter få skam til tak, men vi er

For en SSF-revy begynder med dig.
Hed.

»II. »»!.
Sundby Sejl-Forening har nu modtaget
sin andel af benzinpengene.
Efter fordelingen af de 400,000 kr. blev
der 14,745 kr. til Sundby Sejl-Forening.
Det er selvfølgelig dejligt at modtage et
sådant beløb til udførelse af forskellige til
trængte arbejder, men tænk, hvad det
kunne være blevet, hvis vi havde fået alle
de udsendte skemaer retur.
Det er trist — synes jeg — at nogle
medlemmer ikke engang gider have den
lille ulejlighed at udfylde de tilsendte ske
maer. Den undskyldning, at skemaerne kom
så sent ud, gælder ikke, så havde der jo
netop været grund til at aflevere dem hur
tigst muligt.
Da pladslejen skulle nedsættes på gene
ralforsamlingen i efteråret, skulle det gå
hu-hej; man kunne ikke vente, til vi så
noget til benzinpengene. Da så endelig ske
maerne blev sendt ud, hastede det ikke
mere. En mærkelig negativ indstilling at
have.
Ved samtaler med medlemmer på plad
sen har jeg også hørt denne bemærkning:
„Hvorfor skulle jeg sende det skema ind,
jeg ser jo ikke disse penge?". Kan man
ikke korse sig over et sådant snævertsyn?
Og kan man ikke forstå, at man ved at
undlade at aflevere skemaet giver såvel
organisationerne som myndighederne et
falsk billede af antallet af motorbåde og
fartøjer med hjælpemotor m. v.
Når vi ser bort fra den blå benzin, som
jo selvfølgelig ville være det bedste for
motorbådsfolkene, kan jeg ikke se rettere
end, at den nugældende ordning er en for
del for foreningen og herigennem natur
ligvis for det enkelte medlem.
Jeg synes man bør rette en tak til de
organisationer, der har arbejdet med denne
sag og opnået et så udmærket resultat. Det
har været et stort arbejde alene at finde
frem til den mest retfærdige fordelings
ordning, men også her synes jeg, man har
nået — om ikke den fuldendte fordeling
(den findes vist for øvrigt slet ikke) — så
en fordelingsordning, vi alle kan være tjent
med.
Arbejdet med denne sag er dog ikke
sluttet. Der arbejdes videre med spørgs
målet „den blå benzin".
W. Tanggaard Rasmussen.
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D. M.U.s
SØSÆTNING AF NYBYGNING repræsentantskabsmøde
Lørdag- den 2. juni afholdt Dansk Motor
båds Union sit årlige repræsentantskabs
møde.
Mødet afholdtes i år i Randers, og SSF
var repræsenteret ved formanden og næst
formanden.
Vi fik en hjertelig modtagelse hos Ran
ders Sejlklub j i hvis nye klubhus repræsen
tantskabsmødet afholdtes.
Efter en lille rundtur med et besøg på
Randers Rebslåeri var Randers Sejlklub
vært ved et fælles kaffebord.
Man gik derpå over til forhandlingerne,
der for størstedelen var præget af den nye
benzinordning. Vi så eksempler på forde
lingen til de enkelte klubber, og selvom
motorbådsfolkene selvfølgelig helst havde
set en ordning med indførelse af blå benzin,
så var man vist gennemgående tilfredse
med den nuværende ordning.
Lørdag den 26. maj søsatte Orla Peder
sen sin dejlige springer, som i dåben fik
navnet „Isabella". Skroget er bygget i
Kalundborg, men alt det øvrige har Orla
selv lavet, og jeg tør roligt påstå, at ingen
bådebygger kunne lave det pænere.

ikke kan undvære at have et skiv, ikke vil
undvære den oplevelse det er at smide for
tøjningerne i land og sætte kursen efter
eventyret under den evigt vigende horisont,
—i noget man heldigvis aldrig vokser fra,
hvor tit man end har oplevet det, — og
Båden ventes søklar til ferien, en værdig „Isabella" er en dejlig båd, som nok skal
repræsentant for vor klub at sende rundt indfri nogle af de løfter, den giver.
Held og lykke og god vind.
Rollo.
i fremmede havne, — jeg vil håbe for dig,
Orla, at du i mange år må få glæde af dit
•
prægtige skiv, det fortjener du efter alt dit

Til næste års mødested valgtes Nyk. F.
Det var i grunden beskæmmende at se,
hvor få jyder der var mødt op. De havde jo
dog ellers haft lejlighed hertil i år, hvor
mødestedet var Randers.
W. T. R.

Forsihring ?
En vinteroplægger var uheldig ved en
fejlmanøvrering at „køre" op i en ved
midterbroen forankret båd og lave en del
ravage på den, og så viser det sig, at hans
forsikring kun dækker, hvad han har for
voldt af skade for et beløb af kr. 145,00.
Hvad der er sket derudover, skal han selv
betale.

slid.
Carl Hillers.
Også bladet siger tillykke med skivet, —
good held, good luck, good bless you, — og
mindes at Orla Pedersen sejlede sin lille,
beskedne kragejolle „Zimba" til Ålborg, for
at se Ålborg-udstillingen, noget af en be
drift i så lille en båd, — og husker iøvrigt
et møde med „Hera" pa Nyord en regnvejrsmorgen i en meget våd sommer.
Orla Pedersen hører til de sejlere, som
ikke alene kan lide at sejle, men simpelthen

Man gik derefter over til valg til besty
relsen, der alle blev genvalgt.

sig, kendetegner det enkelte medlem. Vis

Det kunne egentlig være interessant at
få nærmere uddefineret, hvor lidt man må
komme til at lave for 145 kr. ? Det var rart
nok at få at vide, om det er en speciel for
sikring, vedkommende skipper har, eller
om det er almindeligt, at forsikringen kun
dækker de første 145 kroner, og forsik
ringstageren i alle tilfælde hæfter for, hvad
han der ud over forvolder af skåde på
andre. Mig forekommer det nu, at være
lig omvendt — at man som regel har en
Ved en lille festlighed i klubhuset i an selvrisiko på halvandet til tohundrede kr.,
og forsikringen først træder til ved større
ledning af beståede førerprøver for juniorer
skader, — men er der ikke en forsikrings
søndag den 17. juni, overrakte vor populære
mand iblandt os, der kan oplyse os lidt om
restauratør „Pløk", Børge Hansen et ur, det?

derfor hensyn og hold, hvad der følger med

som en lille erkendtlighed for det store

Når man er medlem af en forening, har
man påtaget sig pligter, som må opfyldes,
uanset om det må ske i ens fritid. Det er
frivilligt at indmelde sig, men derefter er
det sådan, at det, man frivilligt har påtaget

4

arbejde, Børge Hansen
medlemsskabet.
(Uddrag af art. i Idrætsliv). juniorafdelingen.

har

udført

For hvis det virkelig forholder sig som
for påstået, gad jeg vidst, om alle forsikrede
bådejere er helt klar over det.
R^d.
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K A PS E J L A D SF R O N T E N
Vor store hovedpine i dette forår var
fremskaffelse af et nyt dommerskib, vor
gennem flere år trofaste Frits, havde svig
tet os på grund af havari. Skønt klubben
har talrige motorbåde, måtte vi lede med
lys og lygte for at finde en villig mand,
men endelig lykkedes det, og vi siger d'hr.
Petersen med „Mågen" og Andreasen med
„Mea" tak for venligheden.

SSF

Danskerne blandt
eliten 1 finnjollesejlads
Poul Elvstrøm nr. I i Belgien,
efter at være kastet ud af båden.
I de sidste dage af april startede Elv
strøm og Schwarz i Belgien, og her var
deltagelsen næsten lige så stor som i Eng
land. Vejret var hårdere, hvilket passede
vore folk så godt, at de var meget nær ved
at besætte de to første pladser, idet Elv
strøm blev nr. 1 og Schwarz 2 i tre af de
fire konkurrencer, men i det opgør, som
danskerne ikke dominerede, gik det galt
for alvor.

Vi har ialt, indtil dette skrives, afholdt
tre kapsejladser, den første måtte vi opgive
som følge af fuldstændig vindstille, den
næste havde vi svage, skiftende vinde med
masser af chancer, den tredie var til gen
gæld meget fin. Vinden var sydlig, 3—5
Vejret var så skrapt, at kun 8 af de 41
meter med nordgående strøm og vi valgte deltagere fuldførte og blandt de mange,
retlinet bane til 3-kosten ved Nordre Røse. som blev slået ud af båden, var begge dan
Bådene startede på kryds gennemgående skerne. For Schwarz skete det på et tids
pænt, en enkelt kom for tidligt, men op punkt, hvor han ikke havde nogen chance
dagede det selv og foretog venderejse om for atter at få tømt båden for vand, så
gående. Størstedelen af feltet valgte at slå hans endelige placering blev ligesom i
små slag under land, et par enkelte skulle England en fjerdeplads, men Elvstrøm
absolut tilsøs, hvor strømmen hurtigt gjor kunne efter 3 kvarters svømmetur i det
de det af med deres chancer, og ved run kolde vand bugsere båden ind til kysten,
dingen af mærket røg flyvesejlene til tops, og gøre den tjenlig til IV2 times sejlads,
— et skønt skue at se hele flåden stå ned der ganske vist kun placerede ham som
mod dommerskibet i den friske vind. Pirat nr. 8 i men det var nok til den sammenlagte
jollerne klarede sig særlig fint, et par styk førsteplads. Han besejrede bl. a. belgieren
ker af dem sejlede sig helt op i de næste løb. Nelis, der blev diskvalificeret i 2 af de 4
Tilslutningen har været meget god, selv sejladser.
om vi desværre har mistet nogle af vore
Finnjolle-klassen har fået flere dygtige
folkebåde ved bortsalg, vi har dog så mange sejlere end tidligere, og de to danskere føler
endnu, at vi godt kan lave et pænt løb, men øget lyst til at gøre noget ved træningen,
det falder lidt vanskeligt at lokke husarerne efter at konkurrencen er blevet skærpet.
(Fra idrætsliv).
frem. (Husk det, folkebådssejlere).
I K.S.U.s fælleskapsejlads ved Skovs
hoved deltog 2 femmere, 2 juniorbade og
2 piratjoller. Femmeren „Fiance II" fik en
førstepræmie. (Vi har før haft over tyve
både med i denne sejlads), i Hellerup Sejl
klubs jubilæumskapsejlads deltog vore to
juniorbåde og klarede sig rigtig pænt i
betragtning af den hårde konkurrence.
Vi skulle imiidlertid gerne, som tidligere,
ind på at vise vor stander noget mere til de
store fælleskapsejladser, det giver et godt
rygstød for vor klub. Brochurer og deslignende er altid fremlagt i klubhuset, så
enhver kan holde sig orienteret.
Dommerkomiteen.

Skal „vovsen"
med til udlandet
Vi har fra et medlem af foreningen, som
har en skibshund ombord, og som gerne vil
gæste Sverige og have hunden med, mod
taget den oplysning, at man for at kunne
tage hunden med derover, skal henvende
sig til en dyrlæge herhjemme og få udstedt
2 attester for at hunden er rask og frisk
og fri for sygdomme.
Attesterne skal, tillige med et foto af
hunden i passtørrelse afleveres til politiet,
som så beholder den ene, den anden skal
tages med til Sverige og forevises myndig
hederne der.
For Tysklands vedkommende gælder
(vistnok) det samme, kun skal man her
henvende sig til Stadsdyrlægen herhjemme
for at få udstedt de to attister.

SIDE 5

HUSK
at al jagt og fiskeri i havnen og fra
foreningens arealer er forbudt.

HUSK
at ethvert fartøj, der har plads i hav
nen, skal have påført synligt navn og
hjemsted, samt bør føre foreningens
stander

HUSK
at fortøjningsender ikke må henslænges på broen, men kan, ved en lille
ulejlighed fra bådeejerens side, nemt
hæftes på en lille krog under broen, ud
for bådpladsens nummer.

HUSK
at badning i havnen og fra foreningens
arealer er forbudt.

•

HUSK
at joller og skydepramme skal have
påført ejerens medlemsnummer, og
endvidere at disse kun må trækkes på
land på pladsen bag Madsens skur og
vil blive fjernet fra øvrige landings
steder.

>>

JO

tt

den lille, rare vovse, kender åbenbart sine
pligter og lader ingen, som har slået på
„Nordkaperen"s klokke slippe for at betale
den eengang vedtagne femogtyveøre til
juniorfonden. Den bliver ved med at halse
og gøre vrøvl, indtil den hører mønten falde
i bøssen, og den har på denne måde sin
store andel i, at der, da bøssen sidste blev
tømt, var gøet og bjæffet kr. 151,50 i den.
En pæn lille skilling til juniorafdelingen.
Den fortjener bestemt sit store kødben,
hver gang bøssen tømmes.

LAD OS FA NOGLE RASKE
INDLÆG

I BLADET VEDR.

REVY ELLER IKKE REVY ! !

SS F

SIDE 6

Nr. 7

Motorbådsejere tænk lidt på sejlerne
Ved en af vore aftenkapsejladser kæntre
de en af piratjollerne, vistnok „Sisse", og
de to ombordværende blev, som de skal,
ved båden indtil August, som havde obser
veret uheldet fra land nåede ud til dem
med sit skiv „Silvana".
Ud af dette kan man slutte: Hvis et
uheld indtræffer, så bliv ved den kæntrede
båd, indtil hjælp når frem, men —, og her
sakser jeg den ledende artikel i „Sejl og
Motor" for 15. juni:
MOTORBADSEJERE —
TÆNK LIDT PA SEJLERNE
Årets første fælleskapsejlads mang
lede motorbåde. Med det større antal
joller ved de store kapsejladser bliver
behovet for motorbåde stadig større.
Vi ved at der fra arrangørernes side
blev udvist meget stor energi og ikke
sparet på anstrengelserne for at skaffe
et tilstrækkeligt antal hjælpefartøjer,
men også her kom det slette forår på
tværs, motorbådene var ikke klar end
nu, og en af de trofaste hjælpere havde
fået maskinskade.
Disse linier fremkommer for at hen
lede motorbådsejernes opmærksomhed
på dette punkt, hvor de kan yde meget
værdifuld assistance. Det ville være
trist, om manglen på motorbåde en dag
skulle resultere i en sejlulykke under
kapsejlads. Nogle vil hævde, at der til
den omtalte sejlads i frisk kuling var
tilløb dertil, bl. a. fordi vandet var
meget koldt, og det derfor let kan føre
til krampe m. m., når sejlerne tvinges
til at opholde sig længere tid i vandet.
Det er blevet fortalt os, at det ikke
ville være vanskeligt at få stillet et
stort antal motorbåde til rådigheed,
hvis arrangørerne ville refundere ud
giften til brændstof. Det er vel ikke
utænkeligt, at de arrangerende klubber
ville gå med til en form for refusion,
men vi tror nu ikke helt på, at det er
her, skoen trykker. Det er snarere fryg
ten for, at motorbådsejerne, såsnart de
har meldt sig til dette hjælpearbejde,
vil blive betragtet som faste hjælpere,
der derefter ikke vil få søndage fri til
weekend- og familieture. Hvis blot hver
motorbådsejer een gang ville stille sin
båd til rådighed i løbet af sæsonen,
ville sejlerne have i overflod af hjælpe
fartøjer at råde over, og det ville kun
være en lille belastning af vor motor
bådspark.

Kære motorbådsejer! Giv en hånd
med i arbejdet med at udbygge sikker
heden ved kapsejladserne, ring eller
skriv et brevkort til Dansk Sejlunions
sekretariat, Central 8787, Nørregade
39, og stil Deres båd til rådighed på en
af sejladsdagene. Motorbådsejerne ude
i landet vil blive budt velkommen med
deres tilbud til de lokale klubber. Alle
tilbud vil blive modtaget med taknem
melighed, og De vil samtidig sikre Dem
en interessant dag både med hensyn til
at følge sejladsen, men også det at ud
føre et godt bjergningsarbejde er både
morsomt og interessant.

Og dette er lige så rigtigt, som det er
sagt, — det ville være trist om manglen
på motorbåde en dag skulle resultere i en
sejlulykke under kapsejlads, — og dette
gælder naturligvis i lige så høj grad os og
vore egne små sejladser om tirsdagen.
Der burde, — nej, DER RØR være et par
motorbåde til disposition ved enhver sejlads,
også til eventuel bugsering i vindstille, men
først og fremmest naturligvis for at være
ved hånden, hvis uheldet er ude.
I samme nummer af „Sejl og Motor"
læser vi iøvrigt en udmærket artikel af
Mascot, som vi af pladshensyn desværre
kun kan bringe i uddrag:
GA VARSOMT TIL DE
BORDFYLDTE BADE
Lidt vejledning til bjærgningsbådene,
når de skal redde de uheldige på ret køl.
Det er heldigvis efterhånden gået
nogenlunde ind i den almindelige op
fattelse, at der slet ikke behøver at
være livsfare på færde, når et mindre
fartøj bordfylder. Et der varme i vej
ret, og er det muligt at overskue far
vandsområdet for kapsejladsen, er fa
ren minimal. Noget større bliver den
selvfølgelig, når vandet er koldt, eller
når en frisk vind sætter sø over et
åbent farvand, hvor fartøjerne måske
tilmed kan drive til havs. Det kan være
uhyre vanskeligt at se et bordfyldt og
kæntret fartøj, såsnart der står lidt
sø, og blæser det, så det fyger med
skum fra søen, skal man være meget
tæt på for at finde det uheldige fartøj
og besætning; men under sådanne for

hold indstiller man som regel kapsej
lads med joller.
På jollebanerne med det stadig sti
gende antal fartøjer, er det blevet nød
vendigt med hjælpefartøjer.
—i — Man bør holde tal på bådene,
så man er sikker på at have ligeså
mange hjemme, som der er gået ud.
Kontroltælling bør finde sted ved hver
runding af mærkerne. —
— — Hjælpefartøjerne bør føre en
særlig stander eller et flag, der tilken
degiver dets særlige opgave på kapsej
ladsbanen.
Det er ofte, at hjælpefartøjer
nes besætninger er så interesserede i
sejladsens forløb, at de glemmer at
holde udkig med den „tunge" ende af
løbet, og det er som regel blandt de
allersidste både, kæntringerne finder
sted!
En ganske given forskrift er,
at man altid skal gå til det bordfyldte
fra læen. Motorfartøjet flyder højt på
vandet, og det har en ganske betyde
lig afdrift, såsnart det ligger stoppet.
Den vandfyldte båd ligger dybt, og har
næsten ingen afdrift. Enhver vil kunne
forestille sig, hvad der sker, når motorbådsskipperen i den bedste hensigt (for
at skabe læ) går til den kæntrede båd
fra luvsiden. På grund af vandets ko
lossale modstand er det uoverskueligt,
hvad der kan forvoldes af skade, hvis
motorbåden kommer i drift hen over
det bordfyldte, spinkle fartøj. Gå der
for altid til dem fra læen.
Hvis flere joller kæntrer, og andre
motorbåde ikke er i nærheden, må alle
besætningerne først bjerges inden man
går i gang med at bjærge fartøjerne.
Der er altid en vis fare.
Joller og mindre fartøjer med lufttanke vil ikke synke så det haster
ikke.
— — Når man skal bjærge båden,
går hjælpefartøjet fra læen op mod
jollens stævn. Såsnart man har fat,
løftes stævnen så højt som muligt —
stadig med jollen på ret køl — for at
få noget af vandet ud af jollen. Be
sætningen kan derefter som regel entre
ombord, lænse jollen og sædvanligvis
sejle hjem under rebet sejl eller for
fok alene.
Såsnart man har tømt en jolle, kan
besætningen klare den alene, medens
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man tager sig af en anden kæntret
jolle.
Spande og ekstra øsekar bør altid
forefindes ombord i hjælpefartøjerne.
En kæntret jolle må ikke slæ
bes på siden. Sålænge en båd er vand
fyldt skal den slæbes med moderat fart
og altid på ret køl.
—. — Krampe er heldigvis noget, der
meget sjældent forekommer blandt de
unge sejlere sommerdage, så der er
næsten altid god tid til at tænke sig
om og lægge en god slagplan, der ikke
ødelæger noget af det kostbare mate
riel.
Husk de to givne regler:
Gå til dem fra læen, — og slæb dem
på ret køl.

TANGO—VVI SKY
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Der vil ikke blive regelmæssig sejlads
i juli måned, samt fra 1.—12. august, men
der vil i denne periode blive lejlighed til at
sejle, såsnart bådene ikke er på ferietur.
•
Juniorlederen
holder ferie fra 2.—16. juli, og Børge
har overtaget ledelsen så længe.
Efter førerprøverne
Ferieturen med K. A. S.
Følgende juniorer deltager fra S. S. F.:
fik allestedsnærværende Børge over
Erik Hillers, Ole Juul Andersen, Leif
rakt et armbåndsur for sin store flid
Guldbæk, Preben Jensen, Ole Becker
og interesse for juniorafdelingen. Til
og Niels Fenger.
lykke, Børge, er der nogen, der har
Leder: Børge Hansen.
fortjent en påskønnelse, er det dig!

•

I Yachtings aprilnummer publiceras de
nya fonetiska beteckningarna i internatio- Øresundsugen:
J. 91 og J. 92 deltog med hæder i Øre- Pointsdysten.
nella signalkoden sålunde: A = Alfa; B =
sundsugen ( idet J. 91, fører: Erik Hil
Bravo; C = Charlie; D = Delta; E = Echo;
Kampen om de udsatte armbåndsure
lers, blev nummer 11, og J. 92, fører:
F - - Foxtrot; G = Golf; H - Hotel; I =
skærpes,
efter den første måneds sej
Ib Andersen, blev nummer 9 af 33 del
India; J — Juliett; K= Kilo; L — Lima;
lads er pointsstillingen den 19. juni
tagende både. Et glimrende resultat,
M = Mike; N = November; O = Oscar;
tillykke med det.
følgende:
p = Papa; Q -- Quebec; R = Romeo; S
Sierra; T = Tango; U = Uniform;
•
Bent Andersen
11
V -- Victor; W = Wisky; X = Xray och Landsjuniorlejr og stævne.
Ib Andersen
19
Vi har sendt J. 92, „Ludvig" til Århus
Z = Zulu.
Ole Juul Andersen
24
og Kalø vig, og følgende juniorer skal
I stort sett bra, tycks det. Men vad sags
Walther Andersen
12
deltage i lejren ved Kalø: Ib Andersen,
om Xray? I svensk munn, vill saga.
Poul H. Andreassen
4
(Till Rors)
Lasse Gustavsen, Erik Hillers og Bent
Ole Becker
10
Bille.
Bent Bille
16
Til landsjuniorstævnet er vi repræsen
Lillian Emfacher
8
teret af Ib Andersen og Erik Hillers.
Niels Fenger
8
PROGRAMMET
Leif Guldbeck
18
•
Julian K. Roosevelt, holdkaptajn på Førerprøven den 17. juni 1956.
Lasse Gustavsen
15
olmpiadeholdet fra USA, 1956, har udtalt:
Det var en stor dag i juniorafdelingen,
Anni HanSen
7
„En af de mest forfærdelige, ubetænk
da vi havde førerprøve, idet 14 juniorer
Erik V. Hansen
13
somme og nytteløse personer i verden er
skulle op. 12 bestod, 1 bestod ikke og
Erik Hillers
24
rorsmanden, som ikke har læst sit program.
1 havde sendt afbud. Der blev givet
Henning Humle
15
— Men han er kun samfundsfjende nr. 2.
karakter fra 1 til 14 points, minimum
Per Hvidbjerg
12
Samfundsfjende nr. 1 er hans bror i dom
Ingvar Isdal
14
for at bestå er 7.
merkomiteen, som heller ikke har læst
Birger
Jensen
6
•
programmet."
(Sejl og Motor)
Leo Jensen
16
Resultaterne blev følgende:
Preben Jensen
22
10 points
Bent Andersen
Ole Larsen
15
10
Ove Larsen
14
9
Walther Andersen
Optimist-jollen har fået en vældig popu
Stig Larsson
10
10
Ole Becker
laritet i Norge. Det er knapt et år siden,
Anette Linnemann
9
11
Tove Munkholm
18
at Moritz Skaugen indførte den første båd
12
Lasse Gustavsen
Anne Nielsen
10
10
herfra. Nu myldrer de frem omkring Oslo.
Erik V. Hansen
Birthe Nielsen
10
11
Dér kalder man dem „Olabåt". — „Ola" er
Børge Nielsen
4
12
betegnelsen for, hvad der kan være alleSvend Nielsen
9
12
mands-eje. Lørdag den 26. maj overværede
Benny Oemig
24
12
Tove Munksholm
2
Holger Pedersen
5000 mennesker en propaganda-regatta med
11
12
Per
Reinæs
6
optimister, hvor Fin Rygheimer som utræt
Per Hvidberg
5
John Thomsen
.......
afbud
Bent Bille
telig speaker orienterede publikum om
2
Olav Øberg
Tillykke med det gode resultat.
sejlsport og Ola-både.
(Sejl og Motor)
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FORENINGENS ADRESSER
SUNDBY SEJL-FORENING, Amager Strandvej
Formand: W. Tanggaard Rasmussen, Suensonsgade 39, K
Næstformand: O. FUtterer, Middelgrundsvej 39, S
Sekretær: A. Kruøjser, Samosvej 17, S
Kasserer: Th. Sparre, Højdevej 39, 3., S. Postkonto: 56516
Havneudvalg: O. FUtterer og Magnus Madsen, Østrigsgade 24, S
Tilsynsførende med klubhuset: Jørgen Nielsen, Korfuvej 6, S
Kapsejladschef: Alf Andersen, Krudtmøllegårds Allé 13, S
Sejladschef: Robert Frisch, Nurnberggade 24, S
Juniorleder: Jørgen Hillers, Folehaven 33, Valby
Festudvalg: Jørgen Nielsen og O. Ftitterer
Pladsmand Madsen

SU 35016
PA 9770
AM 8719

*

R assereren

træffes
Fra 15. juli — 30. september

SU 5673

hver fredag i klubhuset

AM 626 x

kl. 19,30 — 21,00.

SU 7524 v

Husk postgiroen 56516.
Ved indbetaling opgiv medl. nr.

SU 8770

SEJLSPORTSHUER
EMBLEMER OG OVERTRÆK

FREYTAG SEJL
N Y H A V N
P A L Æ

5 3

BROZEK
AMAGERBROGADE 124

SU. 866

5 9 4 3

N Y E

B A D M O T O R E R

Albin Solo Marstal
IVnta Soby

MERE SØSÆTNING
Selv om mange både er solgt til udlandet,
kan man vist ikke sige, at interessen for
sejlsport stagnerer i S.S F.
Den 26. maj satte Orla Pedersen sin
springer „Isabella" i vandet, og den 30. juni
søsatte Frode og Valter Hansen deres selv
byggede motorbåd, som i dåben fik navnet
„Karabian".
Vi bragte en lille tegning af skivet i sid
ste nummer af medlemsbladet, medens bå
den endnu stod på land og man var ved at
bakse med maskineriet, men et fartøj tager
sig nu bedst ud, når det ligger i sit rette
element, og „Karabian" er et smukt fartøj,
som det ligger.

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

&

ASSURANCE

Cent. 14575 - Jacob Erlandsensgade 11

GIK DER EN RUDE?

TYKKE PUDER

betyder Intet
den ordner
GLARMESTER JES SCHULTZ

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.

Wermlandsgade 82 — Amager 7099
til den billigste pris

GEOMG FANTH

CARLSGADE 8 — SUNDBY 7471
Træffes også om aftenen.
Det var en stor dag — fire års slid, men
resultatet er godt, og de to brødre og deres
piger skal nok få glæde af deres dejlige
skiv.
Rollo. Afleveret til postvæsenet d. 14.—7.—1956.

Amager B<-> GTRY^JVERI
^HAU^NOSGAOE
J TLF^37Z
AMAGER
NS 11

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

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

N I E L S E N

TINGVALLA ALLE 14 - SUNDBY 288 x

ØBRO 7515

GRØN&OTTZKE

Udgiver: Sundby Sejl*Forening.
Ansvarshavende redaktør:
Thorkil Langelund
Øresundsvej 122, Am. 6474 v.
Ekspedition: E. Nilsson,
Vestermarie Alle 51, 50 25 02
Tryk: Amager Bogtrykkeri,
Hallandsgade 11 — S.
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(Fra „Hans Sømand" har vi mod
taget en frisk hilsen fra „Bøge
strømmen", — så hjertelig følt og
så ærlig ment, — at det glæder
os meget at bringe den videre.)
Det var en god idé af „Marie" at sejle
til Sandvig. Efter en rigtig manne-sejlads
over Køge- og Faxe-bugterne, gjaldt det
om at holde skarpt udkig efter Bøgestrømstønden, så kom vi forbi Sovekrogen og alle
sømærkerne, ændrede kurs ned mod „de
fire koste", og havde endelig Sandvig, den
lille, hyggelige havn bag sivene, i kikker
ten.
At havnen var overfyldt, gjorde ikke
noget, kammeratskabet der er så godt, at
der altid kan blive plads til et skiv til, og
så ligger man godt der, hvad enten solen
skinner eller det tordner og øser ned, man
dækker bare til med sol- og vandtæt sejl
og får sig en hyggesludder med naboen.
Den tiende juli skinnede solen, efter
meteorologerne skulle det have været tor
den, og vor afholdte Villy Strandfoged
havde købt en båd, der — døbt i champagne
— havde fået navnet „Hanne Hebo", og det
skulle da fejres med fest og godt humør.
Medens „Gitte", „Ilse II", „Strik" og så
„Rambukken" sejlede til Fakse for at hente
den nydøbte hjem, var Riggeren i sit es.
Han sprang omkring og samlede flagstæn
ger, søm, hammer, knibtang og meget mere,
for nu skulle signalflagene. luftes og fla
gene til tops i hele havnen. Frode Kastrup
med høet og bjerggeden måtte ofre sin
hvalfangerline, flagene skulle da hænge på
noget, men den var så lang, at rebslageren
blev træt og ødelagt af at hænge snore på
plads.
Brovagten var ogsaa på rappe tæer hav
nen rundt og alle vegne, hvor der var brug

S SF

SIDE 2

NR. 8-9

for et par raske næver, og på stående fod
digtede han:
Sandvighavn, Sandvighavn
er det sted, er det sted,
hvor vi allesarrumen, hvor vi allesammen
holder af at være.
Jytte måtte være med til at rejse stæn
gerne, 10 ialt, og sammen med vore øvrige
unge piger binde blomsterbuketter, så
mange i at der blev nok til alle stænger og
fortøjningspæle, — og henimod aften var
det smukt at se „Hanne Hebo" i spidsen for
de fem, komme sejlende over bugten, hjem
til vor lille havn, modtaget af velkomst
hilsener, harmonikamusik og hurraråb.
Enhver der havde et tudehorn, tudede af
alle kræfter — og så havde vi dans på hav
nepladsen til henimod klokken 24.

ORDINÆR HALVÅRLIG
GENERALFORSAMLING
afholdes
ONSDAG DEN 24. OKTOBER 1956 KL. 19,30 PRÆCIS
I AMAGER SELSKABSLOKALER, MARKMANDSGADE 9—11.
D a g s o r d e n :

Her er så godt at være, „Hans Sømand"
kommer snart igen.
Båden „Marie".

TORSKEGILDE
Traditionen tro vil vi i år som tidligere
afholde torskegilde i klubhuset, og efter
aftale med krofar, har vi fastsat dette til
lørdag den 6. oktober, og tidspunktet til
kl. 18,30.

Følgende er på valg:

Formanden: Willy Tanggaard Rasmussen.
Kapsejladschefen: Alf Andersen.
Juniorlederen: Jørgen Hillers.
1 repræsentant: Magnus Madsen.
1 suppleant til bestyrelsen: Harald Hansen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
må være formanden ihænde senest den 10. oktober 1956.

Stor reklame for at skaffe deltagelse
behøver vi vistnok ikke at starte, torske
gildet er gået ind som en hyggelig og god
Fra vor storebror,
sammenkomst, og som vi venter stor til
det store sejlsportsblad
slutning til. Efter opfordring vil vi, som
„Sejl og Motor" låner vi:
det fremgår, i år forsøge gildet afholdt en
lørdag aften, og overlade fiskeriet til den
enkelte. Vejrliget er og har været sådant,
at det næsten er umuligt at fastsætte en
pilketur, hvor alle kan være med, hvorfor
vi forsøgsvis vil afstå herfra.
Fortælle, at vi kan spise al den torsk vi
vil, og overhælde den med sennepssovs og
smeltet smør efter behag, skulle være
unødvendigt, men vi skylder måske at med
dele, at der hertil serveres en kold snaps
og en øl. Kaffen følger derefter med i købet.
Det vil altsaa sige, at vi får torsken,
øllen, snapsen, kaffen, entreen, garderoben
og betjeningsafgiften for en pris af 8 kr.
50 øre pr. deltager. Prisen er således, at
det ikke kan betale sig ikke at gribe denne
lejlighed til en gang billig torsk.
For at få et overblik over, hvor mange
der ønsker at deltage, vil der hos „Pløk"
blive fremlagt en liste, som vi anmoder om,
at de, der ønsker at deltage, skriver sig på.
Husk så, at reservere tørdag den 6. okto
ber kl. 18,30.
Og husk listen, der inddrages torsdag
den 4. oktober ved lukketid.
Torskegildeudvalget.

Valg af dirigent.
Protokol og beretning.
Lovændringsforslag.
Andre forslag.
Valg.
Eventuelt.
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OG GUMMISTØVLER

Sejl og Motor har fra een af sine læsere
faet tilsendt nedenstående, som måske kan
have mange andre sejleres interesse:
Det er en stor fordel at kunne holde sine
fødder tørre under sejlads, og mange ser
derfor bort fra den risiko, det rummer at
være iført gummistøvler, hvis man ved et
uheld falder udenbords. Der kan måske
derfor her være anledning til at henlede
opmærksomheden på, at der — i hvert fald
i de førende gummistøvlefirmaer — findes
en særlig type kaldet „plovstøvlen", der
tøser problemet. Den er ikke så lav over
vristen og har et noget kortere og videre
skaft end de gængse typer. Man er derfor
i stand til uden større vanskelighed at spar
ke støvlen af sig i vandet. løvrigt er typen
grundet på sin større rummelighed langt
behageligere for foden, der lettere kan få
lidt luft gennem det kortere og videre skaft,

og støvlen er naturligvis også under nor
male forhold langt lettere at komme ud og
ind af end den gængse type.

Vi har, for at få den mest
ning, henvendt os til et af
maer, som fører den slags
Kopp, og her oplyser man

korrekte oplys
de førende fir
støvler, Julius
følgende:

Den såkaldte „plovstøvle" har i praksis
vist sig ideel som sejlsportsstøvle. Støvlen
er stærk, let og behagelig og med sin riflede
sål skridsikker i enhver situation. Dens
største fordel er dog naturligvis den lethed,
hvormed man tager støvlen på og af. Den
høje vrist, det vide og relativt korte skaft
muliggør øjeblikkelig og let afsparkning
i en krisesituation, og enhver erfaren sejl
sportsmand ved, hvad dette vil sige. Des
værre er der jo talrige, sørgelige eksempler
på, at tunge og snævre søstøvler har for
værret ulykkens omfang. (Sejl og Motor).

&
Søndag den 16. september slutter sæso
nen med den sidste sejlads iår. Trist at
måtte konstatere det.
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En frisk sejlersommer gik, hårdt vejr og
Mon ikke søsyge og visse former for
magsvejr med alle mellemliggende nuan sindssyge er beslægtede begreber, begge
cer, rige muligheder for den mentalhygiej opstået af kronisk navlebeskuelse og der
ne, sejlsporten indebærer — findes der med følgende livsangst, en tankernes og
noget mere sundt folkefærd end fiskere og følelsernes køromsigselv, sat i gang i en
søfolk. Sikken ungdom, man møder for tidlig alder af en hård og umenneskelig
eksempel i Yderby på Sjællands Odde. Kø omgangstone i vor mekaniserede og tekno
benhavnerne er vandede i blikket og asfal logiske verden? En frisk pige, en dygtig
terede langt ind i sjælen i sammenligning lærerinde, der havde arbejdet på Grønland,
fortalte mig engang, at hun kendte to mid
med dem.
Hvorfor har sindssygehospitalerne ikke ler mod søsyge: enten en sjælfuld og kraf
taget sejlsporten op som en særlig terapi ? tig flirt med en af mandskabet, — eller ud
De chok, man får til søs, når båden smider at rende med brækbakker til de søsyge
sig i en byge, når et skær dukker op for passagerer. Blot aflede interessen fra ens
næsen i en regntykning, eller når man i en eget elendige jeg.
havn er lige ved at sejle ind i noget dyrt, er
I en lille båd er den søsyges plads ved
betydelig mere livsnære, nok så realistiske, rorpinden eller på fordækket. Der er der
og dermed, tror jeg, mere varigt effektive, nok at tage vare på, patienten opdager,
end de malariachok, elektrochok og insu hvorfor det ruller, og så er der jo ikke
linchok man nu med mere eller mindre held noget at være bange for. Det er jo blot
plastrer på staklerne med, og de er knap bølgeloven og en mindelse om, at man skal
så farlige, som de autochok og knallertchok, dø engang, og at livet skal leves farligt for
man får i trafikken på landjorden, — det at man kan vinde det.
Hvad om der indkøbtes og udstationere
viser statistikken.
Hvorfor skal man rives ud af ungdoms des nogle piratjoller ved Oringe, Set. Hans,
sløvsindet ved at sættes i kunstig døds Nykøbing Sj. og Hald, og at nogle sejlkyn
angst i en sygeseng, når man kan møde dige beskæftigelsesterapeuter blev sat til
denne kriblende fornemmelse betydeligt bil at lede undervisningen i praktisk sejlads og
Vagn Povlsen.
ligere, uden lægeassistance, i frisk luft på pasning af bådene.
havet ? Når profeterne i gamle dage søgte
Det er interessant at få konstateret, at
bort fra et kvalmende samfund, ud i ørke
nen for at klare begreberne, var det vel sejlsporten har et langt videre perspektiv,
nok et stykke mentalhygiejne, de prakti end blot at være en hobby og et tidsfordriv
serede, — og når vi søger ud i vandørkenen, for enkelte entusiaster — for det er sagt
er det vil nok osse fordi, at nu gider vi sgu' før og skal siges igen, at i en sejlbåd op
ikke mere o.s.v., — nu vil vi fa'me være os lever man næsten alle nuancer af følelses
selv og bruge de sanser, vi endnu har i livet. Lige fra den sorteste angst til den
behold fra arbejdets enerverende tromme mest sprudlende livsglæde og frigjorthed.
Det er jo derfor, vi kan lide at sejle.
rom.
Man får blæst hjernen ren for latterlige,
Der er nok at føle, lytte til og se på der
ude. Himlen er sjældent ens ret længe ad intetsigende bagateller, lærer at slå igen,
gangen, landkendinger skifter, og selv et hvis man bliver slået, og lærer sin egen
tilsyneladende ensformigt bølgende hav har lidenhed at kende. Der er sjældent tid eller
sine komplicerede, lovbestemte rytmer, der lejlighed til navlebeskuelse i en lille sejl
båd midt ude på havet Og det har jo også
forplanter sig til båden.
altid
været et valgsprog mellem søfolk, når
Carl Maria von Weber har i sin „Hav
fruesang i „Oberon" sat bølgeloven i man mødte sådan en overnervøs, selvop
musik: ni flade bølger, som fiskerne kalder taget fyr, som troede at føle sig syg på
„sletten", derefter tre små bølger, så tre legeme og sjæl, — at han skulle bare sen
større bølger, og så de tre store, som des en tur til søs og have „et par på tor
fiskerne kalder „bjerget", — og da capo sken", så var han kureret, og noget er der
fra „sletten" igen. At de af og til skejer nu om snakken. Det ville gavne mange at
ud fra det hellige tretal eller laver „forkerte blive sendt en tur ud at sejle, også i små
søer", er blot et point mere, „ein Aufforde både som piratjoller, og man kommer til
rung zum Tanz". La' vær' å bli' dogmatisk, at tænke pa drengen, der bliver sendt til
— livet er så fuldt af mutationer, at det tops i stormasten for at skære flaglinen
igennem.
er til at blive søsyg over.

SIDE 3
Den første gang nåede han op til midt
pa stangen, så nægtede hans hænder at
flytte sig, ville ikke åbne sig og give slip,
han vidste ikke, hvilken hand han skulle
flytte og var bange for at komme til at
flytte dem begge to på een gang, han turde
ikke kravle højere op og turde ikke lade
sig glide ned, hang bare der oppe med sin
angst og krammede fingrene sammen og
klemte benene om masten, vidste overhove
det ikke noget som helst andet, end bare
at blive ved med at holde sig fast, om så
han skulle blive hængende deroppe til
„Dommedag".
Næste gang han forsøgte, nåede han lidt
højere op, for nu kendte han jo det stykke,
han havde været oppe i, og var ligesom lidt
fortrolig og kendt med det, og tilsidst
lykkedes det for ham, og han forstod ikke
selv bagefter, hvorfor han ikke havde gjort
det med det samme.
Og måske er sejlsport virkelig i stand til
at give syge mennesker noget af den sund
hed og livsglæde, vi andre betragter som
selvfølgeligheder, og som vi ejer, uden at
tænke nærmere over, hvorfor.
Red.

REUVEIl 1957

En del af vore medlemmer har ønsket,
at vi ved vor kommende forårsfest søger
gennemført en revy, og festudvalget vil
efterkomme dette ønske. Da det vil være
umuligt for festudvalget, der mangler for
udsætningerne for at optræde i de roller,
der kræves ved denne lejlighed, at gennem
føre en sådan uden medvirken fra forenin
gens medlemmer, beder vi gennem disse
linier interesserede, der kan tænke sig at
være med til at løse opgaven enten skrift
ligt, personligt eller pr. telefon at henvende
sig til Jørgen Nielsen, Korfuvej 6, telefon
Amager 626 x..
Vi søger medvirkende til alle roller. —
Indstuderingen vil blive ledet af en instruk
tør, der kan magte opgaven, således at vi
får det bedste resultat. Vi henstiller at
henvendelserne sker snarest, således at vi
kan drøfte problemet og komme i sving.
Festnd valget.

MASTESKURE OG ANDRE SKURE
Med den snarlig forestående afrigning
for øje må masteskurene ryddes nu, — lige
som de gamle skure, som ikke anvendes,
fordi medlemmerne har bygget nye skure
på den søndre plads, også må ryddes.
Endvidere mangler mange skure numre
— sørg for at disse påsættes — nu.

SSF
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Slår man op i et leksikon, får man at
vide, at Femø er 11 kvadratmeter stor og
har 5—600 indbyggere, — det er alt. Men
mig forekommer det, at der kan siges
meget mere om den lille, dejlige ø, som
mange sejlere finder ned til om sommeren,
og det, der først og fremmest skal siges
er, at man føler sig inderlig velkommen

Karakteristisk for Femø er de mange

der, og at alle på øen er både hjertelige og

læhegn af popler og især af piletræer, som

elskværdige og betragter en, som en af

Et par af de ting, enhver sejler lægger står langs veje og markskel i lange rækker,

deres egne, såsnart man har fortøjet i den stor vægt på, nemlig godt drikkevand og ligesom holdende hinanden i handen for at
lille havn eller, som vi, er gået i land fra ordentlige toiletforhold er i mønsterværdig skærme marker og frugtplantager mod den
orden på Femø. Der er „Træk og slip", somme tider lidt for friske vind, der stry
færgen.
altid rent og altid papir, — man sætter en ger ind over øen fra alle verdenshjørner.
ære i, at øens gæster befinder sig godt,
bliver længe og kommer igen.

TEKST

TEGNINGER

Kan man lide at traske rundt og se sig
om, er der dejligt oppe på den frugtbare

•Jr>_ Iffl

ø, hvis tavl bølger sig op over bakkerne,

uii/ii ni nu

ROLLO

brudt af trægrupper, gårde og rækker af
piletræer. Man puster vejret langt fra sig
og sætter sig på en lav grøftekant og siger:

Det er som om øen blufærdigt skjuler
sine yndigheder bag de store pakhuse ved
havnen, men pakhuse har jo nu engang
andre formål end at pynte, og man tilgiver
dem gerne, at de står der og breder sig,
når først man er kommet forbi dem og
hen i

„Piperstræde",

hvor

„Ella",

øens

uofficielle turistchef og ambassadør, bor.

Femø kirke trykker sig bag frugtplan
tagers hegn af slanke popler og er lidt van
skelig straks at få øje på nede fra havnen,
— men naturligvis skal man besøge den,
dels for at se de gamle og nyere kalk
malerier, dels for at klatre op i tårnet, og
så naturligvis for at fornemme den fred
fyldte ro, der findes i den lille kirke.

„Hvor er her dog dejligt."

NR. 8 -9
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Øens ungdom mødes ved havnen om af
tenen for at vise hinanden, hvor dygtige
de er til at springe på hovedet i vandet med
eller uden tilløb, — men holder man mere
af at vade ud fra stranden og svømme lidt
omkring og ellers bare nyde vandet og luf
ten som almindelige badegæster, er stran
den dejlig neden for husene. Med dejlig

>

sandbund og hviskende marehalm og højt,
c) O o -I

blødt græs.

„Femøsund" ; færgen, som er en af de få
faste forbindelser med omverdenen er altid
sikker på opmærksomhed, når den forkølet
og undskyldende hulker to gange ude ved
kosten for at fortælle øboerne og eventuelle
sommergæster, at nu må de skynde sig ned
til havnen, hvis de vil se, hvem der er med,
og hvad de har på.

SOLSKINSØEN I „SYDHAVET"
'

T*Z

y**
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„Vigen" er en af de fragtbåde, som er
hjemmehørende på Femø. Vi „snakkede"
med ham en dag, vi var sejlende med

»Willi • UUA'r —

\

Meyer-Jensens „Smålandshavet" til Mas
nedsund med grise, det var interessant at
befinde sig ombord på et skib midt ude i
Smålandshavet og „snakke" med et andet,

±1

som befandt sig helt nede ved Langelands
sydspids på vej til Tyskland.

En af vore bedste aftenture gik ud ad
den nye Kongevej, navngivet af kong Chri
stian den Tiende, og iøvrigt den eneste vej
på øen, som har noget navn, — og ud forbi
malerens hus ved mosen, fordi det er den
rene idyl derude med grøftekanter, der er
som „blomstrende skove", gamle forkrøb
lede piletræer og et rigt fugleliv i mose og
krat, — og så fordi man kan fortsætte ad
vejen ud over markerne og nå hjem til
havnen langs stranden.

Ja, vist er der dejligt, dernede på Femø
og vist er det dejlige mennesker, som b<
der, hjælpsomme, uegennyttige og venlij
— ja, som bybo har man lidt svært ved,
i den første tid, rigtigt at fatte, at menne
sker også kan være sådan. Men det kan de
da heldigvis, og derfor længes man stadig
tilbage til øen og ønsker somme tider, man
kunne blive dernede altid, og at det altid

m*.

var sommer..

Rollo.
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Del er for sløjt-! „Kongens
Vi efterlyste i sidste nummer af medlems
bladet nogle raske (! ?) indlæg angående
revy eller ikke revy, samtidig med at vi
bragte en lille artikel om, at man „snakkede
mand og mand imellem" om de gode revyer,
vi havde i gamle dage, og at man godt
kunne tænke sig at få dem igen, — men
man snakker bare videre og tiden går.
Det med at lave en revy er jo egentlig
pærenemt, — man skriver bare nogle viser,
sætter musik til og får nogen til at synge
dem og nogen til at sidde nede i salen og
klappe, — og så er der bal bagefter.
Der er bare endnu ikke nogen, der har
tilbudt at lave hverken det ene eller det
andet, men måske havde man tænkt sig,
at redaktøren skulle lave et one-mans show
(på samme måde som han laver bladet) og
selv spille til på trækbasun, — eller man
tror måske, man gør bedst fyldest ved at
være en af dem, der sidder nede i salen og
griner, hvis en af dem oppe på scenen
kommer til at „træde i spinaten", — eller
man er måske ovenikøbet bange for netop
at være den, der gør det. Træder i det.
Nå, efterhånden ser det ud til, at man
begynder at blive klar over, at man bør
interessere sig for sit eget blad og ikke
bare betragte det som en foræring, — men
det er skam heller ikke meningen, man skal
betragte en revy, som en foræring, det er
ingenlunde det samme som at købe sig en
billet til et teater, og så bare sidde og
brede sig på sin plads i forvisning om, at
man har betalt for den, — en revy i vores
forening er noget, der kommer os allesam
men ved — eller slet ingen af os.
Men mon ikke vi er sådan i Sundby Sejl
forening, at vi kommer sammen for at more
os, for at glæde os over og med de optræ
dende, være med til at skabe kontakt, som
det vist hedder, og ikke for bare at kriti
sere og finde svagheder frem, — jeg har
aldrig mødt nogen sure sejlere, tværtimod,
det er et gemytligt og lystigt folkefærd,
så af den grund behøver unge, nye talenter
ikke holde sig tilbage, jeg mener af angst
for ikke at kunne gøre det godt nok. Der
er også noget der hedder sufflør.
Men altså, lad os nu gå til den allesam
men og få lidt sjov ud af det, — eller helt
holde op med at snakke om de gode gamle
revyer og sætte os hen med hænderne i
skødet og lade festudvalget selv pleje deres
hovedpine. Så kan vi jo altid bagefter kriti
sere det, de har lavet og sige: „Sikke noget
1 . . . — hø."
Ked.
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foged" Køb

vil aflægge os besøg hver sommer og
hjælpe os med at blive fri for den ophob
ning af gamle vrag, vi de senere år har
været ude for, — foreløbig vil en halv snes
af dem vi har stående blive slæbt ud på
pladsen og brændt, og hvis man fremtidig
skulle få det mærkelige indfald at stille
sit gamle skiv ud til os og så rende fra det,
så må man regne med, at det efter fogdens
besøg og kendelse vil gå op i røg. Er ejeren
ikke interesseret i sit skiv, er vi det så
sandelig heller ikke.

Motorbadsskuret

- salg - bytte

Når man går ud eller ind ad portene til
vor plads, møder der én et ikke særligt kønt
syn, nemlig de snavsede og iturevne sedler,
der fortæller om at dette eller hint er til
salg. Disse sedler forekommer mig i år
at være talrigere end de ellers har været,
og vedkommende, der sætter dem op, glem
mer for det meste at tage dem ned igen,
når de har udfyldt deres mission, så de pyn
ter ikke på låger eller hegn, når vejret har
revet dem i laser.
Dette har indgivet mig den tanke, at der
måtte være brug for en rubrik i medlems
bladet for KØB — SALG eller HYTTE.
Denne rubrik vil komme i oktobernum
meret af bladet, hvis der bliver tilslutning.
Her vil medlemmer for et ringe beløb — ca.
2,50 kr. — kunne få optaget en annonce
om køb, salg eller bytte.
Jeg tillader mig herved at anbefale dette
til medlemmerne, så vi kan blive fri for de
lasede sedler og samtidig støtte vort blad.
E. Lorentzen

Det ser ud som om adskillige medlemmer
har glemt at fjerne udskiftede reservedele
til deres motor, og nu ligger disse, sammen
med en bunke anden ragelse og fylder op
i den grad, at det virker til gene for andre
medlemmer, som ønsker deres motor opbe
varet for vinteren. For at skabe nogenlunde
ordnede forhold ser foreningen sig nødsaget
til at overdrage effekterne til en produkt
handler, dersom disse ikke er fjernet senest
den 15. september i år.
Motorer, der stilles ind i skuret, skal være
forsynet med ejerens navn og medlemsnum
mer, — og så er det ikke meningen, de
skal henstå der i årevis og optage plads for Aktive:
Magnus Chr. Carlsen, Uralvej 8. Ud. båd.
medlemmer, som er i bekneb for at få deres
Helge Jensen, Nyrnberggade 8. Motorbåd
motor efterset i løbet af vinteren.
uden navn.
Jørgen Jensen, Tønnesvej 14. Kragejolle.
Kristian Nielsen, Brydes Allé 3. Motorb.
„Nan II".
Bjørn
Køngerskov, Chr. Svensensgade 8.
Vor sejladschef Robert Frisch mener des
Motorbåd „Kit".
værre ikke fortsat at kunne afse tid til at
Knud J. Olsen, Nørrevoldgade 42. Krage
passe jobbet på en efter hans egen mening
jolle „Zepo".
tilfredsstillende måde, hvorfor han ønsker
Jon
Olsen,
Grækenlandsvej 128. Ud. båd.
at trække sig tilbage.
Fru F. Dixon, Roselillevej 40.
Det vil derfor være nødvendigt at finde
Henry Nielsen, Frankrigsgade 82. Motor
et nyt emne til stillingen som sejladschef,
båd „Bitten".
og vi beder medlemmerne om allerede nu
Alfred
Jensen, Quintus Allé 8. Ud. bad.
tænke over sagen, således at vi inden forJørgen Bramsen Baalth, Lemberggade 3.
årsgeneralforsamlingen har fundet Robert
Uden båd.
Frisch's efterfølger.
W. T. R.
Palle Mandruo Meyer, Greisvej 68. Jl.
Børge M. 0. Christensen, Prins Burisv. 3.
Einar Lindtner Lundt, Schleppegrelsg. 4.
V. Gadebjerg, Sandbjergsgade 1. Motor
båd „Måne".
Navigationsundervisningen hos styrmand
Bertel Horndrup, Sverrigsgade 22. Motor
Bentsen begynder tirsdag den 2. oktober
båd „Susanne".
og fortsætter derefter hver tirsdag vinte
Svend Aage Hede, Lemberggade 4. Mo
ren igennem.
torbåd „Juchess".
Tovværkskurset begynder mandag den
Hardy N: Christensen, Jenagade 5. Ud. b.
8. oktober, og rigger Hansen vil hver man
Elo Nielsen, Lemberggade 3. Jl.
dag lære os, hvordan man gør det og gør
Johs. Bødker, Amagerbrogade 96. Motor
det rigtigt..
båd „Arken".
Det foregår det sædvanlige sted, nemlig
Olfert Nielsen, Bøhmensgade 12. Sejljl.
på Sundparkens skole og tilmelding finder
„Sepia".
sted hos
Sejladschefen.

Nye medlemmer

i SuM-dåy. SejlpiceMUify

Ledig stilling

Kompas og knuder

•mm
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Juniorer:

Bjarne Løvbo, St. Møllevej 38. .
Sven Aage Hansen, Norgesgade 30.
Erik Jeppesen, Bremensgade 9.
Svend Vitus Nielsen, Lemberggade 3.
Kaj Nielsen, Brobergsgade 3.
Egon Sarud, Portlandsvej 33.
Per Flemming Andersen, Amager Lande
vej 46.
Ole Løvholdt, Magistervej 54.
Helge Egon Johansen, Strandgade 4.
Poul Høvring Andreasen, Lergravsvej 63.
Lillian Empacher Hessensgade 49.
Annie Kirsten Hansen, Hessensgade 55.
Leo Jensen, Drogdensgade 1.
Birte Nielsen, Grækenlandsvej 14.
Børge Nielsen, Rødegården 7.

SIDE 7

Kammeratskabspokalsejladserne.

Efter sommerferien.

Den 26. august have vi 3 førere samt 2
repræsentanter til sejladsen om kammeratskabspokalen, som i år afholdtes af 0. S.
Frem. Det var som sædvanligt et morsomt
og udmærket arrangement, som O. S.
Frem høstede megen ros for. Det hårde
bygevejr, sejladserne gennemførtes i, be
viste endnu engang tilfulde, hvor sødygtig
en båd, juniorbåden er, og sejladserne gen
nemførtes uden uheld.

Nu da sommerferien er overstået (der vil
senere her i bladet fremkomme beretninger
om sommerferieturene, skrevet af juniorer
ne), og de daglige øvelsesejladser er be
gyndt igen, er det en fornøjelse at se, hvor
flittigt juniorerne møder op. De foregående
år har der været et ret stort frafald efter
sommerferien, det har der glædeligvis ikke
været i år, tværtimod, nu har vi så mange
juniores, at vi må dispensere fra reglen om
3 mands besætning og sende 4 juniorer ud
i hver båd hver aften, og samtidig har en
del juniorer sejlet med øvelsesbåden sam
men med de voksne elever og med privat
ejede både.
Det er jo selvfølgelig dejligt at se den
afdeling, man har med at gøre, vokse, men
der dryppes jo lidt malurt i bægeret, når
den vokser så stærkt, at undervisningen
lider under det. Grunden til den hastige
vækst ligger i, tror jeg, at medlemmerne
virkelig går ind for juniorafdelingen. Det
er en stor glæde for os, når vi henvender
os til et medlem om hjælp i den ene eller
anden retning, altid at få en villig, hjæl
pende hånd, og jeg håber, at vi i junioraf
delingen stadig må kunne bevare det ud
mærkede forhold vi har til alle medlemmer
ne mange år ud i fremtiden.

Vore juniorer klarede sig udmærket i
det dygtige selskab af juniorer fra alle
sundklubberne, men har dog en del at lære
endnu, de manglede særligt rutinen til så
danne sejladser, men i betragtning af, at
de var det yngste hold der deltog, har vi
kun grund til at være tilfredse med resul
tatet. Hellerup Sejlklub vandt fuldt fortjent
pokalen for tredie gang og dermed til
ejendom.

Jmiior-afil.

Til resultatlisten, der er aftrykt herunder,
er der iøvrigt kun den kommentar, at den
dårligste placering må udskydes.

Pointsberegningen er A + 1 h - N, hvor
A er antallet af anmeldte både og N er
begynder mandag den 8. oktober på
placeringen..
Sundpark-Skolen. Husk at skrive jer på
Vort hold bestod af: Ove Larsen, Erik
listen, der er ophængt i klubhuset.
Hillers, Ingvar Isdal.
Tovværkskursus

Navigationskursus

Point-kampen.

begynder tirsdag den 2. oktober på Sund
park-Skolen. Husk at skrive jer på listen
i klubhuset.
Ugedagen vil muligvis senere blive æn
dret, hvis det viser sig, at der er særlig
mange juniorer, der er på teknisk skole
denne aften.

Søndag den 23. september.

Kampen om armbåndsurene er nu blevet
skærpet betydeligt, og jeg tror det bliver
svært tilsidst at udpege vinderen, for i
øjeblikket er der flere juniorer, der har
samme pointsantal. Men for at lette dette
arbejde beder jeg alle de medlemmer, der
har bemærket en junior, som har gjort
noget særlig godt eller dårligt, om at give
Husk. Det er en betingelse for at blive mig meddelelse derom, da det selvfølgelig
fører, at junioren har gået på kursus om også tæller med i pointsberegningen.
På forhånd tak.
Juniorlederen.
vinteren.

Deltagende klubber
plac.

po.

båd

plac.

171

disk.

Resultatet

4. sejlads

3. sejlads

2. sejlads

1. sejlads

Vi vil her i juniorafdelingen indbyde 0. S.
Frem og Kastrup Sejlklub til en venskabe
lig kapsejlads den 23. september.
Samtidig vil vi indbyde vore egne junio
rers forældre til at følge sejladsen og bag
efter være vært for vore gæster ved et
fælles kaffebord. Der vil senere blive sendt
indbydelser ud, og det er mit håb, at mange
forældre vil møde op og gøre dagen ekstra
festlig.
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Kapsejladschef: Alf Andersen, Krudtmøllegårds Allé 13, S
Sejladschef: Robert Frisch, Nurnberggade 24, S
Juniorleder: Jørgen Hillers, Folehaven 33, Valby
Festudvalg: Jørgen Nielsen og O. Flitterer
Pladsmand Madsen

SU 35016
FA 9770
AM 8719
SU 5673
AM 626 x

K

assereren
træffes

I september: Hver fredag kl. 19,30—
21,00 i klubhuset..
I oktober: Hver fredag kl. 19,30—
21,00, Højdevej 39..

SU 7524 v

I november: Fredag den 9. og 23.
kl. 19,30—21,00, Højdevej 39.

SU 8770

I december: Fredag den 7. og 21.
kl. 19,30—21,00, Højdevej 39.
Husk postgiroen 56516.
Ved indbetaling opgiv medl. nr.

SEJLSPORTSHUER
EMBLEMER OG OVERTRÆK

FREYTAG SEJL
N Y H A V N
P A L Æ

5 3

(Uackt-V

BROZEK
AMAGERBROGADE 124

'Strtmi

SU. 866

3 9 4 3

N Y E

B A D M O T O R E R

Albin Solo Marstal
IVnta Søby

SPIDSGATTEREN

»TØSEN«
T I L

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

ASSURANCE

ØBRO 7515

S A L G
Cent. 14575 - Jacob Erlandsensgade 11

GODE SEJL — KOSANGAS
P R I S :

2 2 0 0

K R O N E R

(Antiluftskyts, radar samt den farvede
besætning følger ikke med i prisen).
SU N D R Y

6 2 5 8 Y

TYKKE PUDER
stoppet med skumgummi tolv kroner.
Puderne er betrukket med svært altan
stof i flere solægte farver. — Størrelse
45X40 cm. Puder og hyn^jr til møbler,
biler, havebrug samt skibe leveres i alle
mål med eller uden stof til eventyrlige
værkstedspriser.

GEOMG FANTH
RYlsAERl
"ALLAN OSGAOEL^^^^^TLF

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

CARLSGADE 8 — SUNDBY 7471
Træffes også om aftenen.

Afleveret til postvæsenet d. 15.—9.—1956.

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

Direkte fra værksted
Skibssofa - Hynder - Skumgummi Springhynder og Hairloch med Plastik.
15 års erfaring ved skibsarbejde.
B . N I E L S E N

TINGVALLA ALLE 14 - SUNDRY 288 x

GRØN&MTZKE
Assurance
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KAPEREN's FORLIS

S E J L U N I O N

heden og observerede uheldet og kunne ile
til hjælp, —< men hvad om „Kaperen" var
gået ned ude i renden og var forsvundet
helt? Det er pokkers vanskeligt at se tre
svømmende mænd i oprømt sø.
Det er ikke min hensigt at male fanden
på væggen, og med „Kaperen" skete der
det, at et par søer havde fået bundtøjet
til at flyde, og medens man var i fuld gang
med at øse, kom en stor sø og bordfyldte
båden og tvang den ned, — for selvfølgelig
havde man skødetampen i hånden og be
vægelsesfrihed for rorpinden i tilfælde af,
at der skulle komme en „river", — det er
et af de uheld som kan ske på en kapsej
ladsbane, men det viser at der bør findes
hjælpefartøjer, som ikke har andet at fore
tage sig, end holde øje med hver eneste af
de deltagende både.

Herr O. A. Øberg,
20. september 1956.
Hessensgade 38. S.
På Sundby Sejl-Forening's vegne skal jeg
herved udtale en påskønnelse af, at du
under kapsejladsen den 16. ds. reddede 1
mand af besætningen fra den forliste spids
gatter „KAPEREN".
Med sejlerhilsen
p. f. v.
W. Tanggaard Rasmussen, formand.

•

Nu kan man jo altid komme og sige, at
hvis man er bange for at blive våd skal
man holde sig fra vandet, — men det får
mig netop til at tænke på, at lige så be
hageligt og rart det er at være iført olie
tøj og lange støvler, så længe man endnu
befinder sig i sit skib og vandet sprøjter
Formandens to korte indlæg behøver om en, lige så ubehageligt kan det være,
egentlig ikke nærmere uddybes, de er i når man ligger i vandet, og skibet pludse
sig selv en kort, men fyldestgørende be lig ikke er der mere.
retning om et forlis, og "Kaperen"s skip
Jeg har set jollesejlere iføre sig en dej
per er, som de fleste sejlere, ikke meget lig, varm frakke, stoppe bukserne ned i
for at snakke om uheld. Nu er det jo over
støvlerne og uden på iføre sig olskindsstået, båden bjerget og kommet på land, så
bukser og trøje og sydvest, — og uden på
hvorfor egentlig snakke mere om det?
det hele igen en redningsvest. Jeg gad
Jo, —< det der får mig til at „snakke,, egentlig vide, hvor meget sådan en red
om det er, at det lille uheld med al tyde ningsvest bærer, når først bukser og støv
lighed viser, at „Sejl og Motor" har så ler er fulde af vand, og hvor langt man kan
inderlig ret, når bladet i den artikel, vi
svømme med alt det tunge tøj på,
er
lånte og bragte i forrige nummer af vort
jollesejlads ikke så handy en sport, så man
eget blad, slår til lyd for, at der bør findes
bør se stort på, at man bliver våd i bag
nogle motorbåde på kapsejladsbanen, som
delen
af at dyppe den i vandet, man kan
hjælpefartøjer for småbådene, især når
jo
da
skifte
bukser, når man kommer ind.
vejret er lidt hårdt.

20. september 1956.
Herr Albert Madsen,
Ingolfs Allé 25. S.
På Sundby Sejl-Forening's vegne skal jeg
herved udtale en påskønnelse af, at du
under kapsejladsen den 16. ds. reddede 2
mand af besætningen fra den forliste spids
Jeg ved godt, at det er ubehageligt at
Nu var det så heldigt, at „Kaperen"s
gatter „KAPEREN".
blive våd, men der er det, der er mere
mast
ragede
op
over
vandet,
da
den
var
Med sejlerhilsen
sunket, så de tre mand kunne klamre sig ubehageligt, og jeg kan ikke mindes nogen
p. f. v.
fast til den, og at andre både var i nær sinde at have set roere, kajakfolk eller
W. Tanggaard Rasmussen, formand.

SIDE 2
kanoroere være iført olietøj, og jeg betrag
ter jollesejlads som værende mere i familie
med disse sportsgrene, end med havkap
sejlads.
,,Kaperen" er ikke nogen piratjolle, og
jeg ved intet om, hvor meget tungt tøj
dens besætning havde på, — men jeg ved
af egen erfaring, hvor forbistret svært det
er at komme op i sin bad, nar man kun har
sin egen nøgenhed at slæbe op, — et par
ganske almindelige bukser og en skjorte
gør det vanskeligere, — med en halv ton
vand i støvlerne er det vist helt umuligt.

S SF
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ORDINÆR HALVÅRLIG
GENERALFORSAMLING
afholdes
ONSDAG DEN 24. OKTOBER 195« KL. 19,30 PRÆCIS

Jeg føjer min personlige anerkendelse
til formandens for det udmærkede rednings
arbejde, to af foreningens medlemmer ud
førte, ligesom det fortjener at fremhæves,
at to andre medlemmer fik bjerget ,,Kape
ren" og bragt den i land, — men at en gæst
fra Kastrup pa vej hjem efter et vellykket
stævne hos os, må bjerge en folkebåd, som
har knækket masten og ligger lige ude ved
badeanstalten og de yderste bøjer, synlig
for enhver inde i havnen, — det er sgu'
flovt.
Red.

H U S K
at have bukke og klodser i forsvarlig
stand, til båden skal på land. Stil dem
frem og gør pladsmanden opmærksom på,
hvor han kan tage dem, — der er mange
både, der skal op, og helst allesammen på
een gang.

I AMAGER SELSKABSLOKALER, MARKMANDSGADE 9—11.
D a g s o r d e n :

Følgende er på valg:

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

Formanden: Willy Tanggaard Rasmussen
Kapsejladschefen: Alf Andersen.
Juniorlederen: Jørgen Hillers.
1 repræsentant: Magnus Madsen.
1 suppleant til bestyrelsen: Harald Hansen.

Forslag iil generalforsamlingen

Bestyrelsen foreslår installation af elek
Ovenstående forslag fremkommer som en
tricitet til brug for kraft og lys på såvel naturlig reaktion til det store antal junio
nordre som søndre plads.
rer vi har fået i juniorafdelingen i år.. Det
H IT S K
Efter indhentet tilbud vil installationen
var allerede klart i foråret, at man hurtigt
at masterne skal være afriggede forinden
andrage ca. kr. 4000,00.
Bestyrelsen.
ville overskride det antal juniorer, som
de henlægges i masteskuret, — og husk, det
*
er forbudt at hænge masterne op i tag
maksimalt kunne dækkes af de 3 junior
Det på forårsgeneralforsamlingen ved både, vi allerede har. Det har således været
spærene.
tagne forslag om al kørsel på foreningens
nødvendigt at forøge besætningen i bådene
plads forbydes, foreslås ændret til:
fra 3 til 4 juniorer pr. bad hver øvelses
En svensk sejler foreslår spøgefuldt i
Al kørsel, cykling undtaget, på forenin
aften, hvilket er 1 junior mere end normalt
det svenske sejlsportsblad ,,Till Rors", at gens plads er forbudt.
man anbringer en åben ræveskas i cockMedlem nr. 539 Louis Andersen. foreskrives, ydermere har det senere pa
sæsonen vist sig, at selv denne forøgelse
pit'et, til værn mod tyve, —
*
af kapaciteten ikke har været nok. Det har
men en anden sejler, ligeledes svensk,
På grund af de mange knækkede agter
været nødvendigt at anbringe nogle junio
svarer ham, at et af de fa gode midler man
fortøjninger, som vi piratjolleejere har
har til at hindre tyveri, er at man gør det
rer
i øvelsesbåden blandt de voksne elever,
været udsat for, tillader jeg mig herved at
umuligt for tyveknægtene at sælge det
foreslå, at S.S.F. nedbanker pæle inde i og nogle medlemmer har velvilligst stillet
stjålne.
renden udfor klubhuset, således at de mo deres tid og båd til rådighed for juniorafde
Det vil sige > at man skal lade være med
torbåde, der skal til og fra klubhuset eller lingen for at vi kunne få juniorerne ud at
at købe det grej, en tilfældig og ubekendt
benzintanken vil få lettere ved at vende sejle.
mand kommer og tilbyder en til helt usand
inde i kanalen.
Da dette selvfølgelig i længden er en util
synlige priser, undtagen man ved, hvor han
Jeg anbefaler den højtærede generalfor fredsstillende ordning, er det mit håb, at
har det fra. Naturligvis kan man sjakre og
samling at vedtage ovenstående forslag.
generalforsamlingen vil stille sig velvillig
bytte indbyrdes eller sælge noget overkom
Sven Malm.
overfor mit forslag om anskaffelse af en
plet gennem en lille annonce i bladet, •—

•
ny juniorbåd.
Jeg tillader mig hermed at foreslå, at
J. Hillers.
man anvender det beløb, der står i junior
*
fonden, til indkøb af en juniorbåd til an
OG DEN 15. NOVEMBER SKAL VI TIL
Vær lige så nænsom over for foreningens vendelse i juniorafdelingen.
J. Hillers. ANDESPIL —!
grej, som du er over for din egen båd.

men lad være med at købe bådtilbehør, som
„lugter".
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nnuiGnnon
Med 25 elever startede S.S.F.s naviga
tionslærer, styrmand Bendsen sin tyvende
og sidste sæson. Efter denne trækker hr.
Bendsen sig tilbage, og han kan gøre det
med god samvittighed, for det er vel egent
lig slet ikke så få Sundby-sejlere, styrmand
Bendsen har indviet i navigationens myste
rier og sø-færdselsregler.
Hr. Bendsen selv anslår løseligt, at vel
ca. 700 elever har været indført i hans pro
tokoller i de forløbne år, og at 52 heraf er
blevet kystskippere, — et par tal både styr
mand Bendsen og S.S.F. kan være stolte
af, for selv om Steen Steensen Blicher siger
i „Søren Kanne", at „eet er et søkort at
forstå, eet andet skib at føre —", så kan
dog ingen på betryggende måde føre et
skib uden at forstå et søkort.
5^

C«

Havnen vender rygger til havet, for det
skal en havn gøre. Med dækmoler af store
sten og cement ved den, at det samme hav,
som i dag ligger og smiler venligt og ind
ladende, i morgen kan kaste sig mod den
i vildt, ubehersket raseri over ikke at
kunne nå bådene, som ægsteligt skotter
op over det tjærede plankeværk.
Men i dag er havet stille og gråt, som
himlen, og molernes svære kæmpesten, der
er trykket ned i cementen, syntes alt for
solide. Det er efterår, og bådene i havnen
ligger våde og trætte efter sommerens tog
ter og venter faktisk kun på at blive rigget
af og trukket på land for vinteren. Som
meren er gået alt for hurtigt, — ja den er
faktisk gået med at vente på bedre vejr,
og nu er sæsonen slut og der er længe til
den næste.
Jeg mindes en aften, vi kom glidende
opover for en let brise, som døde ud for
Tårbæk. En klubkammerat og god ven,
som havde motor i sin båd, tog os med ind,
og vi drak et par halve stykker mad sam
men og gik så gennem skoven, over og
væltede Dyrehavsbakken.
Vi fik friske rundstykker til morgen
kaffen og en rask tur hjemover i opfrisken
de, men vi sejlede bare med liv og lyst.
Nu er der stille og ensomt derude på Sun
det, kun en dybtlastet sanddamper fra Carl
Nielsen er på vej mod København med
røgen hængende skævt ned fra skorstenen,
kun skibe, som skal sejle, færdes nu der
ude. Lystsejleren belaver sig på at gå i
vinterhi, trække på land og gemme sig
under en tyk pressenning.
Og det ser grangiveligt ud, som om hav
nen med vilje vender ryggen til havet, —

som en pige, der er lidt træt og bange for
sin somme tider lidt voldsomme tilbeder,
— som en pige, der ikke vil danse mere,
men hellere sidde og sludre om den sidste
dans, som var vild og lystig og dog fuld af
hemmelig glæde. Til foråret spilles der op
igen, så er hun udhvilet og frisk og vender
smilende sit hovede om mod det Sund, hun
holder af, trods dets somme tider lidt vild
somme kærtegn.
Rollo.

NOGLE BARNEFRAKKER er fundet og
kan afhentes i klubhuset hos restauratøren.

Danmarks yngste havnefoged bor i —
Sandvig.

*
Danmarks eneste maritime juletræ står
ved indsejlingen til — Sandvig.

*
Jeg sad en aften ude i Svanemøllehavnen
og så på skibene, så er der pludselig en,
jeg kender, der råber op til mig: „Kom ned
i morgen aften og få en sejltur, hvis du
kan!"
Da jeg næste aften, glad og fornøjet,
kom ud ad broen, så jeg ham hale sine
fortøjninger til sig lige for næsen af mig,
og så lå han der midt ude i havnen og
grinede åbenlyst.
Jeg truede ad ham med knyttet hånd og
spurgte, hva' fa'en meningen var, men han
grinede bare højere: „Jeg sagde til dig:
kom ned og få en sejltur, hvis du kan —
men du kan ikke, for jeg er sejlet!"

Jeg mødte engang et par fyre, som sej
lede rundt efter et gammelt automobilkort,
og ikke kunne forstå, hvorfor havet pludse
lig hørte op — nedefra, når der dog på kor
tet stod et 5-tal lige præcis på det sted,
hvor de gik på grund, og da jeg viste dem
et søkort, virrede de med hovederne og
begreb ikke et kvidder af alle de tal, de
tilsyneladende skulle finde rundt imellem.
Det er mange år siden, men ikke så
mange, at navigationsundervisning ikke
var opfundet, og jeg anbefalede dem at
sætte sig på skolebænken og øge deres
viden, inden de næste gang begav sig ud
på jordomsejling, — for enhver idiot kan
sjaske rundt langs kysten, når vandfladen
ligger stille og blank og alt er lutter idyl,
men der kan tilsøs opstå situationer, hvor
man skal vise, at man er sømand og kan
sit kram.
Men det må nu være interessant og mor
somt, — og på samme tid besværligt og
enerverende, — at skulle banke boglig lær
dom ind i en flok elever, hvis alderstrin
spænder lige fra filipense-alderen til de
grånende tindingers, men det kan altså
gøres, for tiden og de afsluttende eksaminer
har vist det. Man skal vist, foruden at
„være dus" med stoffet, have en engelig
tålmodighed og kunne tåle at høre sig selv
uendelig gentage, hvad man selv synes er
selvfølgeligheder, men for eleverne fore
kommer at være „kinesisk" og helt umu
ligt at fatte, — og så skal man vist holde
af sø og skibe og kunne lide de mennesker,
som sejler.
Rollo.
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Betragtninger over hvilke fremtidsmuligheder,
der er for en junior, som vil have egen båd i S. S. F.
Hvis man idag sammenligner bådene med som andre klubber gør for deres jollesejlere
dem for 20 år siden, vil man hurtigt opdage, og kommer nu til:
at gennemsnitsbåden af idag er meget min
Hvad gør S.S.F. for sine?
dre end den for 20 år siden. Hvad er egent
INTET, eller ihvertfald er det MIKROlig grunden til det ?
SKOBISK.
1. Det er idag blevet meget dyrere at
Endnu har jeg ikke lagt mærke til, hvad
bygge en stor båd.
S.S.F. arrangerer, udover at jollerne ved
2. Sejlsport er idag en sport, som med
de i sæsonen afholdte kapsejladser får lov
lemmer af alle samfundsklasser kan
til at starte så tæt på den foregående start,
have råd til at dyrke.
at den er sejlet op ved første mærke. Det
For 20 år siden var det udelukkende store bevirker, at man ikke alene skal slås med
både, der deltog i kapsejladser. Det var sine konkurrenter, men tillige generer både
store 6 — 7 eller 10 metere, samt store og bliver generet af både, man ikke er i
kuttere af ubestemmelig race.
start sammen med. Det kunne sikkert ord
Idag er det lige omvendt. Ja, idag del nes således, at jollerne enten startede 10
tager der faktisk ikke store både mere.
min. senere, eller blev sendt af sted først.
Ser man i et program, vil man hurtigt
En anden ting er jollevognen. Efter et
opdage, at var der ikke joller med til en så klækkeligt tidsrum som ca. 2 år, er det
kapsejlads, ville antallet af tilmeldte både endeligt lykkedes for det ærede havne
dale med to trediedele. Alene til fælles- udvalg at få vognen i en nogenlunde brug
kapsejladsen i Dragør var der tilmeldt 53 bar stand, selvfølgelig, alting tager sin tid,
piratjoller, foruden hvad der var med af men alligevel.
finn- og snipejoller. Heraf kan det hurtigt
I een sæson kørte den på hjul, der var
fastslås, at det idag og fremover vil være forsynet med noget, der engang i tidernes
jollerne, der vil dominere billedet til kap morgen havde været nye dæk, men på
sejladserne, bl. a. fordi:
grund af alderdom ikke kunne tåle at blive
1. En jolle er billig i anskaffelse.
pumpet op i deres normale facon.
2. Der er stor konkurrence i jolleklassen.
Sidste vinter bad vi jollesejlere om at få
3. Den er et nemt og handigt fartøj, ændret en bagatel ved vognens konstruk
som let og billigt lader sig transpor tion, således at man kunne hale sin jolle
tere over land, derved opnår man at op og ned uden at få den ødelagt.
kunne sejle kapsejlads overalt i Dan
Der gik magelig den første halvdel af
mark.
sæsonen 1956, før det ærede havneudvalg
Lad os nu se, hvad de forskellige klubber fik sundet sig oven på den kolossale kraft
gør for at møde omvæltningen fra de større udfoldelse, det var for dem at få de nye
hjul fremskaffet til vognen, som foreningen
både til de mindre.
ikke engang har anskaffet til jollesejlerne,
1. De anskaffer jollevogne.
2. De lader bygge specielle ophalerbed- men som er en gave til foreningen fra et
meget rart og flinkt medlem på den søndre
dinger til deres jollesejlere.
3. En klub har indrettet en speciel plads mole. Dernæst er der forholdene på det
for joller, og har tillige bekostet en nordre slæbested, der er det mest velegnede
til at hale jollerne op på i S.S.F.
dyr ophalerbedding.
Så tidligt som for 2 år siden blev det
Mens jeg er ved ophalerbeddingen, så lad
mig lige fortælle, at skal man have en bemærket overfor det ærede havneudvalg,
nogenlunde chance for at blive placeret, er der som bekendt består af d'herrer Magnus
det en absolut betingelse at holde sin jolle Madsen og Oscar Fiitterer, at der er de
tør og let. Den skal stå på land mellem hver mest elendige ophalingsforhold i S.S.F.
Havneudvalget er mangen en gang blevet
sejlads, for så undgår man at få en tung
gjort opmærksom på, at det er umuligt for
og vanddrukken jolle.
En gammel jolle vil herved have næsten de første 4—5 stærke mænd at hale en
de samme chancer for at vinde som en ny, jolle op eller ned, fordi hjulene synker i
hvad der tydelig viser sig i resultatlisten. mudder og slam til akslen.
På hvert af de utallige nødråb fra jolle
En jolle som nr. 25, der har mange år på
bagen, er den dag i dag en meget hurtig sejlerne, har det ærede havneudvalg svaret,
jolle, en jolle som nr. 64 har været dan at der blev arbejdet med sagen, så nu må
de snart ha' haft sved på panden i 2 år
marksmester 5 år i træk, o. s. v.
Men jeg må se at komme nærmere det med det atomtempo de arbejder med, tænk
at gå og svede og bryde sin hjerne i 2 år,
egentlige emne, nemlig:
Hvad der gøres for at få ungdommen fra for at finde ud af, at der såmænd kun skal
juniorbådene til at blive aktive sejlere med anskaffes et par gamle skibssider fra Pe
egen jolle. Jeg har nævnt de vigtigste ting, tersen og Albech.
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Men der er dog kommet et lyspunkt.
Sidst jeg forespurgte på de nævnte plader,
for et par måneder siden, blev der svaret,
at de var bestilt, så nu glæder vi jollesejlere
os til år 2000, hvor vi, såfremt det ærede
havneudvalg ikke i mellemtiden har op
fundet et super-brint-atom-tempo, kan
regne med pladernes ankomst.
Derfor, kære juniorer i S.S.F. Ønsker I
at få jeres egen jolle engang, så meld jer
ind i en klub, som er glad for have en ung
dom, der sejler, — meld jer ind i en klub,
hvor I kan holde jeres jolle i den rette stand
til at sejle kapsejlads i, — meld jer ind i
en klub, hvor det er sejlsportspræstationer
ne, der tæller, og ikke hvor mange „sel
skabelige sammenkomster" man Tiår haft
i den forløbne sæson.
Mon det ikke snart var på tide, at det
ærede havneudvalg ..rumpede" sig lidt op,
og lod være med at bremse udviklingen i
S.S.F., således at det til sin tid var gamle
juniorer, der udgjorde det største antal
medlemmer i S.S.F., og ikke tilløberne, der
kun skal have en billig liggeplads til deres
båd, samt et sted, hvor de kan få sig en
billig bajer.
Ærbødigst Sven Malm, Piratjolle 175, H.o
Naturligvis er ungdommen enhver sports
forenings fremtid, — og der er vist ingen
tvivl om, at jollen er det fartøj, enhver ung
vil stræbe hen imod, nar han tænker på at
blive selvejerskipper. Den er et lille, handy
fartøj, der er sport i at sejle den til kap
sejlads, og der er overalt tydelige tegn på,
at jollesejlads vil udvikle sig så rivende, at
havnene har besvær med at følge med.
Vi har i S.S.F. en stor juniorafdeling,
hvilket kunne tyde på, at ungdommen er
godt på vej til at gøre sejlsporten til Dan
marks nationale idræt, og allerede nu kunne
vi vist godt bruge et par juniorbåde mere,
men mange af de unge vil en dag komme
med deres eget fartøj, det nye vil kræve
plads, og vi vil være nødt til at omstille
os på, at sejlsporten udvikler sig ad helt
andre baner, end man havde tænkt sig for
en snes år siden.
I S.S.F. er man naturligvis stærkt inter
esseret i ungdommens friskhed og initiativ,
så sandt som det er ungdommen, der skal
bære S.S.F. videre fremoveer, og det er
glædeligt at høre ungdommens røst i vort
blad, for det beviser, at man, trods alt, er
interesseret i foreningen og tror på dens
fremtid.
Vi vil gerne i bladet høre mere om ung
dommens planer og ønsker, — der er jo
ingen grund til at gå og gemme på en hel
masse surhed og utilfredshed, — lad os
ventilere problemerne her i bladet og senere
tage den op til diskussion på generalfor
samlingen og få dem belyst fra alle sider,
— det er vist den bedste måde at finde ud,
hvorledes tingene ordnes bedst muligt for
os allesammen.
Red.
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Optimistjollen
\

„O. SS V " er nu en kendsgerning. S.S.F.
har fået sin første optimistjolle, og den vil
sikkert blive efterfulgt af flere, således
at vi også i denne klasse (myggevægt) kan
arrangere spændende dyster, som de gør
det mange andre steder.
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stikke den over eller under, for det er med det er dog penge lige ind ad døren, fuld
det, som med så meget andet, der er kun kommen gratis.
een måde at gøre det rigtigt på.
Vi kan, hvis vi selv vil, få elektriske stik
Så er der alle disse mærkelige splejsnin sat op på pladsen, og pumpen til spuling
ger, korte og lange, tykke og tynde, — af bådene ved slæbestederne, og det er
man føler sig hensat til et gammelt sejl gratis det hele, — modstanderne af tanken
skib, en flydende verden helt for sig selv, har jo slet ikke pligt til at bruge samme,
som skal klare sig selv med det materiale, —i og samtidigt er vort nye klubhus rykket
som findes ombord. Skamfiler eller knæk adskilligt nærmere.
ker et stykke tovværk, må man kunne
Underligt nok findes der medlemmer, der
sætte det sammen på en måde, så det
hellere vil have deres båd færdig til juli i
alligevel kan løbe gennem blokkene, man
stedet for til april, og som hellere vil ligge
må kunne splejse et øje på en tommetyk
en hel dag og slibe på skibet, noget et mo
ende, som på en smækker line, — for slet
derne slibeapparat ordner på et øjeblik,
ikke at tale om wire og alt det andet. Der
eller møjsommeligt feje båden ren for slibeer nok at finde ud af, hvis man skal kunne
støv etc., i stedet for at lade støvsugeren
klare sig selv, og som amatør-sømand, skal
gøre arbejdet, og nogle forstår ikke, at vi
man vel også kunne klare sig i en snæver
ikke alle har hele dagen til rådighed, men
vending, selv om man naturligvis har rigere
kun fritiden. Men som oven for nævnt,
lejlighed til at få skiftet et stykke slidt
ingen har pligt til at bruge moderne værk
tovværk ud, end de gamle, som lå ude halve
tøj, noget vi forøvrigt i det lange løb aldrig
og hele år.
kommer uden om, og det går over min for
Men selv på et nyt stykke tovværk skal stand og langt ind i pæstens, at nogle med
der splejses øjer, eller tampen skal klædes, lemmer har noget imod dets opsætning, —
for der er ikke noget der ser så sjusket og det sker dog uden udgift for dem.
uordentligt ud, som en „hestehale" på en
Hvorom alting er, skal vi ikke alle være
fangeline, foruden at den er besværlig at enige om at møde op til generalforsamlin
arbejde med, og det første indtryk man får gen og få sagen belyst, alle har vidst tids
af et skib er vel i mange tilfælde fange punktet den sidste måned og kan, hvis de
linen, som skipperen smider ind til en til vil, afse denne aften for deres klub. Det
fældig mand på land.
er nu engang på generalforsamlingen, det

„Sundby-Standeren" forpligter, man må foregår.
Optimistjollen er vist nok det mindste
fartøj, man selv kan være i, men den er kunne sejle sit skib og holde det i orden,
Tak for optagelsen
handy, den vender om sin egen lodrette og hvis de 20—25 sejlere, som rigger Han
med sejlerhilsen
sen i løbet af vinteren vil sætte ind i tovakse, og „O. SS 1." med sine blanke sider
Carl llillers.
værksarbejde og lære at undgå at slå
og mahognispejl og havblå latinersejl pyn
„kællingeknuder", går til sagen med lyst
ter absolut op i havnebilledet.
og interesse, vil de til foråret vide en hel
Det er Guldbæk, der har bygget den, og del om tovværk, som er værd at vide.
junior der er skipper ombord, og byggepri
Rollo.
En af vor klubs mest aktive sejlere, Ivan
sen er anslået til ca. 390 kroner, En over
Lindquist (Dobra) runder i denne måned
kommelig anskaffelsespris for et nyt fartøj.
50 års mærket, og jeg vil gerne her i bla
Tillykke med skivet.
Rollo.
det fremhæve hans udmærkede eksempel
på, hvordan man virkelig har glæde af sin
båd. Det være sig på langturen, week-end
eller fisketuren. Lindquist ligger altid
blandt de første. Hans sidste bedrift var
at stille sig i spidsen for opsætning af
vandstandere på søndre mole. Lindquist
Normalt er jeg jordens lykkeligste mand,
En snes veloplagte elever var i fuld gang
havde ikke alene det ubehagelige hverv at
med at stille borde sammen og lægge fire altid i godt humør, og det er forhåbentlig kratte pengene ind, men gjorde også selv
stole op med benene i vejret, da vi kiggede alle, der har et skiv og holder af det, men arbejdet. Tak for det.
inden for hos rigger Hansen ovre på skolen. engang imellem kniber det, nemlig når jeg
Som hans gode ven og sidekammerat i
Holdet var „tyvstartet" mandagen i for synes vor kære hobby bliver svigtet. Jeg
en
del år, har jeg lært at sætte pris på
vejen, derfor var alt det højtidelige med tænker her på alle de af vore medlemmer,
hans altid glade og hjælpsomme væsen, —
som
ikke
gad
opgive,
at
de
havde
motor
i
indskrivning o.s.v. overstået, og man kunne
og jeg vil ønske ham mange gode sejlture
gå i gang med at finde ud af, „hvordan deres båd, — tænk på alle de dejlige penge,
som gik vor næse forbi, på grund af deres fremover, til glæde for ham selv og til
man binder sin båd fast."
gavn for den klub, under hvis stander, han
Sådan en fortøjningsring og et stykke sløseri.
i så mange år har sejlet.
Jeg er fuldkommen klar over, at besty
tovværk kan være både drilagtigt og ind
Hjertelig tillykke!
viklet, for når riggeren laver et knob eller relsen ikke kan gå og være barnepige for
Carl Hillers.
os,
de
har
andet
og
vigtigere
at
foretage
et stik, er man tilbøjelig til at synes, det
•
er alt for nemt, men når man selv får fat sig, heldigvis, men skulle benzinpengene
i tampen, kommer man nemt i tvivl om, komme igen, hvad jeg håber de gør, skal
Og bladet føjer hertil sit — tillykke.
hvor man skal gøre af den, om man skal jeg være mand for, at ikke een svigter, —

5© år

Tovværk

Et par alvorsord
inden general
forsamlingen
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lokket mig til Anholt, men det ) at der på
øen skulle findes en ørken, og en veritabel
ørken indenfor Danmarks grænser er jo
ikke noget, man støder på hver dag. Ikke
desto mindre angiver landkortet, at den
flade, østlige del af øen bærer navnet
ørkenen.
«f G. OSTERGAAHD
Næste dag, mandag den 2. juli, vandrede
vi ad en bugtende jordvej op mellem bjer
gene, gennem et bakket landskab med en
kelte sommerhuse og smågårde, der tilsyne
ladende førte en kummerlig tilværelse på
de magre jorder, og nåede omsider byen.
Som et kuriosum kan nævnes, at vi på
denne vandring kun så 4 køer.
På det sted, hvor vej og by mødes, står
et ualmindeligt smukt monument, rejst til
minde om faldne soldater under en træfning
med englænderne i 1811.
Byen, der, som alle landsbyer, består af
småhuse, klumper sig sammen om kirken,
og herfra fulgte vi en sidevej, der på få
minutter førte os ud i ørkenen. Brormand
ledte efter skeletter, kranier og ribben af
kameler og mennesker, der var omkomne
af tørst, nu blegede af den stærke sol og
delvis forvitrede, sådan som man ser det
på billeder fra Gobi og Sahara, men lad
det være sagt straks, vi så ingen, og i hen
hold til oplysninger, indsamleede blandt den
lokale befolkning, er der heller aldrig tid
ligere gjort fund af den art.
Mere alvorligt sagt var ørkenen et be
tagende skue. En vældig sandslette med
mange, spredte, afrundede sandhøje, hvoraf
de største skønnedes at være omkring en
snes meter høje. Hele sletten var bevokset
med rensdyrlav, så den var blød og behage
lig at træde på, og set oppe fra toppen af
Den største vanskelighed ved beskrivel
Næste morgen lettede vi og satte kursen
de store sandtuer gav begroningen scenesen af en ferietur har for mig altid været op efter Anholt under høj himmel og brise
at finde på, hvilken titel åndsproduktet af SO, hvad der gav en ret trættende be
skulle have.
vægelse af båden, en bevægelse, der nær
mest kan sammenlignes med en vraltende
Således også denne gang.
gang. Men det var ikke vanskeligt at holde
At kalde den „Den lange rejse" går jo
fartøjet på kurs, og øen dukkede da også
ikke an, for den titel har Johannes V. Jen
op i varmedisen forude som den burde, og
sen sat sig på, og der skulle jo nødig opstå
efter 7 timers sejlads løb vi i havn.
forvekslinger. „Tre mand i en båd" kunne
heller ikke bruges, dels fordi Jerome K.
Set udefra, som vi nærmede os øen, havde
Jerome har anvendt denne titel, dels fordi den netop den Form, jeg havde forestillet
vi nok var tre, men den ene var en kvinde. mig. Høje bakker i vest og lavt, fladt san
Andre ideer har lidt en lige så ublid det land ud mod den østlige spids, hvor fyr
skæbne, så det bedste, jeg kunne finde på, tårnet troner i ensom majestæt. De to væl
blev som læseren allerede har set „Katte dige bakker, mellem hvilke havnen er klemt
gat på langs og tværs".
ind, lyder de pompøse navne Nordbjærg og
løvrigt vil det blive en beretning om sol, Sønderbjærg, så sig ikke, at Himmelbjerget
regn, dønning, grov sø, mystiske lysbøjer, er vort eneste bjerg. Sønderbjærg var efter
byger, polstergejster og mærkelige land sigende den højeste, men forskellen var ikke
skaber. Man oplever jo en del, når man iøjnespringende, og der skulle fra toppen
flakker rundt rned en båd i tre uger, meget være en pragtfuld udsigt. Det var der
kønt får man set, og når rejsen er til ende, utvivlsomt, men da jeg aldrig tidligere har
haft opadstræbende tilbøjeligheder, og især
er man udlært knagevrider.
i betragtning af > at vi havde stået og lavet
Vi startede lørdag den 30. juni i dejligt
„søben" i 7 timer, orkede vi ikke at kravle
sommervejr, fyldte vore tanke op i Skovs
så højt til vejrs.
hoved og gik ind i Helsingør Nordhavn for
Monument ved Anholt by.
overnatning. Rejsen var begyndt.
Desuden var det ikke bjergene, der havde

Kattegat på kryds og tværs
(Hejsen til verdens entle)
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riet et underligt, uvirkeligt, grågult skær, under sådanne forhold viser landskabet sig
isprængt en svag grønlig tone. Dette grøn ikke fra sin smukkeste side.
ne islæt skyldtes ganske små, spredtvokMen et indtryk fik vi dog. Læsø er cn
sende enebærbuske.
lav, flad ø. Veldyrket trods de noget san
dede jorder, og de tidligere så karakteri
stiske metertykke tangtage er nu næsten
helt forsvundne, solgt til udenlandske ke
mikaliefabriker som råmateriale. Enkelte
gårde havde dog endnu denne underlige
tagdækning, der ofte nåede næsten ned til
jorden.
Og her på Læsø var det poltergejsterne
huserede. Hvem giver mig ellers en anden
og mere naturlig forklaring på, at vi, der
lå i en ovenud rolig havn, ved vor hjem
komst fra køreturen fandt kompasset smidt
ned på kahytsdørken trods lukkede og
Udsigt over Ørkenen. Sønderbjerg skimtes låsede lemme og døre? Nej, det kan kun
være ondskabsfulde drilleånder, der har
til højre.
været på spil.
Naturligvis fik vi rødspætter. De berømte
Som vi sad der ganske stille oppe på en
frederikshavnerrødspætter fanges fortrins
top, kunne vi se adskillige harer pile om
vis af Læsøfiskere, og vi er nu i stand til
kring, og deres tilstedeværelse røbedes des
at garantere, at spætterne fra Læsø både
uden tydeligt af, at der rundt om enebær
er store og velsmageende.
buskene lå en tæt krans af hareekskremen
Men vi skulle videre. Vor udmærkede og
ter. Vi kunne levende forestille os harerne
afholdte redaktør havde jo i vort medlems
siddende i kreds om en sådan busk, ædende
blad for juni dømt mig til, ikke alene at
løs af hjertens lyst af de grønne grene,
sejle til Skagen, men også at skrive denne
medens grågule kugler samtidig trillede
beretning om turen, så der var jo ingen
ud af deres anden ende.
anden vej at gå. Altså forlod vi Vesterø den
Men det mest betagende ved ørkenen var 8. juli med Skagen som mål, gik vest om
dog dens uberørthed og den store stilhed, Nordre Rønners massive stenkolosser med
så i grunden forstår jeg godt den ældre det kraftige fyr og videre nordpå.
lystsejler, der nede ved havnen spåede mig,
Vejret var godt, lidt frisk i starten, men
at jeg ville komme til Anholt igen adskil efterhånden mere og mere flovt, og da vejr
lige gange. Selv kom han her hvert år, guderne således tilsmilede os, fik vi lyst
men det skyldtes dog vist at han, der var til at se fyrskibet deroppe på Skagens Rev
hjemmehørende i Vejle, jævnligt sejlede og eventuelt tage et billede af det til erin
til Norge med sin store kutter, og så var dring om, at vi havde nået landets nord
Anholt jo en naturlig station på vejen. Vi spids ad søvejen.
andre, der holder os til de hjemlige farvan
de, har jo sjældent ærinde ad de kanter,
så sandsynligheden for et gensyn med ør
kenen er for vort vedkommeende ikke stor.
Næste morgen forlod vi Anholt, røg ud
i en kraftig byge, der satte megen sø og
gav os en anstrengende og ubehagelig sej
lads, men til alt held stod det kun på en
lille time, og hår og tøj tørrer jo hurtigt i
den friske vind. Så blev det magsvejr, og
vi fik igen sø og vind af SO og samme
bevægelser af båden som på strækket til
Anholt. Nogen strømsætning konstaterede
vi, da vi nåede Læsø Rende, dog ikke mere
end vi hurtigt rettede op. Så passerede vi
Læsø Rende fyrskib, og efter en ca. 7
timers tur fortøjede vi i Vesterø havn på
Læsø.
Vi lå der i godt 2 døgn, men desværre
regnede det tæt den første dag til hen over
middag og hele næste dag, så det indtryk,
vi fik af øens landskabelige forhold, mod
tog vi gennem de regnvåde ruder på en
rutebil under køretur fra Vesterø over
hovedbyen Byrum til Østerby og retur, og

Skagens Rev fyrskib.
Fyrskibet blev knipset i svag dønning,
hvorefter kursen blev sat mod Skagen havn,
hvortil vi ankom ved 13-tiden efter mindre
end 5 timers sejlads. Ude ved stranden lidt
syd for havnen lå Klitgården, og noget
længere borte mod vest sås den gamle til
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sandede kirke, og den vældige havn rum
mede utallige fiskekuttere.
Vi travede rundt om havnen og op i byen,
hvorfra en rutebil kørte os ud til Grenen.
Hvor rutebilen ender er der mulighed for
at fortsætte med et mærkeligt køretøj —
kaldet Sandormen — ud til nordspidsen.
Et underligt og morsomt udseende køretøj,
bestående af en trækasse pa 4 gummihjul,
forsynet med et trætag og forspændt og
trukket af en traktor.
Vi foretrak dog at gå op gennem klit
rækken, hvor vi fandt Drachmanns grav,
og kort efter befandt vi os på den flade
gren, om hvis spids vandet slog op i brod.
Det var begyndt at blæse op af vest, og
vinden tog til i aftenens løb, så vi fik en
noget larmende nat. Når søen slog op
under agterskibet, hvor køjerne er anbragt,
lød det som om 5 svære havkarle bearbej
dede skibshunden med knipler, men når
man er godt træt efter timelangt ophold i
fri luft og traven i sandklitter, sover man
sødt trods larmen.

Gadeparti fra Skagen.
Det blæste stadig voldsomt den følgende
dag og var absolut ikke vejr til at sejle i
med en båd af vor størrelse, så vi fik god
tid til at kigge nærmere på byen, men søn
dag morgen var det flovet meget af, og
forude vinkede sømilene, så vi forlod Ska
gen, stod sydpå tværs over Ålbækbugten,
gik øst om den idylliske Hirsholm og svin
gede vestover mod Frederikshavn, som vi
nåede til efter en 3 timers tur.
En vandring op gennem den søndagsstille
by blev der tid til, men heller ikke mere,
for Frederikshavn figurerede på program
met kun som en frokoststation på rejsen.
Ved halvti tiden forlod vi havnen og sejlede
i det klare solskinsvejr ned forbi Sæby mod
Hals Barre, som nåedes i frisk kuling små
4 timer senere. Her søgte vi ind i det af
mærkede løb, stod ind på Limfjorden op til
Ålborg, passerede under de høje broer, og
fortøjede inden kl. 17 i lystbådehavnen. Da
jeg sidst opholdt mig i Ålborg, bestod for
bindelsen til Nørresundby blot af en pon
tonbro, så de nye, høje og solide broer
gjorde selvsagt et voldsomt indtryk.
Kommer man som turist til Ålborg på et
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kristeligt tidspunkt af dagen, skal man
naturligviis drikke sin eftermiddagskaffe i
Kilden. Følgelig entrede vi en bus, tilkæm
pede os en plads i trængslen, og rask og
muntert gik køreturen op gennem byens
travle trafik.
Og så skete katastrofen.
Idet vi svingede ind på torvet, hvor vi
skulle skifte bus, knækkede den ene bag
fjeder, og det var umuligt at rokke køretojet med dets levende last af stedet. Alle
måtte ud, før vognen kunne køre bort, men
vi var heldige, for vor næste bus holdt min
dre end en kabellængde derfra, så Kilden
nåede vi, og kaffen reddede vi også. Vi
spadserede tilbage gennem den tilhørende
park og den travle by, forbi Jens Bangs
Stenhus ud til den hyggelige lystbådehavn.
Limfjorden er et underligt farvand, der
ganske umotiveret skærer toppen af Jyl
land og forener Nordsø og Kattegat. En
beskrivelse af fjorden skal jeg afholde mig
fra, den har andre beskrevet i tidligere nr.
af dette blad, både bedre og mere indgående
end jeg formår, så jeg skal indskrænke mig
til at fortælle, at den i sommersol og stille
vejr er et ualmindeligt smukt farvand med
stadigt skiftende panoramaer på begge
sider efterhånden som man glider frem
gennem dens smalle løb og store brednin
ger, hvor øer ligger spredt som for at sætte
yderligere kolorit på sceneriet. Helt even
tyrlig syntes mig turen forbi Glyngøre,
hvor små og store færger piler over det
smalle stræde.
Vi tog fra Ålborg mandag morgen den
9. juli og endte dagsrejsen i Oddesund gam
le færgehavn lidt før kl. 19, efter et stræk
på 60 sømil, kun afbrudt af en opankring
lige øst for Aggersundbroen, hvor vi tog
os et pust, mens vi nød frokosten og ud
sigten i skøn forening. Lad mig tilføje, at
hele denne dags sejlads foregik i stille,
meget varmt solskin.
Efter et ophold her, som vi benyttede til
en biltur ned gennem Struer og Holstebro
til Aulum, og hvorunder vi fik et ganske
godt indtryk af den vestjydske natur, fort
satte vi vor afbrudte rejse næste dags aften
og løb i gråvejr med enkelte regnbyger og
frisk vind den 2 timers tur til Lemvig,
hvortil vi ankom kl. 20, og her tilbragte vi
så den følgende dag.
Byen ligger smukt op ad en skråning,
men ligesom under vort ophold på Læsø
skjulte solen sig næsten hele dageen, og en
enkelt regnbyge undgik vi heller ikke. Vi
gik dog nogle lange traveture i de skov
bevoksede højdedrag rundt om byen og
fandt resterne af den store trappe op ad
skrænten, som vort tidligere medlem Knude's far havde bygget, og vi hyggede os
ved kaffen og likøren i pavillonen med den
smukke udsigt over Vigen.
På vor tur vestover gennem fjorden førte

S SF
sejlrenden os langs havnemolerne i Løgstør,
og byen la der og smilte i solskinnet med
sine røde huse og så indbydende ud, så vi
bestemte os til en kort visit der på tilbage
vejen. Vi forlod Lemvig den 12. juli lidt før
kl. 7 i let diset vejr, men inden vi passerede
Oddesundbroen var det igen strålende sol
skin og varmt, stille vejr, og for anden
gang nød vi den vidunderlige tur gennem
fjorden.
Løgstør anløb vi lidt over middag og
anvendte en times tid til at bese byen, så
startede vi igen motoren og gled gennem
Nibe Bredning, forbi Ålborg og sluttede
dagsrejsen i Hals' lille, udmærkede havn
kl. 19.
Det var hensigten at få et indtryk af
Mariager Fjord, og for ikke at besejle den
i nattens mørke, fastsatte vi afgangen fra
Hals til omkring midnat. Vi kunne da nappe
os et par timers søvn på skift, og vi ville
få turen op ad fjorden i morgensol.
Og for anden gang på denne begivenheds
rige tur kom vi ud for mystiske hændelser.
Vi stod ud fra Hals kl. 1,30 og gik ved
hjælp af ledefyr og lysbøjer ud i nærheden
af Hals Barre. Herfra sattes kursen mod
lystønden ved den gravede rende ind til
Mariager Fjord, og kort efter kursændrin
gen fik vi en lysbøje ret for. Vi fandt det
mærkeligt og usandsynligt, at lyset fra en
bøje skulle kunne ses over en afstand af
15 sømil, og denne bøje blinkede desuden
hurtigere end den ventede, men da den lå
på vor kurs fortsatte vi ned mod den, og
nåede den efter en times sejlads. Hvis det
var den rigtige bøje, skulle vi løbe omkring
15—16 knob, og en så rasende fart er aldrig
tidligere konstateret med dette fartøj.
Vi kiggede på den. En køn lille rødmalet
bøje, der så ganske uskyldig ud til trods
for, at den slet ikke eksisterede. I hvert
fald ikke på vore kort, hverken på nr. 100
eller nr. 104.
Nå, vi lod den ligge og fortsatte rejsen.
Kort efter havde vi lyset fra den næste
bøje ret for, og dens blinkinterval kunne
godt tyde på, at det denne gang var den
rigtige. Vi nåede ned til den 25 minutter
senere, og der lå den og grinede ad os, for
nu havde vi ledefyrene ved indsejlingen til
fjorden endnu et stykke sydligere, så dette
var altså heller ikke den rigtige bøje.
Videre fremme blinkede nu den rigtige
lysbøje os muntert imøde, og samtidig lys
nede himlen i nord, og da vi til den bereg
nede tid nåede indsejlingsbøjen var det så
lyst, at der ingen vanskeligheder var ved
at finde gennem kosteløbet ind til fjord
mundingen ved Als Odde.
Sejlrenden krøllede sig fra side til side
op gennem fjorden, og få meter uden for
kosterækkerne var der ofte helt tørt, og
andre steder så lavt vand, at fiskehejrerne
soppede rundt, mens de ledte efter noget
spiseligt.
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Efterhånden som vi kom ind på fjorden,
blev landskabet stadig smukkere, og efter
vi havde passeret Hadsund med den svære
jernbanebro og de mange sma private lyst
bådehavne gravede ind i bredden, hævede
fjordsiderne sig højt på begge sider. Ce
mentfabrikkerne, som vi kort efter passe
rede, sendte en hvid tåge af kalkstøv vest
på gennem fjorden og slørede landskabet
et langt stykke frem, men vi blev dog helt
klar af denne grimme tåge inden vi drejede
ned i den lille vig, i bunden af hvilken
Mariager kravler op ad skråningen.
(Fortsættes i næste nr.)

KAP - RAP - RAP

Andespil
Torsdag 15. nov. kl. 19.30
Nu er det hen ad den tid, hvor ænderne
og gæs blive trinde og runde, og går rundt
og slæber gumpen efter sig, med andre ord,
bliver dejlige at sætte tænder i. For at
lette anskaffelsen af sådant et dyr, har man
i Sundby Sejlforening opfundet en hel ny
form for fordeling af nogle stykker meget
fede ænder og en enkelt gås plus lidt andre
rarieteter og denne fordeling vil finde sted
torsdag den 15. november kl. 19,30 i sel
skabslokalerne, Markmandsgade. For et
ringe beløb kan man nævnte aften erhverve
nogle papskilte, der behandlet efter en
forud lagt plan giver chancer for at er
hverve et af dyrene, såvel som der ikke
skulle være noget i vejen for, at man kan
hamstre dem alle til senere brug. For
nogenlunde at kunne regulere tilstrømnin
gen, ser man sig nødsaget til, imod en be
taling af 50 øre, at sælge adgangskort,
disse kan erhverves hos vor gæve krovært
i klubhuset. Det anbefales at afhente disse
adgangskort, idet der ikke indlades nogen,
der ikke er forsynet med et sådant, og det
vil blive strengt overholdt af en dertil be
skikket person. Og så er der bal bagefter,
som der ikke skal betales noget for, men
husk, det kan forventes, at der ikke bliver
plads nok i salen, så adgangskort må af
hentes for inden.
Festudvalget.

Husk vi skal have en revy i år, vi mang
ler materiale til denne, skriv de små hæn
delser og send dem til undertegnede, men
det haster.
Jørgen Nielsen, Korfuvej 6, S.
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TIL LYKKE
Et par kendte mænd inden for S.S.F.
runder et par mærker, og så skulle vi jo i
bladet bringe et par højtidelige interviews
med billede og hvad dertil hører, men de to
medlemmer er begge så lidet højtidelige,
at ingen af dem synes, at det, at runde en
bøje, som så mange andre har rundet før
dem, er noget at tage alt for højtideligt på.
Der er jo så mange mærker forude, som
skal rundes og sejles agterud, så i stedet
for at gå hjem og lede i kommodeskuffen
efter et konfirmationsbilleede, satte vi os
ned og sludrede hyggeligt sammen om for
eningen før og nu og senere, —< og om så
mange andre ting.

SS F
Og man skal også helst have en fast
foregast, — i hvert fald en, som kender
båden og er fortrolig med den.
— Det I siger, lyder som om kapsejlads
i dag kun er for velhavere ?
Nej, i dag er det jollerne, som domi
nerer på kapsejladsbanen, — det er små,
nemme og billige både.
Og større både bliver nærmest tur
både ?
• Det ser ud som om udviklingen går
i den retning, —. man putter en maskine i,
af magelighedshensyn og af hensyn til
familie, arbejde og vind.
— Vi ved, du har haft en seksmeter,
„Wawona", Hansen, og at du sejlede dig
noget sølvtøj hjem med den ?

Karakteristisk for dem begge er imidler
tid, at de kan lide at sejle, og sejle kap
sejlads, både Harald Hansen, som runder
de treds, og Theodor Hvid, som passerer de
— Ja, og der var ingen maskine i, — nu
femogtreds, og de kan lide at „snakke
går
det knap så godt med det.
skiv", selv om ingen af dem bryder sig
— Men „Bente" er da et dejligt fartøj.
meget om at snakke om sig selv, men det
— En 38 kvadratmeter spidsgatter?
er en sejlerdyd (og en af grundene til, at
— Ja, med motor, — nu kan man ikke
medlemsbladet har så få medarbejdere).
sejle ind og ud af en havn uden for maskine.
Vi sludrede om den gang foreningen var
»— Det er da også meget nemmere ?
lille, og klubhuset endnu mindre og man
— Ah, det gik da meget godt den gang
dækkede et bord i det fri med vin og kran uden, — det lærer man.
sekage til standerhejsningen, og bad til, at
— Der var også noget med en kragejolle ?
det ikke måtte blive regnvejr, så højtide
— „Edit" på 21 fod. Da jeg kom sejlende
ligheden druknede, for ikke alle kunne søge hertil med den, måtte jeg lægge den på
ly i klubhuset på een gang.
svaj uden for et par dage og vente på høj
Vi mindedes borgmester Hedebols inter vande, og så måtte jeg have „Tykke Peter"
esse og venskab for den håndfuld mænd, ud at hænge i vantbardunerne for at kræn
som gik og gravede skarnkasser ned og ge båden over og slæbe den ind på bælgen
fyldte dem med det opgravede, og om det over fladvandet, ind i kanalen, der dengang
besvær man havde med senere at fjerne var havnen.
— Det er lige som om du ikke er helt
dem igen, da foreningen begyndte at vokse
glad for maskiner?
og havnen at udvide sig.
—1 Joe, min motor går skam udmærket,
Og vi enedes om, at der den gang var men det er som om den hæmmer båden
mere kammeratskab, end der er i dag, fordi noget, —i en sejlbåd sejler bedst uden ma
en halv snes mand nemmere kan hygge sig skine og skrue i.
sammen i et lille lokale end 6—700 kan i
— Hvad mener du om det, Hvid?
et stort. I en stor forening må der uvæger
— Det samme som Harald Hansen, — jeg
ligt danne sig kliker, fordi det nu engang
havde „Svend", en 30 kvadratmeter Berg
er nemmere at sludre med sin nærmeste
spidsgatter fra 1934 og fik maskine i den
nabo, end udveksle tanker og meninger
i 1951, men det var jeg ikke tilfreds med.
med ham, der ligger helt ovre i den anden
Sejladsen mistede sin charme ved det, der
havn, — og som man iøvrigt kun snakker
er ingen sport og ingen tilfredshed ved at
med, når man tilfældigt render på ham i
have motor i båden.
en fremmed havn.
— Du begyndte med en lille grøn kutter
— Dengang kunne man nemt enes om at — i 1933?
mødes en søndag formiddag med en skovl
— Hm, — for mig blev det aldrig en
og flytte lidt rundt på jorden, så pladsen vane, det der med motor i båden, med lidt
blev lidt mere jævn.
held og lidt kendskab til sejlads, kan man
— Ja, og når man sejlede kapsejlads, så løbe ind i enhver havn med sejl.
•— Lidt held og meget kendskab ?
sejlede man med den båd og de sejl, man
— I hvert fald ikke omvendt, — men
havde, — i dag er det et pengespørgsmål
man er tilbøjelig til at misbruge sin ma
at sejle kapsejlads.
— Man skal næsten have et stel sejl til skine, — bruger den for tit og når der
hver vindstyrke, — og sejl er dyre i dag. ingen grund er til det.
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— Hvad hedder skivet i dag?
— „Aloha", — en tyve kvadratmeter
spidsgatter uden motor, — og iøvrigt uden
kahyt. En åben båd.
— Som du sejler alene ?
— Ja, helst.
Det var en hyggelig sludder og ikke noget
egentlig interview, men det er forfriskende
at tale med et par medlemmer, som har lidt
kendskab til dengang foreningen var spæd,
og man ikke regnede det for en selvfølge,
at når man havde betalt sit indskud og
beæret foreningen med sin autograf, så fik
man uden videre anvist en liggeplads, en
gravet, afmærket rende, ophalerbeddinger,
vogne og spil og mange andre gode ting,
— det er rart nok engang imellem at blive
mindet om, hvad vi har pionererne at takke
for, alle vi, som er kommet til senere, da
det hele var lavet.
Harald Hansen — af nogle kaldet „Wawona-Hansen, — har iøvrigt i forskellige
perioder været medlem af bestyrelsen og
som sejladschef lært en del af os at sejle
i øvelsesbåden, —
og Theodor Hvid er i dag stadig en ivrig
og meget aktiv sejler, i ordets inderligste
betydning, — med kapsejlads som hobby.
S.S.F. ønsker Harald Hansen tillykke
med de 60,
og Theodor Hvid med de 65,
og begge de herrer held og lykke videre
frem over.
Rollo.

det spøqeu
„Fanden selv" med horn i panden eller
en anden „jækel" fra de store dybder derude
i renden, langede en hånd op og greb fat
i „Holiday"s hækstag, fik fat om rorpinden
og entrede helt op, og sad så der og hviske
de skipperen noget i øret.
„Hvad?" spurgte skipperen og stak øret
helt ind i munden på den anden.
„Kan du bevare en hemmelighed?"
spurgte den mystiske herre.
„Ih, ja ja, — jeg siger ikke eet ord til
nogen, ikke engang til redaktøren!"
i) j 0( — til næste forår bliver det nem
mere at få bådene gjort klar."
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„Hvordan det,"
,,I vil komme i vandet mindst en måned
eller to, før I plejer."
„Ih, jamen, det var da dejligt, — og
hvordan skulle vi så bære os ad med det?"
„El-stik!"
„Hvad ?"
„Elektriciteten er opfundet."
„Vorherre bevares, mand, det har den da
været i mange år."
„Ja, men ikke alle har vidst det."
„Men nu har du måske gjort dem op
mærksom på det?"
„Nej, de har selv opdaget det, men ikke
eet ord til nogen om det, vel?"
Den mystiske, hemmelighedsfulde herre
lod sig glide ud over hækken og forsvandt,
et øjeblik efter stak han hovedet op over
vandet og lagde sin pegefinger over læbene: „Tys!"
„Amager fælled," sagde „Holiday"s skip
per og så den fremmede svømme bort. Det
der med el-stik havde før spøget i S.S.F.,
men var strandet på manglende midler, —
nu var der åbenbart sket et eller andet, så
det alligevel kunne lade sig gøre, — men
det eneste han sagde til folk på broen, da
han havde sejlet „Holliday" i havn, var:
„Hvis nogen på generalforsamlingen fore
slår et eller andet med hensyn til oprettel
sen af el-stik, så kan han dæleme regne
med min stemme i hvert fald, det er lige,
hvad han kan "

Ingvald Hedlund, Marstalsgade 21. Ud. b.
Arne Hedlund, Marstalsgade 21 Uden b.
Bent Kolund Jørgensen, Olymposvej 6.
Motorbåd „Rita".
Peter Palmblad, Frydenstrands Allé 50.
Motorbåd „Pan".
Erik S. Christiansen, Ballerupvej 5.
Kragejolle .Mia-Lisa".
Flemming Guldmand Jensen, Elbagade 38
Piratjolle „Etka".
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JUNIOR
AFDELINGEN

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.

KAPSEJLADSSÆSONEN
- ER SLUT
Årets sidste kapsejlads søndag den 16.
september:
Vejret var ikke helt, som man kunne
ønske sig det, det blæste vel meget, og
dagen forløb heller ikke uden uheld.

Forældredagen
søndag den 23, sept,

Søndag den 23. september havde junior
afdelingen indbudt juniorerne i Kastrup
Sejlklub og Øresunds Sejlklub „Frem" samt
vore egne juniorer og deres forældre til en
fornøjelig søndag. Dagen bød på forskellige
arrangementer, bl. a. en kapsejlads mellem
juniorerne fra de tre klubber. „Frem"s ju
niorer var således mødt op med deres 2
Da sejladsen startede blæste det 7 sec/m, juniorbåde og en af deres store øvelsesbåde.
og i løbet af den første halve time af sej
Juniorerne og deres forældre samledes
ladsen var vindstyrken nået op på ca 10 ved klubhuset kl. 9 søndag morgen og efter
sec/m, så vi besluttede at stoppe, da der at lodtrækningen af bådene havde fundet
var sejlet en omgang.
sted, begav juniorerne sig afsted til dagens
Aktive:
1. løb: „Fianche II"
1. præmie første kapsejlads, medens forældreene blev
Svend Aage Andersen, Øresundsvej 124.
2. løb: „Klumpe"
1. præmie vist rundt og fik fortalt lidt om forenin
Motorbåd „Mågen".
3. løb: „Alis"
1. præmie gens og juniorafdelingens arbejde. Efter
Poul Larsen, Sixtusvej 15. Uden båd.
4. løb: „Susan"
1. præmie denne rundtur fik de forældre, der havde
Georg Østerbølle Petersen, C. F. Bar5. løb: „Aloha"
1. præmie lyst, lejlighed til at følge sejladserne på
foedsgade 11. Motorbåd „Rollo".
6. løb: „Tun"
1. præmie nærmeste hold, idet de med „Frem"s øvelFritz Jørgensen, Marienborg Allé 84.
7. løb: „Calle"
1. præmie sesbåd blev sejlet ud på banen for at se,
Spidsgatter „Zeffi".
8. løb: „Strit"
1. præmie hvordan juniorerne tumlede de små både i
Robert Madsen, Røde Mellemvej 91.
Vandrepræmie for folkebåde vandtes af det friske vejr.
Motorbåd „Tonga".
Kl. 12 samledes alle de deltagende i klub
„Klumpe".
Carl Falk Hansen, Kongedybet 22.
Vandrepræmie for spidsgattere vandtes huset, hvor den medbragte mad blev for
Spidsgatter „Pia".
tæret. Efter frokosten sejlede man ud igen
af „Aloha". (Ejendom).
Johs. Hauge, Kentiavej 12. Krj. „Mascot".
til næste sejlads.
Ærespræmie fik „Fianche II", „Susan"
Flemming Vanglund, Bredegrund 11.
Kl. ca. 15 var der fælles kaffebord og
og „Strit".
Kutter „Flib".
præmieuddeling i klubhuset.
Points-pokalen for samtlige aftensejlad
Bruno Hammer, Bodenhoffs Plads 12.
Efter den meget store deltagelse at
ser
tilfaldt „H.2.0".
Spidsgatter „Albatros".
dømme, er vi i juniorafdelingen blevet klar
Tillige vil jeg gerne sige „Pløk" og Char
Kaj Vith Jensen, Kastrupvej 79.
over at der er et meget stort behov for den
les Villadsen, Takko Sild" tak for de skæn
Kragejolle „Mona II".
slags arrangementer, og det er vor agt til
kede ærespræmier, og de herrer Petersen
Eskild Wessberg, Kongedybs Allé 25.
næste år at lave lignende arrangementer
og Andreasen tak, fordi de så velvilligt har
Uden båd.
for at fremme samarbejdet med juniorernes
stillet deres motorbåde til rådighed som
Jørn Petersen, Kirkegårdsvej 49.
forældre og juniorafdelingen.
dommerskibe hele sæsonen, og til slut en
Kragejolle „Ninon".
Juniorernes forældre gav i alle tilfælde
tak til Hillers for hans medarbejderskab.
Bernhard Schrøder Christensen, Valby
A. Andersen. udtryk for deres glæde over arrangementet,
Langgade 68. Motorbåd „Helle".

Nye medlemmer

i SumMhq, Se^x>ceMM.a

„Bambi" knækkede masten, og „Kape
ren" kuldsejlede, uden dog at nogen men
nesker kom noget til, men i den forbindelse
vil jeg gerne sige Albert Madsen, „Klumpe",
tak, fordi han var med til at redde de tre
fra „Kaperen", og ligeledes hr. Øberg med
motorbåden „Svea".
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skønt det pa grund af den store tilslutning
var ved at vokse os over hovedet.
Jeg vil gerne her benytte lejligheden til
at sige de fremmede juniorer og vore egne
juniorers forældre tak, fordi de mødte op,
og love dem, at det næste arrangement,
juniorafdelingen arrangerer, skal blive præ
get af større orden og system.

Hans Ole Petersen

KS

Inga Jørgensen

KS

—<

—

Steen Larsen

ØSF

Henning Wind

ØSF

Ib Andersen

SSF

Erik Hillers

SSF

•

Point

Plac.

Klub

Navn

|Båd ni

Resultaterne af kapsejladsen aftrykkes
nedenfor, og som det vil ses vandt en af
vore gæster nemlig Henning Wind fra ØS
„Frem", en fuldt fortjent sejr. Også hold
sejladsen blev vundet stort af ØS „Frem".
Tilslut vil jeg bringe en tak til de med
lemmer, der har hjulpet til med at xå
dagen til at blive den sukces, den blev.
-•->
c
o
o,

Towærkskursus.
Erik Hillers
j 91 n r 1
Sa er vinterens arbejde begyndt, og så
Walther Andersen
j 92 nr 2 vidt jeg kan se pa nuværende tidspunkt, er
4de omgang (finale):
tilslutningen til towærkskursus god, der
Leif Guldbech Hansen ... j 207 nr. 1 er ca. 15 juniorer, der har meldt sig.
Benny Oemig
j 91 n r 3
Erik Hillers
j 92 nr. 2 Navigationskursus.
Tilslutningen til navigationsundervisningen er også god, ca. 20 juniorer.
Og jeg beder jer om at gå til disse kur
sus med liv og interesse, og bare spørge
jeres lærer, hvis der er noget I er i tvivl om
Hvis der nu er nogle, der ikke har fået
meldt sig, kan det endnu nås.
Husk, det er obligatorisk for at blive
Som det vil ses andetsteds i bladet har jeg
tilladt mig at indsende forslag til general fører, at man har gennemgået disse kursus.
forsamlingen om at anvende det beløb, der
star i juniorfonden til indkøb af en brugt Pointkampen.
Nu er det store øjeblik snart inde, hvor
juniorbåd til brug i juniorafdelingen.
Motiveringen er den at juniorafdelingen sejrherrerne skal udpeges. Det kan pa nu
fuldstændig har sprængt de rammer, inden værende tidspunkt ikke siges, hvem det
for hvilke afdelingen kan fa den enkelte bliver, men de pågældende vil få deres flotte
junior ud at sejle med de til rådighed stå ure overrakt på generalforsamlingen.
ende 3 både.
Juniorafdelingen har for øjeblikket ca. Generalforsamlingen
den 24. oktober kl. 19,30 i Markmands60 aktive juniorer, og da det må påpeges,
at den maksimale besætning pr. båd er 15, gades Selskabslokaler. Mød nu talrigt op
er det jo åbenbart, at den maksimale kapa og hør på hvad der er sket i foreningen i
citet er langt overskredet. Da det ydermere sommerens løb.
Men husk: ingen støj og ballade!
normalt vil være et vist frafald i sæsonens

Ny juniorbåd - ?

h-(
80 1 6,5
117 3 4
10,5
207 6 1
92 4 3
4
79 4 3
80 2 5
8
91 2 5
207 1 6,5 11,5
92 5 2
løb, i særdeleshed efter sommerferien, hvil
79 5 2
4
ket vi ikke har oplevet i år, tværtimod der
117 3 4
har stadigvæk været en øget tilgang.
91 6 1
5
Det vil altså sige, at vi til foråret må
lukke af for tilgangen af unge mennesker,
der gerne vil drive sejlsport, hvis ikke båd
materialet udvides. Denne sæson har vi
klaret ved at flere medlemmer har stillet
deres fartøj og tid til rådighed ved at tage
nogle juniorer med ud at sejle, selv øvelsesbåden har juniorafdelingen disponeret over
i løbet af sæsonen.

Sejladserne om
skolebetjent Jensens
juniorpokal
Lørdag den 28. og søndag den 30. septem
ber 1956 arrangerede juniorafdelingen sej
ladserne om skolebetjent Jensens junior
pokal, og samtidig fa kåret den bedste
junior. Sejladserne, hvor der kun kan
deltage juniorførere fra vor egen junior
afdeling, blev afviklet uden uheld og
formede sig som en handicap-sejlads, hvor
den bedste går videre til næste omgang.
Resultaterne er aftrykt nedenfor, og Leif
Guldbech Hansen overraskede og vandt for
tjent retten til at få sit navn på pokalen
og retten til at opbevare den et år.
Tillykke, Leif!
1ste omgang:
Benny Oemig
Erik V. Hansen

J
J

2den omgang:
Leif Guldbech Hansen ...
Lasse Gustavsen
Erik Hillers
udg.

J 92 nr. 1
J 91 nr. 2
J 117
efter havari

92 nr. 1
91 nr. 2
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3die omgang:

Kammeratskabsaftenerne.
Torsdag den 8. november kl. 19,00 lægger
vi ud med vore kammeratskabsaftener på
Sundpark skole, værelse nr. 17.
Den første aften bliver en diskussions
aften, hvor vi skal diskutere, hvad der er
sket i juniorafdelingen i sommerens løb.
Er der nu noget I har været utilfredse med,
så kom frem med det på denne aften, og
har I en eller flere gode ideer, så tag dem
med og lad os diskutere dem.
De efterfølgende aftener falder på den
Da det er en stor fornøjelse for os i 1. og 3. torsdag i hver måned, undtagen
juniorafdelingens ledelse at have med en den 3. torsdag i december.
afdeling at gøre, der er levende og stadig
Mød nu flittigt op.
udvikles, henstiller vi meget kraftigt til
medlemmerne om at stemme for dette for Efterårets store kapsejladser.
slag, således at udviklingen i afdelingen
Vore juniorer har deltaget i flere af efter
stadig kan fortsætte.
årets sejladser og har klaret sig aldeles
strålende, ja, så godt har de klaret sig, at
Med sejlerhilsen
Jørgen Hillers - Børge Theill Hansen. der går ry om det i sejlklubbernes langs
hele kysten. Nu kan medlemmerne selv
dømme, her er resultaterne.
SAMARBEJDET
MELLEM SUNDKLUBBERNES
Fælleskapsejladsen ved Skovshoved,
JUNIORAFDELINGER
deltagende fartøjer: 32.
J 91 - Nr. 2. Fører: Ib Andersen.
Dette samarbejde er i sommerens løb
J 92 - Nr. 1. Fører: Erik Hillers.
blevet udvidet meget, idet vi nu foruden
Københavns Amatør Sejlklub, Kastrup Sejl
klub og ØS „Frem", har fået et samarbejde K.S.U.s jollestævne.
igang med Hvidovre Sejlklubs juniorafde
Deltagende både: 17.
ling, der er en afdeling i meget stor vækst,
J 91 - Nr. 3. Fører: Ib Andersen.
idet de her sidst på sæsonen har udvidet
J 92 - Nr. 1. Fører: Erik Hillers.
deres juniorbådflade med 2 nybyggede
juniorbåde.
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Albin Solo Marstal
Penta Søby

Stof, som ønskes med i bladets først
udkomne nummer, må være redak

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

tionen i hænde senest den 5. i måne
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den. Stof, der indsendes efter denne
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med,

når

bladet

skal

udkomme

nogenlunde regelmæssigt.

Red.

TYKKE PUDER
stoppet med skumgummi tolv kroner.
Puderne er betrukket med svært altan
stof i flere solægte farver. — Størrelse
45X40 cm. Puder og hyn^r til møbler,
biler, havebrug samt skibe leveres i alle
mål med eller uden stof til eventyrlige
værkstedspriser.

GEORG FANTH
A MAGE

YftJvERJ

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

CARLSGADE 8 — SUNDBY 7471
Træffes også om aftenen.

Afleveret til postvæsenet d. 17.—10.—1956.

ANNONCEEKSPEDITION ved
E. LORENTZEN,
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&MTZKE
Assurance

Udgiver: Sundby Sejl«Forening.
Ansvarshavende redakter:
Thorkil Langelund
Øresundsvej 122, Am. 6474 v.
Ekspedition: E. Nilsson,
Vestermarie Alle 51, 50 25 02

Kongeas Nytorv 6

.

København K.
Tryk: Amager Bogtrykkeri,

WHWWWIWIHWWlHIWWy.WMIlMlMWMWWiHWWimmWK

Hallandsgade 11 — S.

15. ARGANG — NR. 11

M E D L E M A F D A N S K I D R Æ T S F O R B U N D O G

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

Kattegat på langs og tværs
( R e j s e n til lamlets ende III)
af G. ØSTERGAARD

'foKYfnS*

/*»

(Fortsat fra forrige nr.)
Det var en ualmindelig idyllisk gammel
by med mange gamle bindingsværkshuse,
og overalt blomsterede roser. I haverne, op
ad facaderne, ja selv banegården var de
koreret smukt med duftende roser. Det er
virkelig lykkedes beboerne at gøre Mariager
til rosernes by.
Her var smukt og fredeligt, det var en
by, hvor man rigtig kunne feriere og føle
sig hensat til de gode gamle dage. Gader

I

og fortove var smalle og fortrinsvis udført
med den så bekendte benbrækkerbrolægning, og adskillige huse ikke højere, end
at man let kunne nå tagskægget, og oppe
ved kirken lå en rigtig gammel malerisk
borg.
Men havnen var lille og tilsyneladende
ikke meget trafikeret, hvad der er for
ståeligt, når man tager de vanskelige besejlingsforhold i betragtning.

Vi forlod Mariager næste dag henad kl.
11 og fik udenfor fjorden rask nordøstlig
vind og temmelig grov sø tværs på vor kurs
ned efter Djursland, og på det sidste stræk
ud langs nordkysten næsten imod, men
efter små 6 timers rejse gik vi ind i Bønne
rup fiskerihavn for at besøge venner i om
egnen, og for at få tankene fyldt op.
Næste dag ved 9-tiden stod vi atter til
søs, og fik, med den stive nordøstlige vind,
en svær sø dels imod, dels tværs og dels
agten for tværs på vore vekslende kurser
ud forbi Gerrild, ned om Fornæs, forbi
Grenå, Havknude og Jernhatten til 3 kosten
på Øre Flak, herfra forbi Sletterhage og
videre ind til Århus, hvor vi gik i havn ved
16-tiden. Vi fik anvist en god plads i lyst
bådehavnen, med faste fortøjninger og pri
vat landgangsbro, så det kunne ikke være
bedre.
Under vort ophold her kørte vore venner
os rundt i omegnen, og vi beså bl. a. den
nye fjernsyns-antennemast, der er anbragt
i Skåde bakker syd for Århus, og hvis top
efter sigende skal være Danmarks højeste
punkt. Det var et imponerende syn, dette
høje, slanke tårn, på hvis tag den med
svære barduner afstivede uhyggeligt høje
gittermast er anbragt.
Lige i nærheden ligger Jelshøj, hvorfra
der er milevid udsigt hele horisonten rundt.
At TV-antennen virkede efter hensigten
fik vi beviser for de to aftener, vi tilbragte
i byen.
Århus er en storby i rivende udvikling,
og den var nærmest ukendelig for mig,
der dog for mindre end 30 år siden var bor
ger i byen. Selv havnen, hvor jeg havde mit
virke dengang, var ændret til Ukendelighed,
og store, nye kvarterer var skudt op i byens
yderkreds, torve og pladser var ændrede og
regulerede, og allevegne, hvor der var mu
lighed derfor, var der indrettet underjordi
ske garager. Her var åbenbart noget at
lære for vort københavnske bystyre.
Men det provinsielle, det idylliske, er
gået af Århus for tid og evighed.
Hidtil var alt gået nogenlunde planmæs
sigt på vor tur. Vi var kommet alle de ste-
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Parti fra Mariager.
der, der var på programmet og et enkelt
mere, og vi var ankommet og gået omtrent
til den planlagte tid. Programmet var om
trent slidt op. Vi manglede kun Æbeltoft,
så skulle vi se at komme tilbage til de
hjemlige længdegrader.
Tirsdag den 17. juli kl. 7,30 forlod vi
Århus lystbådehavn og stampede ud til
Sletterhage, svingede op i vigen, hvor der
var dejligt læ, og ankom kl. godt 10 til
Æbeltoft, som vi tog et overblik over i de
følgende par timer. Den lignede sig selv.
Der var ikke sket ret mange forandringer
i de 18 år, der var gået, siden jeg var der
sidst. Det lille pygmærådhus med spiret
ligger stadig i samme omgivelser, og selv
brolægningen er urørt både på kørebane
og fortov.
Omkring kl. 12,30 stod vi ud på vort sid
ste, lange stræk på denne begivenhedsrige
og af vejrguderne tilsmilede ferietur, gled
1 det stille vand ud af Æbeltoftvig ned til
2 kosten på Skadegrund og satte herfra
kurs efter Gilbjerghoved. Det friskede op
til kuling af nordøst, og en — som vi senere
konstaterede — kraftig nordgående strøm
gav en ret høj, kort og urolig sø, som i de
byger, vi med mellemrum fik, gjorde det
utilrådeligt vedblivende at ligge tværs i
søen, så vi måtte ved disse lejligheder holde
noget op i søen og sætte farten noget ned.
Men det gik dog støt fremad, Kattegat
SW fyrskib og Gniben dukkede op forude
og forsvandt efterhånden i vort kølvand,
så tonede Hesselø frem lidt nord for vor
kurs, og vi kunne kigge ned til Hundested,

Fornæs fyr.

og endelig langt om længe fik vi Gilbjerg
hoved tværs, men da var fyr og lanterner
forlængst tændte.
Det var en lang, urolig og trættende
rulletur, der fik kompasset til at svinge
4 a 5 streger ud til hver side for kursen,
og den holdt på til ud for Hornbæk, hvor
den afløstes af en 4—5 meter høj og lang
dønning agterind, nu da vinden havde lagt
sig.
Endelig kl. 23,30 strøg vi ind i Helsingør
nordhavn efter vor hidtil længste distance
indenfor samme døgn, nemlig 104 sømil,
som vi havde udsejlet på godt og vel 14
timer.
Nu trængte vi virkelig til ferie, d. v. s.
til at hvile ud, så der er vel ikke noget at
sige til, at vi dasede onsdag og torsdag væk
i Helsingør og først tog det sidste stræk
hjem fredag den 20. juli, og om dette stræk
er der ikke andet at bemærke, end at det
var en pragtfuld sommerdag med høj him
mel, bagende solskin og roligt vand.
Kl. 14,27 sluttede sommerturen 1956, der
havde varet 20 dage, hvoraf 88,23 sejltimer,
i hvilken tid vi havde udsejlet 662 sømil.
Gennemsnitsfarten havde været 7,5 knob
og brændselsforbruget havde været 533
liter, der havde kostet 145 kr.
Motoren havde på turen snurret ialt 4,24
millioner omdrejninger og aldrig fordret
andet tilsyn, end hvad fedtkopper til vand
pumper og stævnrør krævede, og af uheld
havde vi kun eet: Skipperens pibe faldt på
dørken og knækkede spidsen.
Men det kan også være alvorligt nok,
når der er langt til land.
G. Østergaard.
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RETTELSE
Sætternissen havde haft en lille spøg for
med Østergaards udmærkede artikel om en
rejse til landets nordligste ende. — Øster
gaard selv havde kaldt den: „Kattegat på
langs og tværs" med undertitlen: „Rejsen
til landets ende. III", — men nissen havde
fået det til Kattegat på kryds og tværs,
og Rejsen til verdens ende.
Det er den slags skurkestreger ingen sæt
ter, ombryder eller trykker kan gardere sig
imod, det er noget, nissen lumskeligt sniger
sig til at lave i nattens mulm og mørke,
medens alle sover, og så først, når bladet er
trykt og sendt ud, sidder han der på ma
skinen og peger fingre og griner, fordi han
ved, at nu bliver redaktøren hængt.
Og medens redaktøren raser rundt og
bander alverdens nisser ned i den sorteste
underverden, trøster han sig med, at ver
dens ende faktisk er Skagens Rev fyrskib,
idet nemlig langt de fleste lystfartøjscertifikater gælder indtil en linie fra Skagen til
Kristianssand i Norge, — så her hører altså
de fleste sejleres verden op. Og titlen på
Østergaards fortrinlige beretning er så
ledes, trods alt, ikke helt ved siden af, —
men det skulle altså havde været "Landets
ende".
Østergaard har som, bekendt besøgt så
vel landets østligste som sydligste ende,
og på sin forfriskende måde ladet os andre
tage del i sine rejser, og nu har han altså
også besøgt den nordligste, — derfor må
artiklen nødvendigvis have det romertal:
Rejsen til landets ende III".
Red.

JEQ ER F L O V - Redaktørens artikel i sidste nummer af
bladet angående ,,Kaperen"s forlis får mig
til at komme med et par bemærkninger.
Ikke på grund af ,,Kaperen"s forlis, men
på grund af artiklens sidste afsnit.
Den omtalte folkebåd var af flere både
blevet tilbudt hjælp, men havde afvist dette,
da han selv havde motor i båden.
Redaktøren skriver, at han er flov.
Der er imidlertid en anden folkebåd, som
jeg er flov over. En folkebåd, som lige
ledes knækkede masten.
Jeg har fra et medlem af „West" fået en
henvendelse i denne sag.
Den pågældende båd fra „West" var en
søndag ude på fisketur. Ejeren havde en del
gæster med, og de lå norden for Røsen, da
de blev prajet af et andet fartøj, der an
modede dem om at gå til assistance for en
folkebåd, der havde knækket masten og lå
og drev om.

Motorbåden gik selvfølgelig straks til
undsætning og bjergede folkebåden ind til
Sundby Sejl-Forenings havn.
Det gav selvfølgelig et stort afbræk i
det pågældende selskabs pilketur, men det
får være, hvad det være vil. Det er jo en
simpel pligt at yde hjælp, når sådan til
trænges.
Men det er sandt for dyden også en sim
pel pligt, at føreren af det indbjergede far
tøj siger tak for hjælpen.
Noget sådant må man altid have tid til,
navnlig da den pågældende motorbåd efter
bjergningsaktionen løb op til vort klubhus,
hvor besætningen spiste frokost. De opholdt
sig i klubhuset en hel time, så der havde
været rigelig tid for ejeren til at sige „Tak
for hjælpen".
Jeg er flov.
W. Tanggaard Rasmussen.
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GENERALFORSAMLING
onsdag den 21. oktober 1956
Akilles Jensen foresloges og valgtes til
dirigent. Sekretæren oplæste protokollen,
hvorefter formanden aflagde beretning over
det forløbne halvår.
Kommunen har endnu ikke svaret på for
eningens henvendelse vedr. en langfristet
lejekontrakt og det ny klubhusbyggeri. —
Derimod synes der at være tegn på, at
spørgsmålet vedr. ndr. spunsvæg kommer
til realitetsforhandling i nær fremtid.
Broerne er blevet repareret adskillige
steder, ndr. ydermole er blevet beklædt på
ydersiden og forstærket. Faste mastebukke
vil blive opsat snarest ved masteskuret.
WC'erne er blevet repareret. Mastekranen
har fået ny wire, og motorkranen en ny
talje.
Kongens foged har været på besøg, nogle
både er blevet sat på gaden, mtedens andre
(størsteparten) er blevet erklæret for vær
diløse, hvorefter de er brændt af foreningen.
Det er bestyrelsens agt hvert år at forsøge
at holde pladsen fri for gamle vrag og des
lige ved hjælp af Kongens foged.
Formanden opfordrede i denne forbindel
se medlemmerne til at forsyne deres pram
me og joller med medlemsnummer og und
lade at lade dem henligge under broerne.
Jollernes og prammenes rette plads var
renden ved malerudsalget og pladsen vest
herfor.
Formanden omtalte sejlerskolen, den
kommende vinters kurser i navigation og
tovværk, udtalte sin glæde over juniorafde
lingens store tilgang af unge, en tilgang,
der lover godt for foreningens fremtid.
Juniorerne har klaret sig pænt i mange
kapsejladser, og der har været et godt sam
arbejde med juniorafdelingerne i Frem,
KAS, Kastrup og Hvidovre.
Foreningens jubilæumsemblem vil i år
blive givet til følgende 25 års jubilarer:
V. Jensen, „Siola".
Chr. Madsen, „Laila".
Kaj Andersen, (Sporvognskaj).
Sv. Aage Boye Andersen, (Undulaten).
Sv. Aage Larsen, (Bollebageren).
Fr. Høegh Dreyer.
Th. Sparre, vor kasserer og „Sparegris".
Formanden kom derefter ind på Sven
Malms angreb i bladet på både havne- og
kapsejladsudvalg. Fandt det forkasteligt,
at Malm opfordrer andre medlemmer til at
udmelde sig af foreningen. Gav forsamlin
gen oplysning om jollesejlernes anonyme
brevskriveri og deres uvillighed til selv at
gøre en indsats som f. eks. i brospørgsmålet
og den rette brug af ophalervognen for
joller.

Formanden afsluttede sin beretning idet
han rettede en tak til alle, der gjorde et
arbejde til gavn for foreningen.
Juniorlederen gjorde forsamlingen op
mærksom på, at det faktisk var junior
afdelingens 10 årsdag, hvorfor han var
særlig glad for den store tilgang af junio
rer. Påpegede den gode vedligeholdelse af
bådene, den gode og nære kontakt med
juniorafdelinger i andre klubber, som nævnt
af formanden, og fortalte tilsidst resultatet
af sæsonens pointdyster:
Benny Oemig og Birthe Nielsen fik hver
et armbåndsur overrakt af „Pløk".
Erik Hillers fik en bogpræmie.
Seierbo ønskede ekspetancelisten offent
liggjort og en ny medlemsfortegnelse opsat
på Madsens skur. Desuden mente han, at
mange gamle skure uden numre måtte
kunne fjernes. Formanden oplyste, at eks
petancelisten i dag var på ca. 75, sidste år
var den på ca. 140. En ny medlemsliste var
et både stort og utaknemmeligt arbejde,
der allerede 14 dage efter opsættelsen ville
være forældet. Oprydningen af de gamle
skure var igang. Forsamlingen vedtog efter
en længere debat at optage Jørgen Boalth
som medlem af foreningen.
Protokol og beretning vedtoges derefter
enstemmigt.
Da der ingen lovændringsforslag var ind
sendt, gik man derpå over til at behandle
bestyrelsens forslag om at installere elek
trisk kraft og lys på såvel sdr. som ndr.
plads. Et arbejde der vil koste ca. 4000 kr.
Formanden anbefalede sagen og oplyste,
at installationen ville blive dimensioneret
således, at man eventuelt senere ville kunne
etablere lys på broerne. Flere medlemmer
anbefalede forslaget og var især tilfredse
med, at der nu kom lys på pladsen. Kun
Hjalmar vi imod, han foretrak, at beløbet
gik til jollesejlerne. Til slut vedtoges for
slaget ved skriftlig afstemning med 109
jastemmer imod 14 nejstemmer. 2 stemme
sedler var blanke.
Det af Louis Andersen indsendte forslag
om atter at tillade cykling på pladsen blev
efter en kort debat forkastet med 95 nej
stemmer imod 27 jastemmer.
Sven Malms forslag om at nedramme
fortøjningspæle til piratjollerne kom der
efter til behandling. Dirigenten foreslog,
og Sven Malm gik med til, at give sit for
slag en klarere udformning, hvorefter det
fremgik, at pælene skulle nedrammes inde
i renden udfor klubhuset og benzintanken.
Flere medlemmer anbefalede forslaget, der
iblandt Seierbo, der under forudsætning
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af forslagets vedtagelse, gav tilsagn om at
bekoste nedbankning af de nødvendige pæle
uden udgift for foreningen. Flere talere
takkede Seierbo, og formanden kunne love
Seierbo, at der om vinteren ville blive sør
get for isning om pælene. Forslaget blev
derefter vedtaget med 111 jastemmer imod
8 nejstemmer.
Dirigenten oplæste derefter Jørgen Hil
lers forslag om at benytte det beløb, der
står i juniorfonden, til indkøb af en junior
båd til anvendelse i juniorafdelingen.
Juniorlederen og formanden anbefalede
forsamlingen at vedtage forslaget. Flere
andre talere anbefalede ligeledes, og Rig
gerhans gav tilsagn om personlig at yde
sin medvirken ved at udføre riggerarbejdet
uden bekostning for foreningen.
Ved skriftlig afstemning vedtoges for
slaget med 108 jastemmer imod 1 nejstem
me. 2 stemmesedler var ugyldige.
Dirigenten gik derefter over til valg af
tillidsposter. Willy Tanggaard Rasmussen
genvalgtes med akklamation til foreningens
formand.
Kapsejladschefen Alf Andersen ønskede
ikke genvalg, og formanden forklarede for
samlingen, at bestyrelsen den 11. oktober
1956, efter at fristen for indsendelse af
forslag til generalforsamlingen var udløbet,
havde modtaget en skrivelse underskrevet
af ca. 12 kapsejlere. Formanden oplæste
skrivelsen og udtalte, at den efter besty
relsens opfattelse kun kunne opfattes som
mistillidsvotum for Alf Andersen og lidet
flatterende for underskriverne. Einer Olsen
oplyst, at han var medunderskriver. Han
syntes, at i den forløbne sæson havde Alf
virket træt i sit hverv som kapsejladschef.
Alf havde for meget om ørerne, alt var ikke
gået så godt som hidtil; der manglede lige
som kolorit over det hele. Einer havde haft
en samtale med Alf om et fremtidigt kap
sejladsudvalg, i hvilket han og flere andre
var villige at indtræde til aflastning af Alf.
Einer indrømmede, at skrivelsen var uhel
dig. Han havde forsøgt at holde den tilbage,
men fået den besked, at den var afsendt.
Formanden udtalte, at skrivelsen var et
uberettiget mistillidsvotum for Alf. Skri
velsen burde være tilbagekaldt inden gene
ralforsamlingen. Carl Hillers protesterede
harmfuldt overfor brevskriverne.
Dirigenten fastslog herefter overfor for
samlingen, at efter Einer Olsens saglige
forklaring, var Alf fuldt ud rehabiliteret,
og mente sig at være i fuld overensstem
melse med forsamlingens ønske, når han
nu opfordrede Alf at fortsætte som kap
sejladschef. Alf Andersen indvilgede her
efter i at fortsætte og genvalgtes som kap
sejladschef med akklamation.
Herefter genvalgtes enstemmigt:
Juniorleder: Jørgen Hillers.
Repræsentant i bestyrelsen: Magnus
Madsen.
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Suppleant til bestyrelsen: Harald Hansen
Under „Eventuelt" bad Th. Sparre med
lemmerne gøre sig klart, at bestyrelsens
arbejde foregik i dens medlemmers fritid,
ja flere bestyrelsesmedlemmer var endog
nødt til at anvende en del af deres arbejds
tid for at udføre nødvendigt arbejde for
SSF. Som kasserer havde han meget nær
føling med det store og omfattende arbejde,
som bestyrelsen udførte, og han syntes, at
kritikken af bestyrelsen var altfor skarp
og harmedes over den måde i hvorpå den
blev fremført. Seierbo udtalte, at man ville
have lov at sige sin mening, og bad om der
måtte blive opsat et henvisningsskilt til
SSF ved Øresundsvejens udmunding i
Amager Strandvej.
Formanden takkede Sparre for de pæne
ord og lovede Seierbo at lade et skilt op
sætte som ønsket.
Da ikke flere medlemmer ønskede ordet,
motiverede diregenten et leve for forenin
gen og hævede generalforsamlingen.
Alf. Kruøjser, sekretær.
•

Andespil
Torsdag den 15. november
kl. 19.30 pr.
i Selskabslokalerne,
Markmandsgade
*
Billetter å 0,50 kr. fås hos
bestyrelsen og i klubhuset
•

Masser af fede ænder
— og så er der bal
bagefter

•
HUSK formandens henstilling på general
forsamlingen om at male medlemsnummer
på alle joller og pramme.

» — clet or sgu flovt — «
Den slutbemærkning i en artikel i sidste
nummer af bladet har fået motorbådsejer
ne til at protestere kraftigt, idet de hævder,
at det ikke er rigtigt, at ingen kom folke
båden, som lå derude med knækket mast,
til hjælp.
Det tvivler jeg skam ikke på, og jeg har
også nu bagefter fået at vide, at der havde
været et par motorbåde ude ved ham og
tilbudt at tage ham ind, ligesom et par
motorbåde, som var for indgående, havde
slået et slag hen omkring havaristen, men
at folkebåden afslog ethvert tilbud om
hjælp og hævdede, at han ville klare sig
selv, — men det er jo slet ikke det, der er
flovt.
Det, der gjorde mig flov var, at jeg kom
ned til havnen og gik en tur ud ad den
nordre bro og så den sorte folkebåd ligge
derude. Jeg stod der vel en halv times tid,
og i den tid skete der i hvert fald ikke
andet, end at det blev mørkere og mørkere,
og jeg kom til at tænke på, at det da
måtte være nemmere, og mere behageligt,
at bjerge ham, medens det endnu var en
lille smule lyst og inden han mistede sit
anker og drev ind på grunden mellem ren
den og badeanstalten.
Vi er ikke nogen børnehave og enhver
skal kunne klare sig selv og sit skiv, men
er uheldet ude, er der ikke noget flovt ved
at modtage hjælp, — men jeg vil gå ud fra,
at folkebåden ville have tid til at bjerge sin
mast og søge at redde sine sejl og iøvrigt
klare op, inden han lod sig slæbe i havn,
det er også muligt, han havde givet sig til
at svinge med et eller andet, da det gik op
for harn at han ikke kunne få sin egen
motor i gang og ikke kunne klare sig selv
ind, — men hvem kunne se det i mørke ?
Af egen erfaring ved jeg, hvor lidt tak
man har for at hjælpe, men man gør sin
pligt, ikke sandt, og tager de ubehagelig
heder, der følger med. Jeg ved nu, at flere
motorbåde lå klar til at gå ud, hvis han
havde kaldt på dem, og motorbådsfolket
har absolut ikke noget at føle sig flove
over, dertil har man for mange beviser på
Sundbys motorbådes uselviske ofren både
grej og tid, og skiv med for den sags skyld,
— nej, grunden til min flovhed var, at man
jo ikke kan vide noget som helst om, hvilke
tanker en fremmed vil gøre sig, hvis han
ikke har set mere, end jeg, nemlig, at en
båd var i nød og at ingen kom den til hjælp.
Hvis han heller ikke har set nogen gå
ud til den nødstedte, og afbryder sin hjem
rejse for at bjerge en af vore både, så må
han da få et meget ufordelagtigt indtryk af
os i SSF.
Det var det, der gjorde mig flov, og der
for skal det siges her, at min opfattelse
også kan være andres, som ikke har set
mere end jeg og som derfor må opfatte
situationen på akkurat samme måde. Ked.
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Afslutningsfesten for sejlerskolernes fællestur finder sted LØRDAG DEN 17. NOVEM
BER KL. 19,30 i „FREM'S KLUBHUS.

REVYEN
mangler endnu nogle damer og herrer, som
kan lide at optræde på de skrå brædder og
har evne i den retning, og vi skulle jo lige,
inden vi skriver revyen, vide, hvem vi skal
tildele de forskellige roller, — så lad os
lige høre din stemme, synger du bas eller
heltetenor, og hvad med pigerne, — der er
stadig plads for et par søde sejlerpiger (og
dem har vi jo mange af) både i koret og i
solistnumre, —i men I må skynde jer og
komme nu, for vi skal i gang snarest, for
inden vi får set os om, er det forår, og vi
er i fuld gang med at sælge billetter til
F O R A R S R E V Y E N 1 9 5 7
— EN RIGTIG SEJLERREVY —
Festudvalget.
Også „Pløk" kan lide ungdommens frisk
hed og initiativ, — det var tre glade juni
orer, der stolte modtog hans udsatte flids
præmier.
Benny Oemig havde fået 129 points og
fik ur.
Birte Nielsen havde fået 83 points og
fik ligeledes ur.
Erik Hillers havde fået 107 points og
fik en bog.

Flot bog om sejlskibe
(Fra Ekstrabladet)
„Svanesang" som Ejner Munksgaard og
Skandinavisk Bogforlag har udsendt, er
ikke blot en stor og fornem bog om „havets
hvide svaner", sejlskibene, men simpelt hen
det flotteste værk, vi mindes at have set
om dette emne, med godt 200 sider tekst
og et lignende antal billedsider, hvis mage
heller ikke findes.
Bogen er skrevet af kaptajn Kai Lund,
der er kontorchef i Handelsflådens Velfærdsråd, og søfartshistorikeren F. Holm
Petersen, og meningen med den har dels
været at riste en rune over søfartens store
sejlskibsepoke, som forekommer mere og
mere fjern, dels at viderebringe sangen til
den nyere tids sømænd. Disse har sikkert
også godt af at høre om den tid, hvor man
sejlede med clippere, der kunne følge med
vor tids amerikabåde, om sejlskibenes lang
varige og forbitrede kamp mod dampski
bene, om svanernes sidste opblomstring i
de forskellige lande, og om vor tids store
sejlskibe, derunder en kommentar til skoleskibsuddannelsen.
Bogen er dyr (96 kr.), men afhjælper et
savn i den danske søfartslitteratur og er
efter fagfolks mening alle pengene værd.
E. E.
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ReqnvejRSAften

isovekRoqen
af ROLLO

Det var en af disse aftener, som slet ikke
er nogen aften, men noget gråt, ubestemme
ligt mellem dag og nat, ingen skumring og
ingen farveglad himmel, der sagde godnat
°g På gensyn i morgen, bare noget gråt,
uldent uden for kahytsvinduerne, og så
regnens monotome trommen på kahyts
taget.

T
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Der hvor vi lå, i sovekrogen ud for
Jungshoved ved indsejlingen til Bøgestrøm
men, havde det regnet og regnet i al den
tid vi havde ligget der, ikke et eneste sol
strejf havde vi haft, ikke engang nogle
forblæste, iturevne skyer var jaget over
himlen, kun et eneste trøstesløst og gråt
regnvejr, og nu længtes vi inderligt efter
solen, var lige ved at tvivle på Skaberens
løfte om, at jorden aldrig ville gå under
af en syndflod.
„Hvis det også regner i morgen," sagde
jeg, „så sejler vi drolen splitterne til Hono
lulu, man bliver simpelthen vanvittig af
dette her"
Vi lå på hver sin køje i den mørknende
kahyt, og jeg var nået dertil, at jeg var
begyndt at spekulere over, om der i det
hele taget var noget ved at sejle. Lade sig
gennembløde hver eneste dag eller sidde
i en snæver kahyt og glo sig tungsindig
ud ad de små koøjer. Kun et par fiskerbåde
og fragtbåde var kommet forbi ) lystsejlerne
holdt sig hjemme, vi var de eneste, der var
ude i det.
Maleren lå og drejede en halvtom flaske
mellem fingrene og forsøgte at kradse eti
ketten af med tommelfingerneglen: „Skal
jeg fortælle dig om et sted, hvor solen
skinner fra morgen til aften, og når den
bliver træt, afløses af en stor ferskengul
måne, som spejler sig i stille sortblå lagu
ner — ?"
„Nej, gør dig endelig ingen ulejlighed,"
afbrød jeg ham, „det interesserer mig ikke
et klap, hvordan der ser ud på månen eller
i Italien, vi ejer efterhånden ikke en tør
trevl i båden, det er den mest elendige
sommer, jeg nogensinde har oplevet, jeg er
mest tilbøjelig til at sejle hjem og sælge
skivet og købe en knallert."
„Hvad skal du have for den?"
„For hvad, — for båden her?"
„Ser du, mig skal du ikke få lokket til
at slå kraftspring mellem biler og sporvog
ne og ubevogtede jernbaneoverskæringer,
og hvis du går i land, så sejler jeg videre
alene."
„Du sejler ikke ret langt, for hvis det
forbistrede regnvejr ikke snart holder op,
drukner du som en kat."
„Nå, ja, så drukner jeg, men jeg sejler
i hvert fald indtil da."
„Du synes måske stadig, det er mor
somt?"
„Ja, for jeg trives nu engang bedre ved
at lade mig oversprøjte af friskt havvand
end af landevejens pladder og møg, — og
tror du egentlig, det holder op med at reg
ne, fordi du sælger båden og køber dig en
knallert ?"
„Åh, hold op —"
„Næh, ser du, der er masser af menne
sker, erhvervssejlere, som vi er kommet
til at kende, der betragter os som tilhøren
de det havets broderskab, de selv tilhører,
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G ø s t a Ø b e r g har sendt redaktionen tre fotos, der m e d al tydelighed viser, hvor ublidt vejrguderne lod os tage afsked m e d sejlsæsonen 1956.

1

Kun toppen af „Kaperen"s mast rager
SS. 30 med et par omgange om bommen
SS. 30 lægger øret til og smadrer en
ud for badeanstalten, klar til at vende og op over vandet og en lille trekant af sejlet, nærgående sø så det ryger og sprøjtet står
og den forliste skipper selv ser ud, som om om den.
holde ned mod startlinien.
han vræler til redningsfartøjet: „Hva'
&
4
dælen nøler I efter?"

fordi de ved, at Vi også har sejlet langt
og længe."
„Tak skal du ha', — kom ned på jorden,
vnand."
„På jorden, nej, jeg vil blive på vandet.
Det håndtryk, man får af en fisker eller
af skipperen på en lille fragtbåd, af en
havnefoged eller tolder, det er mere værd
for mig, end at en smule regnvejr får lov
til at ødelægge det."
„Du er jo helt oppe i stratosfæren, mand."
„Nej, det er jeg ikke, men jeg har venner
i Sandvig, som jeg glæder mig meget til at
hilse på i morgen, jeg er „dus" med havne
fogeden og de fleste beboere på Nyord, jeg
kender folk i Stege, som vil stå på kajen
og råbe godaw og velkommen, når vi klap
per til broen, jeg længes efter at sidde på
„Snekken"s åbne terrasse og se ud over
Storstrømmen, der er fiskere og skippere
i Bandholm og Stubbekøbing og Saxkøbing,
som vil le af glæde, når vi rækker vore
fortøjningsender op mod dem, der er folk
på Askø og Fejø og Femø, som vil klappe
os på skulderen, når vi springer i land,
der er — —"
„Hold op, mand, hold op!"
„Der er Kyrkbacken og Båckviken og
Landskrona og Båstad og —"
„Ti, — eller jeg smider dig på hovedet
i vandet —"
„Og der er Isefjorden og Odden, og der
er Strynø og Drejø og Ære, — der er en

verden med tusinder af dejlige meennesker,
vi er kommet til at kende og holde af, netop
fordi vi er sejlere og ikke landevejenes
hæsblæsende,
overstænkede,
forjagede
mennesker, som bare tror, det gælder om
at komme længst muligt bort på kortest
mulige tid. Danmark er et land af øer, af
femhundrede dejlige øer, man kun kan
komme rundt til, hvis man har et skib, —
vi har ikke nær besøgt dem alle sammen
endnu, vi mangler sådan noget som firehundredehalvfjerds, — og der er fjorde og
vige og sunde og bælter, det er det eneste
land i verden, hvor der er noget ved at
leve, især hvis man er ejer af et skiv, —
og så vil din store klaptorsk skille dig af
med det eneste, der er værd at eje her i
livet, bare fordi det regner en smule og har
regnet en halv times tid
"
Maleren standsede sine udgydelser og vi
lå begge tavse og lyttede til regnen, som
trommede hen over kahytstaget, lå i ind
sejlingen til Bøgestrømmen og lod det
regne og regne, lod det blive ved, indtil
jorden ville gå under i en ny syndflod, men
med eet rejste Maleren sig op på den ene
albue og så over på mig: „I morgen sejler
vi under regnbuen over og hilser på dem
i Nyord —"
„Ja," sagde jeg og rejste mig for at gå
op i det tiltagende mørke og hænge en
blafrende flagermuslygte i fokkestaget.
Ankerlanternen.
Rollo.

ØSTENSTORM
En halv snes både, som lå på svaj uden
for, totalforliste under den sidste storm,
blev smadret til pindebrænde mod havne
molernes sten. En nordvesten havde presset
vandet ned i Sundet, og da den så sprang
om i øst, havde vi vandet her og søerne
kunne rejse sig mod land.
Der er vist intet grej, der kan holde til
en østenstorm, og er ankerfortøjningen
røget, er alt håb ude. Søerne løfter bådene
et par meter eller tre og hamrer dem derpå
ned i stenene, løfter dem igen og hamrer
dem atter ned, igen og igen, — det er ti
formuer, som ligger der som pindebrænde
og skvulper i søerne, ti formuer i penge,
solskin og frisk luft, afslapning fra hver
dagen, livsglæde og livsfornyelse, — og
hvad er der så at gøre for at hindre en ny
østenstorm i at tage endnu flere, —< intet.
Ikke andet, end at sørge for at være på
land, inden den kommer. For selv bådene
i havnen havarerer og forliser.
Det gør altid en sejler ondt at se andres
både forlise, især når man intet kan gøre
for at hjælpe, eller hindre forliset, — man
kunne jo ikke angang komme ud til
dem i vejret, og mest vel, når man kender
ejerne og ved, at deres arbejde hindrede
dem i at komme ned at se til skivet, før
det var forsent.
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J U NIO R T U R E N
4. - 12. august 19 56
Tekst og tegninger af Ole lteoker
DAGBOG FOR J 117 - CALLE
Turen var fint arrangeret af Ove Wilken,
KAS, som ledede den fra ,,Le Bateau".
Fredag den 3. august om aftenen sejlede
vi fra Sundby Sejlforening til Københavns
Amatør Sejlklub, hvorfra vi startede turen
lørdag eftermiddag med at sejle til Humle
bæk, som vi først nåede sent om aftenen
på grund af den løje vind.
Hver af de 13 deltagende både havde
fået udleveret en proviankasse, og den
fyldte fru Wilken hver morgen, når vi stil
lede med madkasserne, med rugbrød, smør,
Dst, fedt, leverpostej, rullepølser, bananer,
tomater, marmelade kiks og sodavand i
rigelig mængde. Vi fik alt det rugbrød, vi
kunne spise, og det var en hård tørn, der
hver dag blev taget ved brødmaskinen.
Dette var frokosten.
Om morgenen fik vi cornflakes og havre
gryn og om aftenen varm mad direkte fra

LE BATEAU. Her residerede Wilken, og
herfra holdt han øje med os under sejlad
sen, hvilket kunne være vanskeligt nok,
jftersom afstanden mellem den første og
den sidste af de tretten både kunne strække
sig over flere sømil. Når det var vindstille,
kunne Wilken trække os alle sammen, og
det endda med god fart.

For en gangs skyld matte vi undvære
„Fejeren" som dirigent, — men AJtilles er
au heller ikke nem at slå benene væk under.
Det er stadig forbudt at cykle på hav
nens areal, — benyt cyklestativerne ved
indgangene.

*
At man i Sundby Sejlforening er stærkt
interesseret i ungdommen viser, at Jørgen
Hillers forslag om indkøb af en ny junior
båd, blev enstemmigt vedtaget.

København, kørt ud i varmekasser af Wil
ken junr.
Så godt levede vi.
Søndag: Vi sejlede fra Humlebæk om
formiddagen med Gilleleje som mål. Vinden
var frisk, og vi måtte krydse.
En times sejlads fra Helsingør ankrede
vi op tæt ved land og spiste frokost. På
vej til Gilleleje sejlede vi som sædvanlig
kapsejlads med hinanden, det gjaldt om at
komme først i havn.
Den dag var det lige J 117's vejr. J 91,
i hvilken admiral Børge, Lille Olsen og
„Grønært" sejlede, lå blandt de første i
feltet, da J 117 sejlede den op kort før
Gilleleje. Nu tog Admiralen selv roret, men
han glemte, at vi ombord på J 117 havde et
så godt mandskab som Niels Fenger, og
det var forgæves.
Om aftenen røg vor lanterne i karret, og
der lå den natten over på 9 fods dybt vand.
Da den blev fisket op, kunne den brænde
lige så godt som før, — uden ny påfyld
ning af brændstof.

... • V. , ^

„SKORSTENSBYEN" med den skønne
beliggenhed. I Frederiksværk gik morgen
turen op til en bakke, hvorfra vi havde en
vid udsigt over fjorden og byen med det
store jern- og stålvalseværk. De gamle
vandmøller var oprindelig årsag til hele
denne industri.

Mandag: Vi kryser til Hundested. Vinden
holder sig i disse dage nogenlunde kon
stant. Der er ligesom den foregående dag
en temmelig høj sø, og det er lidt af et
for os. Ofte blev vi oversjasket af en tæt
kunstsykke at smøre frokost. Men det kla regn af dråber, og så var det godt at have
rer Niels elegant.
olietøj på. Det var et ægte dansk sommer
Det kan bedst betale sig at sejle nær vejr med en blæst, der fik de lette skyer til
kysten, hvor bølgerne er mere jævne. Men at jage af sted over himlen, et syn, der
der er også revler. Hver gang vi smutter altid fryder en sejler. Luften var klar, og
inden om en række bundgarnspæle, er vi fra bølgerne genspejlede solen sig i stærke
på vagt, at vi ikke kommer for nær den glimt, som tvang os til at knibe øjnene
skumklædte bræmme, der løber langs sammen og se kystlandskabet, som gled
kysten, der hvor bølgerne knækker over forbi, gennem et par smalle sprækker.
med en ildevarslende brusen. Når man så
Vi var heldige med vejret de fleste dage.
ledes krydser under land, opdager man
I Hundested så vi på lokomotiver. Niels
først, hvor mange bundgarnspæle, der i
er specialist i damplokomotiver, og om af
virkeligheden er.
tenen viste han mig vej op til den skumle
Det var en frisk sejlads. De krappe søer
remise, hvor der stod 4—5 gamle lokomo
gav os adskillige drøje hug, så vandet
tiver og hvilte ud efter dagens slid. Vi gik
skyllede hen over dækket og spulede det
grundigt til værks og kan nu prale af at
*have gået både på taget og under hjul
akslerne af et ekspreslokomotiv.
En frisk sejlerpige, som heller ikke er
Inde i førerkabinen stod en stang, som
bange for en talerstol, er Inger Nielsen,
som på generalforsamlingen fik sit skipper kunne skydes frem og tilbage over et tand
hjul og således regulere hastigheden. Her
bevis udleveret.
fra stammer udtrykket: „Så giver vi den
en tand til!"
En af togmændene slog flot ud med ar
Juniorafdelingen havde 10 års jubilæum
men, idet han pegede på et af de gamle
den 24. oktober.
lokomotiver og sagde: „Værs'go, den der
må I hellere end gerne ta' med hjem."
„Tak," sagde Niels: „Jeg bor lige ved
Husk at sikre dig billet til andespillet
Amagerbanen,
så det lader sig nemt ordne."
den 15. november. Den koster 50 øre og fås
Togmanden blev så tavs.
hos bestyrelsen og i klubhuset.
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Tirsdag: Vinden holder sig, og vi får en
strygende rumskøds sejlads til Frederiks
værk.
Ved frokosttid afbryder vi sejladsen ved
at lægge os for anker ud for Lynæs, hvor
vi benytter lejligheden og det smukke vejr
til en forfriskende dukkert før frokost.
I Frederiksværk var vi som sædvanlig
til aftenkaffe i „Den grønne" hos Børge og
Lille Olsen.
Når vi havde været et smut oppe i byen,
og luften var blevet mprk og kølig, samle
des vi her nede omkring petroleumslampen,
hørte lidt musik på batteriradioen og fik
os en hyggelig sludder over aftenkaffen.
Hertil kom da Ove Larsen eller „Georg
Stage" fra J 92 og Hans-Ole eller „Hans
Bindestreg" fra J 114, Kastrup. Sidstnævn
te, som jeg allerede kendte fra et tidligere
Wilken-togt, havde et farligt mas med at
holde ild i sin pibe, som han havde været
så uheldig at knække, og som var lappet
sammen med klisterpapir. Forøvrigt mente
Hans Bindestreg, at kulierne var blevet så
frække. „Næh i det var noget andet, den
gang man selv var kuli, — nu er de min
sandten begyndt at kalde hinanden kolle
ger." og det var jo ikke så godt.
Kaffedåsen var tom, — o, hvilken rædsel.
Med fjerne og dystre blikke stirrede vi
ind i petroleumslampen, der var øjeblik
kets eneste lyspunkt. Det var i sandhed et
problem. Var dette enden på hele vort sel
skabsliv ?

SS F

Vi fik ordentligt snuden dyppet, da vi
måtte krydse tilbage gennem Kulhuse-ren
den. Så snart vi var igennem, kunne vi
slække ud på skøderne og falde ned på
Lynæs.

Den aften var himlen overtrukket af
tunge, blågrå skyer.
Det skulle senere blive Admiralen, natur
ligvis, der optrådte som vor redningsmand
ved at skaffe en dåse Nescafé nr. 2.
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Lørdag: Vi lå indeblæst i Helsingør. Om
eftermiddagen besøgte vi søfartsmuseet på
Kronborg. Her opdagede jeg, at vikinge
skibene var udmærk^ede bidevindssejlere.
Det var noget nyt for mig, og stik imod,
hvad jeg havde lært i skolen. Indtil den
dag havde jeg altid troet, at vikingerne,
når de på deres lange togter til alle af
kroge af Europa, såvel som til Grønland
og Amerika, mødte strid modvind, var
dømte til hårdt slidt ved årene måske dage
vis, ja ugevis, for at nå frem. Nu opdagede
jeg, at de ved hjælp af en stage kunne
stramme sejlets forlig og således krydse
mod vinden. Dette forklarer en hel del.
Ja, når man egentlig tænker over det,
ville det så ikke være mærkeligt, om vikin
gerne ikke skulle kunne finde ud af at
sejle bidevind, når de byggede skibe, der
til deres formål havde en finere bygning
og form, end nogen ingeniør i vore dage
kunne have konstrueret ? Det var kun af
praktiske grunde, at vikingerne byggede
deres skibe så lavkølede, at de ikke stak
mange centimeter dybere end en juniorbådskøl. En båd med et halvt hundrede
mand kunne således, når den var på rov
i ukendte farvande, smutte over grunde og
skær, hvis der blot var godt og vel 2 meter
vand at sejle i. Når vi sejlere med så stor
lidenskab og ildhu dyrker vor sport, skyl
des det måske blandt andet, at det ligger
os i blodet fra søkyndige forfædre, langt
tilbage i tiden.

Onsdag: Vinden er nu temmelig frisk, og
vi krydser ud for rebede sejl. I den smalle
Kulhuse-rende møder vi høj sø fra Katte
gat. Vi går ind i Lynæs havn. Den næste
dag, torsdag, var vinden så skrap, at vi
blev, hvor vi var.
Fredag: Vinden var nu løjet meget af,
og vi satte ud for Helsingør. Det var magsvejrssejlads og lige noget for Georg Stage,
som satte J 92's nye, store sejl og sprøjtede
af sted, skarpt forfulgt af „Den grønne"
med Lille Olsen og Admiralen, der prøvede
at hage sig fast i dens kølvand.

J 160, en tidligere SSF-båd, ejet af Svend
Malm, var også med. Af de tretten delta
gende både var 2 Utzon, — resten junior
både. Der var 3—4 forskellige klubber med,
bl. a. Kastrup Sejlklub. Det var KAS's
juniorafdeling, der stod for arrangementet
og som havde indbudt de andre junior
afdelinger til at deltage.

Denne vindstyrke var dog alt for svag
for Hans Bindestreg, hvis humør sank
meget. Han kaldte det driversejlads og
ville hellere have en halv orkan. Jeg var
selv, det skal indrømmes, en lille smule til
bøjelig til at give ham ret.
Vi sejlede hele dagen, og mange tog sol
bad i det smukke vejr. Da vi havde rundet
Gilbjerg Hoved, kunne vi sætte spilerstage,
hvorefter Niels med megen matematik
fandt, at vi gjorde 4 knob, og dette syntes
vi jo var meget godt, når man tog i be
tragtning, at atlanterhavslineren „Stock
holm" med sine tyvetusind tons går 24 knob
og altså kun seks gange hurtigere end vor
lille juniorbåd, som med sin ene ton er
tyvetusind gange mindre.

KAFFESKIBET. J 91, „den grønne",
hvortil vi kom stormende hver aften med
vore kopper og krus og fik den traditionelle
spand mokka. Aldrig smager kaffe så godt,
som til søs, og det var utroligt så mange
folk, der var plads til i J 91, — hele tre
skibsbesætninger. Og så var der endda
spændt telt over bommen.
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Om aftenen ville de fleste i biografen.
Niels, Lille Olsen og jeg foretrak dog at
hygge os i „Den grønne". Mens regnen
trommede pa pressenningen tømte vi kaffe
dåsen for den sidste rest. Pludselig hørte
vi et råb fra mørket uden for. Det var
Admiralen og „Georg Stage", der havde
bestemt sig om og allerede vendte tilbage.
Nu dumpede de ned t formentlig godt gen
nemblødte, cg råbte på kaffe, men ak, der
var ingen kaffe.
Det var et hårdt slag, og den aften var
så godt som ødelagt; men altså bare ikke
for Lille Olsen, Niels og mig.
Søndag: Vi stak ud med en vestenvind
og rundede Kronborg, hvor strømmen her
ved Sundets smalleste sted løb så stærkt
imod os, at vi næsten stoppede, ja under
tiden sejlede agterover. Så snart vi havde
rundet Krogen, gik det strygende. Men vi
havde også vinden tværs.
Der var som man siger, „godt med vind",
og trods det, at vi gik for rebede sejl, var
der mange, der tog vand ind i pustene. Og
der blev sejlet kapsejlads. Hans Bindestreg
var rigtig i sit es, det var lige noget for
ham og for resten også for os i J 117, og
kun Børge og Lille Olsen, som kender alle
fiduserne i kom ind før os, som nummer 1.
Det var den hurtigste sejlads på turen,
og vi var 4 timer om at nå København.
6 knob fastslog Niels.
I Amatørsejlklubben afleverede vi mad
kasserne og sagde farvel, hvorpå vi sejlede
hjem til Sundby Sejlforening.

•IHIIIIR

AFDELINGEN
j

Vinterklargøring.
Børge vil allerede nu gå i gang med klar
gøringen af juniorbådene til næste sommer
sejladser og juniorerne vil få mulighed for
at hjælpe ham med dette arbejde søndag
formiddag.
Det bemærkes, at deltagelsen i denne
klargøring tæller med i pointskampene. —
Meld jer allerede nu til Børge, så han
kan tilrettelægge de enkelte juniorers
arbejde.

*

Og det var enden på en dejlig tur.
Fordelingen
Ole Becker.
af juniorerne på bådene foregår den 8.
november, ligesom udvælgelsen af båds
mænd og fordelingen af førerne vil foregå
denne aften. Resultatet af fordelingen vil
blive aftrykt i næste numimer af bladet.

Nye medlemmer

~

i SujaMu, SeillacetM
Jørgen Munk, Ulrich Birchs Allé 2.
Motorbåd „Rie".
Per Bounde, Egilsgade 39. Mtb. „Bente".
Leif Pernov, Genforenings Plads 49.
Krage jolle „Greta".
Chr. Hultgaard, Rømersg. 25. Jl. „Marie".
Frk. Henny Madsen, Amalieg. 32. Ud. b.
Vilhelm Christiansen, Nørrevold 46.
Spidsgatter „Valkyrien".
Karlo Hansen j Ørnevej 63. Kt. „Cleo".
Jørgen Boalth, Lemberggade 3. Ud. b.
Henrik Anthon Nielsen, Thorsgade 91.
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.

SIDE 9

Pointkampen.
Her er så resultaterne af sommerens
pointkamp. På generalforsamlingen over
rakte restauratør „Pløk" de ure, han selv
havde udsat til sommerens flittigste junior
dreng og juniorpige. Jeg vil gerne ønske jer
tillykke med de gode resultater og håber,
at I stadigvæk vil gå op i jeres sport med
samme store interesse, som den I har vist
i sommer, og fortsat hjælpe med til at gøre
juniorafdelingen bedre og bedre.
Her er så de 25 bedste resultater:
Benny Oemig
129 points
(Et herreur)
Birthe Nielsen
83 points
(Et dameur)
Erik Hillers
107 points
(1 bog)
Ole Juul Andersen
85 points
Svend Aage Hansen
70 points
Walther Andersen
64 points
Preben Jensen
58 points
Lasse Gustavsen
58 points
Lillian Emfacher
57 points
Per Reinæs
56 points
Anni Hansen
45 points
Erik V. Hansen
44 points
Henning Humle
41 points
Ib Andersen
41 points
Ingvar Isdal
40 points
Leo Jensen
36 points
Leif Guldbech
36 points
Ole Becker
35 points
Kaj Nielsen
34 points
Tove Munkholm
34 points
Per Hvidbjerg
33 points
Annette Lindeman
32 points
Bent Bille
32 points
Poul H. Andreassen
30 points
Niels Fenger
29 points

•

Ny pointskamp.
•
Efter afslutningen af sommerens pointsKammeratskabsaftenerne.
kamp indledes en ny for vintersæsonen (1.
Mødested Sundpark skole, værelse nr. 17. november — 31. marts). Kampen indledtes
den 8. november til kammeratskabsaftenen
Torsdag den 8.—11.—56 kl. 19,00.
og vil som sædvanlig omfatte tovværks- og
Torsdag den 22.—11.—56 kl. 19,30.
Torsdag den 6.—12.—66 kl. 19,30.
navigationsundervisningen — kommeratskabsaftenerne samt alle andre af junior
Husk at der skal sendes afbud.
afdelingens arrangementer.
•
Nu er det at I, der ikke var med i top
Tovværks- og navigationsundervisningen.
pen i sommerens pointskamp, får en chan
Husk, hvis du har meldt dig til disse ce for selv at være mellem de bedste. God
kursus, har du mødepligt til hver under kamp.
visningsaften.
•
Er du på Teknisk skole, så aftal med Ny juniorbåd.
læreren, at du kommer lidt senere.
Som I alle ved, fik vi på generalforsam
lingen tilladelse til at bruge de penge, der
•
er i juniorfonden, til indkøb af en junior
Bøger.
Bogen „Juniorsejleren" kan stadig fås båd. Det er for en stor del jeres egen skyld,
for kr. 5,00, og jeg vil anbefale jer at an at denne tilladelse blev givet og jeg håber,
skaffe denne bog. — „Kapsejladsreglerne" at I stadigvæk vil fortsætte med at passe
(kr. 2,50) til brug ved de kammeratskabs på foreningens materiel, og at være hjælp
aftener i kapsejladsregler skal anskaffes somme og høflige overfor foreningens øv
for at få det rette udbytte af disse aftener. rige medlemmer, som I ser her, kommer det
Begge bøger kan købes hos juniorlederen. jer selv tilgode i den sidste ende.
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FORENINGENS ADRESSER
SUNDBY SEJL-FORENING, Amager Strandvej
Formand: W. Tanggaard Rasmussen, Suensonsgade 39, K
Næstformand: O. Flitterer, Middelgrundsvej 39, S
Sekretær: A. Kruøjser, Samosvej 17, S
Kasserer: Th. Sparre, Højdevej 39, 3., S. Postkonto: 56516
Havneudvalg: O. Ftitterer 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: Jørgen Hillers, Folehaven 33, Valby
Festudvalg: Jørgen Nielsen og O. Ftitterer
Pladsmand Madsen

Kassereren
træffes

SU 35016
FA 9770
AM 8719
SU 5673

I november: Fredag den 9. og 23.
kl. 19,30—21,00, Højdevej 39.

AM 626 x
SU 7524 v

..SU 8770

I december: Fredag den 7. og 21.
kl. 19,30—21,00, Højdevej 39.
Husk postgiroen 56516.
Ved indbetaling opgiv medl. nr.

SEJLSPORTSHUER
EMBLEMER OG OVERTRÆK

FREYTAG SEJL
N Y H A V N
P A L Æ

5 3

BROZEK
AMAGERBROGADE 124

SU. 866

3 9 4 3

N Y E

B A D M O T O R E R

Albin Solo Marstal
Penta Søby
Mon ikke det vil chokere visse „mørke
mænd", når „Pløk" ved bare at slå en kon
takt ned, kan få hele havnepladsen til at
ligge badet i lys?

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

TYKKE PUDER
stoppet med skumgummi tolv kroner.
Puderne er betrukket med svært altan
stof i flere solægte farver. — Størrelse
45X40 cm. Puder og hyn^.ar til møbler,
biler, havebrug samt skibe leveres i alle
mål med eller uden stof til eventyrlige
værkstedspriser.

GEORG FANTH
. AMAGER B^'G.xrykkeri
HAILANOSOAOE l.
^ N? II

L F AMAGER
A-372. ^

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

CARLSGADE 8 — SUNDBY 7471
Træffes også om aftenen.

Afleveret til postvæsenet d. 13.—11.—1956.

ANNONCEEKSPEDITION ved
E. LORENTZEN,
ALBANIENSG ADE 2 - AMAGER 7118 Y.

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

ØBRO 7515

Cent. 14575 - Jacob Erlandsensgade 11

4
At ungdommen i SSF også har ældre
medlemmers bevågenhed viser Seierboes
generøse tilbud om at bekoste de pæle,
Malm i sit forslag, bad om at få banket
ned ud for jollebroen.
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Assurance
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S E J L U N I O N

TARZAN OG KATJA I VINTERHI
Tegning af Rollo.

SIDE 2

FEMTEN AR--!
Med dette nummer har „S.S.F.", Sundby
Sejlforenings medlemsblad eksisteret i
15 år.
Femten år.
Det er lang tid for et lille blad, som i et
af de først udkomne numre blev spået, at
det ville dø en stille og rolig død, inden det
endnu var kommet rigtigt i gang, — ak ja.
Og så må man vel spørge: Er bladet ble
vet det, dets stiftere ventede sig af det, —
eller har det bare været en række kval
fulde år med ærgrelser, spekuleren og
grubliseren over, om ideen og tanken nu
var rigtig?
Har vi haft brug for bladet, eller har det
blot været de skiftende redaktørers kon
stante hovedpine at finde ud af, hvad de
egentlig skulle skrive i det, — for når vi
har et sejlsportsblad som „Sejl og Motor",
med fremragende artikler og reportager,
masser af billeder, velskrevet og smukt,
hvad kan så et lille, firesidet medlemsblad
stille op over for det?
Intet.
Og det har heller aldrig været meningen
med „S.S.F."
„S.S.F." har aldrig været tænkt som en
erstatning for det store sejlsportsblad eller
en konkurrent til det, — som sejlsports
mand kan man ikke undvære at være orien
teret om i hvad der sker ude omkring i
landet og i sejlsportsverdenen iøvrigt. —
Disse opgaver har „Sejl og Motor" påtaget
sig og løser dem på fortræffelig måde, —
meningen med „S.S.F" præciseres af dets
stifter, Sv. Aa. Rasmussen, i hans præsen
teren af bladets første nummer: „Vort håb
er, at dette blad skal give vor gamle for
ening et samlingsmærke og en hårdt til
trængt opblussen af interesse for forenings
livet. Vi indbyder alle til at fremkomme
med deres synspunkter i bladets spalter,
thi først da er vort mål nået: Et levende,
aktuelt organ, hvor medlemmerne sætter
mening op mod mening
Er det så lykkedes for „S.S.F." at indfri
disse forventninger, dets stiftere stillede
til det?
Ja og nej.
Det er lykkedes dets ledere at holde liv
i det i alle disse år, det har været en stædig
kamp, men vi har haft vort blad og har det
endnu, — men det er vist aldrig nogensinde
gået rigtigt op for det menige medlem i
Sundby Sejlforening, at vort blad ikke bare
er redaktørens hobby og bestyrelsens med
delelsesmiddel til dem, at vort medlemsblad
ikke bare er noget redaktøren sidder og
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laver, „fordi han kan li' det." Man læser
den første redaktørs skuffelse over medlem
mernes passivitet og tilbageholdenhed og
hans gentagne opfordringer til medlemmer
ne om at fremkomme med deres synspunk
ter og meninger.
I det tredie nummer findes en lille an
nonce, hvori han efterlyser en sejlsports
redaktør: „Et medlem af foreningen, som
har lyst og evner og er inde i alle spørgs
mål, sagen vedrørende. —"
Åbenbart havde han ventet, at der ligfrem ville blive slagsmål om pladsen, men
dybt beskæmmet må han skrive i det føl
gende nummer: „Ak, ak, hvor mange tror
læserne, der har tilbudt at gøre et positivt
arbejde i sagens interesse, — ingen. —
Nej, sådan er det, lidt personlig ulejlig
hed, lidt fritid ofret for foreningens inter
esser, det var det altså ikke råd til.
"
(Stillingen er forøvrigt stadig ledig.)
I novembernummeret er fødselsdagsstemningen også lidt mat. Redaktøren skriver:
„Med dette nummer af „S.S.F." runder vi
så første lille hjørne, det er nemlig nu et
halvt år siden, vi udsendte det første blad."
Og lidt længere nede i samme artikel:
„Ved at kigge lidt tilbage i det hidtil ud
komne vil enhver kunne se, at det ikke
har manglet på opfordringer til indlæg,
jeg må dog betro medlemmerne, at til dato
er intet kommet.
"
„Gør noget for medlemsbladet," læser vi
i juninummeret 1943. „Kan du ikke skrive,
så kan du måske fotografere. Vi ønsker
nogle gode billeder fra pinseturen."
Der var billeder af pinseturen i juli
nummeret.
Man har indtryk af, at redaktøren skri
ver det meste af bladet selv, men mærker
hans glæde, da han i juli 1946 kan med
dele: „Carl Nielsen starter jordomsejling
under ,,Sundby"s stander med sin lystyacht
„Nordkaperen", med Povl Larsen og Knud
Larsen som mandskab."
Det var med stolthed og glæde, han
kunne bringe den første artikel om de tre
eventyrers færd og ankomst til Madeira,
og senere lade os andre følge deres færd
videre, rundt om jorden.
Fremhæves skal også Gunnar Øster
gaards beretninger om hjemlige langture.
Østergaard var med allerede fra første år
gang af bladet og er stadig at finde som
en fortræffelig skildrer af landets yderste
konturer, — men ellers. —
I sjette årgang af „S.S.F." skriver redak
tøren blandt andet: „— — idet vort håb

altid har været i al beskedenhed at vække
medlemmernes interesse for foreningens
indre anliggender og så, for ikke at gøre
det alt for kedeligt, ind imellem bringe lidt
om sejlsport i almindelighed, og så vidt
muligt, dele os lige mellem sejl og motor.
De store ting har vi måttet for eks. det
gode, gamle sejlsportsblad, „Sejl og Motor"
bringe medlemmerne, iøvrigt, medens vi er
ved det, så synes vi, at m^inge flere af
medlemmerne burde støtte vor sejlsports
presse.
"
I decembernummeret 1950 søger redak
tøren en fotograf. (Det gør han stadig.)
Uden på nogen måde at ville forklejne de
indlæg, der fra enkeltes side har været i
bladet, kan man vel slutte dette lille til
bageblik med at konstatere, at det har
været et slæb for de skiftende redaktører
at holde liv i bladet, — men hvad siger
medlemmerne? Har de været glade for
bladet, eller nærmest ligeglade og bare be
tragtet det, som noget der følger gratis
med, når man er medlem af Sundby Sejl
forening ?
Det er jo desværre en gammel sandhed,
at det man får gratis, ikke er regnet for
noget, medens det man må betale kontant
straks har en langt større værdi, — men
„S.S.F." er skam ikke gratis. Det koster
penge at lave et blad. Men selv om jeg på
forhånd ved, at det er håbløst at bede med
lemmerne fremkomme med kritik eller øn
sker, ris eller ros, så er jeg dog nødt til at
tro, at vi allesammen er enige om, at vi
stadig skal have vort lille blad (med eller
uden min medvirken), men hvis ikke det
skal blive ensidigt og interesseløst er det
nødvendigt, at vi allesammen hjælper med
at lave det. Een mand kan ikke lave et
blad helt alene, —< i hvert fald er det så
stort et arbejde, at ingen i det lange løb
gider have med det at gøre.
Og skulle vi så ikke se at få rammet en
pæl gennem den paradoks, at sejlere ikke
kan skrive.
Thorkil Langelund.

Redaktør fra 1942—1948:

Sv. Aa. Ras
mussen.

Redaktør fra 1948—1952:

E. Nilsson.

Redaktør fra 1953—1954:

Sv. Aa. Ras
mussen.

Redaktør fra 1955—1956:

Th. Lange
lund.

Redaktør fra 1957—

?

Ekspedition: 1942—1956:

E. Nilsson.

Pas på brandfaren.
Der står millionværdier på pladsen, •—
undgå at have brandfarlige vædsker om
bord i bådene.
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25 år - og 50

Kutter „Tarzan".

En af 25 års jubilarerne, som på gene
ralforsamlingen fik overrakt foreningens
guldnål, Dreyer, runder samtidig en anden
mærkebøje, og det vil egentlig sige, at
Dreyer har sejlet i halvtreds år. Han lå
nemlig i sin barnevogn og kiggede op på
mågerne ombord på det skib, hvor hans far
var kaptajn, så helt galt er det vist ikke
at påstå, at Dreyer lærte at sejle, før han
lærte at gå, —< i hvert fald lærte han tid
ligt at holde af skibe og sø og de folk, som
sejler, og den kærlighed har han holdt i
live siden.

SIDE 3

Dreyer er en af de sejlere, det er for
friskende at tale med, kun har han det,
som alle andre sejlere, han bryder sig ikke
om at tale, når en mand sidder med en
blyant og en blok og gør notater, for enhver
sejler er jo som bekendt ked af at tale om
sig selv og bange for at blive misforstået,
— bare dog samtlige sejlere ville smide
disse komplekser overbord, — men altså
vi satte os ned og sludrede og mindedes en
søndag for længe, længe siden, da en lille
20 fods kragejolle blev sejlet fra Odden
havn til Sundby Sejlforening på en søndag.
,,— og når man så tænker på, hvor lidt
man efterhånden når på en ferie —
„Men du har jo haft andre både?"
„Ja, jeg havde „Merry", det var vist i
1931, — men så fik jeg kutteren „Swift",
og med den sejlede jeg i konvoj til Isefjorden, — det var den gang man skulle være
inde, før det blev mørkt, det var somme
tider svært, når vinden snød en, — jeg
husker en aften, det var den 28. august,
vi lå i Vedbæk, og spurgte så politiet, om
vi måtte sejle hjem.
„Vi kan hverken give Dem lov eller for
byde Dem at sejle," svarede politiet. „Vi
skal gå nu, men hvis De sejler, er det på
egen risiko."
Lidt uden for Vedbæk lå en tysk hurtig
båd og skød til måls efter en fisker, som
var ved at røgte sine garn, og ved Prøve
sten var der også noget skyderi, men der
var det os, der var målet, — jeg bad om
lov til at sejle ind til SSF, jeg lå jo næsten
lige uden for, men ikke tale om, de troede,
vi ville stikke af, og jeg blev jaget ind gen
nem Bornholmerløbet, hvor en anden tysker
fortsatte den andens spøg og skød lige over
sejlet, men vi nåede da lykkeligt over i
Skudehavnen, hvor andre indeklemte sej
lere tog imod os med lange ansigter og
spurgte, hvor vi kom fra.

Ja, jeg har jo haft nogle både efterhånden,
— og så fik jeg „Tarzan", en åben kutter,
som vi har haft megen glæde af. Vi havde
et godt cockpit-telt og et par køjer, som
kunne rulles ud, så vi lå skam godt og
varmt i den, — nu har jeg lige købt „Katja"
— en 28 kvadratmeter spidsgatter med en
5-HK Albin motor og en masse grej, —
det bliver nok den båd, jeg beholder resten
af min tid."
„En spændende tur tilsidst?"
„Vi sejlede fra Isefjorden med spileren
sat, måtte bjerge den og sætte genuaen,
tog derefter den og satte almindelig kryds
fok, og måtte, inden vi nåede Gilbjerg
hoved også bjerge den og sætte stormfok
og rulle seks omgange på bommen."
„Den bedste tur?"
„Alle tiders sejltur havde vi med „Silvane", Augusts „Silvana", til Anholt og vide
re op i Limfjorden helt ud til Tyborøn og
retur. En pragtfuld sejltur."
„Tak for sludderen og tillykke med de
25 og med de 50 og med det nye skiv."
Rollo.

I 1944 solgte jeg „Swift" og fik „Rio",
en 30 kvadratmeter skærgårdskrydser, den
sejlede Carl Lindquist og Ernst Melbøll
hjem fra Roskilde, men den solgte jeg så
senere og fik en ælling, som hed „Marie".

Spidsgatter „Katja".

Bestyrelsen
fOReninqen

i
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„Bag molen ude
lå gemt en skude
med høje master og slanke rær.
En gammel sejler,
hvis egeplanker
bar hårde mærker af al slags vejr. —'

BILLED-ARKIV
««»

MINDE-ALBUM
Et kendt og agtet medlem af foreningen
har spurgt, om ikke det var en idé, at man
gennem bladet opfordrede medlemmerne
til at sende redaktionen et godt billede af
deres båd med dennes data —
og han tilføjer, at man på denne måde
ville kunne samle et herligt arkiv og et
enestående mindealbum for foreningen, som
generationerne efter os, kunne få megen
glæde af.
Ideen er absolut god, og det ville være
morsomt også for os, der er med endnu,
at have et album, hvori var samlet hele den
sundbyske flåde, men, — ja der er des
værre et „men".

<0

For ingen kan have megen fornøjelse af
en bunke amatørbilleder, der ligger og
skvulper rundt i en gammel skotøjsæske, —
et mindealbum skal laves rigtigt, og det
bliver vist desværre dyrt.
Der er forskellige måder, jeg kunne tæn
ke mig at lave det på, men inden jeg bare
så meget som ventilerer, hvordan det kunne
tænkes gjort, må det vist først undersøges
grundigt, om der er almindelig interesse
for sagen, for desværre ligger det jo sådan,
at selv om skiftende redaktører gennem
femten år jævnligt har opfordret medlem
merne til at sende billedmateriale ind, så
kan man just ikke beskylde nogen for at
have forsøgt at „drukne" redaktionen i
billedstof.
Og jeg tror såmænd heller ikke, man ville
forsøge det, selv om jeg nu gentog opfor
dringen.
Red.

Jeg ved ikke j hvorfor det vers pludselig
faldt mig ind, en dag jeg stod nede på hav
nen og så „Arne af København" ligge der,
uden så meget vand under kølen, at han
kunne flyde.
Måske var det fordi, det lignede et „rig
tigt" skib, det skib man i sin drengetid
drømte om, med det maleriske spejl og den
store kahyt, man kunne holde ud at være
i på et tre måneders sommertogt, •— fordi
det mindede en om den tid > da ens kamme
rater tog ud at sejle, emigrerede, rejste bort
og ikke siden lod høre fra sig, dengang man
selv drømte om at blive sømand, men følte
sig bundet af lærekontrakter og skolebæn
ke, uddannelse og eksamener, som skulle
bestås, — fordi man dengang læste digtet
i et blad, måske i „Vikingen", og syntes,
det havde en hel masse at sige en.
Men det er nu rart nok at få konstateret,
at man ikke er blevet så overlegen og bla
sert, at tingene omkring er en ligegyldige
og uvedkommende, — at et skib, som lig.

ger ved en bro, kan få drengedrømmene til
at leve op og give en den samme kriblende
fornemmelse, som dengang. Det er dejligt
at kunne smide al sin erfarenhed over bord
og glemme kolde, blæsende, regnfulde som
re, som var alt for korte, trods det, og
mærke man har bevaret i hvert fald noget
af drengetidens romantik og længsler et
sted dybt nede i sig, noget man kan hente
frem engang imellem og glæde sig over i
forvisning om, at livet, trods alt, er værd
at leve.
Hverdagene er jo så fulde af problemer,
man skal tage stilling til, man skal være
vågen og forsøge at virke intelligent og
opvakt, — ja, hvor er det pragtfuldt at
kunne stå på en bro og være halvt ånds
svag, med hængende kæbe og øjne, som
intet ser, intet andet end havets evigt
vigende horisont, og måske en kyststribe,
som umærkeligt hæver sig i det fjerne —.
Rollo.

„Mads" og hans svende
„Mads" og hans hjælpere skal lige have
et hip, det får de, traditionen tro, hvert år,
for man kan ikke lade være med at glæde
sig over at se dem arbejde.
Det er, som sagt før, altid morsomt at
se folk arbejde, som kan, som ved, hvad de
har med at gøre, og som gør lige nøjagtigt
det, der skal gøres. Uden fumlen og uden
tøven.
Båden bliver sat på vognen med een gang
— bliver halet op med een gang, og sat på
sine klodser med een gang. Hurtigt, præ
cist og nænsomt.
„Mads" og hans svende fortjener et hip
i bladet, og her er det: „Det er ikke det,
at I tager bådene på land, der glæder mig,
det er måden, altså, som at I gør det på."
Rollo.
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Kammeratskab
contra

TVANG
Jeg- så i bladet, at der var forslag inde
til generalforsamlingen om, at man igen
måtte cykle med trædecykle på bådeplad
sen. Jeg var selv forhindret i at komme til
generalforsamlingen, men jeg ser af bladet,
at forslaget igen blev forkastet.
Jeg tror ikke rigtigt på det, men lad
gå med, at en motorcyklist eller knallert
kører ved at køre fra lågen og til klubhuset
kan svine en nymalet båd til. Dette er jo
motiveret som grunden til forbudet, men
mon nogen for alvor vil påstå, at en almin
delig cykle, som kører forbi, også hvirvler
støv op og sviner bådene til, jeg kan ikke
tro det, og hvor er så motiveringen til, at
det skal forbydes ? Det er vist bare en
ulyksalig trang til at knægte hinanden, der
stikker hovedet frem, fordi nu motorerne
ikke må køre, ja så ma andre cykler heller
ikke.
Der skrives og tales så meget om kam
meratskab og gode forhold, ja, men er dette
da kammeratskab, der er jo ingen grund
til at forbyde cyklingen, og alligevel. Nej,
lad os bekæmpe denne trang, lad os i
Sundby Sejlforening få så lidt tvang som
mulig, jo friere, jo bedre. Men nu har vi
jo forbudet, og hvad med at få det over
holdt? Skiltet nytter ikke noget, og vi kan
jo ikke forvente, at bestyrelsen skal holde
vagt nede ved lågen, og de der har stemt
for forbudet, holder vel heller ikke af at
skiftes til at stå ved lågen.
Er der grund til at få et forbud mod et
eller andet, ja, så må vi have det, men
derfor behøves vel ikke forbud på noget,
som der ingen grund er for. Det bemærkes
her, at jeg holder til på søndre plads og
ikke cykler den omtalte strækning. Men
jeg er også oppe for en ren og pæn både
plads, og dette kan vi som kammerater
nemt ordne, hvis vi alle som en, når vores
både var sat i vandet, ryddede den plads,
hvorpå de havde stået, for tomme dåser,
sandpapir, bukke og andet, det var gjort
på et kvarter, og så havde vi altid en pæn
plads. Og der er jo affaldskasser til det
samme.
Når så alle bådene var i vandet, var det
meget nemmere for pladsmanden at rive
hele pladsen. Men der skal selvfølgelig en
følelse af kammeratskab til, men skulle
Sundby Sejlforening mon været blevet for
stor? —
K. M. Nielsen.

CYKLER skal henstilles i de stativer, som
findes. Dersom cykler henstilles op ad
de på pladsen værende fartøjer, vil de
blive fjernet uden ansvar.

Personlig er jeg stærk modstander af
vedtægter og forbud, — men jeg kan min
sandten heller ikke lide, hvert øjeblik at
skulle springe for livet, om bag en båd,
når en ,,knallerist" kommer farende med
een hånd på styret og en dragt lange bræd
der på skulderen.
Der er folk, som påstår, at en „knallert"
er en trædecykle med hjælpemotor, — jeg
kalder den nu en letvægtsmotorcykle, — og
hvad almindelige hånd- og bencykler angår,
så kan jeg nu så forfærdelig godt lide at
betragte sejlforeningens areal som et sted,
hvor man har „helle". Et sted, hvor man
kan slappe af og gå og sjoske rundt i sine
egne tanker, uden stadig at skulle være på
vagt og passe på sine lemmer.

SIDE 5

DET LUNER

og varmer en langt ind i sjælen at mærke
den interesse de lidt ældre medlemmer om
fatter ungdommen i Sundby Sejlforening
med. Jeg tænker på Sejerbo, som straks
gik op på talerstolen og tilbød at bekoste
en række pæle ud for jollebroen, —<
og jeg tænker på rigger Hansen, som
straks rejste sig og tilbød at lave alt riggerarbejdet på den nye juniorbåd, —
begge dele uden bekostning for forenin
gen. —
Sådan skal det være, så sidder man der
nede i salen og glæder sig over selv at til
For den, der kører i trafikken hver dag, høre det fællesskab, som udgør Sundby
Rollo.
er det nu dejligt at kunne smide køretøjet Sejlforening.
fra sig og gå og hvile sig et fredfyldt sted
blandt rolige mennesker, — jeg vil stadig
hævde, at jeg er modstander af tvang og
forbud, men der må vel være en mening
med de cyklestativer, foreningen har ladet
Godt halvandet hundrede medlemmer del
opsætte ved indgangene.
tog i foreningens spændende spil om de ud
Ligesom vi „lægger bort titlerne", når vi
mødes i foreningen, og bare er sejlere og satte ænder og gæs torsdag den 15. novem
klubkammerater og har det „smadder" rart ber, og selv om naturligis ikke alle kunne
med hinanden, synes jeg, vi også burde gå hjem med en and under armen, så fik
krænge vor travlhed og forjagethed af os, deltagerne i festligheden dog en aften ud
når vi går ind ad lågen, — for ih, hvor er af det. Der var som altid, når Sundby Sejl
det dog rart, at der i det mindste er eet forening kalder til fest, stemning og humør
sted i verden, hvor man kan slappe helt af, over hele linien fra først til sidst, — og der
synke ned i skoene og gå og halvsove, uden er dem som påstår, at festen varede et par
at risikere at vågne op med en harpe.
dage.
Rep.
Skiltene ved indgangene er pæne, men
det er ikke deres hovedopgave bare at være
det, de er der efter en flertalsbeslutning på
en generalforsamling, og den må vi bøje
os for.
Og vi gør jo da allesammen rent efter
os, når bådene om foråret er kommet i
og som sejlsportsfolk har vi vel lov til
vandet, ikke sandt, og er ikke bange for
at tage et par tomme bøtter og andet af at glæde os dobbelt over, at det blev to
fald med over i affaldskassen, selv om disse inden for vor sportsgren, som gjorde Dan
tilhører naboen, — det er ikke alene godt marks navn ærefuldt, berømt ude i den
kammeratskab, men ,som sagt engang før store verden.
Tillykke, og tak for jeres indsats.
i bladet, medlemsskabet forpligter. Man
har ikke alene rettigheder som medlem af
en forening, man har så sandelig også
pligter. Og en af de allerførste pligter må
vel være at overholde foreningens love, så
vi allesammen kan være der og dernæst
Som bekendt fik Sundby Sejlforening ved
at forsøge at leve op til denne kammerat
standerhejsningen
i år skænket et stort
skabets fællesfølelse, således at man ikke
alene gør sin pligt, men helst lidt mere maleri af skoleskibet Danmark, til ophæng
ning i klubhuset, men i virvarret og stem
end det.
Og det har altid været mit indtryk, at ningen i klubhuset den pågældende dag, fik
således er vi da heldigvis allesammen ind redaktøren forkert fat i den ædle givers
stillet i Sundby Sejlforening.
Red. navn.
Billedet er skænket af hr. K. M. Nielsen,
Hessensgade 49, 1., Sundby.
AL URENLIGHED overalt på pladsen og i
Vi takker endnu engang på foreningens
havnen er strengt forbudt, alt affald og
ubrugelige ting skal anbringes efter vegne og beklager den lille trykfejl.
Red
pladsmandens anvisning.

Andespillet

Poul Elvstrøm fik guld,
og Ole Berntsen fik sølv

Skoleskibet Danmark
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DET ER EN TJANS Han kom og stillede sig op bag mig,
medens jeg sad og tegnede den store tank
båd ude i Frihavnen, og da han havde stået
lidt sagde han: „Jeg kan godt forstå, du
kan lide at tegne skibe, for det meste af
kloden består jo af vand, og den smule land
der er, er til at fortøje skibene ved."

„Se nu de to fyre, som hænger der ovre
på siden og banker rust og maler, det er
sikkert et par dygtige fyre, som kan sejle
et skib så godt som nogen, men de kan
bare aldrig komme videre."
„Hvordan ?"
„Blive navigatører og alt det der, for de
mangler deres sejlskibstid, og der findes
ingen sejlskibe, og de er blevet for gamle
til at komme ud med skoleskibet. Hele deres
liv må de sejle „foran masten", vaske ned
og male, banke rust og skrabe."
„Men småskibsfarten, —" foreslog jeg.

„Hm," sagde jeg.
„Men jeg kan, for min død, ikke forstå,
hvorfor det er sømandsstanden så meget
om at gøre at lære de unge, hvad hvert
eneste stykke sejl og tovværk hedder på
et gammeldags fuldrigget sejlskib. Det
forekommer mig at være lige så kinesisk,
„Motorskibe med støttesejl," snøftede
som hvis man ville have lært de gammel han, og tilføjede: „Sejlede af selvejerskip
dags sejlskibssømænd at passe en moderne peren og hans kone, — det er forøvrigt
dieselmotor, som endnu ikke var opfundet." deres eneste chance, blive selvejerskipper,
„Jo, men et sejlskib, —" forsøgte jeg. men det er til gengæld også en tjans."
„Ja, det må det være."
„Ja, det er flot, og det er en svane og
„Det er en tjans," gentog han og slen
alt det der, — jeg ved nok, hvad det er at
ligge deroppe og hive i et stivfrossent sejl trede bort langs kajen og lod mig sidde
og få neglene revet af fingrene, og det var med en masse underlige tanker, som slet
en god skole at blive uddannet på et sejl ikke var faldet mig ind før. Hans ord blev
skib, men hva' fa'en skal man bruge den hængende i mine ører: „Blive selvejerskip.
per, det er en tjans."
til, — uddannelsen?"
Han havde fået mig til at føle mig som
„Men et sejlskib, —" prøvede jeg igen.

en idiot, der ørkesløst havde spildt sit liv til
ingen verdens nytte, havde fået mig til at
ønske, jeg var en knægt på fjorten-femten
år, som vidste lige præcis, hvad jeg ville
bruge livet til: Ud at sejle på langfart med
de store skibe. Til fremmede lande, se sig
om, opleve noget, komme langt omkring
og imedens samle penge sammen, indtil
man en dag kunne komme hjem og købe
sit eget skiv og tage kystskippereksamen.
Give pokker i at blive fører af sådan en
stor balje, som den der ovre ved benzin
kajen, bare få sit eget lille skiv, stort nok
til at man kunne bo i det hele året, og så
ligge og sejle fragt herhjemme og op i
Østersøen, blive gammel med sindsro, være,
ikke kaptajn, men skipper, — hvorfor fan
den får man altid en god idé foræret, når
man ikke har spor brug for den ?
Manden stod derhenne ved hjørnet af
pakhuset og spyttede i retning af en lille
fragtbåd, som lå nede under kajen, som
om han ville gentage: Det er en tjans, —
og jeg sad og havde med et ikke spor lyst
til at lave min tegning af den store Essotankbåd færdig.
Rollo.
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INGEN FARTØJER må henligge i havnen
i tiden 15. december — 15. marts, dog
kan medlemmer, som skriftligt anmo
der bestyrelsen herom, få tilladelse til
fortsat at have deres båd liggende i
havnen inden for dette tidsrum, når
særlige omstændigheder foreligger.

JUNIOR

AFDELINGEN
Kanimeratskabsaftenerne.

*
AL ADGANG til foreningens areal er for
budt uvedkommende, derfor skal låger
og porte altid være aflåset, og med
lemmer skal nægte enhver adgang, som
ikke på fyldestgørende måde kan op
give, hvem vedkommende søger.

•
ALT FORENINGEN TILHØRENDE inven
tar, værktøj og lignende skal behand
les med omhu.

•
AL UNØDVENDIG brug af ferskvand skal
undgås. Vandhanerne skal lukkes efter
brugen.

Nye medlemmer

Torsdag den 8. november indledtes årets
kammeratskabsaftener. Denne aften af
holdtes, hvad man måske kan kalde junior
afdelingens generalforsamling. — Foruden
gennemgangen af sommerens arbejde valg
te juniorerne selv 4 bådsmænd blandt de
førere, der var interesseret i at modtage
dette hverv. Følgende 4 førere blev valgt:
Benny Oemig
J. 91.
Erik Hillers
J. 92.
Lasse Gustavsen
J. 117.
Erik V. Hansen
J.
?.
Det er nu meningen, at disse fire båds
mænd, der sammen med juniorledelsen ud
gør et juniorudvalg, efterhånden får en vis
indflydelse på arbejdet i og med juniorafde
lingen, og det er mit håb, at dette frem
skridt kan bringe nye impulser til juniorarbejdet og kan gøre juniorerne endnu mere
interesseret i afdelingens fortsatte frem
gang og trivsel. I dette møde deltog også
juniorer fra K. S, som har fået indbydelse
til at overvære vore kammeratskabsaftener.

•
Torsdag den 22. november.
Til denne kammeratskabsaften havde
Einar Olsen, som tidligere år, indvilget i at
sætte juniorerne ind i kapsejladsreglernes
mysterier. Aftenen var indledning på et 4
Aktive:
afteners
kursus i kapsejladsregler, og det
William Nielsen, Donaugade 7. Ud. b.
Edvin Hansen, Silkeborgg. 33. Kt. „Else". er mit håb, at juniorerne i år bedre kan
Karlo Eskildsen, Gullfossg 3. Kt. „Bolet". forstå disse indviklede regler, end tilfældet
var sidste år, idet de i sommerens løb har
Jørgen Pedersen, Prinsessegade 53 C.
deltaget i mange kapsejladser, hvor regler
Kt. „Tumler".
ne har kunnet prøves i praksis.
Roald Ammonsen, Vejlesøvej 34, B.
•
Spidsgatter „Vito".
Gunnar Hansen, John Tranums Allé 27. Kammeraskabsaftenerne i januar.
Torsdag den 10. januar kl. 19,30.
Motorbåd „Jørgen".
Torsdag den 24. januar kl. 19,30.
Jens Hansen, Duevej 60. Spg. „Tempo II".
Mødested: Sundparkskolen.
Jørgen Corfitz ( Værnedamsvej 1.
Det kan åbenbart ikke påpeges tit nok,
Kragejolle „Per".
at der skal sendes afbud til disse aftener.
Ferdinand Carlsen, Nyrnberggade 47.
Motorbåd Quron".
•
Ny juniorbåd!
Kaj Due, GI. Kalkbrænderivej 66.
Det er endnu ikke lykkedes at finde en
Motoråd „Bror".
juniorbåd, men så snart det sker, vil med
Fru Grete Hansen, Saxogade 8 A.
delelse herom fremkomme i bladet.
Spidsgatter „Rollo".
Juniorer.
•
Pointskampen.
Jens Jørgen Hansen, Milanovej 2.
Ja, nu er den første måned overstået i
Jens Kjeld Larsen, Prøvestenen.
denne vintersæsons pointskamp, men det
Ifølge lovenes paragraf 3: Nyt medlems er åbenbart ikke gået op for nogle juniorer.
ansøgning om optagelse aftrykkes i først Så mød derfor op hver gang, hvis du har
udkomne nummer af S.S.F. Protest skal meldt dig til tovværks- og navigationskurskriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14 sus. Disse kursus tæller også med i pointskampen.
dage efter offentliggørelsen.
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Mandskabsfordelingen.
Her er listen over mandskabsfordelingen
på juniorbådene, hvis du endnu ikke er
kommet på listen, så henvend dig til en af
bådsmændene eller til Børge Hansen eller
juniorlederen.
J. 91.
Bådsmand: Benny Oemig.
Førere:
Walther Andersen.
Leif Guldbech Hansen.
Per Hvidberg.
Birthe Nielsen.
Juniorer: Erik Jeppesen.
Poul H. Andreasen.
Bjarne Løvbo.
Olav Øberg.
John Seidal.
J. 92.
Bådsmand: Erik Hillers.
Førere:
Ib Andersen.
Bent Andersen.
Svend Aag Hansen.
Per Reinnæs.
Juniorer: Preben Jensen.
Kaj Nielsen
Svend Nielsen.
Jens Jørgen Hansen.
Anni Hansen.
J. 117.
Bådsmand: Lasse Gustavsen.
Førere:
Ole Becker.
Bent Bille.
Niels Fenger.
Ole Larsen.
Juniorer: Helge Egon Johansen.
Ole Løvholt.
Kurt Olsen.
Johan Thomsen.
Jens Larsen.
J. ??
Bådsmand: Erik V. Hansen.
Førere:
Ingvar Isdal.
Tove Munkholm.
Ole Juul Andersen.
Annette Linnemann.
Juniorer: Lillian Empacher.
Henning Humle.
Per Vagn Madsen.
Anne Nielsen.
Leo Jensen.
Juniorer, der er utilfredse med denne for
deling, skal omgående henvende sig til den
respektive bådsmand, som så evt. kan fore
tage en flytning af den pågældende junior.
Det bemærkes blot, at der ikke vil ske
nogen flytning efter 1. januar 1957.

•
Alle juniorer og deres forældre
ønskes en god jul og et godt nytår, med
håb om fremgang for S.S.F.
Jørgen Hillers.

SIDE 8
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Albin Solo Marstal
Penta Soby

Vi skal være gode ved hinanden

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

ASSURANCE

ØBRO 7515

op under jul, —
derfor
eningens
kasserer
jul og et
gik.

ønskes Sundby Sejlforening, for
samlede bestyrelse, foreningens
og bladets redaktør en glædelig
godt nytår, med tak for året der
Julenissen.
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GIK DER EN RUDE?
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den ordner
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